Środki myjące do zmywarek
Produkt

Opis

Opakowanie

Cena netto

Kapsuła ze sprasowanym
proszkiem do mycia blach
do pieczenia, garnków i
przyrządów kuchennych
również aluminiowych.

2 x 4 kg

286 zł

S70

Kapsuła ze sprasowanym
proszkiem do intensywnego
czyszczenia porcelany i
naczyń ze stali szlachetnej i
tworzywa sztucznego (poza
aluminium).

2 x 4 kg

279 zł

Płyn do mycia
naczyń F 8400

Do wszystkich rodzajów
naczyń z porcelany,
tworzyw sztucznych, stali
szlachetnej. Nie nadaje się
do naczyń z aluminium
także eloksalowanego,
srebra w wyjątkowych
przypadkach. Usuwa resztki
jedzenia wszelkiego typu,
szczególnie przyschnięte
osady z białka i skrobi jak
również resztki z kawy i
herbaty.

Kanister 25 kg

391 zł

Kanister 12 kg

202 zł

S60
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Płyn do mycia
garnków, blach i
przyrządów
kuchennych F 65

Nadaje się do wszystkich
rodzajów naczyń, również
ze stali szlachetnej,
aluminium, tworzyw
sztucznych, ceramiki, szkła.
Aluminium eloksalowane
należy wcześniej
przetestować. Usuwa
resztki po świeżym i
upieczonym cieście, mięsie,
wędlinach i
przygotowanych potrawach.

Kanister 25 kg

395 zł

Płyn do mycia
naczyń F 6200

Płynny wysokoalkaliczny
środek do mycia wyjątkowo
trudnych do usunięcia
resztek skrobi oraz
zaschniętych resztek potraw
z naczyń porcelanowych, ze
stali szlachetnej oraz
tworzywa sztucznego,
usuwa również osady z
kawy i herbaty. Nie
stosować do naczyń z
aluminium.

Kanister 25 kg

398 zł

Płyn do mycia szkła
F 30

Do wszystkich rodzajów
szkła, nie zawiera chloru,
zachowuje elementy
dekoracyjne na szkle.
Usuwa resztki soków,
napojów orzeźwiających,
mleka, napojów mlecznych,
piwa, wina, alkoholi,
również resztki szminki.

Kanister 12 kg

211 zł
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Specjalny środek
czyszczący do słabo
zabrudzonych naczyń, szkła
i porcelany. Środek o
doskonałych
właściwościach: nie
uszkadza szkła, znakomicie
usuwa osady z kawy i
herbaty oraz ślady szminki.
Nie stosować do aluminium
(w tym także
eloksalowanego) i stopów
metali - srebro należy
wcześniej przetestować.
Szczególnie polecany przy
twardej wodzie.

Kanister 12 kg

211 zł

Kanister 25 kg

398 zł

Specjalny środek
myjący do szkła
F 33

Płynny, alkaliczny środek
myjący przeznaczony do
mycia szkła w maszynach
Retemp.

Kanister 12 kg

221 zł

K 360 specjalny
nabłyszczacz

Kwaśny nabłyszczacz
przeznaczony do szkła w
maszynach Retemp

Kanister 5 l

139 zł

Płyn do mycia
naczyń F 420
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Środek
nabłyszczający
B 100 N

Uniwersalny środek do
płukania do wszystkich
typów zmywarek, do
płukania naczyń, szkła,
przyrządów kuchennych.

Kanister 10 l

201 zł

Środek
nabłyszczający
B 200 S

Kwaśny środek do płukania
do wszystkich typów
zmywarek, do płukania
naczyń, szkła, przyrządów
kuchennych.

Kanister 10 l

245 zł

Usuwa resztki potraw
wszelkiego rodzaju, które
nie zaschły zbyt mocno lub
nie są mocno spieczone.
Szczególnie nadaje się do
usuwania resztek
barwników, kawy lub
herbaty. Do zmywarek w
hotelach, restauracjach,
barach przekąskowych,
stołówkach, zakładach
gastronomicznych.

Hobok 25 kg

398 zł

Hobok 10 kg

170 zł

Do mycia w zmywarkach
naczyń i przyrządów
kuchennych stosowanych w
zakładach przetwórstwa
mięsnego, piekarniach,
cukierniach. Usuwa resztki
po świeżym i upieczonym
cieście, mięsie, wędlinach i
przygotowanych potrawach.

Hobok 25 kg

453 zł

Proszek do mycia
naczyń
P 30 TK

Proszek do mycia
garnków, blach i
przyrządów
kuchennych P 65

WIZARD Łukasz Matyjewicz

Tel. 505 252 151

www.wizard.net.pl

Środki uzupełniające i pomocnicze
Produkt

Opis

Środek
odwapniający
Entkalker F

Środek odwapniający do
zmywarek oraz do naczyń,
nie zawiera kwasu solnego.
Usuwa osad wapienny
(kamień) połączony z
resztkami potraw oraz
tłuszczu.

Kanister 12 kg

258zł

Płynny środek odpieniający
do przemysłowych
zmywarek do garów i
naczyń. środek dodatkowy
do tradycyjnych, płynnych
środków myjących
stosowany w maszynach do
mycia garów i naczyń przy
niepożądanym pienieniu.
Dozowanie tylko poprzez
urządzenie dozujące.
Dozowanie: 0,1-1 g/l.
Składniki: olej silikonowy

Kanister 4 l

274 zł

Środek
odpieniający
Entschäumer

Opakowanie

Cena netto

Środki myjące do utrzymania higieny kuchni
Produkt

Opis

Allzweckreiniger C121

Uniwersalny środek
czyszczący

WIZARD Łukasz Matyjewicz
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Opakowanie

Cena neto

Kanister 10 l

191 zł

Kanister 1 l

26 zł

www.wizard.net.pl

Grillreiniger C151

Handspülmittel C111

Środek do czyszczenia
grillów i podgrzewaczy

Środek do ręcznego
mycia naczyń

Kanister 10 l

191 zł

Kanister 1 l

26 zł

Kanister 10 l

191 zł

Kanister 1 l

26 zł

Edelstahlpflege C161

Środek do pielęgnacji
stali szlachetnej

Butelka 1 l

26 zł

Edelstahlpflege C162

Środek do pielęgnacji
stali szlachetnej w
aerozolu

Aerozol 400ml

29 zł
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Universalfettlöser C122

Środek do czyszczenia
stali szlachetnej,
usuwający tłuszcz

Butelka 1 l

26 zł

Kalklöser C131

Środek odwapniający

Butelka 1 l

26 zł

Glasreiniger C123

Środek do mycia szkła

Butelka 1 l

26 zł

Desinfektionsmittel
C141

Środek do dezynfekcji
powierzchni roboczych
na bazie alkoholu.

Butelka 1 l

40 zł

Kanister 10 l

359 zł

Promocja !!!
Decydując się na naszą chemię myjącą, co pół roku zapewniamy państwu bezpłatny przegląd
zmywarki.
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