ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

1

Диверсистем е изключителен представител на Diversey за България с над
20 годишен опит. Продуктите, дозиращите системи и сервиза, които
предлагаме на нашите партньори са в унисон с грижата за бъдещето,
намалявайки консумацията на вода и енергия, като същевеременно им
помагаме да повишат продуктивността на бизнеса си.
Нашата цел
“Защитаване живота на хората, запазване на Земята и трансформиране
на нашата индустрия."
Нашата цел е това, което ни кара да вземаме най-добрите решения, които
помагат на клиентите ни да защитават своите клиенти и своя бранд. Това е
вдъхновение за нашите иновации на цялостни решения, които съчетават
препарати, машини, аксесоари, дозиращи системи и оборудване, опаковки и

процеси, за оптимизиране на резултатите, докато намаляваме
количеството отпадъци, консумацията на вода и енергия, както и защита на
работниците. Нашата ежедневна цел ще доведе до по-чисто, поздравословно бъдеще.
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5л /20 л

Suma Rinse A 5
Изплакващ препарат
за съдомиялни
машини за мека и
средно твърда
вода
5л /20 л

5л /20 л

Suma Bar L66
Миещ препарат
чашомиялни машини

5л

Миещ препарат

Suma Special L 4
Миещ препарат за
съдомиялни машини
за мека и средно
твърда вода

Миещ препарат

Suma Nova L 6
Миещ препарат за
съдомиялни машини
за твърда
вода

Миещ препарат

5л /20 л

Миещ препарат

Suma Ultra L 2
Миещ препарат за
съдомиялни
машини за мека
вода

Плакнещ препарат

Плакнещ препарат

Миещ препарат

Миещ препарат

КУХНЕНСКА ХИГИЕНА
Препарати за съдомиялни и чашомиялни машини
Suma Tera L 56
Миещ препарат
за съдомиялни
машини за средно
твърда и
твърда вода
20 л

Suma Combi LA 6+
Комбиниран миещ и
изплакващ препарат
за съдомиялни и
чашомиялни
5л

Suma Crystal A 8
Изплакващ препарат
за съдомиялни
машини за средно
твърда и твърда
вода
5л /20 л

Дозатори за съдомиялни и чашомиялни машини

Дозатор Д250
Система за
дозиране на
един препарат

Дозатор Д1000
Система за дозиране на
два препарата.
Предлага се с или
без сонда
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Suma Revoflow Max P1
Прахообразен миещ
препарат за
съдомиялни
машини
3 x 4,5л

Плакнещ препарат

Миещ препарат

КУХНЕНСКА ХИГИЕНА
Препарати за съдомиялни машини от серията Revoflow
Suma Revoflow Clear
A11
Изплакващ препарат за
съдомиялни

3x4 л

Дозираща система REVOFLOW
Ние сме ангажирани да предоставяме на нашите клиенти найсъвременните системи.
Suma Revoflow е система за дозиране на препарати за
съдомиялни машини, разработена през 2009 година.
Suma Revoflow гарантира прецизно автоматизирано дозиране,
оптимална безопасност без риск от разливи, без необходимост
от свободно място на пода за препаратите, по-малко нужда от
подробно обучение на персонала.

Препарати от серията SafePack

Suma Nova L6 Pur
Eco
Миещ препарат за
съдомиялни
машини
10 л

Плакнещ препарат

Миещ препарат

SafePack е уникална система от опаковки, предназначени да направят
автоматичното миене на съдове напълно безопасно за потребителя.
Опаковката драстично намалява отпадъците и е 100% рециклируема.
Suma Select A7 Pur
Eco
Изплакващ препарат
за съдомиялни
10 л
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4х1,5 л

Suma Star D1
Препарат за ръчно
миене на съдове

5л

Килими и мокети

Suma Stat + D1
Препарат за ръчно
миене на съдове за
дозиране с DQFM
или Divermite +

Килими и мокети

Килими и мокети

КУХНЕНСКА ХИГИЕНА
Препарати за ръчно миене на съдове
Suma Light D1.2
Препарат за ръчно
миене на съдове

5л

ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ
Divermite +

QFM/DQFM

HPP1

за дозиране
на продукт в 1,5 л
разфасовка
без необходимост
от връзка с вода

дозираща система за
получаване на готов
работен разтвор от
продукти в разфасовки
1.5 л, 5 л и 20 л
/необходима връзка
с вода/

ръчна помпа за
дозиране без
необходимост
от връзка с вода
на продукти в 5 л и
20 л разфасовки

Решение за малки професионални съдомиялни
и чашомиялни
Suma Difi MA1 осигурява същите отлични резултати, както
и течните миещи препарати.
ИКОНОМИЧНОСТ – до 600 измивания, без нужда от
допълнителен препарат за изплакване, Няма възможност
от предозиране.
НАДЕЖДНОСТ – Работи при различни условия и е
безопасен за алуминий
УДОБСТВО – Едно саше се поставя в машината – спестява се
място в кухнята или бара. Системата J Watcher ще си
уведоми кога да смените сашето.
ИНТЕЛИГЕНТВНОСТ – Почистване без оборудване.
БЕЗОПАСНОСТ – Персоналът няма пряк контакт с химикал.
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КУХНЕНСКА ХИГИЕНА
Препарати от серията D

SUMA

D1 – ръчно миене на съдове
D2 – обща употреба
D3 – обезмаслители
D4 –хлорни таблетки
D5 – премахване на котлен камък
D6 – стъклени повърхности
D7 – инокс
D8 – сребро
D9 –конвектомати
D10 - дезинфектанти
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Suma Multi D 3
Обезмаслител за
почистване на всички
водоустойчиви
повърхности в
кухнята
4х1.5 л

Suma Total Pur Eco D 2.4
Обща употреба

Suma Multi conc. D2
Универсален препарат
за почистване на
водоустойчиви
повърхности в
кухнята
4 x 1,5 л

Универсален препарат
за почистване всички
водоустойчиви
повърхности в
кухнята
4х1.5 л

Обезмаслител

Обща употреба

Suma Multi D2
Универсален препарат
за почистване всички
водоустойчиви
повърхности в
кухнята
5л

SUMA

Обезмаслител

Обща употреба

КУХНЕНСКА ХИГИЕНА
Препарати от серията D
Oбща употреба

Suma Degreaser Pur
Eco D 3.9
Обезмаслител за
почистване на нагари
и повърхности в
кухнята
5л

Обезмаслител

Обезмаслители
Suma Break up D 3.5
Обезмаслител за
повърхности в
кухнята и премахване
на нагари
5л

Дозиращи системи
Divermite

QFM/DQFM

Бутилка 750 мл

за дозиране
на продукт в 1,5 л
разфасовка
без необходимост
от връзка с вода

дозираща система за
получаване на готов
работен разтвор от
продукти в разфасовки
1.5 л, 5 л /необходима
връзка с вода/

Цветово кодирана
бутилка от
устойчива
пластмаса с
тригер

Дезинфекциращите кърпи Suma Lavette са с уникална
отворена структура, което пречи на развитието на
бактерии и мухъл в тях. Устойчиви са на висока
температура и могат да бъдат изпирани до 15 пъти при
температура до 95°С без загуба на активното действие.
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Дезинфектанти

КУХНЕНСКА ХИГИЕНА
Препарати за специфична употреба
Хлорни таблетики
Suma Multi D2
Универсален препарат
за почистване всички
водоустойчиви
повърхности в
кухнята
5л

SUMA

Инструкции за работа
1. Напълнете мивката с 20л студена вода.
2. Добавете 1 таблетка Suma Tab D4.
3. Сложете зеленчуците/плодовете/яйцата в
мивката, така че водата да ги покрива изцяло.
4. Оставете разтвора да подейства 5 минути.
5. Изплакнете с чиста питейна вода.

Котлен камък

Почистване на котлен камък
Suma Calc D 5
Киселинен препарат
за отстраняване на
котлен камък от
кухненски уреди,
прибори за хранене
5л

Стъкло

Почистване на стъкла
Suma Rapid D 6
Препарат за
почистване на стъкла,
витрини
0,750 л

Инокс

Полиране на инокс
Suma Inox D 7.1
Препарат за полиране
на вертикални
иноксови
повърхности
0,750 л
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Suma Grill Gel D 9.4
Гелообразен препарат
за ръчно почистване
на конвектомати,
фурни,
фритюрници
2 л/ 5 л

Конвектомати

Suma Auto Oven Rinse
D9.11
Изплакващ препарат
за конвектомати
с автоматично
дозиране
5л

Suma Auto Oven 2 in 1
DA 9.10
Миещ и изплакващ
препарат за
конвектомати
с автоматично
дозиране 5 л

Suma Grill Hi Temp D 9.8

Конвектомати

Конвектомати

Suma Grill D 9
Препарат за ръчно
почистване на
конвектомати,
фурни,
фритюрници
2 л/ 5 л

SUMA

Конвектомати

Конвектомати

Suma Auto Oven Clean
D9.10
Миещ препарат
за конвектомати
с автоматично
дозиране
5л

Конвектомати

КУХНЕНСКА ХИГИЕНА
Препарати за конвектомати

Препарат за ръчно
почистване на
конвектомати, фурни,
фритюрници при
висока температура
2л

Аксесоари за почистване на грилове
Пад – сандвич за почистване на грил с
държач. Падът е абсорбиращ и
спомага да се контролира
консумацията на продукт

Четка за почистване на
грил с метални влакна.
Подходяща за по-големи
замърсявания

Апликатор за препарат
Suma Grill Hi Temp D9.8 за
равномерното
му нанасяне по
цялата
повърхност

Мек лилав пад от здрав и издръжлив
материал. Отвореният дизайн позволява
на остатъци храна да се отмиват лесно,
докато уникалната
мрежа от влакна, от
които е изграден
пада увеличава
издръжливостта
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Дезинфектанти

Дезинфектанти

КУХНЕНСКА ХИГИЕНА
Дезинфектанти
Suma Bac D 10
Дезинфектант на база
четвъртично
амониеви съединения
1,5 л/ 5 л

Suma Chlorsan D10.4
Дезинфектант на база
хлор

SUMA

Дозиране чрез
система
DQFM или QFM
за кофа или
бутилка

Цветово кодирана
бутилка от устойчива
пластмаса с тригер
Вместимост 750 мл

Дозиране чрез
система DQFM

Нанасяне чрез
система за
опенване

5л

Suma Drain GTS Plus
Силно концентриран биологичен препарат,
специално създаден за поддържане на мазни
сифони, канализационни тръби, шахти и
септични ями.
• Намалява органичните остатъци, което
поддържа сифоните чисти.
• Елиминира неприятните миризми.
• Увеличено действие в аеробна и анаеробна
среда.
• Може да се прилага ръчно или чрез
автоматична дозираща система.
20л
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ХОТЕЛСКО ДОМАКИНСТВО
Препарати за санитарни помещения

SANI

Санитарни

Препарат 4 в 1–чисти,
дезинфекцира, премахва
котленият камък и
ароматизира
На база: салицилова
киселина
5л

Taski Sani 100
Неутрален препарат
за ежедневно
почистване в
тоалетни и бани
5л

Санитарни

Санитарни

Taski Sani 4 in 1

Taski Sani Calc
Препарат на база
фосфорна киселина за
почистване на котлен
камък в санитарни
помещения.
5л

Санитарни

Ефективната почистваща рутина е в основата на санитарната хигиена.
Нашата широка гама от продукти осигурява отлични резултати.
Диверсистем предоставя обучение на персонала и лесни за разбиране материали,
което помага продуктите да се използват по най-добрия начин. Правилната
употреба на препаратите води до по-добри резултати, по-добра разходна норма,
спестяват време и усилие на персонала.
Taski Sani Cid
Ароматизиран
препарат за
почистване на
санитарни помещения
от варовик.
5л

Концентрираните препарати на Diversey в
разфасовки от 5 л заместват 533 готови за
употреба спрей продукти от 750 мл, което е
еквивалентно на 101 кг изхвърлени в
атмосферата емисии на СО².
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Препарати от серията Room Care

Room Care

RoomCare R2-plus Pur
Eco
Концентриран
препарат за почистване
на водоустойчиви
твърди
повърхности

Продуктите от серията Pur Eco са специално
разработени, така че да щадят максимално околната
среда.
Биоразградимите опаковки са така конструирани,
че да гарантират 100% използване на концентрата.

RoomCare R3-plus Pur
Eco Концентриран
препарат за почистване
на стъкла и огледала.

1,5 л

1,5 л

1,5 л

RoomCare R5-plus

Room Care

RoomCare R1-plus Pur
Eco
Kонцентриран
препарат за ежедневно
почистване на
тоалетни чинии
и писоари

Room Care

Room Care

Продуктите от серията Room Cаre са специално разработени за
хотелското домакинскво. Буквено и цветово кодираните опаковки лесно
се разпознават и гарантират безопасна работа. Серията е разработена по
специална ONT технология с един аромат. Препаратите се предлагат
както готови за употреба така и като супер концентрати.

Концентриран
освежител на въздух

0,750 л

R7
Неабразивен крем за
водоустойчиви
повърхности.

Супер концентратите от
1,5л в мех могат да
доставят 15л разтвор,
което се равнява на
50 бутилки по 300 мл.

0,400 л

Специално създадените цветово кодирани бутилки
пасват единствено на предназначения за тях продукт,
което елиминира риска от погрешно дозиране.
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Знаете ли че?

RoomCare R6
Готов за употреба
препарат за почистване
на тоалетnи и
писоари

Room Care

Room Care

1,5 л

ХОТЕЛСКО ДОМАКИНСТВО
Дозиращи системи за R - продукти
Divermite+
Дозирането се извършва в две стъпки:
1. Бутилките се пълнят с вода до
указаното ниво.
2. Бутонът се натиска два пъти и се
получава готов за употреба разтвор.

QFM с връзка за вода
Дозиращата система се свързва към
източник на вода и доставя готов за
употреба разтвор само с едно натискане
на бутона директно в бутилката, като по
този начин персоналът няма контакт с
концентрирания продукт.
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ХОТЕЛСКО ДОМАКИНСТВО
Препарати за твърди подови настилки

Jontec

Диверсистем ви помага да постигнете много добри резултати бързо
и лесно чрез предоставяне на стрипери, емулсии и препарати за
почистване и поддържане на подовите настилки, аксесоари, машини,
технологии и обучения. Опростената, но високо ефективна гама продукти гарантира
бързина и ефективност, както и намаляване на общите разходи за почистване.

Taski Jontec No 1
Алкален препарат за
дълбоко почистване и
премахване на стари
емулсии от твърди
подови настилки
5л

Твърди подове

Твърди подове

Стрипери
Taski Jontec Futur
Алкален препарат за
премахване на
емулсии
5л

Taski Jontec Luna
Средно гланцираща
емулсия за под.
Възвръща естествения
вид на пода.
5л

Твърди подове

Taski Jontec Matt
Слабо гланцираща
емулсия за под.
Устойчива към
алкохол и
дезинфектанти.
5л

Твърди подове

Твърди подове

Емулсии
Taski Jontec Eternum
Силно гланцираща
емулсия за под.
Осигурява минимално
надраскване и
натрупване на прах.
5л

Taski Jontec 300
Неутрален почистващ
препарат за всички
водоустойчиви
твърди подови
настилки
1.5 л/ 5 л/ 200 л

Килими и мокети

Твърди подове

Почистващи препарати
Taski Jonte Ceramica
Неутрален почистващ
препарат за всички
водоустойчиви
твърди подови
настилки.
5л

За по-прецизно
дозиране се
препоръчва
използването на
система QFM
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Пране на килими
Систематата Тaski Tapi комбинира специално разработени
препарати и машини, отстраняващи дори и най- упоритите
замърсявания.

ТAPI

Taski Tapi Spotex 1
Препарат за
почистване на мазни
петна от текстилни
повърхности
0.5 л

5л

Taski Tapi Spotex 2
Препарат за
отстраняване на
водоразтворими
петна от текстилни
повърхности
0.75 л

Килими и мокети

Taski Tapi Extract
Неутрален препарат
за дълбоко
почистване на
килими и мокети

Килими и мокети

5л

Килими и мокети

Taski Tapi Shampoo
Неутрален препарат
за сухо шампониране
на килими и мокети

Килими и мокети

Килими и мокети

Килими и мокети

Технологията O.N.T. придава на подовите настилки свеж и
дълготраен аромат, като премахва молекулите на лошите
миризми. Продуктите от серията могат лесно да бъдат
разпознати по светлозелените етикети.
Taski Tapi Deo
Ароматизатор на
гранули. Поставя се в
торбичката на
прахосмукачката.
1х40 бр

Taski Tapi Gum
Препарат за
отстраняване на дъвка

0.5 л

За периодично почистване на килими и мокети, чувствителни към намокряне може
да се приложи метода на сухо шампониране с Taski Ergodisc 165 в комбинация с
Taski Bonnet Pad.

Знаете ли че:
Препаратите на Taski са подходящи за всякаква
твърдост на водата, за всекидневна употреба и за
отстраняване на упорити замърсявания.
Всички продукти от серията Taski Tapi
са
разработени с технология за неутрализиране на
неприятните миризми O.N.T.
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СИСТЕМА J-FLEX
Уникалната глава за дозиране е специално
калибрирана за всеки продукт

J-Flex

Разреждането е за еднократна употреба
като се елиминира от неточно дозиране
J-Flex може да разрежда един и същ продукт
както в спрей бутилка, така и в кофа.

J-Flex

Suma D3.5 J-Flex
Течен обезмаслител за
силни замърсявания в
кухнята

Suma D10.1 J-Flex
Почистващ и
дезинфекциращ
препарат за
повърхности в
кухнята
1,5 л

TASKI Sani Cid J-Flex
Препарат за ежедневно
почистване и
дезинфекция в
санитарни
помещения
1,5 л

TASKI Sani 100 J-Flex
Препарат за ежедневно
почистване и
дезинфекция в
санитарни
помещения

TASKI Jontec Forward
J-Flex
Алкален, слабопенлив
препарат за
почистване на
подове
1,5 л

J-Flex

1,5 л

Знаете ли че:
J-Flex е революционна
нова система за
контрол на
разреждането, която
точно
дозира готов за
употреба разтвор
посредством връзка с
вода.

1,5 л

J-Flex

J-Flex

J-Flex

J-Flex

" plug in – pull out " маркуч - конектор,
цветни етикети с ясни символи за
приложение и разреждане.

Suma Jontec 300 J-Flex
Препарат за ежедневно
почистване на
подове
1,5 л
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ПЕРАЛНО СТОПАНСТВО

CLAX

Clax 200S
Бустер с ПАВ.

20л / 200л

Течни препарати

CLAX Mild
Комплексен ензимен
течен препарат за
основно пране

Clax Personril
Избелващ препарат на
база пероксид

20л / 200л

20л / 200л

Clax Hypo concentrate
Избелващ препарат на
база хлор

Clax Perfect
Натурален течен
препарат за
колосване.

20л / 200л

Течни препарати

Течни препарати

20л /200 л

Течни препарати

CLAX Build
Алкален препарат за
стабилизиране
твърдостта на водата
и повишаване на
рН на перилния
разтвор

Течни препарати

Течни препарати

Течни перилни препарати

20л / 200л

Дозираща система за течни перилни
препарати L5000 с програматор

Омекотител

Clax Deosoft Breeze
Oмекотител за тъкани
с O.N.T технология

5л / 20л

Нашите специалисти ще ви
препоръчат най-подходящата система за
пране чрез течни или прахообразни
перилни препарати, за да постигнете
отлични резултати на добра цена.
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ПЕРАЛНО СТОПАНСТВО

CLAX

Прахообразни перилни препарати

Clax Bioextra Automat
Перилен препарат за
бяло пране

18 кг

10 кг

Clax Bioextra Color
Automat
Перилен препарат за
цветно пране
18 кг

Прахообразни

Clax Oxy
Избелващ препарат на
база пероксид

Прахообразни

Прахообразни

10 кг

Прахообразни

Clax Pasta
Повърхностно
активен бустер под
формата на паста

Прахообразни

Паста

Дозиращите системи и програми за пране гарантират нисък разход на препарати,
електричество и вода. Препаратите на Diversey са създадени по технология, щадяща
околната среда и тъканите.

Clax Saturn
Перилен препарат за
силно замърсено
работно облекло
25 кг

OMO Professional
Color
Перилен препарат за
цветно пране
7 кг
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ЛИЧНА ХИГИЕНА

Soft
Care

5л

Soft Care Dermasoft
Регенериращ крем за
ръце без аромат

Пяна

Soft Care Star
Универсален течен
сапун за ръце

Крем за ръце

Течни препарати

Течни и пенообразни сапуни за ръце и тяло

0,800 л

Soft Care Foam
Нежна пяна за миене
на ръце

0,700 л

0,250 л

Soft Care Lux 2 in 1
Шампоан с балсам и
душ гел

0,250 л

Течни препарати

Soft Care Handwash
Teчен сапун за ръце

Течни препарати

Течни препарати

Дозаторите от серията Soft Care Sensational се
характеризират с изключително елегантен
външен вид и не остават незабелязани от
гостите на вашия хотел или ресторант.
Те могат да бъдат персонализирани по
желание с ваше лого и предпочитан цвят на
капака.
Soft Care Lux 2 in 1
Шампоан с балсам и
душ гел

5л
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ЛИЧНА ХИГИЕНА

Soft
Care

Soft Care Sensisept
Дезинфектант за
ръце

0,800л

Soft Care Plus Pure
Сапун с
дезинфекционно
действие
5л

Soft Care Med
Дезинфектант за ръце

0,800 л

Дезинфектант

5л

Дезинфектант

Soft Care Alcoplus
Дезинфектант за ръце

Дезинфектант

Дезинфектант

Дезинфектант

Сапуни и дезинфектанти за ръце

Soft Care Antibac
Foam
Пяна за миене на ръце
с антибактериално
дейтвие
0,800 л

Дозаторите за течните и
пенообразните сапуни
са с изчистен елегантен
дизайн, лесни за
монтаж и употреба

1

2

3

4

5

6

7

8
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ПРОДУКТИ НА S.C. JOHNSON

0.400л

Pronto Wood Polish
Почистващ препарат
за дървени мебели

0.400 л

Повърхности

Pronto Multi Surface
Универсален препарат
за почистване
на повърхности

Повърхности

Повърхности

Диверсистем предлага продукти на S.C. Johnoson и Unilever, с които Диверси
сътрудничи.
Препаратите са предназначени за почистване на подове, мебели и повърхности в
дома, баните и тоалетните.

Pronto Wood Liquid
Cleaner
Течен почистващ
препарат за
естествено дърво
5л

Cif Cream Lemon
Абразивен почистващ
препарат с аромат на
лимон
2л

Повърхности

Повърхности

Продуктите от серията Pronto са с доказано през годините качество.

Domestos Pine Fresh
Почистващ и
дезинфекциращ
препарат за
санитарни
помещения
5л
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ХАРТИЕНИ КОНСУМАТИВИ

Хартиените консумативи, които предлагаме са
продукти на Papernet, марка доказала се с
дългогодишния си опит на пазара, като един от найголемите производители в световен мащаб.

Богатата гама от продукти, намира решение и за най-претенциозния клиент.

23

ХАРТИЕНИ КОНСУМАТИВИ

Тоалетна хартия, ролка, бяла, 100 % целулоза, 2 - пласта,
180 къса в ролка , дължина на ролка – 20,7 м
10 ролки в стек, 8 стека в чувал

Тоалетна хартия, ролка, бяла, 100 % целулоза, 2 - пластова,
180 къса в ролка, дължина на ролка – 19,8 м
10 ролки в стек, 12 стека в чувал

s

Тоалетна хартия, ролка, бяла, 100 % целулоза, 3 - пластова,
250 къса в ролка дължина на ролка – 28,00 м
8 ролки в стек, 9 стека в чувал

s

Тоалетна хартия на пачки, бяла, 2-пласта, 224 листа в пачка
21 см / 11 см, 40 пачки в кашон

24

ХАРТИЕНИ КОНСУМАТИВИ

Тоалетна хартия, ролка, бяла, 100 % целулоза, 2 - пласта,
460 къса в ролка, дължина на ролка – 140 м
12 ролки в стек

Тоалетна хартия, ролка, бяла, избелена , 2 - пласта,
364 къса в ролка
12 ролки в стек

Сгънати кърпи за ръце, 2 пласта, V- тип
210 листа в пачка
22 см / 21 см, 15 пачки в кашон

Сгънати кърпи за ръце, бяла, 2 пласта, V- тип
210 листа в пачка, 25 см / 23 см, 15 пачки в кашон
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ХАРТИЕНИ КОНСУМАТИВИ

s

Сгънати кърпи за ръце, ECO, зелена, рециклирана
1 пласта, V- тип, 250 листа в пачка, 25 см / 23 см,
40 пачки в кашон

Кухненска ролка, бяла,
108, м 100 % целулоза, 2 пласта
6 ролки/ стек

Медицинска ролка, бяла, 100% целулоза, 2 пласта
210 къса в ролка, 6 ролки/ стек

s

Индустриална ролка, Синя, 3 пласта,
190 метра, 500 къса, 2 ролки в стек
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АКСЕСОАРИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ
Диверсистем предлага пълна гама от аксесоари за почистване.

МОП - RSW 1/41T
памучен с джоб
42 см х 14 см

ДЪРЖАЧ ЗА МОП - RSW 1/41T

ДРЪЖКА – RSR 83
АЛУМИНИЕВА
дължина - 143 см
диаметър – 23 мм

МОП RSW - BR/42
помучен с „ уши“
42 см х 14 см

ДЪРЖАЧ ЗА МОП- RSW BR/42
от устойчива пластмаса с
въртящо се рамо
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АКСЕСОАРИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

МОП - RST 204
ПАМУЧЕН
250 гр.

КОФА - RSM 103/N
УСТОЙЧИВА ПЛАСТМАСА
ВМЕСТИМОСТ – 12 л

КОЛИЧКА - RSC 50
ДВЕ КОФИ ПО 25 Л
МЕТАЛЕН КОРПУС

КОЛИЧКА ACE 40
ПОЛИПРОПИЛЕН
56x124x112
Тегло: 24,8 кг.

КОЛИЧКА ANTA H2
ПОЛИПРОПИЛЕН
82x52x117,5
Тегло: 19 кг.

КОЛИЧКА ANTA H4PB
ПОЛИПРОПИЛЕН
113x52x106,5
Тегло: 28,5кг.

КАМЕРИЕРСКА
КОЛИЧКА BRIX - Hotel
61x166x143
Тегло: 40,5 кг.

КАМЕРИЕРСКА
КОЛИЧКА BRIX - Hotel
61x87x143
Тегло: 24,1кг.

КАМЕРИЕРСКА КОЛИЧКА
HOTEL 32 - СМ.
127x55x139
Тегло: 30,6 кг
ПОЛИПРОПИЛЕН

КОЛИЧКА ЗА КЕТЪРИНГ
2004 - см. 81,3x41x93,5
Тегло: 8,50 кг
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АКСЕСОАРИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ
Mетлите, четките и аксесоарите, отговарят на най-новите изисквания на
индустрията за безопасността на храните и управление на риска, свързани с
наличието на чужди тела в храните. Продуктите са напълно откриваеми чрез
магнити, метални детектори и рентген, осигуряващи пълна неприкосновеност и
безопасност на хранителния продукт.

Четка за нокти
Код: 1003BDS

Четка за съдове
Код: 1004BDS

Четка за буркани
Код: 1017BDM

Четка
Размери:155x70x80
Код: 1015BDM

Четка за бутилки
Код: 1042B

Четка за бутилки
Код: 1046B

Дръжка 145 см
Код: 1039BD

Четка 45 см
Код: 1009BDM
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АКСЕСОАРИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ
Всички продукти са изработени в пет цвята според изискванията на HACCP за
цветово кодиране.

Лопатка 20,5 см
Код: 1022BD

Шпатула 15 см
Код: 1120BD

Шпатула 11 см
Код: 1110BD

Четка за под 32 см
Код: 1011BDM

Лопатка за храни
750 гр. вместимост
Код: 1105BD

Кана 2л
Код: 1108BD

Метална лопата
Размери:23x35x76
Код: 1055B

Държач за мопове
Код: 1051

Държач за мопове
Код: 1049B

Дръжка за моп
140 см, Метална
Код: 1120BD
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Бележки

Контакти
София
ул. Д-р Йордан Йосифов № 1А,
Тел: 02/426 11 00
Тел: 02/869 25 59
office.sofia@diversystem.com
www.diversystem.com

Стара Загора
ул. Х.Д.Асенов № 89
Тел./ факс: 042/600 245
Тел. 042/601 614
office@diversystem.com
www.diversystem.com
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