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Tym, co wyróżnia Radex na rynku dostawców 
produktów i usług utrzymania higieny dla branży 
spożywczej jest nastawienie na rozwiązywanie 
problemów. Naszą ofertę tworzymy wspólnie  
z klientami - wiele preparatów i urządzeń powstało  
na zamówienie konkretnych zakładów przetwórstwa 
spożywczego. 

Dzięki wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze, nasi 
klienci oprócz kompleksowej oferty, mogą liczyć na 
profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania 
higieną. 

Radex jest firmą rodzinną założoną przez braci  
Zbigniewa i Tomasza Nagayów w 1989 roku.  
Pierwszym produktem firmy był Termosol - preparat 
do mycia komór wędzarniczych, który już od ponad 25 
lat jest regularnie stosowany w kilkuset zakładach 
mięsnych w Polsce. 

Ponad dwie dekady dynamicznego rozwoju pozwoliły 
rozszerzyć ofertę o kolejne preparaty chemiczne, 
profesjonalny sprzęt techniczny, mycie usługowe oraz 
doradztwo w zakresie higieny przetwórstwa 
spożywczego. Dziś firma zatrudnia blisko 500 osób  
i posiada rozbudowaną sieć partnerów handlowych, 
dzięki czemu produkty Radexu można znaleźć  
w przeszło 30 krajach Europy, Azji i Ameryki 
Południowej.

Zapraszam do zapoznania się z naszą firmą. 

Arkadiusz Miliński

Dyrektor Generalny

 ponad 25 lat  doświadczenia  w branży

kompleksowa 

oferta: doradztwo, 

chemia, technika, mycie 

usługowe 

ponad  

2000 klientów  

w kraju i za granicą  

Kontakt:
Radex
Kamieniec 50

tel. 91 431 85 85
handel@radex.com.pl
www.radex.com.pl
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WŁAŚCIWE PODEJŚCIE DO SPRAWY

Tym, co wyróżnia nas na rynku jest praca z nastawieniem  
na rozwiązywanie problemów. Dysponując ponad 25 letnim 
doświadczeniem w obsługiwaniu przedsiębiorstw z każdej gałęzi  
branży spożywczej, potrafimy szybko zidentyfikować  
przyczynę problemu i zaproponować skuteczne rozwiązanie.

Produkt i technologia w komplecie. 
Skorzystaj z naszej oferty, by skutecznie rozwiązać swój problem.

1. Kontakt z nami
Wystarczy jeden telefon lub email,

aby umówić się na spotkanie z naszym 
doradcą d/s higieny

4. Opracowanie rozwiązania
Nasz doradca przedstawia

możliwe rozwiązania problemu

3. Analiza przypadku
Nasz zespół specjalistów 
analizuje problem, porównuje
go z innymi przypadkami

5. Przygotowanie oferty
Kompletna oferta zawiera 

propozycje  środków 
chemiczych i sprzętu,

oraz niezbędne instrukcje
dla osób zajmujących się

utrzymaniem higieny 
w zakładzie

2. Określenie problemu
Przekazanie doradcy wszystkich 
informacji na temat problemu

6. Kontrola skuteczności
Regularne wizyty doradcy,  

weryfikacja skuteczności  



KOMPLEKSOWA OFERTA
To wygodne, gdy wszystkie usługi, narzędzia i środki chemiczne można zamawiać u jednego dostawcy. W naszej ofercie znajduje się 

ponad 1500 produktów oraz pełen wachlarz usług mycia, profesjonalnego doradztwa i serwisu technicznego. Dzięki temu nasi klienci 

mogą liczyć na kompleksową obsługę i atrakcyjne warunki finansowe. 

ROZWIĄZANIA DOPASOWANE DO BRANŻY

Przetwórstwo  
warzyw i owoców

Piekarnictwo 
i cukiernictwo

Przetwórstwo  
mięsa czerwonego

Przetwórstwo  
mięsa białego

Kurniki i wylęgarnie Przetwórstwo ryb
i owoców morza

Produkcja napojówMleczarstwo

W naszej ofercie znajduje się przeszło 1500 produktów, dedykowanych 7 branżom przemysłu spożywczego.  

Dzięki stałej współpracy z naszymi klientami i zgromadzonemu przez blisko 25 lat bogatego know-how,  

potrafimy idealnie dobrać zestaw produktów do wymagań każdej z branż. 

Blisko 150 receptur środków chemicznych do 
mycia i  dezynfekcji, usuwania wszelkich rodza-
jów zabrudzeń występujących w  przemyśle 
spożywczym i zapewnienia czystości mikrobio-
logicznej każdego rodzaju powierzchni.

Pełna gama akcesoriów higienicznych, składająca 
się z papierów, dozowników, artykułów BHP oraz 
szczotek do mycia, szorowania, zbierania  i  mie-
szania,  odpornych na zniszczenia i  spełniają-
cych najbardziej rygorystyczne normy czystości.

Outsourcing w zakresie utrzymania higieny w 
zakładach przetwórstwa spożywczego - profe-
sjonalna kadra, oszczędność czasu i środków 
chemicznych, bezstresowe audyty i kontrole 
sanitarne. 

Linia specjalistycznych środków smarujących 
dopuszczonych do kontaktu z żywnością. 

Nowoczesne systemy mycia idealnie dostoso-
wane do potrzeb każdego zakładu, pozwalają 
oszczędzać środki chemiczne i  redukują czas 
pracy potrzebnej na czyszczenie.

Śluzy higieniczne oddzielają obszary produkcyjne 
od pozostałych części zakładu. Elementy (myjki 
obuwia, stacje bezdotykowej dezynfekcji rąk, su-
szarki z dezynfekcją ozonową) dobierane są do 
indywidualnych potrzeb klienta. 

Środki Chemiczne Centralne Systemy Mycia Śluzy Higieniczne

Akcesoria Higieniczne Mycie  UsługoweOleje i Smary



ŚRODKI CHEMICZNE
Jesteśmy producentem nowoczesnych środków myjących, myjąco-dezynfekujących 

oraz dezynfekujących dla przemysłu spożywczego. Nasza oferta obejmuje zarówno 

środki alkaliczne, kwaśne, jak i obojętne. Szerokie spektrum działania tych produktów, 

a także możliwość ich stosowania do mycia powierzchni mających styczność  

z żywnością, pozwala na utrzymanie higieny zgodnie z obowiązującymi  

rygorystycznym standardami.

Doskonały wśród kwaśnych, pienią-
cych środków do mycia maszyn, urzą-
dzeń i pomieszczeń oraz powierzchni 
aluminiowych i ze stali nierdzewnej.

Stosowany do usuwania zanieczysz-
czeń tłuszczowych i białkowych 
oraz osadów kamienia wodnego  
i nalotów rdzy z wszelkich powierzch-
ni: ściań, posadzek, glazury oraz 
usuwania przebarwień z owoców  
i warzyw. 

Wyjątkowo skuteczny,  alkaliczny płyn 
zawierający aktywny chlor, do mycia  
i dezynfekcji powierzchni kontaktują-
cych się z żywnością w zakładach prze-
twórstwa spożywczego.

Można go nakładać na powierzch-
nie w postaci piany jak i stosować do 
mycia ręcznego. Idealnie usuwa za-
nieczyszczenia białkowe i tłuszczowe  
z mocno zabrudzonych powierzchni.

Nasz flagowy produkt - doceniony 
przez klientów, stosowany od 1989 
roku w kilkuset zakładach przetwór-
stwa spożywczego. 

Bezkonkurencyjnie usuwa zanieczysz-
czenia smoliste, stosowany jest do 
mycia komór wędzarniczych, wózków,  
kijów czy elementów dymogenerato-
rów. 

Termosol Alusol Tesol

 ✓POTWIERDZONA JAKOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ 
ponad 25 lat doświadczeń,  
setki zadowolonych klientów

 ✓GWARANCJA STAŁOŚCI PARAMETRÓW 
własna produkcja i konfekcja  
z wieloetapową kontrolą jakości

 ✓SZYBKA DOSTAWA 
rozbudowana sieć logistyczna,  
wygodny system zamówień

Ponad 150 
sprawdzonych 
receptur

Poproś doradcę Radex o indywidualną ofertę  
środków chemicznych lub zeskanuj ten kod

i



Ciężkie, kleiste oleje o wspania-
łej przyczepności, wytrzymujące  
wysokie obciążenia, do smarowania 
napowietrznych przenośników łań-
cuchowych, urządzeń pakujących, do 
stosowania w układach smarowania 
kropelkowego oraz wszędzie tam 
gdzie potrzebna jest ochrona przed 
zużyciem poprzez nałożenie warstwy 
oleju dopuszczonego do kontaktu z 
żywnością. MAGNA PLATE 76 jest po-
lecany do automatycznych systemów 
smarowania. MAGNA PLATE 78 i 78E 
(emulgujące) zapewniają wspaniałą 
ochronę przed ścieraniem.

MAGNA PLATE 78

OLEJE I SMARY

Olej penetrujący o wysokich para-
metrach do użytku w tych miejscach, 
gdzie przepisy nie pozwalają na sto-
sowanie zwykłych smarów przemy-
słowych. Olej zawiera aktywne środki 
penetrujące i zwilżające dopuszczone 
do kontaktu z żywnością. Dodatkowo, 
wysoka zawartość inhibitorów korozji 
sprawia, że jest doskonałym środkiem 
smarującym powierzchnie metalowe 
metodą natryskową.

Oleje i smary „Food Grade” (dopuszczone do kontaktu z żywnością) są zalecane w dyrektywach 

dotyczących higieny w zakładach przetwórstwa spożywczego. Produkty te zapewniają ochronę 

smarowanym powierzchniom przed rozwojem mikroorganizmów, takich jak: bakterie, pleśnie  

i grzyby. Producentem oferowanych przez nas środków smarowniczych jest amerykańska firma JAX. 

Ze względu na swoje 50-letnie doświadczenie, JAX znajduje się w czołówce światowych  

producentów środków smarujących dla przemysłu spożywczego i napojowego.

FG PENETRATING OIL

 ✓MNIEJSZE KOSZTY EKSPLOATACJI 
wydłużenie okresu żywotności smarowanych 
podzespołów, oszczędności w kosztach eksploatacji.

 ✓DOPUSZCZENIA „FOOD-GRADE” 
bezpieczeństwo stosowania, 
Certyfikaty PZH i NSF, HALAL, KOSHER.

 ✓UNIWERSALNOŚĆ I SZEROKI ASORTYMENT 
możliwość zastosowania w każdych warunkach, 
kompleksowe dostawy z jednego źródła, 
Ograniczenie ilości stosowanych środków.

Poproś doradcę Radex o indywidualną ofertę  
środków smarujących lub zeskanuj ten kod

i

Najwyższej jakości smar dla przemy-
słu spożywczego o wszechstronnym 
zastosowaniu. Charakteryzuje się 
wyjątkowo wysoką odpornością na 
wodę, wysokie temperatury i wysokie 
obciążenia, wspaniałymi własnościami 
antykorozyjnymi i kompatybilnością  
z innymi smarami. Niezwykle mocno 
przylega do powierzchni nawet w naj-
trudniejszych warunkach. Woda, sole, 
ciepło i chemikalia zawarte w płynach 
myjąco-dezynfekujących nie obniża-
ją przyczepności i stabilności smaru.  

HALO GUARD FG2 

50 olejów  
i smarów  
Food Grade



ŚLUZY HIGIENICZNE

RMB 03 
Myjka obuwia

SOR 
Suszarka obuwia 

SDR 02 
Stacja dezynfekcji rąk

Myjki obuwia umożliwiają sprawne oczyszczenie 
butów gumowych po wyjściu z obszarów produk-
cyjnych do pomieszczeń socjalnych. RMB 03 składa 
się z dwóch sekcji myjących - do spodów i cholewek 
obuwia. Takie rozwiązanie zmniejsza zużycie wody  
i środków chemicznych. Szczotki aktywowane są 
przez fotokomórkę na wejściu myjki. Szczotki napę-
dzane są niezależnymi silnikami elektrycznymi małej 
mocy, a środek chemiczny podawany jest bezpośred-
nio na szczotki.

W naszej ofercie mamy 6 modeli myjek obuwia,  
dostosowanych do potrzeb różnych zakładów. 

Służą do suszenia obuwia (szczególnie kaloszy) pra-
cowników po zakończeniu pracy. Nadmuch ciepłego 
powietrza zawierającego ozon wytwarzany przez 
lampę ozonową zapewnia wysuszenie obuwia i jego 
dezynfekcję. Zastosowanie generatora ozonu zapew-
nia likwidację flory bakteryjnej i mykotoksyn stano-
wiących zagrożenie rozwoju chorób grzybiczych  
u pracowników.

W naszej ofercie znajduje się wiele modeli suszarek 
różniących się pojemnością - od 10 do 60 par kaloszy.  
Na specjalne zamówienie realizujemy także większe 
wersje.

Jest elementem śluzy sanitarnej. Służy do au-
tomatycznego i bezdotykowego nanoszenia 
dezynfektanta na ręce pracowników udają-
cych się do obszarów produkcyjnych. Może 
by połączona elektrycznie z bramką wejścia  
i czujnikiem fotoelektrycznym przejścia. 

 � Niezawodna i trwała konstrukcja o optymalnych  
 gabarytach, wykonana z blachy nierdzewnej

 � Wymusza dezynfekcję obu rąk

 � Zamykany pojemnik na dezynfektant

Śluzy higieniczne oddzielają obszary produkcyjne od pozostałych części zakładu.

Elementy ich wyposażenia dobierane są do indywidualnych potrzeb klienta. Głównymi 

elementami śluz są: myjki obuwia, stacje bezdotykowej dezynfekcji rąk, suszarki  

z dezynfekcją ozonową obuwia, dozowniki mydła i umywalki.

Poproś doradcę Radex o indywidualną ofertę  
sprzętu technicznego lub zeskanuj ten kodi



CENTRALNE SYSTEMY MYCIA

Centralny System Mycia składa się z jednostki centralnej (pompy podwyższającej ciśnienie wody w sieci) 

oraz urządzeń peryferyjnych, stacjonarnych lub mobilnych stacji mycia.  Zaletami naszego systemu są:

 � unikalny system dozowania koncentratów środków chemicznych,

 � trwała, prosta i niezawodna konstrukcja,

 � modułowa budowa urządzeń peryferyjnych oraz jednostek centralnych  
 zapewniająca dopasowanie systemu do potrzeb klienta.

SM 2KU 
Mobilna stacja mycia

ZPR 
Zestaw pompowy  

Jest to element peryferyjny systemu - pozwala na wy-
konanie wszystkich czynności mycia. Stacja zasilana jest 
wodą z pomp JPR/ZPR oraz sprężonym powietrzem  
z instalacji zakładowej. Wyposażona jest w precyzyjny 
dozownik inżektorowy, który umożliwia bardzo do-
kładne ustawienie stężenia środka chemicznego. 
Opcjonalnie, może być także zasilana gotowym roz-
tworem środka chemicznego w systemach z cental-
nym dozowaniem chemii. Stacje występują w kilku 
wersjach, różniących się funkcjonalnością.

Mobilna stacja mycia jest połączeniem jednostki 
pompowej, stacji satelitarnej oraz kompresora. 

SM 2KU zalecana jest do użytku w miejscach, w któ-
rych nieopłacalne lub niemożliwe jest zainstalowanie 
kompletnego systemu centralnego mycia. Dzięki za-
stosowaniu najwyższej klasy komponentów, stacja 
gwarantuje długoletnią i bezawaryjną pracę. Szcze-
gólnie przydatna jest tam, gdzie nie ma zakładowej 
instalacji sprężonego powietrza.

Zestaw pompowy ZPR stanowi serce centralnego sys-
temu mycia i składa się z kilku jednostek pompowych. 
Modułowa konstrukcja pozwala na pełne dopasowanie 
do potrzeb klienta. 

 � Każda pompa wyposażona jest w system SoftStart 
 zapewniający łagodny rozruch

 � Możliwość wyposażenia  
 w przetwornicę ciśnienia

Poproś doradcę Radex o indywidualną ofertę  
sprzętu technicznego lub zeskanuj ten kodi

SR 25  
Jednostka satelitarna



szczotki do rur ściągaczki 

szczotki do szorowania

czyściwa celulozowe

zestawy do zamiatania

ręczniki papierowe

szczotki do zamiatania

szpachelki

czyściwo włókninowe 
nasączane dezynfekantem

łopaty 

czyściwa włókninowe

Uzupełnieniem naszej oferty jest pełna gama profesjonalnego sprzętu higienicznego, w postaci 
papierów, czyściw włókninowych, akcesoriów BHP, oraz asortymentu służącego do utrzymania 
czystości w zakładach przemysłu spożywczego. Oferowane przez nas produkty posiadają wszyst-
kie niezbędne certyfikaty do stosowania ich w przetwórstwie żywności.

rękawiczki nitrylowe

widły

AKCESORIA HIGIENICZNE



łopaty 

MYCIE USŁUGOWE

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zarządzaniu higieną w zakładach przemysłu 

spożywczego, jakim dysponuje nasza wykwalifikowana kadra, gwarantujemy 

naszym klientom zachowanie najwyższych standardów w zakresie higieny.

DLACZEGO MYCIE USŁUGOWE?

Oszczędność wody i środków chemicznych
Opracowana przez nas technologia mycia pozwala na optymalizację  
zużycia środków chemicznych oraz wody na każdym etapie  
procesu mycia.

Gwarantowana czystość mikrobiologiczna
Nasza firma ponosi pełną odpowiedzialność za czystość 
mikrobiologiczną w zakładzie. Każdy obszar  
podlega kontrolowanym odbiorom  
jakościowym ze strony zakładu.

DLACZEGO RADEX?

Ponad 25-letnie doświadczenie w branży
Radex istnieje na rynku od 1989 roku. Od ponad 25 lat zaopatruje 
zakłady przetwórstwa spożywczego w środki chemiczne i sprzęt myjący. 
Chcąc podzielić się naszym doświadczeniem w dziedzinie mycia  
i dezynfekcji, stworzyliśmy dział mycia usługowego. Za cel stawiamy 
sobie utrzymanie wysokiego poziomu czystości, wykorzystując 
zaawansowane technologie mycia.

Wykwalifikowana kadra
Nasi specjaliści nie tylko posiadają odpowiednią wiedzę praktyczną,  
ale również regularnie uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach, 
dzięki którym dysponują aktualną wiedzą na temat rygorystycznych 
norm i zasad utrzymywania czystości w zakładach przetwórstwa 
spożywczego. 

Polska firma - światowe standardy
Gwarantując światowe standardy jakości, potrafimy jednocześnie 
zaoferować konkurencyjne ceny na polskim rynku.

 � Mycie i dezynfekcja hal produkcyjnych

 � Obsługa myjni pojemników, palet, cimbrów, 
wózków wędzarniczych i innego sprzętu 
drobnego 

 � Mycie i dezynfekcja środków transportu  
do przewozu wyrobów gotowych  
oraz samochodów do przewozu żywca

 � Obsługa szatni pracowniczych

 � Utrzymanie terenów zielonych

 � Sprzątanie pomieszczeń biurowych

 � Pranie i rental odzieży roboczej

 � Obsługa i nadzór oczyszczalni ścieków

 � Nadzór nad procesami uzdatniania wody

Umów się na bezpłatne mycie pokazowe
tel. +48 508 064 407i



www.radex.com.pl

Radex
Kamieniec 50  
72-001 Kołbaskowo
tel. +48 91 431 85 85
fax +48 91 431 85 86
email: biuro@radex.com.pl 
Dział Handlowy: handel@radex.com.pl  
Dział Techniczny:  technika@radex.com.pl


