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Professional product solutions
for perfect cleaning, maintenance

  and hygiene

Sistemul de produse pentru 
spălarea şi prepararea profesională 

a mopurilor şi lavetelor
Listat RKI şi VAH

Sistemul



BASIC                       WaschenBASIC                       Waschen

ARENAS®-wash*

ARENAS®-excellent*

ARENAS®-oxydes*

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Mopuri şi lavete super-curate – spălate, înalbite, 
dezinfectate după cerinţele dumneavoastră

Dozarea diverselor produse ProMop® 
are loc cu ajutorul unui sistem exact 
de dozare peristaltică, pentru a asigura 
rezultate constante

Sistem funcţional independent de anumiţi producători de 
textile şi ustensile sau de maşini de spălat.

s  Nu există supra – sau subdozare a  
 produselor folosite
s Economie la timpul de echipare
s Procedeu de lucru simplificat
s Evitarea erorilor de utilizare
s Nu există transmitere de germeni sau  
 murdărie la curăţenia zilnică
  

O desfăşurare exactă a procesului 
pentru spălarea şi prepararea mopu-
rilor şi lavetelor

ProMop® oferă pentru utilizatori 
avantaje economice mari:

Folosiţi cu precauţie produsele biocide. 
Înainte de întrebuinţare întodeauna citiţi 
eticheta şi fişa tehnică de întrebuinţare.

Produsele Kiehl pentru 
sistemul ProMop®

* Utilizate în procedeul KIEHL-ARENAS® listat în RKI

ProMop®-CLEAN
Produs concentrat special  
pentru sistemul ProMop®

s Măreşte performanţa de curăţare la 
curăţenia dezinfectantă

ProMop®-DES-AF-K
Dezinfectant-concentrat lichid fără 
aldehide special pentru  
sistemul ProMop®

s Listat VAH

(posibil şi cu alţi detergenţi de
 întreţinere-KIEHL)

                             Spălare                  



           

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

                         Spălare şi preparare

Spălarea, dezinfectarea şi prepararea 
mopurilor şi lavetelor ...

... în maşina de spălat           sau           ...  cu DosiPro direct în boxele 
corespunzătoare

Garantează o curăţenie şi dezinfecţie perfect igienică 
a mopurilor şi a lavetelor. Astfel se asigura cele mai 
bune rezultate, pe toate suprafeţele, la curăţenia 
zilnică. Procedeu KIEHL-ARENAS® listat RKI şi VAH.

Stocarea mopurilor şi 
lavetelor timp de 72 de ore, 
fără a se contamina, este 
confirmată.

ProMop®-DES-K
Dezinfectant-concentrat lichid spe-
cial pentru sistemul ProMop®

s Listat VAH

Veriprop
Detergent cu efect de  
ultra surfactare

s Detergent de întreţinere foarte activ pentru 
pardoseli elastice, hidrofobe ca şi pentru 
gresie microporoasă

Profloor-Konzentrat
Detergent pentru curăţenia  
într-o singură etapă 

s Optică a suprafeţei remarcabilă
s Fără straturi suprapuse
s Se lustruieşte bine

s Fără transmitere de germeni
s Reducerea ratei de infecţii nosocomiale
s Procedeu de lucru simplificat – astfel 
 evitarea erorilor de utilizare
s Fără contact cu detergenţii sau dezinfectanţii
s Cerinţele specifice ale obiectului se integrează fără   
 probleme în sistemul ProMop®.

Consultanţă şi service 
Colaboratorul KIEHL vă consultă cu plăcere referitor 
la utilizarea eficientă a costurilor. 

Colaboratorii noştri vă pregătesc un sistem ProMop® 
funcţional, se ocupă de testele necesare şi preiau o instruire  
competentă a personalului dumneavoastră.

Împreună cu dumneavoastră pregătim conform cerinţelor 
o combinaţie perfectă de produse pentru  
procesul de spălare şi preparare.  (posibil şi cu alţi detergenţi 

de întreţinere-KIEHL)



Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Curăţenie perfectă

Lavetele, se spală, se înalbesc, se dezinfectează 
după cerinţe – pentru o curăţare de încredere a 
inventarului

Lavete
Prin utilizarea lavetelor preparate se 
elimină purtarea produselor de curăţenie şi 
dezinfecţie pe căruciorul de service.

Lavetele, se spală, se înalbesc, se dezinfectează 
după cerinţe – pentru o curăţare de încredere a 
inventarului

Lavete
Prin utilizarea lavetelor preparate se 
elimină purtarea produselor de curăţenie şi 
dezinfecţie pe căruciorul de service.



Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Rezultate igienice de top

Mopuri spălate, înalbite, dezinfectate după 
cerinţele dumneavoastră – pentru curăţarea 
optimă a suprafeţelor

Mopuri
Munca simplă şi ergonomică 
permite personalului din 
curăţenie să ajungă la  rezul-
tate rapide, optime şi creşte 
satisfacţia colaboratorilor.

Sistemul ProMop® 
asigură un standard de 
calitate înalt şi cons-
tant pentru curăţenia 
de întreţinere.


