Sortiment čisticích a mycích prostředků

Lesk a hygiena v kuchyni
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Sortiment čistících a hygienických prostředků •

Chcete-li mít zářivě
čisté nádobí, nestačí
vám jen myčka.
Již více než šest desítek let se společnost Winterhalter věnuje vývoji prostředků
a postupů k dokonalému mytí nádobí. U nás naleznete vše co budete
potřebovat. Kromě vynikající a pokrokové mycí technologie strojního mytí
dodáváme kvalitní mycí prostředky, jakož i účinné zařízení na úpravu vody,
přís- lušenství a skutečně dokonalý servis. Neboť dlouhodobě dokonalé mytí
nádobí lze realizovat pouze s použitím přesně optimalizovaných a vzájemně
sladěných prvků.
Díky mnohaletým zkušenostem a odborným znalostem může společnost
Winterhalter jako specialista na komerční mytí nádobí nabídnout praxí
prověřený, vysoce kvalitní a spolehlivý sortiment čisticích a mycích prostředků.
V rámci vlastního vývoje produktů provádíme průběžné testování výkonu
a použití, jež používáme k optimalizaci složení produktů, jež zohledňuje
charakteristické kvality myček Winterhalter. Neustálý proud inovací vám zaručí
hygienickou čistotu a vysoký lesk v prostředí neustále vzrůstajících nároků.
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• Základní informace pro zákazníky

Mycí prostředky Winterhalter –
nový standard lesku
Účinnost a komfortní používání patří mezi hlavní priority produktů Winterhalter. Proto naše produkty
neustále optimalizujeme – věcně i formálně.
Nabídka čistících a mycích prostředků Winterhalter je díky vylepšovaným recepturám ještě účinnější a
přesnější.
Mycí a oplachové prostředky firmy Winterhalter usnadňují manipulaci a představují dobře promyšlený,
jazykově nezávislý systém. Ten pomáhá rychlé orientaci v produktu a oblasti použití.

O čem Vás naše obaly informují
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Barva víčka: Informace o obsahu – vyobrazeno je žluté
víčko, jež upozorňuje na produkty obsahující aktivní chlór
Barva nádoby: Identifikuje skupinu produktů – vyobrazena
stříbřitě šedá nádoba, jež upozorňuje na mycí produkt
Název produktu: F 8400
Pozadí: Vlna znamená tekutý mycí prostředek
Barva štítku: Fialová znamená univerzální mycí prostředek
Piktogramy: Oblast použití je znázorněna pomocí
piktogramu mytého nádobí
Stručné označení: Universální hygienický mycí prostředek

Obrázek je nad tisíc slov
Piktogramy a jejich význam

PO4
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Pomůcka pro výběr prostředků •

Tři kroky ke vhodnému mycímu prostředku
Společnost Winterhalter nabízí vhodné mycí prostředky pro veškeré účely.
Základní kritéria výběru:
1. Typ nádobí
2. Typ znečištění
3. Zvláštní požadavky
Následující schéma můžete použít při výběru vhodného produktu ve veškerých
standardních situacích. Máte-li zvláštní požadavky nebo problémy, odborníci
Winterhalter Vám velice ochotně poradí.

1. Typ nádobí

Sklenice

2. Typ
znečištění

Zbytkyy
nápojů,
např. víno,
pivo atd.

Sklenice + nádobí

Zbytky
ky
nápojů,
např. ovocné
koktejly,
káva a čaj

Nádobí a kuchyňské nádobí

Nápoje, zabarvení,
rvení znečištění
jídlem (mírně zaschnuté)

Zbytky jídla

Kuchyňské nádobí

Z
Zbytky
jídla s vysok
vysokým podílem tuku a/nebo bílkovin
le

zzaschnuté
aschnuté
velmi zaschnuté
zcela zaschnuté; škrobový povlak

F 30

F 40

F 300
P 300

F 8400
S 8400

F 6200
P 6200

F 6800

F 865
65 Pl
Plus
P 865 Plus
S 865 Plus

AG AL

AG AL

AG AL

AG AL

AG AL

AG AL

AG AL

Tvrdá
rddáá
voda

NízkoNízko
oteplotní
mytí

Dezinfekce

F 8700

F 8200
ffect

F 9000

AG AL

AG AL

AG AL

3. Zvláštní
požadavky

Neutralizace
ralizza
zace
zápachu ve
sklenicích

4. Speciální
mycí
prostředek

F 50
0 OD
AG AL

Nízkote
Nízkoteplotní
oteeplo
Neparfémorfémo
mytí
vaný čisticí
prostředek;
Tvrdá voda

F 33

ffect

AG AL

F 420
AG AL

Nádobí
obí
ze stříbra;
vysoká
bezpečnost;
neutrální
odpadová
voda

F 720 BLU
P 720 BLU
AG AL
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• Prostředek na mytí sklenic

Dokonale umyté sklenice –
lesk beze šmouh
Vyhnout se povrchovému poškození skla a dekorů a zároveň důkladně umýt – žádný problém pro
prostředky Winterhalter určené k mytí sklenic. Díky šetrným složkám zajistí při minimální spotřebě
dokonale zářivé sklenice.

Přednosti produktů Winterhalter
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•

Lesk beze šmouh

•

Výborná stálost pivní pěny

•

Dlouhodobě krásné sklenice

Produkt

Stručný popis

Velikost balení

Prostředek na mytí sklenic

Tekutý mycí prostředek šetřící dekory

F 30
AG

Speciální mycí prostředek na sklenice

F 33

ffect

Tekutý alkalický mycí prostředek s obsahem aktivního chlóru pro
nízkoteplotní mycí systém effect

Mycí prostředek na sklenice s
oxidační silou

Tekutý mycí prostředek šetřící dekory, s pachově neutrálními
složkami, určený k odstraňování zbytků kávy a čaje

Speciální mycí prostředek na sklenice

Tekutý, alkalický mycí prostředek na sklo bez dekoru, k použití při
tvorbě zápachu ve sklenicích

F 40

F 50 OD

Karton (12 x láhev 1 l)*1
Kanystr 5 l
Kanystr 12 kg
Sud 270 kg*2
Počáteční sada (láhev 1 l)
Kanystr 5 l
Kanystr 12 kg
Karton (15 x láhev 1 l)*1
Kanystr 5 l
Kanystr 12 kg
Kanystr 12 kg

*1 Na objednávku. Dodací lhůta cca 8 týdnů.
*2 Po vyprodání skladových zásob nebude již k dispozici.
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• Mycí prostředek pro bistra

Nekompromisní čistota různých typů mytého
nádobí
Mycí prostředek pro bistro musí umět obojí: zářivě čisté sklenice i dokonale a hygienicky umyté nádobí.
Proto poskytují ochranu skla i dokonalé mytí mírně znečištěného nádobí a odstraňování zbytků kávy a čaje.

Přednosti produktů Winterhalter
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•

Zářivě čisté sklenice a dokonale umyté nádobí

•

Žádné zbytky kávy a čaje

•

Šetrné mytí náročných materiálů

Produkt

Stručný popis

Velikost balení

Hygienický mycí prostředek pro bistra Tekutý alkalický mycí prostředek s obsahem aktivního chlóru určený
pro nádobí na kávu a čaj
F 300

Speciální mycí prostředek na bistro

Tekutý alkalický mycí prostředek určený pro tvrdou vodu

F 420
AG

Speciální mycí prostředek na bistro

F 720 BLU

Kapalný mycí prostředek šetrný pro materiály a životní prostředí,
s neutrální odpadní vodou

Hygienický mycí prostředek pro bistra Práškový alkalický mycí prostředek s obsahem aktivního chlóru
určený zejména pro nádobí na kávu a čaj
P 300

Speciální mycí prostředek na bistro

P 720 BLU

Práškový mycí prostředek na bázi enzymů, šetrný pro materiály i
životní prostředí, s neutrální odpadní vodou

Karton (15 x láhev 1 l)*
Kanystr 5 l
Kanystr 12 kg
Kanystr 25 kg
Sud 270 kg*
Karton (12 x láhev 1 l)*
Kanystr 5 l
Kanystr 12 kg
Kanystr 25 kg
Karton (15 x láhev 1 l)*
Kanystr 10 l
Kanystr 20 l*

Kbelík 10 kg
Kbelík 25 kg

Kbelík 10 kg

* Na objednávku. Dodací lhůta cca 8 týdnů.
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• Univerzální mycí prostředek

Všestranné prostředky Vaše nádobí
spolehlivě rozzáří
Univerzální mycí prostředky Winterhalter se orientují na obvyklá znečištění nádobí.
Díky své všestrannosti spolehlivě odstraňují veškeré zbytky.

Přednosti produktů Winterhalter
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•

Silný účinek proti mastným a bílkovinným nečistotám

•

Dokonalá hygiena

•

Lze používat s vodou libovolné tvrdosti

Produkt

Stručný popis

Speciální – hygienický
mycí prostředek

Tekutý alkalický mycí prostředek s obsahem aktivního chlóru pro
nízkoteplotní mycí systém effect

F 8200

Velikost balení

ffect

Univerzální hygienický
mycí prostředek

Tekutý vysoce alkalický univerzální mycí prostředek s obsahem
aktivního chlóru

Karton (15 x láhev 1 l)
Kanystr 5 l
Kanystr 12 kg
Kanystr 25 kg
Sud 270 kg

Tekutý vysoce alkalický univerzální mycí prostředek s obsahem
aktivního chlóru určený pro tvrdou vodu

Karton (15 x láhev 1 l)*2
Kanystr 5 l*3
Kanystr 12 kg
Kanystr 25 kg
Sud 270 kg*2

F 8400
Speciální – hygienický
mycí prostředek

F 8700
Univerzální dezinfekční mycí
prostředek*1

Kanystr 5 l*3
Kanystr 12 kg
Kanystr 25 kg

F 9000

Tekutý, vysoce alkalický, mycí prostředek s obsahem aktivního chloru
na všechny druhy nádobí ze skla, porcelánu, plastu, nerezi, ale i
příbory

Univerzální hygienický mycí
prostředek

Vysoce alkalický, chlór obsahující universální čistící prostředek v
práškových kartuších.

Kanystr 25 kg *2
Sud 270 kg *2

Karton (2 x kartuš 5 kg)

S 8400
*1 Vemte prosím na vědomí, že se jedná o biocid, který musí být registrován v souladu s právními ustanoveními příslušné země.
*2 Na objednávku. Dodací lhůta cca 8 týdnů.
*3 Po vyprodání skladových zásob nebude již k dispozici.
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• Vysoce výkonné mycí prostředky

Brilantní výsledky – i v případě
velmi odolného znečištění
Vysoce výkonné mycí prostředky Winterhalter si s odolnými nečistotami i zaschlými zbytky škrobu hravě
poradí. Zaručují čistotu i ve velmi náročných podmínkách.

Přednosti produktů Winterhalter
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•

Pro veškeré extrémní nečistoty

•

Díky rozpouštěcímu účinku na škrob nedochází k tvorbě povlaků

•

Čisticí účinek zcela bez zápachu

Produkt

Stručný popis

Vysoce výkonný mycí prostředek s
oxidační silou

Tekutý vysoce alkalický mycí prostředek s pachově neutrálními
složkami určený k odstraňování zbytků kávy a čaje

F 6200

Velikost balení
Kanystr 12 kg*
Kanystr 25 kg
Sud 260 kg

Vysoce intenzivní mycí prostředek

Tekutý vysoce alkalický mycí prostředek, intenzivní odstraňování škrobu

Kanystr 25 kg
Sud 280 kg

Vysoce výkonný mycí prostředek s
oxidační silou

Práškový vysoce alkalický mycí prostředek s aktivním kyslíkem určený
k odstraňování zbytků kávy a čaje

Kbelík 25 kg

F 6800

P 6200
* Na objednávku. Dodací lhůta cca 8 týdnů.

13

• Mycí prostředek na kuchyňské nádobí

Jemná ochrana určená pro
citlivé materiály
Naše mycí prostředky na kuchyňské nádobí zaručují optimální ochranu povrchů. Tyto prostředky myjí
kuchyňské nádobí účinně a velice šetrně. Speciální látky obsažené v produktu aktivně potlačují pěnění v
kuchyňské myčce.

Přednosti produktů Winterhalter
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•

Silný čisticí účinek na bílkoviny a tuk

•

Aktivně potlačované pěnění zajišťuje dokonalé čištění

•

Optimální ochrana náchylných povrchů

Produkt

Stručný popis

Mycí prostředek na hliník

Tekutý odpěňující mycí prostředek, snášející hliník, pro myčky na
nádobí a kuchyňské nádobí

F 865 Plus

Velikost balení
Kanystr 25 kg
Sud 270 kg

AG

Mycí prostředek na hliník

P 865 Plus

Práškový odpěňující mycí prostředek, snášející hliník, pro myčky na
nádobí a kuchyňské nádobí

Kbelík 25 kg

AG

Mycí prostředek na hliník

S 865 Plus

Práškový, odpěňující mycí prostředek, snášející hliník pro myčky na
černé nádobí

Karton (2 x kartuš 5 kg)

AG
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• Oplachové prostředky

Opláchnutí dotváří brilantní výsledek
Pouhým umytím dokonalého výsledku nedosáhnete. Potřebujete oplachové prostředky Winterhalter.
Neutralizují zbytky mycího prostředku a oplachují rozpuštěné zbytky nečistot. Speciální látky obsažené v
produktu urychlují schnutí.

Přednosti produktů Winterhalter
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•

Zaručeno rychlé schnutí

•

Lesk beze šmouh

•

Zcela biologicky odbouratelné

Produkt

Stručný popis

Univerzální oplachový prostředek

Neutrální, univerzálně použitelný oplachový prostředek

B 100 N

Speciální oplachový prostředek na
sklenice

Velikost balení
Karton (12 x láhev 1 l)
Kanystr 5 l
Kanystr 10 l
Kanystr 20 l
Sud 200 kg

Neutrální oplachový prostředek proti tvorbě zápachu ve sklenicích

Kanystr 10 l

Neutrální oplachový prostředek se speciálními odpěňujícími složkami
pro kuchyňské myčky

Kanystr 10 l

B 165 NE

Kyselý víceúčelový oplachový
prostředek

Univerzální oplachový prostředek pro tvrdou vodu na plastové a
nerezové nádobí

B 150 OD
Speciální oplachový prostředek

B 200 S
Kyselý, hygienický oplachový
prostředek

B 250

Hygienický oplachový prostředek pro nízkoteplotní mycí systém effect

Karton (12 x láhev 1 l)*
Karton (6 x láhev 2 l)*
Kanystr 5 l
Kanystr 10 l
Sud 200 kg
Kanystr 5 l
Kanystr 10 l

ffect

* Na objednávku. Dodací lhůta cca 8 týdnů.
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• Doplňkový sortiment

Výkonní pomocníci
pro každou situaci
Doplňkové produkty Winterhalter vyřeší veškeré problémy při práci s myčkou a nádobím. Odstraňujete
zvláště odolné zbytky po kávě, čaji nebo škrobu? Potřebujete provést přípravné umytí příborů nebo zbavit
myčku vápenných usazenin? Winterhalter nabízí řešení pro každý problém.

Přednosti produktů Winterhalter
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•

Aktivátor pro zvláště náročně požadavky

•

Účinné používání

•

Cílené řešení problémů

Produkt

Stručný popis

Tablety s aktivním chlórem

Tablety s obsahem aktivního chlóru k podpoře odstraňování zbytků
kávy a čaje

A 10 TK
Základní mycí prostředek

A 20 ST

Práškový vysoce alkalický koncentrát k základnímu mytí v myčce a
zlepšení výsledků mytí

Velikost balení
Karton (24 x krabička 160 g)

Karton (12 x láhev 1 kg)

Prostředek na mytí příborů

Práškový alkalický koncentrát k ručnímu mytí nerezových předmětů
a příborů.

Kbelík 10 kg

Prostředek k hygienickému čištění
povrchů

Tekutý čistící prostředek s obsahem aktivního chlóru k odstraňování
odolných zabarvení povrchů

Karton (10 x láhev 750 ml)

A 30 CT

A 40 GS
Prostředek na předmytí

Tekutý, málo pěnící koncentrát k ručnímu předmytí

A 50 PC
Odpěňovač

Tekutý koncentrát k potlačení pěnění v kuchyňských myčkách

A 60 FO
Odvápňovač

A 70 LS

Tekutý koncentrovaný odvápňovač

Karton (12 x láhev 1 l)*
Kanystr 5 l
Karton (12 x láhev 1 l)
Kanystr 5 l
Kanystr 12 kg
Kanystr 5 l*

* Na objednávku. Dodací lhůta cca 8 týdnů.
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• Kuchyňská hygiena

Dokonalá čistota na všech úrovních
Hlavní prioritou v kuchyni je dokonalá čistota a hygiena. Winterhalter nabízí vhodný produkt pro
každou oblast – od víceúčelového čisticího prostředku až po dezinfekční prostředek k mytí rukou.
Čisté ruce patří mezi zásadní prvky nezbytné hygieny. Jemné produkty přívětivé pro pokožku doplňují
náš sortiment prostředků pro mytí nádobí.

Produkt

Stručný popis

Prostředek na ruční mytí

C 111

Intenzivně pěnicí přívětivý pro pokožku určený k
ručnímu mytí

Karton (10 x láhev 750 ml) s dávkovačem
Kanystr 10 l

Univerzální čisticí prostředek

Univerzální čisticí prostředek na veškeré pevné povrchy

Karton (10 x láhev 750 ml) s dávkovačem
Kanystr 10 l

C 121

Velikost balení

Univerzální odmašťovač

Ošetřovací intenzívně odmašťující čisticí prostředek na
veškeré pevné povrchy odolávající působení žíravin

Karton (10 x láhev 750 ml) s rozprašovačem
Kanystr 10 l

Prostředek na čištění skla

Čisticí prostředek na bázi alkoholu pro lesklé povrchy

Karton (10 x láhev 750 ml) s rozprašovačem
Kanystr 10 l

C 131

Kyselý čisticí prostředek na vodovodní baterie, dřezy a
umyvadla

Karton (10 x láhev 750 ml) s rozprašovačem
Kanystr 10 l

Dezinfekční prostředek

Prostředek s obsahem alkoholu na dezinfekci ploch

Karton (10 x láhev 750 ml) s rozprašovačem
Kanystr 10 l

C 122
C 123

Odstraňovač vápenných usazenin

C 141
Dezinfekční prostředek*

C 142
Čistící prostředek na grily

C 151
Prostředek na udržování nerezu

Povrchový, tekutý, alkalický dezinfekční prostředek s
vysokou schopností rozpouštět tuky v kuchyních

Kanystr 10 l

Alkalický prostředek k intenzívnímu čištění sporáků,
trub a konvektomatů

Karton (10 x láhev 750 ml) s rozprašovačem
Kanystr 10 l

Speciální péče pro povrchy s nerezu

Karton (10 x láhev 750 ml) s rozprašovačem

C 161
Prostředek k ošetření nerezu

C 162
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Speciální ošetření pro nerezové povrchy v nádobce s
rozprašovačem

Karton (12 x nádobka 400 ml s rozprašovačem)

* Vemte prosím na vědomí, že se jedná o biocid, který musí být registrován v souladu s právními ustanoveními příslušné země.

Produkt

Stručný popis

Velikost balení

Parfémované mýdlo na ruce

Tekuté mýdlo citlivé k pokožce s příjemnou vůní

Karton (12 x láhev 1 l)

Neparfémované, tekuté mýdlo s příznivým účinkem
na pokožku a s dezinfekčním účinkem

Karton (12 x láhev 1 l)

Dezinfekce rukou

Neparfémovaný prostředek k dezinfekci rukou a
pokožky na alkoholové bázi

Karton (10 x láhev 1 l)

Krém na ruce

Neparfémovaný jemný krém na ruce s uklidňujícími
přísadami

H1
Hygienické mýdlo na ruce

H2

H3
H4

Karton (30 x tuba 125 ml)

Správné prostředky ve
správném množství
Dovolujeme si Vám doporučit naše integrované
automatické dávkovače. Skýtají přednost přesně
nastavitelného dávkování podle nejrůznějších
okolností, například podle tvrdosti vody, typu
mytého nádobí a stupně znečištění, prostřednictvím
programovacího modulu myčky. Správné dávkování
zaručuje trvale vysokou kvalitu mytí a stabilní
hygienický účinek a zároveň předchází plýtvání a
nadměrnému zatěžování životního prostředí.
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• Winterhalter, specialista na mytí nádobí

Kvalita a služby ruku v ruce
Díky více než šesti desetiletím zkušeností, odborných znalostí a úzké spolupráce se zákazníky může
společnost Winterhalter zaručit dokonale umyté nádobí. Specializace na oblast mytí nádobí v komerční
sféře nám umožnila vyvinout cílená řešení.

Přednosti produktů Winterhalter
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•

Cílená řešení s ověřenou kvalitou

•

Šetrné zacházení s používanými prostředky

•

Celoplošný servis a podpora

Vlastní vývoj a aplikační postupy
Vícečlenný tým odborníků se neustále zabývá dalším vývojem čisticích a mycích prostředků Winterhalter za
účelem poskytování řešení na míru dle Vašich potřeb. Nezůstáváme však pouze u aplikačních problémů,
ale optimalizujeme všechny faktory, jež ovlivňují dokonalý výsledek mytí. Poskytujeme rozsáhlé služby
od analýzy vody až po testování hygieny u zákazníka.
Řízení kvality a zodpovědné jednání
Zodpovědné zacházení s životním prostředím je ve společnosti Winterhalter samozřejmostí. K tomu patří
důsledné používání netoxických a zdravotně nezávadných surovin, stejně jako ekologická výroba. Dalším
důležitým článkem je správné dávkování. Zatěžujícímu nadměrnému dávkování předcházíme vysokými
koncentracemi prostředků.
V zájmu maximální ochrany uživatelů používáme důslednou identifikaci produktů a přesnou dokumentaci.
Náročné interní testování doplňujeme nezávislými hygienickými testy a certifikacemi dle norem ISO 9001,
14001 a OHSAS 18001.
Zásobování a logistika
Jako dodavatel čisticích a mycích prostředků společnost Winterhalter zaručuje kompletní územní pokrytí
celé Evropy. Díky velkému centrálnímu skladu a bohaté distribuční síti můžeme zaručit dostupnost zboží,
ať již jde o jednu krabici nebo o celý kamion.
Kompletní řešení zaručují dokonalý výsledek
Na cestě k zářivému nádobí potřebujete kromě kvalitní myčky rovněž správně dávkované mycí prostředky,
řádně upravenou vodu a vhodné příslušenství. Techničtí specialisté společnosti Winterhalter zajistí
vzájemnou optimalizaci veškerých součástí procesu mytí nádobí a přizpůsobení tohoto procesu mytí
nádobí konkrétním požadavkům v zájmu trvale dokonalých výsledků. Kromě toho Winterhalter
pomáhá při optimalizaci procesu mytí nádobí, vyvíjí potřebné hygienické koncepty, podporuje jak
dokumentací, tak školícími programy.

Systém Winterhalter
Člověk, voda, stroj, mycí prostředky – Winterhalter nabízí
jednotlivé komponenty v
kontextu promyšleného řešení.
Pouze dokonalá souhra všech
komponent může zaručit zářivě
umyté nádobí.
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