
TWÓJ PARTNER W ZAKRESIE   HIGIENY I CZYSTOŚCI OD 1763 R

PEŁNE ROZWIĄZANIA 
DOSTOSOWANE DO PO$
TRZEB KLIENTA: 

èIndywidualna analiza każdej 

sytuacji

èZnalezienie globalnego 

rozwiązania,.... KONCEPTU

èSzkolenie

èKontrola dozowania i zużycia

èBadania i pomoc techniczna

è Gama z ekologicznym zna-
kiem

è  Silnie perfumowana
è  Skoncentrowana 

è  Jedno dozowanie dla całej 
gamy

POWIEW
ŚWIEŻOŚCI

GAMA  POLGREEN  to linia produktów służących do profesjonalnej 

konserwacji. Polgreen odpowiada najbardziej wymagającym kryteriom eu-

ropejskim w zakresie poszanowania środowiska i ludzkiego zdrowia i łączy w

sobie następujące korzyści:

è UDOWODNIONA SKUTECZNOŚĆ

è Bezpieczeństwo użytkownika ze względu na brak substancji niebez-

piecznych lub toksycznych, dokładny fl akon dozujący, a także jasne i 

szczegółowe metody czyszczenia 

è Ograniczony wpływ na środowisko naturalne przez cały okres eksploa-

tacji produktu

GAMA POLGREEN ODOR LINE

GAMA  POLGREEN

POLECAMY LINIĘ 
ŚRODKÓW SILNIE 

AROMATYZOWANYCH $ 
ZAPACH 24 GODZINY 
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Odor Line



TWARDE PODŁOŻA MIĘKKIE PODŁOŻA

                     CZYSZCZENIE PRZEMYSŁOWE

NASZ KONCEPT  LINPOL GREEN ! DELTA
 Jedyne rozwiązanie do każdego rodzaju mechanicznego lub ręcznego 
czyszczenia płytek czy innych twardych podłoży (betonowych, ceramicznych, 
marmurowych, epoksydowych...) „błyszcząca czystość”

NASZ SKONCENTROWANY KONCEPT  LINPOL 
GREEN AD ! DELTA GREEN AD
„Skoncentrowany koncept” dostarczony w trybie standardowym wraz z auto-
matycznym systemem dozującym.

CZYSZCZENIE 
WYKŁADZIN 
TEKSTYLNYCH
Szampon do wykładzin

Czyszczenie ekstrakcyjne

Punktowe odplamianie

System ochrony podłóg

W zakresie czyszczenia w środowisku przemysłowym bierze-
my pod uwagę dwa podstawowe parametry: 

è  SEKTOR DZIAŁALNOŚCI: Określenie rodzaju zabrudzeń i tłuszczu 
obecnych na powłokach podłoża

è CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAC ORAZ SPRZĘT: są one determinujące przy 
wyborze produktu wewnątrz każdej gamy

LINPOL®GREEN to nowa, przyjazna dla środowiska natural-
nego formuła Linpol, opracowana przez Pollet i ściśle przestrzegająca 
przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska i zdrowia 
użytkowników:

èNATURALNE MYDŁO W PŁYNIE do czyszczenia i konserwacji

èPRODUKT SKONCENTROWANY 
(20% roślinnych kwasów tłuszczowych)

èSzybka podatność na rozkład BIOLOGICZNY
wszystkich składników

è Zastosowanie ręczne lub mechaniczne

ZMIENNOŚĆ 
ZWIĄZANA Z 

ODTŁUSZCZANIEM I 
CZYSZCZENIEM

LINIA BIOTECHNOLOGICZNA
Opracowane przez Pollet detergenty biotechnologic-
zne zawierają aktywne składniki biologiczne (bakterie 
nie chorobotwórcze i/lub inne metabolity bakteryjne 
jak np. enzymy.)

DOCZYSZCZANIE

USZCZELNIANIE

PIELĘGNACJA

OCHRONA

ODNAWIANIE ' 
POŁYSK

SKONCENTROWANY ŚRODEK 
CZYSZCZĄCY I ODŚWIEŻAJĄCY
è5 działań prowadzonych jednocześnie:

•  Niszczenie osadów organicznych

• Wchłanianie nieprzyjemnych zapachów

• Czyszczenie i dogłębne usuwanie nieczystości

•  Usuwanie kamienia z powierzchni

•  Nasycanie zapachem wyczyszczonej przestrzeni

èKontrola dozowania

èOgraniczenie odpadów pochodzących z opakowań

èOptymalizacja transportu

CZYSZCZENIE I POZBYWANIE SIĘ 
BRZYDKICH ZAPACHÓW

HN OGICZNA
C

KONFIGURACJA PRODUKT

Tłuszcze 
mineralne

Tłuszcze 
zwierzęce

 Tłuszcze roślinne

Nieprzywierające 
pyły i zabrudzenia

WYKŁADZINA


