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Spis treści:

Firma Diversey jest częścią Firmy Sealed Air- wiodącego dostawcy systemów i rozwiązań
w zakresie opakowań, technologii żywności, utrzymania czystości, higieny budynków
a także bezpieczeństwa i zabezpieczania żywności. Od wielu lat dostarcza pełen asortyment
produktów, systemów i usług do różnego typu obiektów, w tym także do branży hotelarskiej.

Kim jesteśmy

Hospitality

Food Service

BSC Dystrybucja

Retail

Health Care

Diversey             
Care

Pomagamy poprawić wizerunek hoteli na całym świecie oraz zapewnić lojalność gości hotelo-
wych. Od recepcji, pokoi hotelowych, łazienek, restauracji i barów do kuchni i pralni,
zapewniamy, że goście będą zachwyceni lśniącymi powierzchniami, krystalicznie czystym
szkłem, nieskazitelnie czystymi podłogami i wykładzinami jak również świeżą i czystą
pościelą, obrusami i błyszczacymi nakryciami stołowymi. Kompleksowość naszych rozwiazań
jest zatem jedną z największych naszych zalet.

Kim jesteśmy
Charakterystyka branży

strona 2
strona 3
strona 4-5

strona 6-40

 

Selektor rozwiązań dla hotelu

                             Obszary 
strona 41

(z wyłączeniem kuchni) 

Selektor rozwiązań dla kuchni

                             Obszary strona 42-53

Maszynowe mycie naczyń strona 54-59

Maszyny i akcesoria strona 60-64
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Kompletne rozwiazania dla perfekcyjnej czystości

Jako światowy lider w tej dziedzinie, rozumiemy, że dbałość o należytą czystość, higienę 
i ład w obiekcie to podstawa każdej działalności hotelarskiej. 

Niniejsza broszura ma na celu dostarczenie rozwiązań zapewniających utrzymanie wyso-
kiego poziomu czystości i higieny we wszystkich obszarach znajdujących się w Państwa 
hotelu oraz zwraca uwagę na wszystkie kluczowe elementy w procesie sprzątania.

dualnych potrzeb każdego klienta. W zależności od  wielkości obiektu oraz jego standardu, 
dostarczamy technologię, która każdorazowo zapewnia: 
 - efektywne czyszczenie i świeżość we wszystkich pomieszczeniach w hotelu;

- bezpieczne i proste w użyciu produkty do codziennego i okresowego czyszczenia;
- optymalizację i przewidywalność kosztów. 

 

  

PARKING RECEPCJA

WINDY/ SCHODY

                SALA
       KONSUMPCYJNA

          KUCHNIA

          TOALETA HOTELOWA

  KORYTARZE  

    ZAPLECZE

POMIESZCZENIE 
 GOSPODARCZE

    BIURO/ GABINET

SALA KONFERENCYJNA

        POKÓJ

     ŁAZIENKA GOŚCIA

Charakterystyka branży
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właściwe rozwiązanie dla swojego hotelu

Profesjonalna linia
   produktów RTU

         Konsumencka linia
            produktów RTU

  TAK

 < 50 pokoi
NIE

Czy oczekuje się uniwersalnej linii opartej o  wersje marek konsumenckich 
      czy profesjonalnej,dedykowanej do obsługi obiektu hotelowego? 

          Czy oczekuje się wygody użytkowania produktów gotowych 
                                                                       do użycia ? 

Uniwersalna linia oparta 
 o marki konsumenckie

      Dedykowana linia
           profesjonalna

          Room Care         Business Solutions

 

                               Jaka jest                 
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NIE

 > 50 pokoi

Czy system dozowania ma być mobilny?

Czy można podłączyć pod bieżącą wodę? Czy można podłączyć pod bieżącą wodę?

  TAK   NIE

   TAK   TAK

System
  J-flex

      System
  SmartDose

    System
  Divermite    System DQFM

                         Czy oczekuje się profesjonalnych koncentratów  
                                                 z kontrolowanym dozowaniem? 
                   

   NIE    NIE

  TAK

wielkość obiektu?
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Profesjonalna linia
   produktów RTU

         Konsumencka linia
            produktów RTU

          Room Care         Business Solutions

 

 

Diversey Consulting stanowi jednostkę Diversey Care specjalizującą się w zagadnieniach 
związanych z bezpieczeństwem żywności, podnoszeniem jakości i ochroną marki klientów. 
Posiadam

markach stanowi potwierdzenie naszych kompetencji.   

Szkolenia HACCP

•   Profesjonalne szkolenia z zakresu systemu HACCP o różnym stopniu 
    zaawansowania; 

•   Zwiększenie konkurencyjności poprzez wzrost zaufania 
    konsumentów. 

•   Audyty zgodności z wymaganiami GMP i GHP (Dobrej Praktyki 
    Zawodowej i Higienicznej); 
•   Indywidualnie opracowane listy sprawdzające umożliwiają 

    towarów;
•   Systematyczna, cykliczna kontrola praktyk pracowniczych 
    pozwala na monitorowanie jakości w czasie i szybkie reagowanie
    na ewentualne zagrożenia bezpieczeństwa żywności.

Audyty wewnętrzne higieniczne

 
•   Oparty o stronę internetową system do analizy gromadzenia 
    raportów i rezultatów audytów;
•   Możliwość uzyskania kompletnego obrazu pokazującego silne 
    i słabe strony w całej Państwa organizacji;
•   Szybki dostęp do wyników badań i audytów pozwola na 
    podejmowanie natychmiastowych działań.

System I-MAP

Diversey Consulting -  Zaufany partner w ochronie Twojej marki  

                    

Pakiet HITS
•    Skuteczny i interaktywny pakiet szkoleniowy dla personelu 
      sprzątającego pomieszczenia hotelu;
•    Gwarancja najwyższego poziomu czystości  i higieny w 
      obiekcie oraz wzrost satysfakcji, zadowolenia klienta.

•   P
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Plan higieny
Recepcja

Obszary

 

Porady i wskazówki

Recepcja jest jedną z  komórek organizacyjnych
hotelu, z którą w pierwszej kolejności podczas 
swojego pobytu, styka się gość hotelowy. 

Czystość ma tutaj zatem szczególne znaczenie.  

Podczas pracy ze środkami czyszczącymi należy
przestrzegać przepisów BHP i stosować się do
wskazówek i zaleceń producentów środków
czystości.
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          Room Care

Dobór właściwej technologii - Recepcja

 

Produkty  Business 
Solutions
     

Obszar

    Cif Window
  &Multisurface

Room Care
        

SmartDose

       Odświeżanie
          powietrza

mroźni
    Mycie podłóg
wodoodpornych

    Cif  Furniture Polish

 TASKI Sprint 200 
       Pur-Eco SD   

        Room Care R4

Room Care R3

        Room Care R5
      Room Care R5.1

 TASKI Jontec 300 
        Pur-Eco SD   

Cif Professional 
 Oxygel Ocean

Mycie powierzchni 
  wodoodpornych 
        i szklanych

mroźni      Pielęgnacja 
     powierzchni
    drewnianych

 

Wybierając rowiązania Diversey Care, 

otrzymasz  najlepsze produkty by:
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        Room Care
Divermite/ DQFM

 TASKI Sprint Glass 

 TASKI Jontec 300

Room Care R3-Plus

        Room Care R5-plus
      Room Care R5.1-plus

Room Care R10-Plus
             Pur-Eco

        Akcesoria

chronić swój biznes 
i jego markę

zwiększyć satysfakcję gości, 
zwiększając tym samym 

zoptymalizować koszty 
związane z utrzymaniem 
czystości i higieny

*wersja basic
Ściereczka TASKI MicroEasy

*wersja premium
Ściereczka JM Ultra Free Cloth

TASKI MicroEasy Mop
TASKI MicroEasy Telescopic Handle - kij
TASKI MicroEasy Mop Frame - podstawa

* wersja basic

* wersja premium
TASKI Standard Damp Mop
TASKI Jonmaster Ultra Mop Frame
TASKI Jonmaster Interior mop Handle

*wersja basic
Ściereczka TASKI MicroEasy

*wersja premium
Ściereczka JM Ultra Free Cloth
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Wprowadzenie do procesu czyszczenia i pielęgnacji

Cele czyszczenia i pielęgnacji

Czyszczenie jest to usuwanie i/lub redukcja niepożądanych w danym miejscu substancji (np. kurz, 
piasek) z powierzchni.

Pielęgnacja jest to nałożenie odpowiedniej substancji ochronnej na powierzchnię.  Substancje te 
służą do tworzenia warstwy, która następnie jest „poświęcana” do ochrony materiału powierzchni 
przed czynnikami mechanicznymi lub chemicznymi.

Po co czyścimy i pielęgnujemy powierzchnie?

Wyróżniamy 3 podstawowe rodzaje czyszczenia: 

1 Czyszczenie (sprzątanie) bieżące (nazywane również codziennym) polega na 
regularnym usuwaniu codziennie powstającego brudu i śmieci oraz na pielęgnacji 
powłok zabezpieczających powierzchnie. Istotne jest opracowanie powtarzalnego 
harmonogramu czyszczenia bieżącego. 
Cel: Zachowanie pożądanego standardu (czystość i higiena, odpowiedni poziom 
zabezpieczenia powierzchni, odpowiednie  właściwości eksploatacyjne, wygląd).

2 Czyszczenie (sprzątanie) okresowe poprzez które rozumiemy czyszczenie i pielęgna-
cję o szerszym zakresie niż czyszczenie bieżące. Podczas tych czynności usuwamy 
zabrudzenia, które nie zostały usunięte podczas rutynowego czyszczenia bieżącego.
Cel: Opóźnić w czasie czyszczenie gruntowne.

3 Czyszczenie (sprzątanie) gruntowne polega na usunięciu 100% zabrudzeń o ile jest 
to możliwe. Typowym przykładem czyszczenia gruntownego jest usunięcie starych, 
zniszczonych warstw powłoki polimerowej lub wywabienie pozostałości wszystkich 
plam. 
Cel: Powierzchnia wolna jest od wszelkich zabrudzeń, powłok ochronnych i innych 
pozostałości.

• zapobiegamy lub minimalizujemy szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych np. opadów atmo-
sferycznych, środków chemicznych, uszkodzeń mechanicznych (ślady po obuwiu, rysy, itd.), uszko-
dzeń biologicznych (ochrona przed pleśnią, glonami, grzybami, owadami, itd.), innych rodzajów 
brudu;
• poprawiamy estetykę pomieszczeń (np. czystość, ale i zapach);
• z przyczyny technologicznych (brak możliwości produkcji, gdy występują zanieczyszczenia);
• zapewniamy bezpieczeństwo pracy (np. zapobiegamy poślizgnięciom poprzez zastosowanie 
odpowiedniej powłoki);
• zachowujemy odpowiednie standardy higieny (np. usuwanie kurzu, a co za tym idzie roztoczy).
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Plan higieny
Korytarz, schody, windy

Obszary

 

Porady i wskazówki

Odświeżanie powietrza powinno 
odbywać się w większości pomie-
szczeń w każdym hotelu, począwszy 
od toalet  publicznych, a skończy-
wszy na korytarzach, schodach, 
windach, sypialniach oraz 
łazienkach.
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Dobór właściwej technologii - Korytarz, schody, windy

Produkty  Business 
Solutions
     

Obszar

    Cif Window
  &Multisurface

Room Care
        

SmartDose

       Odświeżanie
          powietrza

mroźni
    Mycie podłóg
wodoodpornych

 TASKI Sprint 200 
       Pur-Eco SD   

Room Care R3

        Room Care R5
      Room Care R5.1

 TASKI Jontec 300 
        Pur-Eco SD   

Cif Professional 
 Oxygel Ocean

Mycie powierzchni 
  wodoodpornych 
        i szklanych

Technologia O.N.T.

Technologia ta polega na zastosowaniu grup aldehydów, które oddziałują z lotnymi 
cząsteczkami brzydkich zapachów i powodują, że stają się one bezwonne i bardzo szybko 
ulatniają się. Likwidacja niechcianych zapachów odbywa się na drodze reakcji chemicznej 
powodującej rzeczywistą neutralizację złych zapachów. Metoda ta jest znacznie skuteczniejsza 
niż najpopularniejszy sposób odświeżania, jakim jest maskowanie niechcianych zapachów 
(poprzez rozpylanie dużej ilości perfum). 

Technologia neutralizacji nieprzyjemnych zapachów- Opatentowana technologia Diversey, 
która polega na niszczeniu cząsteczek nieprzyjemnych zapachów. Wzmaga tym samym 
wyczuwalność przyjemnych woni. 
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        Room Care
Divermite/ DQFM

 TASKI Sprint Glass 

 TASKI Jontec 300

Room Care R3-Plus

        Room Care R5-plus
      Room Care R5.1-plus

Room Care R10-Plus
             Pur-Eco

        Akcesoria

TASKI Standard Damp Mop

TASKI Jonmaster Ultra Mop Frame
TASKI Jonmaster Interior mop Handle

* wersja premium

* wersja basic

TASKI MicroEasy Mop 
TASKI MicroEasy Telescopic Handle - kij
TASKI MicroEasy Mop Frame - podstawa 

*wersja basic

Ściereczka TASKI MicroEasy

*wersja premium

Ściereczka JM Ultra Free Cloth

     Technologia  
   neutralizująca 
i cząsteczki perfum

     Cząsteczki  
nieprzyjemnych 
     zapachów 

 

 

Aktywne składniki neutralizujące zamieniają cząsteczki 
nieprzyjemnych zapachów na nowe.
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Bezpieczeństwo

Proste i łatwe podłączenie
Opakowanie trwale podłączone
z głowicą dozującą
Brak kontaktu ze stężonym
preparatem chemicznym

 

 

 

TM/MC

Zawór zwrotny
Szybkozłączka do wody 
3/4 cala

Ergonomiczny uchwyt

Bezpieczna, szczelna, na stałe 
połączona z butelką głowica

Trwała butelka

Regulacja 
pierścieniem -
różne poziomy 
rozcieńczania

Rurka 
napełniająca

Spust (z blokadą przy dużym przepływie)

J-Flex należy do produktów silnie skoncentrowanych, które nie tylko są
    wydajniejsze i tańsze w użytkowaniu, ale zdecydowanie bardziej eko-
       logiczne. Unikalne głowice dozujące będące częścią każdego opako-
         wania J-Flex są specjalnie dobrane dla każdego produku i gwarantu-
            ją przez cały czas niezmienne, najlepsze i precyzyjne dozowanie.
     Cecha ta eliminuje ryzyko nadużyć lub zastosowania niewłaściwego
stężenia roztworu spowodowanego nieprawidłową obsługą.

Kontrola kosztów

Brak dodatkowego sprzętu
Z tego samego opakowania 
różne stężenia w zależności
od ustawienia
Brak serwisu oraz kosztów obsługi
Minimalny czas szkoleń

 

Szybkie i łatwe 
podłączenie

Napełnianie butelki 

Napełnianie zbiornikaNapełnianie wiadra

Wielofunkcyjność

Napełnianie wiadra, butelki oraz
zbiornika w maszynie
Urządzenie przenośne
Szeroki asortyment prodktów

 

Zobacz jak 
działa system

http://vimeo.com/98974906
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Plan higieny
Łazienka gościa

Obszary

 

Porady i wskazówki

Podczas czyszczenia muszli sedesowej i pisuaru
należy nanieść równomiernie środek czyszczący
i pozwolić mu reagować przez kilka minut.

Szczególnej uwagi podczas sprzątania łazienki
w pokoju hotelowym, wymagają miejsca, które 
są siedliskiem bakterii. Należą do nich między 
innymi:  deski klozetowe, armatura sanitarna, 
wnętrza kabin prysznicowych , zasłony pry-
sznicowe, odpływy pryszniców i umywalek, 
włączniki, suszarki elektryczne a także ręczniki.
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Dobór właściwej technologii - Łazienka gościa

 

 

Produkty  Business 
Solutions
     

Obszar

    Cif Window
  &Multisurface

Room Care
        

SmartDose

mroźni
 TASKI Sprint 200 
       Pur-Eco SD   

Room Care R3

        Room Care R5
      Room Care R5.1mroźni

       Odświeżanie
          powietrza

Room Care R2

          Mycie muszli 
klozetowej, pisuarów

mroźni

       Mycie i dezynfekcja
powierzchni zmywalnych
                w toaletach

Mycie powierzchni 
  wodoodpornych 
         i szklanych

Usuwanie uporczywych 
                zabrudzeń

Cif Professional
         Cream

    Domestos Toilet 
Limescale Remover 

Room Care R1/ 
Room Care R6

 TASKI Sani 4in1 SD

Diversey R7
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        Room Care
Divermite/ DQFM

 TASKI Sprint Glass Room Care R3-Plus

        Room Care R5-plus
      Room Care R5.1-plus

        Akcesoria

Room Care R2-Plus

Room Care R1-Plus

 TASKI Sani Des

.

*wersja basic
Ściereczka TASKI MicroEasy

*wersja premium
Ściereczka JM Ultra Free Cloth

*wersja premium
Ściereczka JM Ultra Free Cloth

*wersja basic
Ściereczka TASKI MicroEasy

Gąbka niebieska z białym padem
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Dobór właściwej technologii - Higiena ciała

  

Produkty

          Mycie rąk

Soft Care Sensations

          Mycie ciała

          Mycie włosów

Wersja premium

Soft Care Dove 2 in 1        Soft Care Lux 2 in 1

  Soft Care Dove Cream Wash                       Soft Care Lux Hand Soap

Akcesoria

Soft Care Bracket Kit Soft Care Cover

  

Diversey oferuje systemy higieny dla gości hotelowych, które wspierają różne koncepcje biznesu. 
Soft Care Sensations dla hoteli, które chcą  zwiększyć liczbę udogodnień dla swoich klientów. 
Soft Care Gentle dla hoteli, które obsługują mniej wymagających gości i potrzebują oszczędnych rozwiązań w zakresie 
higieny osobistej w hotelowych łazienkach.

Rozwiązanie ekonomiczne czy premium? 
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Soft Care Select

Wersja standard Wersja basic

Soft Care Select Gentle

Soft Care Dove
Cream Wash 

Soft Care Dove
Cream Shower

Uchwyty Soft Care Przylepiec do uchwytu
Soft Care

Soft Care Dove
Shampoo

Soft Care 
Lux 2 in 1

Soft Care 
Gentle Hand Soap

Soft Care 
Gentle 2 in 1

Akcesoria



 

 

 

Sprzątanie pokoju hotelowego

Celem i istotą funkcjonowania hotelu  jest świadczenie usług noclegowych. Pokój hotelowy jest 
jego główną wizytówką. Poza tym to szczególne miejsce w obiekcie ze względu na  intymny 
charakter pobytu każdego gościa. Proces obsługi i sprzątania pokoju hotelowego musi 
uwzględniać nie tylko aspekty higieniczne ale również osobiste wymagania i odczucia gościa.

1. Sprawdź zawartość wózka serwisowego;
2. Zapukaj dwa razy mówiąc: „Room Service”  albo „Sprzątanie Pokoju” 
    (uprzedź lokatora aby uniknąć jego dyskomfortu!);
3. Włącz wszystkie źródła światła (ułatwi Ci to dokładną obserwację wyposażenia i obszarów 
    sprzątania);
4. Rozsuń zasłony i jeśli to możliwe otwórz okno (wietrzenie pomieszczenia to  jeden ze 
    sposobów przywrócenia wrażenia czystości i świeżości);
5. Jeśli nie można otworzyć okna ustaw maksymalny nawiew;
6. Zbierz wszystkie śmieci z pokoju i łazienki (upewnij się, że zbierasz faktycznie niepo-
    trzebne resztki – zwróć uwagę na osobiste przedmioty gościa!);
7. Opróżnij popielniczki i usuń zanieczyszczenia do specjalnego, metalowego pojemnika;
8. Sprzątnij wszystkie naczynia;
9. Zdejmij pościel i zbierz ręczniki, umieść je w specjalnym worku na brudną bieliznę na 
     wózku;
10. Rozpocznij sprzątanie łazienki od wstępnego czyszczenia muszli WC;
11. Następnie wyczyść i opłucz wannę oraz/lub kabinę prysznicową;
12.Wyczyść armaturę;
13. Zakończ czyszczenie muszli WC i jej okolic;
14. Wyczyść lustra;
15. Wymień ręczniki na czyste i pozostałe kosmetyki, akcesoria łazienkowe;
16. Umyj podłogę w łazience;
17. Pościel łóżko;
18. Wytrzyj wilgotną ściereczką wszystkie zmywalne powierzchnie;
19. Sprawdź czy działa telewizor i pilot. Jeśli nie: wymień baterie lub zawia-
      dom obsługę techniczną;
20. Uzupełnij papeterię, materiały reklamowe;
21. Zamknij okna i zaciągnij zasłony/�rany;
22. Odkurz wykładzinę;
23. Sprawdź wizualnie stan pokoju;
24. Zgaś światła, wyłącz klimatyzację i zamknij drzwi na klucz.

Etapy sprzątania pokoju hotelowego

20



21

 
Plan higieny
Pokój hotelowy

Obszary

 

Porady i wskazówki

Sprawdź!!! Lista produktów i środków czyszczących:

preparat do mycia luster i powierzchni szklanych
preparat do czyszczenia sanitariatów
preparat do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni 
zmywalnych
odświeżacz powietrza
preparat do czyszczenia mebli
ścierki i gąbki
rękawiczki. 

ścierka i szczotka do czyszczenia popielniczek

Użyj preparatu z oferty Diversey,
dedykowanego do mycia szyb 
i powierzchni szklanych. Użyj
czystej ścierki z mikrowłókna
a smugi znikną!

Na umytych oknach widać 
smugi?

.

.

.

.

.

.

.



        Room Care R4
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Dobór właściwej technologii - Pokój hotelowy

 

 

Produkty  Business 
Solutions
     

Obszar

    Cif Window
  &Multisurface

Room Care
        

SmartDose

mroźni

 TASKI Sprint 200 
       Pur-Eco SD   

Room Care R3

        Room Care R5
      Room Care R5.1

mroźni

       Odświeżanie
          powietrza

Room Care R2

mroźni

       Mycie i dezynfekcja
               powierzchni 
               zmywalnych
                

Usuwanie uporczywych 
                zabrudzeń

Cif Professional
         Cream

Diversey R7

 
Mycie powierzchni 
  wodoodpornych 
         i szklanych

      Pielęgnacja 
     powierzchni
    drewnianych

 

    Cif  Furniture Polish
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        Room Care
Divermite/ DQFM

 TASKI Sprint Glass Room Care R3-Plus

        Room Care R5-plus
      Room Care R5.1-plus

        Akcesoria

*wersja basic
Ściereczka TASKI MicroEasy

*wersja premium
Ściereczka JM Ultra Free Cloth

Room Care R2-Plus *wersja basic
Ściereczka TASKI MicroEasy

*wersja premium
Ściereczka JM Ultra Free Cloth

Ściereczka TASKI MicroEasy

*wersja premium
Ściereczka JM Ultra Free Cloth

*wersja basic

Gąbka niebieska z białym padem



24

 

 

 

 

Prościej. 
Bezpieczniej. 
Sprytniej.

 

 

      

  

   

Prościej Bezpieczniej

Sprytniej

Przekręcić głowicę 
aby wybrać odpowiednie

dozowanie.

 

 

  

 

 

 

Wymagane minimum
szkolenia
Zrozumiałe piktogramy
Brak podłączenia wody
System bezobsługowy

Ludzki mózg jest zdumiewający. Ale nie idealny.
Z pomocą urządzenia SmartDose, dozowanie środków
czyszczących w kuchni będzie łatwiejsze, bezpieczniejsze   
i poręczniejsze. Więcej precyzji i mniej podejmowania 
decyzji - to inteligenty sposób na pracę.

Opatentowana technologia systemu SmartDose 
zawsze pozwala na łatwe, bezpieczne i dokładne
dozowanie skoncentrowanych preparatów 
chemicznych.

Wyciągnąć głowicę aby
przygotować pompkę do

dozowania

Wcisnąć do oporu aby 
 zadozować wymaganą 

ilość koncentratu 
i wymieszać z wodą.

Eliminacja zgadywania 
potrzebnej ilości
koncentratu
Zapewnienie stałej wydajności
Lepsza kontrola kosztów

Minimalne narażenie 
użytkownika na kontakt 
z chemią
Brak niebezpiecznego 
uzupełniania pojemnika
Opakowanie odporne 

   na przeciekanie i zalanie

SmartDose
TM/MC

To jest takie proste...

 

 

 

 

 

Zobacz jak 
działa system

 Dozownik może zostać 

w 100% przetworzony 

w ramach recyklingu !
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Plan higieny
Sala konferencyjna

Obszary

 

Porady i wskazówki

Należy pamiętać, aby personel sprzątający nie do-
lewał koncentratu do kończących się roztworów 
roboczych. Powoduje to starzenie się roztworów, 
a co za tym idzie pleśnie, grzyby i innego rodzaju 
nieprzyjemne zapachy. Po każdym zużyciu ro-
ztworu roboczego, należy dokładnie wypłukać 
butelkę w czystej wodzie i dopiero wtedy przy-
gotować nowy roztwór.

Aby właściwie i efektywnie wykorzystać całą po-
wierzchnię ściereczki należy zastosować spe-
cjalną technikę składania na 8.
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          Room Care

Dobór właściwej technologii - Sala konferencyjna

 

Produkty  Business 
Solutions
     

Obszar

    Cif Window
  &Multisurface

Room Care
        

SmartDose

       Odświeżanie
          powietrza

mroźni
    Mycie podłóg
wodoodpornych

    Cif  Furniture Polish

 TASKI Sprint 200 
       Pur-Eco SD   

        Room Care R4

Room Care R3

        Room Care R5
      Room Care R5.1

 TASKI Jontec 300 
        Pur-Eco SD   

Cif Professional 
 Oxygel Ocean

Mycie powierzchni 
  wodoodpornych 
        i szklanych

mroźni      Pielęgnacja 
     powierzchni
    drewnianych
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        Room Care
Divermite/ DQFM

 TASKI Sprint Glass 

 TASKI Jontec 300

Room Care R3-Plus

        Room Care R5-plus
      Room Care R5.1-plus

Room Care R10-Plus
             Pur-Eco

        Akcesoria

*wersja basic
Ściereczka TASKI MicroEasy

*wersja premium
Ściereczka JM Ultra Free Cloth

*wersja basic
Ściereczka TASKI MicroEasy

*wersja premium
Ściereczka JM Ultra Free Cloth

TASKI MicroEasy Mop 
TASKI MicroEasy Telescopic Handle - kij
TASKI MicroEasy Mop Frame - podstawa 

TASKI Standard Damp Mop

TASKI Jonmaster Ultra Mop Frame
TASKI Jonmaster Interior mop Handle

*wersja basic

*wersja premium
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http://www.softcaresensations.com/

1

 

 

 

Najlepsze marki,
Twój styl, Twój projekt!
Soft Care Sensations — innowacja poprzez design

Nowoczesny design dozowników Soft Care Sensations 
podnosi jakości ekskluzywność wnętrz, jednocześnie
podkreślając styl w każdym hotelu.

System dozowania został dokładnie przetestowany, 
aby zapewnić łatwość obsługi urządzenia oraz 
maksymalną trwałość.

Goście chętnie korzystają z produktów, które są 
synonimem wysokiej jakości, dlatego też proponujemy 
kosmetyki Dove i Lux.

wania i wyposażenia łazienek w branży hotelarskiej. Możliwość stworzenia własnego projektu 
dozownika sprawia, że możesz dokładnie dobrać i dopasować system dozowania do stylu 
i wyposażenia łazienki. Wybór jest nieograniczony: kolory, wzory, loga oraz marki konsumenckie
- dopasuj je samodzielnie!

Zobacz jakie 
       to proste
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Plan higieny
Biuro

Obszary

 

Porady i wskazówki

Należy pamiętać, że powierzchnie ponad 
podłogami najlepiej jest myć metodą natrysko-
wą, czyli z butelki ze spryskiwaczem natrysnąć 
preparat na ścierkę, a następnie za jej pomocą 
czyścić powierzchnię.
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          Room Care

Dobór właściwej technologii - Biuro

 

Produkty  Business 
Solutions
     

Obszar

    Cif Window
  &Multisurface

Room Care
        

SmartDose

       Odświeżanie
          powietrza

mroźni
    Mycie podłóg
wodoodpornych

    Cif  Furniture Polish

 TASKI Sprint 200 
       Pur-Eco SD   

        Room Care R4

Room Care R3

        Room Care R5
      Room Care R5.1

 TASKI Jontec 300 
        Pur-Eco SD   

Cif Professional 
 Oxygel Ocean

Mycie powierzchni 
  wodoodpornych 
        i szklanych

mroźni      Pielęgnacja 
     powierzchni
    drewnianych
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        Room Care
Divermite/ DQFM

 TASKI Sprint Glass 

 TASKI Jontec 300

Room Care R3-Plus

        Room Care R5-plus
      Room Care R5.1-plus

Room Care R10-Plus
             Pur-Eco

        Akcesoria

*wersja basic
Ściereczka TASKI MicroEasy

*wersja premium
Ściereczka JM Ultra Free Cloth

TASKI MicroEasy Mop 
TASKI MicroEasy Telescopic Handle - kij
TASKI MicroEasy Mop Frame - podstawa 

*wersja basic

TASKI Standard Damp Mop

TASKI Jonmaster Ultra Mop Frame
TASKI Jonmaster Interior mop Handle

*wersja premium

*wersja basic
Ściereczka TASKI MicroEasy

*wersja premium
Ściereczka JM Ultra Free Cloth
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Jak działają ultra mikrowłókna?

Wiodąca w branży technologia ultra mikrowłókien =
doskonałe rezultaty higieniczne.

System TASKI Jonmaster opiera się na najlepszej 
jakości ultra mikrowłókien dostępnych obecnie 
na rynku:
 
• 100 razy cieńsze  od ludzkiego włosa - mniejsze od większości bakterii i drobinek kurzu;
• splecione w specjalny sposób, by zwiększyć skuteczność czyszczenia;
• ultra mikrowłókna mają o 40% większą powierzchnię niż tradycyjne  mopy i ścierki do 
  sprzątania tej samej wielkości;
• ultra mikrowłókna usuwają trzykrotnie więcej bakterii z powierzchni.

 Czyste ultra
mikrowłókna

         Drobinki kurzu
zebrane na powierzchni
                 włókna

         Brud przechwycony
        przez mikroskopijną 
                 sieć włókien

Jak działają ultra mikrowłókna?

Ultra mikrowłókna chwytają i zbierają brud, kurz i bakterie z powierzchni.

Używane na sucho: Ultra mikrowłókna przyciągają brud i bakterie elektrostatycznie.
Używane na mokro: Ultra mikrowłókna przyciągają brud i bakterie poprzez działanie kapilarne.

Niezależne badania dowodzą, że tradycyjne sprzątanie usuwa 30% bakterii z powierzchni.
Sprzątanie przy użyciu ultra mikrowłókien usuwa do 99,99% bakterii.

Metoda tradycyjna- redukcja kultur 
               bakterii o około 30% 

         Metoda z mikrowłóknem- TASKI 
 Jonmaster Ultra Damp Mop – redukcja  
                         o ponad 99%. 
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Plan higieny
Toaleta hotelowa

Obszary

 

Porady i wskazówki

Jeżeli na czyszczonej powierzchni występują
zarówno zabrudzenia tłuste jak i osad wapienny,
to powierzchnie przed odkamienianiem
należy w pierwszej kolejności odtłuścić.



34

Dobór właściwej technologii - Toaleta hotelowa

 

 

Produkty  Business 
Solutions
     

Obszar

    Cif Window
  &Multisurface

Room Care
        

SmartDose

mroźni
 TASKI Sprint 200 
       Pur-Eco SD   

Room Care R3

        Room Care R5
      Room Care R5.1mroźni

       Odświeżanie
          powietrza

Room Care R2

          Mycie muszli 
klozetowej, pisuarów

mroźni

       Mycie i dezynfekcja
powierzchni zmywalnych
                w toaletach

Mycie powierzchni 
  wodoodpornych 
         i szklanych

Mycie rąk

    Domestos Toilet 
Limescale Remover 

Room Care R1/ 
Room Care R6

 TASKI Sani 4in1 SD

 

    Soft Care Fresh
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        Room Care
Divermite/ DQFM

 TASKI Sprint Glass Room Care R3-Plus

        Room Care R5-plus
      Room Care R5.1-plus

        Akcesoria

Room Care R2-Plus

Room Care R1-Plus

 TASKI Sprint Glass *wersja basic
Ściereczka TASKI MicroEasy

*wersja premium
Ściereczka JM Ultra Free Cloth

*wersja basic
Ściereczka TASKI MicroEasy

*wersja premium
Ściereczka JM Ultra Free Cloth

Dozownik Soft Care



 

 

 
 

NO

RDIC ECOLABEL

Europejski symbol Eco-label Nordic Swan Label

kowania ekologiczne w całym rejonie krajów Skandyna-
wskich, wprowadzona przez Radę Ministrów w 1989 
i aktualizowana co trzy lata. Zawiera szereg surowych 
kryteriów odnośnie wpływu danego produktu na środo-
wisko naturalne. Swan sprawdza i kontroluje, czy produkty 
spełniają wszystkie kryteria poprzez przeprowadzanie 

wskich od ponad 10 lat.

„Znak ‘Flower’ (zwany też ‘Stokrotką’) jest europejskim 
symbolem ekologicznym Eco-label i może być przyzna-
ny przez Unię Europejską, a także Norwegię, Lichtenstein
i Islandię. Symbol ten ma na celu zachęcanie producen-
tów do wytwarzania produktów przyjaznych dla środo-
wiska oraz skłonienie odbiorców do dokonywania świa-
domych i uzasadnionych ekologicznych wyborów. Aby 
uzyskać wspólnotowe oznakowanie ekologiczne, dany 
produkt musi spełnić wszystkie kryteria i zdać testy. Kry-
teria ekologiczne biorą pod uwagę wszystkie aspekty 
wyrobu, poczynając od jego produkcji i użytkowania, 
a na jego późniejszej eliminacji kończąc.

 

Linia produktów Pur-Eco
Czy chciałbyś stosować ekologiczne metody czyszczenia i mieć 
pewność,  że produkty, których używasz są  przyjazne
środowisku?

Chciałbyś poprzez sprzątanie odznaczać się odpowiedzialnością, 
bez utraty wyników i skuteczności?

Firma Diversey od lat pracuje nad budowaniem świadomości standardów bezpieczeństwa oraz eko-
logii zapewniając w pełni bezpieczne i przyjazne dla środowiska produkty. Skoncentrowane formuły 
produktów i małe opakowania pozwolą Państwu oszczędzić koszty związane z transportem, magazy-
nowaniem oraz zmniejszeniem produkcji odpadów, tym samym przyczynić się do dbania o środo-
wisko naturalne. Nasze wysiłki w kierunku ochrony środowiska, koncentrują się również na dostarcza-
niu rozwiązań, które pomogą Państwu poprawiać bezpieczeństwo, jakość i wydajność.  Produkty 
Pur - Eco to wybór unikalnego, idealnie dopasowanego skutecznego czyszczenia, jak również zwrot 
w kierunku szanowania środowiska naturalnego. Preparaty spełniają surowe kryteria ekologiczne oraz 
bezpieczeństwa, widniejące we wspólnotowych oznakowaniach ekologicznych Eco-label, znanych 
pod nazwą EU „Flower” (zwany też ‘Stokrotka’) lub „Nordic Swan”.
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Plan higieny
Pomieszczenie gospodarcze

Obszary

 

Porady i wskazówki

- zachować odpowiednią ostrożność;
- stosować środki ochrony osobistej;
- unikać rozlewania, chlapania; 
- unikać wdychania oparów i aerozoli preparatu;
- unikać kontaktu z oczami i skórą;      
- nie nachylać się nad otwartym pojemnikiem z chemikaliami;   
- nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu;
- nie mieszać z innymi produktami.

Podczas pracy z preparatem należy przestrzegać ogólnie 
przyjętych zasad BHP obowiązujących przy pracy z chemikaliami:
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Dobór właściwej technologii - Pomieszczenie gospodarcze

Produkty  Business 
Solutions
     

Obszar

    Cif Window
  &Multisurface

Room Care
        

SmartDose

    Mycie podłóg
wodoodpornych

 TASKI Sprint 200 
       Pur-Eco SD   

Room Care R3

 TASKI Jontec 300 
        Pur-Eco SD   

Cif Professional 
 Oxygel Ocean

Mycie powierzchni 
  wodoodpornych 
        i szklanych

 

Jak należy wymienić wkład w dozowniku
Divermite 

Zobacz jakie 
to proste

Otwórz pokrywę za pomocą kluczyka, podnieś 
pokrywę i usuń pustą saszetkę. 

1

2 Umieszczając nową saszetkę włóż korek w odpo-
wiednie gniazdo, naciskaj delikatnie 
dyszę/głowicę dozowika, aż do momentu 
kliknięcia.

3 Zamknij pokrywę i zablokuj urządzenie
kluczem.

4 Dozowanie jest zablokowane dopóki
nie pojawi się widoczny zielony wskaźnik

5 Napełnij butelkę do odpowiedniego    poziomu 
i zadozuj produkt zgodnie z zaleceniami.   
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        Room Care
Divermite/ DQFM

 TASKI Sprint Glass 

 TASKI Jontec 300

Room Care R3-Plus

Room Care R10-Plus
             Pur-Eco

        Akcesoria

TASKI Standard Damp Mop

TASKI Jonmaster Ultra Mop Frame
TASKI Jonmaster Interior mop Handle

* wersja premium

* wersja basic

TASKI MicroEasy Mop 
TASKI MicroEasy Telescopic Handle - kij
TASKI MicroEasy Mop Frame - podstawa 

*wersja basic

Ściereczka TASKI MicroEasy

*wersja premium

Ściereczka JM Ultra Free Cloth

1 2

5

3

KLIK
!

4
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Plan higieny
Parking

Obszary

 

Produkty do zadań specjalnych

Attack Plus TASKI Jontec 
Best              Uporczywe zabrudzenia z olejów 

         mineralnych / syntetycznych/ śladów 
                 z opon wózków widłowych i
                                        smarów                       

            Trudne do usunięcia  zabrudzenia 
               ( plamy tłuszczu, czarne smugi,
            zanieczyszczenia  ropopochodne)
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Obszary

 

System 
SmartDose

System 
Jflex

System 
DQFM/QFM

Business
Solutions

  

System 
Divermite

NIE TAKNIE TAK

  

  

TAK

TAK NIE

NIE

Czy oczekuje się profesjonalnych koncentratów z
                    kontrolowanym dozowaniem?

Czy system dozowania ma być mobilny?

właściwe rozwiązanie dla swojego kuchni

Czy można podłączyć 
  pod bieżącą wodę?

Czy można podłączyć 
  pod bieżącą wodę?
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Pokrywa

Gniazdo saszetki

Uchwyt do łatwego dozowania

Przycisk dozujący

5

4

3

2

1

Uchwyt butelki “key neck”

5

4
3

2

1

5

4
3

2

1

System Divermite to idealne połączenie bezpieczeństwa, ochrony środowiska i efektywności.
Divermite zapewnia maksymalną wydajność przy użyciu silnie stężonych preparatów do 
mycia i dezynfekcji w połączeniu z precyzyjnym dozowaniem. Zamknięty system jest 
                                   bezpieczny i prosty w użyciu, podczas zmiany opakowania wykluczony 
                                            jest kontakt ze środkami chemicznymi. System nie wymaga podłączenia 
                                                    do wody, dozowanie koncentratu  bezpośrednio do butelki napełnionej 
                                                         wodą. Zapewnia kontrolę dozowania i możliwość  zaplanowania 
                                                            ponoszonych kosztów.  Wykorzystując tylko 3 produkty całkowicie 
                                             spełnia dziennie zapotrzebowanie  kuchni na dezynfekcję i utrzymanie 
                                             czystości. Przyporządkowanie detergentów do określonych kolorów 
                                             oraz system lock and key znacznie zmniejszają prawdopodobieństwo 
                                             popełniania kosztownych błędów.

Divermite / DQFM

System DQFM  wymaga podłączenia do wody, woda jest automatycznie
mieszana z odpowiednią ilością produktu, w rezultacie otrzymujemy 
gotowy do użycia roztwór roboczy. 
Wysoce wydajne produkty o szerokim zakresie stosowania gwarantują
zachowanie wysokiego poziomu czystości i higieny, dodatkowo
oferując oszczędności i kontrolę ponoszenia kosztów. 
Przyporządkowanie detergentów do określonych kolorów oraz unikalny
system key neck, który zapobiega dozowaniu niewłaściwego produktu 
do wybranej butelki sprawia, że system jest bezpieczny i łatwy w użyciu.

Zobacz 
pełny opis systemu

http://diverseyfuture.pl/ulotki/dqfm.pdf



Należy pamiętać, aby nie stosować stężeń 
koncentratów wyższych niż zaleca producent.  
Zbyt skoncentrowany roztwór roboczy może 
spowodować zniszczenie czyszczonej  
powierzchni oraz może być trudny do 
wypłukania.

Niektóre środki czyszczące wymagają do 
prawidłowego działania odpowiednio wysokiej 
temperatury. Przed przystąpieniem do pracy 
konieczne jest zapoznanie się z instrukcją 
stosowania preparatów. 
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Plan higieny
Kuchnia

Obszary

 

Porady i wskazówki
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Dobór właściwej technologii - Kuchnia

Produkty Business  SolutionsObszar

Suma Calc D5 / Suma Scale D5.2

Suma Rapid D6

Suma Star D1 / Suma Light D1.2

Suma Dis D4 / Suma Tab D4 tab 

 

Odkamienianie

Suma Calc D5  
Suma Inox Classic D7/Suma Inox D7.1

Suma Multi D2 /  Suma Freeze D2.9  

Suma Extend D3 / Suma Force D3.5    

Koncentrat / Gotowy do użycia

Mycie ręczne 
naczyń

Mycie 
powierzchni 

wodnozmywalnych
i mroźni

Odtłuszczanie

Mycie szyb

Czyszczenie stali 
nierdzewnej

 

Cif Extra Strong Lemon

Cif Power Cleaner Degeaser

Cif Stainless Glass Cleaner

Cif Window&Multisurface

Cif Window&Multisurface

Dezynfekcja
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DQFM/Divermite Akcesoria

szczotka do naczyń

 

Suma Star D1 Plus  

Suma Multi D2 conc

 

SmartDose

Suma Multipurpose 
Cleaner D2.3

Suma Multipurpose 
Cleaner D2.3

Suma Multipurpose 
Cleaner D2.3

ścierka Suma Lavette, gąbka, 
ściągaczka do podłóg

spryskiwacz

ścierka Suma Lavette 

spryskiwacz

ścierka TASKI Microeasy 

ścierka Suma Lavette 

Suma Bac D10 

TASKI Sprint Glass J�ex



  

Produkty Business Solutions  Obszar

 

  

Koncentrat / Gotowy do użycia

 

Mycie rąk

Czyszczenie
srebra

Mycie 
piców, grilli,

smażalników

Cif Oven & Grill Cleaner

Cif 2 in 1 Disinfectant

Mycie i 

Udrożnianie
kanalizacji

Soft Care Sensisept 

Suma Bac D10

Stal 
nierdzewna

Suma Silver D8

Suma Grill Hi-Temp D9.8
Suma Grill D9/ Suma Grill Gel D9.4 

Suma Auto Oven Clean D9.10 
 

Suma Auto Oven 2in1 DA9.10
Suma Auto Oven Rinse D9.11

Suma Drain GTS Plus
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Dobór właściwej technologii - Kuchnia

        Mycie
i dezynfekcja 
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DQFM/Divermite AkcesoriaSmartDose

    Suma Bac
D10 conc J-�ex 

Suma Bac D10 conc

 

 

 

 

 

Suma Bac D10 ścierka Suma Lavette 

spryskiwacz, okulary 
i rękawice ochronne

dozownik Soft Care Line

pompa Diver GTS
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System dozowania QFM służy do wykonywania 
wodnych roztworów roboczych z koncentratów 
chemicznych. Urządzenie jest bardziej niezawodne 
i komfortowe w działaniu niż inne porównywalne 
systemy tego typu dostępne na rynku. 

Urządzenie montuje się szybko i bezpiecznie. 
Regulacja stopnia rozcieńczenia jest wykonywana 
za pomocą trzpienia, bez kontaktu technika 
ze skoncentrowaną chemią. Filtry do wody 
zapewniają długie okresy pomiędzy przeglądami 
konserwacyjnymi. 

 
 

System QFM

System QFM nadaje się do zastosowania w kuchni oraz 
w szpitalach, domach opieki społecznej, szkołach, itp. 
System  pracuje bez zewnętrznego  zasilania w energię 
elektryczną i może być podłączony do zimnej i ciepłej 
wody wodociągowej.  W przypadku kilku systemów 
montowanych szeregowo można wybierać między 
różnymi produktami chemicznymi. Przedostawanie się 
chemii  do sieci wodociągowej jest wykluczony dzięki zaworowi zwrotnemu. 

Dzięki modułowej konstrukcji, wiele urządzeń może być montowanych 
w zespoły dozujące. System występuje w wersji do napełniania butelek 
„Low Flow„ oraz dużych zbiorników „High Flow”.

2

1

“High Flow”

“Low  Flow”2

1

 

Hydrosystem

Hydrosystem służy do przygotowywania gotowych roztworów 
niezbędnych do mycia podłóg, może wykorzystywać jeden lub 
dwa koncentraty chemiczne.
Jest podłączany pod wodę wodociągową. Posiada wąż o długości 
15 m zakończony pistoletem z końcówką pianującą. 
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Plan higieny
Sala konsumpcyjna

Obszary

 

Porady i wskazówki

 

 

Jak czyścić ekspres do kawy?
Zajrzyj na stronę - zobaczysz i poznasz
wszystkie produkty chemiczne z oferty
Diversey.

 

http://diversey.com/suma-cafe
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Dobór właściwej technologii - Sala konsumpcyjna

  

Produkty Business  SolutionsObszar

  

Koncentrat / Gotowy do użycia

 

Mycie ręczne 
naczyń

Mycie 
powierzchni 

wodnozmywalnych

Mycie szyb

Czyszczenie 
ekspresu

Mycie rąk

 
 

Suma Café Auto Tab, 
Suma Café  Milk Clean,

Suma Café Powder
 

Suma Rapid D6

Suma Star D1 / Suma Light D1.2

Suma Multi D2 /  Suma Freeze D2.9  

Cif Extra Strong Lemon

Cif Window&Multisurface

Cif Window&Multisurface

Soft Care Sensisept
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DQFM/Divermite AkcesoriaSmartDose

  

szczotka do naczyń

 

Suma Star D1 J�ex  Suma Star D1 Plus  

Suma Multi D2 concSuma Multi D2 J�ex
 

Suma Multipurpose 
Cleaner D2.3

TASKI Sprint Glass J�ex

ścierka Suma Lavette,
gąbka,  mop 
TASKI MicroEasy 

dozownik Soft Care Line

ścierka TASKI Microeasy 

Suma Multipurpose 
Cleaner D2.3

Suma Multipurpose 
Cleaner D2.3



Dobór właściwej technologii

    

 

Plan higieny
Zaplecze

Obszary

 

 

Produkty Business SolutionsObszar Koncentrat / Gotowy do użycia

Mycie 
mroźni

Mycie powierzchni 
wodnozmywalnych

Suma Multi D2 Cif Window&Multisurface

 Suma Freeze D2.9  

52
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Porady i wskazówki

Mroźnie oraz chłodnie można wyczyścić bez ich rozmrażania. Wystarczy zastosować
preparat Suma Freeze D2.9, który działa w temperaturze do -25  C.  R o z p u s z c z o n y
brud można zebrać za pomocą papieru, ścierki, mopa, ściągaczki lub odkurzacza
do pracy na mokro.

DQFM/Divermite AkcesoriaSmartDose

 
 

Suma Multi D2 concSuma Multipurpose
Cleaner D2.3

ścierka Suma Lavette, 
gąbka, 
mop TASKI MicroEasy

ścierka Suma Lavette

- Zaplecze

O
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 Maszynowe mycie naczyń  jest czynnością, która w hotelu jest ważna z wielu powodów:
 

Naczynia powinny być widocznie czyste, pozbawione wszelkich
zabrudzeń, zaplamień, bez zacieków. 

 
Naczynia powinny być higienicznie czyste, pozbawione wszelkich
drobnoustrojów oraz pożywki dla nich takich jak np. skrobia. 

W trakcie dobierania technologii do maszynowego mycia naczyń warto pamiętać 
o kilku podstawowych kryteriach: 

 
MASZYNOWE MYCIE NACZYŃ

 Należy dobrać właściwe preparaty che-
miczne do odpowiednich zabrudzeń (np. tłuszcz, 
skrobia, teina). Czasem trzeba sięgnąć po prepa-
raty zawierające chlor np. Suma Lima L3.

 Należy dobrać właściwe preparaty 
odpowiednie do materiałów z których wyko-
nane są myte przedmioty (np. szkło, aluminium, 
porcelana). W przypadku aluminium niedozwolony
jest preparat Suma Alu L10.

 Należy dobrać właściwe preparaty odpo-
wiednie do twardości  wody zasilającej zmywarkę. 
Przy wodzie miękkiej   w s k azane jest zas t os o w anie 
preparatu Suma Ultra L2, przy wodzie twardej 
Suma Nova L6.

 Należy się zastanowić czy potrzebne 
są preparat wieloskładnikowe, oddzielny 
detergent i nabłyszczacz, czy może wystarczy 
wygodny preparat „wszystko w jednym”  tak jak 
Suma Combi lub Suma Dify. 

     Woda zasilając zmywarkę powinna być 
możliwie miękka (najlepiej o       twardości nie większej 
niż 5 stopni niemieckich dH). Przy wodzie twardej 
warto rozważyć zastosowanie uzdatniacza, który 
pozwoli na zmniejszenie zużycia środków chemi-
cznych i zapobiegnie zakamienianiu zmywarki. 

 Zakamieniona zmywarka może nie 
pracować właściwie. Istnieje ryzyko braku dezyn-
fekcji termicznej mytych naczyń. Jeśli zmywarka 
się zakamienia należy ją regularnie odkamieniać 
właściwymi preparatami Suma Calc D5 lub 
Suma Scale D5.2.

Dowiedz się więcej na temat
unikatowego produktu 

Suma Combi

http://diversey.com/sumacombi/pl/home
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PAMIĘTAJ: Zmywarka powinna być regularnie czyszczona a jej stan techniczny 
kontrolowany.

 Przy namaczaniu przedmiotów przed 
myciem, nie należy stosować środka do ręcznego 
mycia naczyń, gdyż może on powodować silne 
pienienie się detergentu w zmywarce , lecz 
specjalistyczne środki chemiczne do namaczania 
np. Suma Dip K1.

 Należy rozważyć stosowanie preparatów 
dozowanych ręcznie, wykorzystanie wewnętrznych
dozowników (jeśli są) oraz konieczność instalowania 
zewnętrznych systemów dozowania = takich jak 
pompy D250, D3000.

Kilka wskazówek aby mieć czyste naczynia!

X

X

• Usuń resztki żywności z talerzy i naczyń;
• Wylej resztki herbaty i kawy do zlewu / odpływu;
• Spłucz naczynia;
• Regularnie wymieniaj wodę, po całym cyklu mycia.

 
Dokładny przepis znajdziesz tutaj! 

X

http://diverseyfuture.pl/broszury/ulotki/mww.pdf



56

  

 

Dobór właściwej technologii maszynowego       

Produkty Rodzaje zabrudzeń
Kawa/

HerbataTłuszczSkrobia

Materiały

Produkty do mycia 
dozowane za pomocą 
systemów dozujacych

AluminumStal Nierdz.Szkło

Suma Ultra L2

Suma Lima L3

Suma Nova L6

Suma Nova Pur-Eco L6 
 
Suma Alu L10

Suma Tera L56

Jonmatic 400

Suma Bar L66

Suma Combi + LA6 
PREPARAT 2w1 
Detergent i nabłyszczacz

Wybór:

doskonały dobry akceptowalny nieakceptowalny
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  mycia naczyń (MWW)

Tabela twardości wody

twardość

stopnie 
niemieckie 

dh

miękka średnia twarda

< 7 7 - 1 4 > 14

Twardość wody Dozowanie (g/l)

TwardaŚredniaMiękka

System dozowania

1,0 - 3,0

0,8 - 3,0

0,5 - 2,0

1,0 - 4,0

1,0 - 3,0

1,5 - 3,0

1,5 - 4,0

1,2 - 3,2

0,5 - 3,0

1,0 - 3,0

1,0 - 3,0

D250 
DET

D250 
RINSE D3000

Suma Dip K1

Suma Strip K9

namaczanie przed myciem

Produkty wspomagające mycie

usuwanie skrobii

safepack safepack
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Dobór właściwej technologii maszynowego       

Rodzaje zabrudzeń MateriałyProdukty Rodzaje zabrudzeń
Kawa/

HerbataTłuszczSkrobia

Materiały

Produkty do płukania 
dozowane za pomocą 
systemów dozujących 

AluminumStal Nierdz.Szkło

Suma Rinse A5

Suma Select Pur-Eco A7

Suma Crystal A8

Jonmatic Perfect Extra
 

Suma M20

Sun Professional Tablets

Suma Dify (6 w 1)

Produkty do mycia 
dozowane ręcznie

Produkty wykorzystujące
wewnętrzne systemy dozowania

Sun Professional Liquid

Sun Rince Aid Acidic

Wybór:
doskonały dobry akceptowalny nieakceptowalny
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  mycia naczyń (MWW)

Tabela twardości wody
twardość

stopnie 
niemieckie 

dh

miękka średnia twarda

< 7 7 - 1 4 > 14

Twardość wody Dozowanie (g/l) System dozowania

Suma Dip K1

Suma Strip K9

namaczanie przed myciem
Produkty wspomagające mycie

usuwanie skrobii

TwardaŚredniaMiękka

0,16 - 0,25

0,10 - 0,30

0,10 - 0,12

0,10 - 0,12

0,10 

0,10

1,0 - 3,0

1 - 2 tab.

1 - 2 saszetki

D250 
DET

D250 
RINSE D3000

safepack safepack

2,5 - 6,0 

0,2 - 0,5

wewnętrzne   dozowniki

wewnętrzne   dozowniki



60

          Room Care

 

Rozwiązania dla obiektów hotelowych- maszyny

Profesjonalne odkurzacze przeznaczone do pracy na sucho, charakteryzujące się jedno-
cześnie małą mocą silnika oraz bardzo dużą siłą ssania. Posiadają worki o pojemności 8L i 15L.

TASKI Vento 8/15 S

ODKURZANIE

Charakteryzują się:

• wielofunkcyjnym uchwytem, którego poręczny kształt 
łączy wiele funkcji, min.: intuicyjny mechanizm otwierania, 
ergonomiczne włączanie/wyłączanie urządzenia stopą 
i poręczne zwijanie przewodu;
•  wysoką jakością ssania -urządzenia wykorzystują główny 

•  łatwością prowadzenia, dzięki zastosowaniu dwóch 
tylnych kół oraz dwóch swobodnie obracających się na-
stawnych kół przednich;
•  dodatkowymi akcesoriami.

TASKI Jet 38/50

Profesjonalne, szczotkowe odkurzacze pionowe o dużej sile 
ssania z regulacją pracy szczotki. Posiadają osobny system 
chłodzenia silnika odkurzacza i elektroniczny system ochrony 
silnika szczotki. Dostępne w dwóch wersjach: szerokość pracy 
38 cm oraz 50 cm.

•  siłę i wydajność;
•  wszechstronność;
•  lepszą jakość czyszczenia;
•  ergonomiczny i łatwy transport.

TASKI Jet 38/50 gwarantują:
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1

PRANIE WYKŁADZIN DYWANOWYCH

TASKI procarpet 30/45

• niezawodność i wydajność;
• różne metody prania w jednym urządzeniu;
• niewielkie koszty;
• proste i wygodne użytkowanie.

TASKI procarpet 30/45 to:

Maszyny TASKI procarpet 30 i TASKI procarpet 45 
to urządzenia do prania wykładzin dywanowych, 
które pozwalają przeprowadzić czyszczenie 
okresowe: metodą kapsułkową oraz czyszczenie 
gruntowne: metodą prania ekstrakcyjnego.

TASKI Tapi Deo
Odświeżacz powietrza w granulkach 
do odkurzaczy na sucho.

Preparat do ekstrakcyjnego czyszczenia 
wykładzin podłogowych i dywanów.

TASKI Tapi Extract

Szampon do prania dywanów.
TASKI Tapi Shampoo

TASKI Tapi Spotex 1
Odplamiacz do tkanin na bazie 
rozpuszczalników organicznych.

Preparat do usuwania plam 
z wykładzin podłogowych i dywanów.

Preparat ogólnego stosowania,
do zadań specjalnych.

TASKI Tapi Gum
Preparat do usuwania gum do żucia.

TASKI Tapi Spotex 2

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE
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          Room Care

 

Akcesoria do czyszczenia oparte na technologii mikrowłókien. Akcesoria są bardzo dobre jakości, 
wszechstronne i wielozadaniowe. Bardzo dobra jakość ścierek z mikrowłókna- czyszczą skutecznie
nawet przy zastosowaniu minimalnej ilości środka czyszczącego. Ścierki przeznaczone są do czy-
szczenia powierzchni wysokopołyskowych takich jak stal nierdzewna, czy szkło, bez pozostawiania
smug. Występują w dwóch kolorach. Można je prać kilkadziesiąt razy. Akcesoria posiadają dobre
właściwości czyszczące oraz mają długą żywotność. 

System MicroEasy

Zestaw składa się z:

- wózka z wyciskarką;
- kija teleskopowego z tworzywa sztucznego;
- podstawy mopa z możliwością zastosowania; 
- mopów płaskich kieszeniowych lub mocowanych 
  na taśmy.

TASKI Mini Open for Jonmaster

Wózek przeznaczony do pracy metodą natryskową oraz na wilgotno. Wózek wypo-
sażony jest we wszystko czego potrzebuje jego operator. Ścierki, mopy i inne 
akcesoria można bez problemu umieścić na wózku w zasięgu ręki.

System TASKI Jonmaster jest rozwiązaniem z zakresu sprzątania opartym na mikrowłóknie, które 
obejmuje między innymi: system wózków TASKI Trolley, uchwyty i podstawy TASKI Jonmaster, 
mopy i ścierki z mikrowłókna.

Preferowanym rozwiązaniem dla hoteli są:

UWAGA: Dostosowanie wózka do Państwa potrzeb, dobór właściwych 
komponentów określi nasz przedstawiciel handlowy.

TASKI JM Ultra Free Cloth

Ścierki z mikrowłókna przeznaczone do czyszczenia wszystkich powierzchni 
metodą na wilgotno.

System Jonmaster

TASKI Jonmaster Ultra Interior mop + Handle

Narzędzie do usuwania kurzu w miejscach trudno dostępnych z mopem
przeznaczonym do czyszczenia metodą na sucho.
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TASKI Jonmaster Ultra Mop Frame
Podstawa do mopa z rzepami

TASKI Jonmaster Ultra T-Handle

Teleskopowy kij do mopa 

Zestaw do ręcznego mycia okien

Akcesoria  dozujące

Myjka do szyb

Uchwyt do myjki

Ściągaczka do okna 35 cm

Rączka do ściągaczek do okna

Skrobaczka

Kij teleskopowy 2x1,25m
(wymaga rączki)

(wymaga rączki)

Butelki na roztwory robocze 
do produktów Room Care 

Butelki dozujące 500 ml Zestaw butelek ze spryskiwaczem 
Suma Smart Dose

Ściągaczka do okna 45 cm

TASKI Jonmaster Ultra Damp Mop 
Blue

Mop przeznaczony do czyszczenia metodą na 
wilgotno wszystkich typów podłóg zmywalnych.

Koszyk do produktów
Room Care
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          Room Care

 

Rozwiązania dla kuchni

CZYSZCZENIE TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSC

Zobacz jakie 
działa maszyna 

Wszechstronność

Stosowanie maszyny TASKI swingo 350 gwarantuje osiągnięcie
doskonałych efektów czyszczenia nawet w trudno dostępnych 
miejscach. Możliwe jest to dzieki małym rozmiarom maszyny 
oraz możliwości położenia rękojeści do tyłu.

Ultra kompaktowa maszyna szorująco-zbierająca, gwarantująca osiągnięcie doskonałych 
efektów czyszczenia nawet w trudno dostępnych miejscach. Mycie maszyną dostarcza zdecy-
dowanie wyższy poziom higieny w porównaniu z mopowaniem.

TASKI swingo 350

Skuteczne czyszczenie i osuszanie

Dzięki doskonałym efektom osuszania 
podłogi redukuje ryzyko poślizgnięcia 
się pieszych na wyczyszczonej powierzchni.

Bezpieczeństwo i prosta obsługa

W porównaniu z ręcznymi metodami czyszczenia, stosowanie 
maszyny zapewnia czystą powierzchnie oraz estetycznyczny 
wygląd podłogi. Specjalny kształ ssawy w literę V gwarantuje 
wysoki poziom osuszenia powierzchni.
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Akcesoria ręczne

Doskonała ścierka do zastosowań kuchennych. Jest bardzo 
chłonna i bezpieczna dzięki bakteriostatyczności. Występuje 
w pięciu kolorach, dzięki czemu można stosować ścierki 
w technologii, gdzie ważne jest kodowanie kolorami. Gdy się
zabrudzi można ją prać, nawet kilkadziesiąt razy.

Suma Lavette

Bardzo skuteczna sciągaczka z podwójnymi krawędziami do 
szybkiego i skutecznego osuszania podłogi. Można zastosować 
standardowe kije z oferty Diversey.

Ściągaczka do podłóg

Skuteczna i delikatna zarazem. Główna część gąbki ma wysoką
chłonność i jest delikatna. Biała część gąbki ma silne właściwości
mechanicznego usuwania zabrudzeń a jednocześnie nie rysuje
czyszczonej powierzchni. Dostępna w kolorze niebieskim 
i czerwonym.

Gąbka z białym padem

Bardzo wysokiej jakości, trwała i skuteczna szczotka, której kolor 
można dobrać w zależności od potrzeb, kodowania kolorysty-
cznego czy obszaru stosowania.

Szczotka do czyszczenia i mycia naczyń
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Notatki



67

  
  
    

Diversey Polska Sp. z o.o.
  ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, 

tel.: (22) 328 10 00, fax: (22) 328 10 01
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Dobre warunki dla życia ludzi na całym 
świecie zależą od zrównoważonego ro-
zwoju. Dział Diversey Car rmy Sealed 
Air oferuje rozwiązania z zakresu zapo-
biegania zakażeniom, higieny w kuchni, 
konserwacji tkanin, a także sprzątania 
obiektów oraz konsultingu. Nasze 
rozwiązania chronią marki, gwa-
rantują wydajność, poprawiają wy-
niki naszych partnerów z branży 
ochrony zdrowia, żywienia, ho-
telarskiej i obsługi obiektów. 
Nasza wiodąca wiedza 
ekspercka pozwala łaczyć 
systemy produktów, sprzęt, 
narzędzia i usługi w innowa-
cyjne rozwiązania, które 
zmniejszają zużycie wody 
i energii oraz podnoszą 
wydajność.  Zapewniając 
doskonałe wyniki, 
pomagamy w two-
rzeniu przedsiębiorstw 
przynoszących zyski 
i stosujących zasady 
zrównoważonego 
rozwoju z myślą 
o czystej  i zdro-
wej planecie.
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