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Бързо, лесно и сигурно
Залепи стикера на спрей бутилката

Напълни бутилката със 750 мл. вода

Без контакт с концентрата
Без дозиране
Без разливане
Вземи една солу таблетка
от кутията

Без опасност от предозиране
Пусни таблетката в бутилката

Спестява времето за дозировка
на работния разтвор

Разклати добре и използвай
според указанието

Използва се веднага
Спрей бутилката се използва
многократно

ЕДНА ДОЗА

Лесен за употреба благодарение на предварително дозиране

Поставете1 пакетче
в 5 или 10 л. кофа
с вода

Иновативната разработка
на Solucaps и Soludoz е
резултат на дългогодишно
изследване.
Днес те предлагат най-добрите
хигиенни решения в
областта на почистването
и поддържането.

Solucaps и Soludoz са
технологично постижение,
комбиниращо активна пудра и
напълно разградима във вода
опаковка.
Те ще удовлетворят всички ваши изисквания.
По- практични за транспортиране,
дозиране и употреба, удобни за складиране в
малки помещения.
едно разбъркване и разтворът
е готов за употреба

<1>
Иновативна идея:

Една доза напълно разтворима
във вода!
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По-лесно

По- икономично

Всяка доза отговаря на
точно количество вода.

По- бързо

Ограничаване на транспортните Лесни за транспортиране
разходи. По- малко складово
между партньори.
пространство.

Една доза за една кофа
8 – 10 л или 5 л
вода.

Една кутия Solucaps заема 11
пъти по малко пространство
отколкото спрей бутилките.

Дозите са концентрирани,

Една доза за спрей

Една кутия Soludoz е достатъчна

така се улеснява транспорта.

бутилка от 750ml вода.

за 1000 л. работен разтвор.

20 дози в опаковка

/ 14 см. H, 20 см D /

Практична опаковка и
презентация.

Редуцира времето за обучение
на персонала благодарение на
лесната си употреба.

Пакетчета са удобни
за дистрибуция.

Абсолютен контрол над разходите
Без отпадъци, без опасност от предозиране,
без загуба на време

Мик Трафик ЕООД, ул. Сливница № 77, 8000 Бургас
За повече информация на тел. 0888 305386; 056 811 350
www.hygiene-bg.com

ДЕЙСТВА НЕЗАБАВНО

БЕЗ ОПАСНОСТ ОТ
ПРЕДОЗИРАНЕ

БЕЗ ВРЕДНИ ОТПАДЪЦИ

Прибавете едно пакетче
към кофа вода. То се
разтваря заедно с найлона.

Намалява консумацията на
препарат. Елиминира риска от
захабяване или повреда на
повърхността.

Опаковката се разтваря напълно

Една капсулка се добавя
към 750 мл. Спрей
бутилка и се разтваря.

ОПАКОВКАТА ПОКАЗВА ЯСНО
ВИДА И НАЧИНА НА УПОТРЕБА
НА .
За солу таблетката – описанието на
продукта и пиктограмата показват
инструкциите за употреба.
НЯМА РИСК ОТ ПРЯК КОНТАКТ
С КОНЦЕНТРИРАН ПРЕПАРАТ

СПРЕЙ ШИШЕТО СЕ
ИЗПОЛЗВА МНОГОКРАТНО

Лесен за употреба

Soludoz
Цветово кодиране
Наименование на продукта

Област на приложение

Начин на употреба
Описание на продукта

Област на приложение

Цветово кодиране на продуктите

Наименование, вид и основна
функция на препарата.

Описание на продукта

Етикетите правят идентификацията на Солукапс лесна

ПРАВИЛНОТО РЕШЕНИЕ
Почувствай разликата

Правилният избор е Солудоз
Грижа за пода
Реф. № 210225

Soludoz

BIB 125
Предварително дозиран и ароматизиращ
детергент, за почистване на всички видове
подове и миещи повърхности.
Опаковка 1 кутия – 100 пакетчета

Реф. № 210230

Soludoz

FLORAL BIB
Предварително дозиран и ароматизиращ
детергент, за почистване на всички видове
подове и миещи повърхности.
Опаковка 1 кутия – 100 пакетчета

Реф. № 210140

Soludoz

DEGREASER
Предварително дозиран обезмасляващ
детергент, за почистване на всички видове
подове и миещи повърхности.Особено подходящ
за повърхности от неръждаема стомана и
санитария, които влизат в контакт с храни и
мазнини. / печки, грилове, абсорбатори /
Опаковка 1 кутия – 100 пакетчета

Soludoz
Реф. № 210190

OMNIPAK
Ултра мощен предварително дозиран почистващ
препарат за общо почистване и обезмасляване на
подове в силно натоварени зони. Предимно за
използване на подопочистващи машини.
Опаковка 1 кутия – 100 пакетчета

СОЛУДОЗ
за всички проблеми в хигиената

Soludoz

Реф. № 210170

NEUTRAL CLEANER
Предварително дозиран и ароматизиращ
детергент, за почистване на деликатни повърхности и
подове. Приятен лавандулов аромат
Опаковка 1 кутия – 100 пакетчета

Soludoz

Реф. № 210185

CLEANER 85
Предварително дозиран и ароматизиращ
детергент, за почистване на всички видове
подове и миещи повърхности. Почиства ефективно, без
да вреди на гланца.
Опаковка 1 кутия – 100 пакетчета

Soludoz

Реф. № 210833

WYRITOL 33
Предварително дозиран детергент за дезинфекция и премахване на
неприятни миризми. Дезинфекцира и почиства подове и повърхности
в хотели, училища, болници, санаториуми. Бактерициден детергент
съответстващ AFNOR NF T 72 151.
Опаковка 1 кутия – 100 пакетчета

Soludoz

Реф. № 210880

WYRITOL HP 800
Предварително дозиран детергент за дезинфекция и премахване на
неприятни миризми. Дезинфекцира и почиства подове и повърхности
в хотели, училища, болници, санаториуми. Бактерициден и фунгициден
детергент съответстващ AFNOR NF T 72 151 и AFNOR NF T 72
Опаковка 1 кутия – 100 пакетчета

200.

Солудоз , Солукапс

Правилното решение
за всички хигиенни нужди
Почистване на повърхности
Реф. № 210032

Solucaps

Multi Purpose Cleaner
Почиства, обезмаслява и придава блясък на
почистваните повърхности. Изсъхва без следи.
Свеж цитрусов аромат.
Опаковка 1 кутия – 20 пакетчета

Soludoz
Реф. № 210905

WINDOWS
Предварително дозиран детергент за почистване
на индустриални стъклени повърхности. Изсъхва
без да оставя следи, придавайки блясък на почистваната
повърхност.
Опаковка 1 кутия – 100 пакетчета

Реф. № 210034

Solucaps

Window Cleaner
Почиства, обезмаслява и придава блясък на
почистваните стъклени повърхности. Изсъхва без следи.
Опаковка 1 кутия – 20 пакетчета

Реф. № 210033

Solucaps

Bathroom Cleaner
Почиства и придава блясък на всички повърхности в
санитарните помещения. / тоалетни, бани, душ кабини,
хромирани смесители и др. / Предотвратява натрупването на
варовик по повърхностите. Придава приятен аромат
Опаковка 1 кутия – 20 пакетчета

Solucaps

Реф. № 210030

Food Safe Degreaser
Детергент за почистване и обезмасляване на кухненско
оборудване и повърхности. Подходящ при почистване на
кухненски роботи, машини за рязане и белене. Фууд сейф
обезмаслител се препоръчва за употреба в отрасли участващи
в подготовката на месо и месни продукти, варени храни,
млечни продукти и др.
Опаковка 1 кутия – 20 пакетчета

Solucaps

Реф. № 210031

Food Safe Sanitiser
Детергент за почистване на кухненско оборудване и
повърхности. Подходящ при почистване на
кухненски роботи, машини за рязане и белене. Фууд сейф
Sanitiser се препоръчва за употреба в отрасли участващи
в подготовката на месо и месни продукти, варени храни,
млечни продукти и др. Съгласно EN 1276.
Опаковка 1 кутия – 20 пакетчета

Soludoz

Реф. № 210031

WASHING POWDER
Концентриран детергент , предварително дозиран за пране
на всякакви тъкани при всякакви температури. Подходящ за
цветно и бяло пране. Не е необходимо предпране. Една доза е
достатъчна за 10 кг. пране. Опаковка 1 кутия – 100 пакетчета

Soludoz

DISHWASHER DETERGENT
Предварително дозиран, обезмасляващ детергент за употреба
в домашни съдомиялни машини / дълъг цикъл / Придава блясък
и гланц на посудата. Опаковка 1 кутия – 100 пакетчета

Реф. № 210450

