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Firma 

"Nasz profesjonalizm, Twój komfort"

Produkty

wszystkich składników w pełnej synergii.

Dystrybucja

Firma VOIGT była i jest nie tylko kreatorem polskiego rynku czystościowego, ale i jedną z pierwszych polskich firm 

produkujących profesjonalne środki utrzymania czystości. Marka VOIGT to wykwalifikowani specjaliści i gama 

blisko 200 różnego rodzaju produktów, oferowanych klientom zarówno w Polsce jak i za granicą. Styl pracy firmy 

VOIGT najlepiej wyraża misja: 

Swój sukces firma VOIGT, buduje dzięki produktom wytwarzanym według własnych, niepowtarzalnych receptur. 

W laboratorium staramy się opracowywać rozwiązania, które sprostają oczekiwaniom najbardziej wymagających 

klientów. Prowadzone badania pozwalają na zastosowanie substancji aktywnych w optymalnych stężeniach 

zapewniających działanie 

Nasze produkty są doceniane i stosowane nie tylko na terenie Polski, ale również wielu krajach Europy. 

Poprzez szeroko rozbudowaną sieć dystrybucji jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego klienta. Oprócz szeroko 

rozwiniętej logistyki na terenie kraju, mamy swoich Partnerów biznesowych na Łotwie, Litwie, Słowacji,  Węgrzech, 

w Czechach, Rumunii, Bułgarii oraz w Niemczech.
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Voigt gwarantuje jakość 

Przyszłość firmy Voigt 

Wymagamy by zarówno indywidualne postępowanie naszych 

pracowników jak i ich decyzje związane z działalnością naszej firmy 

pozostawały w zgodzie z tymi wartościami. Zapewnia to naszym 

odbiorcom gwarancję produktów najwyższej jakości, niezmienność 

receptur oraz optymalną ich skuteczność. Proces zakupowy opiera się 

na wieloletniej współpracy ze sprawdzonymi partnerami biznesowymi, 

a cykl produkcyjny przebiega zgodnie z najwyższymi standardami 

europejskimi, również w zakresie ochrony środowiska. Wraz 

z produktem proponujemy wiele elementów stanowiących wartość 

dodaną. Opracowujemy dokumentację technologiczną, sporządzamy 

plany higieny i instrukcje stanowiskowe. Realizujemy działania 

w zakresie szkoleń, audytów i serwisu.

budujemy na fundamentalnych wartościach. 
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Profesjonalne środki utrzymania czystości

horecaline

Grupa profesjonalnych środków czystości horecaline dedykowana jest branży HoReCa oraz zakładom 

przemysłu spożywczego. Oferujemy 40 preparatów chemicznych podzielonych na linie gastroline i hotelservice. 

Utrzymanie czystości w restauracjach, cateringu i wszelkich kuchniach systemowo obejmuje linia gastroline, której 

fundamentem jest paleta profesjonalnych produktów do zmywarek przemysłowych. Integralną częścią oferty są 

również produkty dezynfekcyjne i myjące, w tym specjalistyczne środki do zakładów przemysłu spożywczego. 

Linia hotelservice jest kompleksowym rozwiązaniem dla hoteli, uzdrowisk i pensjonatów. W zależności od ilości 

miejsc noclegowych do dyspozycji użytkowników oddajemy wydajne produkty gotowe do użycia oraz 

specjalistyczne koncentraty. Gotowe do użycia produkty stosowane w formule spray & wipe, najwyższą 

efektywność osiągają w obiektach do 35 pokoi. W obiektach o większej ilości miejsc zalecane jest korzystanie ze 

skoncentrowanych produktów. Wyróżnikami hotelservice są wysoka wydajność przy dużej skuteczności, 

innowacyjne receptury oraz możliwość stosowania produktów o urozmaiconej lub wspólnej nucie zapachowej. 

Produkty horecaline gwarantują kompleksowe, profesjonalne utrzymanie czystości we wszelkich podmiotach 

branży HoReCa oraz zakładach przemysłu spożywczego. Dedykowane, mechaniczne systemy dozowania, 

specjalistyczne i oznaczone opakowania na roztwory robocze oraz rozległa dokumentacja obiektowa stanowią 

integralną część oferty oraz gwarantują osiągnięcie pełnej efektywności koncentratów.

Profesjonalne środki VOIGT zostały starannie przebadane i dopuszczone do sprzedaży przez Państwowy Zakład 

Higieny. Są również sklasyfikowane i posiadają karty charakterystyki, które są dostępne na stronie internetowej 

VOIGT. Preparaty dezynfekcyjne zgodnie z ustawą o produktach biobójczych są zarejestrowane przez Urząd 

Rejestracji Produktów Biobójczych i dopuszczone przez Ministra Zdrowia.
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gastroline 
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Zakłady spożywcze

Restauracje
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Cukiernie
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horecaline
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pH koncentratu:

pH roztworu:

0 3 4 5 6 7 8 9 11 12 1413101 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Profesjonalne środki utrzymania czystości

obszar kwaśny obszar neutralny

Skala pH koncentratu oraz uzyskiwanego roztworu roboczego według 

zalecanego stopnia rozcieńczenia, umieszczona na opakowaniach produktów 

VOIGT.

obszar alkaliczny

Wartości pH preparatów

Profesjonalne środki czystości VOIGT posiadają oznaczenie wartości pH koncentratu i roztworu. Ułatwia to 

użytkownikom sklasyfikowanie charakteru produktu oraz jego potencjalnej skuteczności wobec konkretnych typów 

zabrudzeń. Produkty o kwaśnym odczynie pH wykazują skuteczność m.in. względem kamienia wodnego, 

wapiennego, rdzy, osadów cementowych, nalotów urynowych. Zasadowy odczyn pH predestynuje produkty do 

skuteczności względem olejów i tłuszczu pochodzenia przemysłowego i spożywczego oraz innych zabrudzeń 

trudnych do usunięcia.

O ile kluczowa jest zawartość i typ substancji powierzchniowo czynnych, o tyle neutralny obszar pH wskazuje 

charakter pielęgnacyjno-myjący danego preparatu. Wbrew powszechnej opinii, skala pH nie jest podstawowym 

wskaźnikiem siły działania środka, a jedynie informacją sugerującą działanie produktu przy usuwaniu 

wybranego typu zabrudzeń. Skala pH stanowi też informację, którą należy brać pod uwagę dobierając produkt 

do mycia konkretnego typu podłoża.

Systemy dozownia

Optymalne rozcieńczanie profesjonalnych środków czyszczących możliwe jest jedynie przy użyciu odpowiednich 

systemów dozowania. Właściwe dozowanie wpływa bezpośrednio na  jakość sprzątania, efektywność pracy czyli 

koszty  oraz bezpieczeństwo użytkowników.

Firma VOIGT proponuje efektywne systemy dozowania manualne i mechaniczne. Do Państwa dyspozycji 

pozostają  wykwalifikowani Specjaliści ds. Serwisu, którzy pomogą przy montażu i regulacji systemów dozowania 

oraz przeszkolą w zakresie optymalnego stosowania. 
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Profesjonalne środki utrzymania czystości

gastroline

Satysfakcja klienta jest priorytetem każdego lokalu gastronomicznego, każdej restauracji, kuchni i zakładu 

spożywczego. Czystość pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia stanowi pierwszy parametr oceny danej 

placówki przez konsumenta. Drugim parametrem jest jakość i smak potraw oraz produktów spożywczych, 

na które bez wątpienia wpływ ma wysoki poziom higieniczno-sanitarny kuchni i ciągów technologicznych. 

Kierując się więc dobrem klienta, po konsultacjach z restauratorami oraz dostawcami sprzętu gastronomicznego 

stworzyliśmy linię, która w sposób kompleksowy zapewnia utrzymanie czystości w obszarze gastronomicznym. 

Wraz z preparatami oferujemy profesjonalne systemy dozowania, które zapewniają wzrost bezpieczeństwa pracy 

i kontrolują zużywanie preparatu w optymalnych ilościach. Organizujemy szkolenia, na których uczestnicy 

zdobywają  wiedzę w zakresie ogólnych zasad utrzymania czystości, optymalizacji kosztów sprzątania oraz 

podstaw systemu HACCP.

Grupy produktów gastroline

Produkty w linii gastroline podzieliliśmy na 6 grup, w których znajdują się m.in. preparaty do mycia naczyń, 

usuwania przypalonego tłuszczu, mycia lad, chłodni, dezynfekcji czy bieżącego utrzymania czystości wszelkich 

powierzchni zmywalnych.

Higiena rąk
Obecnie, pomimo znacznego wzrostu poziomu higieny osobistej, ręce ciągle stanowią poważny element przenoszenia infekcji, 

a wiadomo przecież, że skuteczne mycie rąk znacznie ogranicza rozprzestrzenianie się chorób.

Nr strony:        Obszar zastosowania:

Dezynfekcja
Jednym z najważniejszych zagadnień związanym z higieną kuchenną jest dezynfekcja. W wielu kuchniach czy też pomieszczeniach 

związanych z przemysłem spożywczym dużym problemem jest utrzymanie czystości mikrobiologicznej.

Preparaty kwaśne
Preparaty kwaśne (o pH<5) znalazły swoje stałe miejsce w utrzymaniu higieny pomieszczeń kuchennych. Dzięki swoim właściwościom 

chemicznym zapewniają skuteczne usuwanie kamienia wodnego, osadów wapiennych, a także rdzawych nacieków.

Preparaty zasadowe
Typowymi zabrudzeniami w kuchniach są zabrudzenia pochodzenia tłuszczowego oraz mineralnego. Występują one nie tylko na urządzeniach 

takich jak: piece konwekcyjne, grille, rożna, patelnie, kotły, ale także na wyposażeniu kuchennym: szafkach, okapach i innych elementach.

Preparaty myjąco-pielęgnacyjne
Utrzymanie higieny kuchennej na wysokim poziomie wymaga zachowania odpowiedniej proporcji między czyszczeniem gruntownym, 

a myciem pielęgnacyjnym mającym na celu usunięcie mniejszych zabrudzeń, nadając mytym powierzchniom odpowiednie walory estetyczne. 

Higiena kuchenna - mycie naczyń
Mycia naczyń nie da się uniknąć. Pocieszeniem, być może niewielkim, powinno jednak być to, że możemy wybierać metodę 

czyszczenia – zmywanie ręczne lub zmywanie mechaniczne, z użyciem zmywarki.
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ZASTOSOWANIE

Mydło w płynie, przeznaczone do profesjonalnego stosowania w obszarach, gdzie niezbędne 

jest zachowanie podwyższonych standardów higienicznych, zgodnych z systemem HACCP. 

Produkt bezzapachowy i bezbarwny. Idealnie nadaje się do mycia rąk w kuchniach hotelowych, 

restauracjach, barach i stołówkach. Dzięki unikalnej recepturze nie wysusza skóry rąk nawet przy 

bardzo częstym stosowaniu. Pomaga zachowywać naturalne pH skóry. Skutecznie eliminuje przykre 

zapachy ryb, przypraw, czosnku, mięsa i tym podobne, powstałe w wyniku przygotowywania 

posiłków. Mydło  testowane  dermatologicznie.

SPOSÓB UŻYCIA

Bieżące mycie rąk: energicznie pocierać wszystkie powierzchnie namydlonych rąk przez co najmniej 

10 sekund. Dokładne mycie rąk: na zwilżone wodą dłonie nanieść niewielką dawkę mydła (3-5 ml). 

Dokładnie rozprowadzić, myć przez 15-20 sekund, energicznie pocierając powierzchnie rąk. 

Postępować zgodnie z instrukcją i zasadami mycia higienicznego. Następnie ręce starannie spłukać 

wodą i osuszyć papierowym ręcznikiem  lub  suszarką  mechaniczną.

ZASTOSOWANIE

Dezynfekcyjne mydło w płynie o właściwościach bakteriobójczych, przeznaczone do profesjonalnego 

stosowania. Produkt bezbarwny o delikatnym zapachu własnym. Wykazuje dobre właściwości 

pieniące oraz dobrze się spłukuje, nie podrażnia skóry rąk. Stosowanie w obszarach, gdzie 

niezbędne jest zachowanie podwyższonych standardów higienicznych, zgodnych z systemem 

HACCP. Produkt przeznaczony do higienicznego mycia rąk. Nadaje się do higienicznego mycia 

rąk w kuchniach hotelowych, restauracjach, barach i stołówkach i zakładach spożywczych. 

SPOSÓB UŻYCIA 

Higieniczne mycie rąk: na zwilżone wodą dłonie nanieść niewielką dawkę mydła (około 3 ml). 

Dokładnie rozprowadzić, myć przez 60 sekund, energicznie pocierając powierzchnie rąk. 

Postępować zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie i zasadami mycia higienicznego. 

Następnie ręce starannie spłukać wodą przez 30 sekund.

GASTRO-HAND   VC 610

GASTRO-SEPT HAND   VC 615

Dostępne opakowania:
- butelka 3L (karton: 4 szt., paleta 128 szt.)

Dostępne opakowania:
- butelka 3L (karton: 4 szt., paleta 128 szt.)

pH produktu: 0 3 4 5 7 8 9 11 12 1413101 2

pH produktu: 0 2 3 4 5 6 8 9 11 12 1413101

gastroline | Higiena rąk
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ZASTOSOWANIE

Gotowy do bezpośredniego użycia preparat dezynfekcyjny na bazie czwartorzędowych związków 

amoniowych o działaniu bakteriobójczym oraz grzybobójczym. Wykazuje aktywne działanie 

biobójcze. Nie wpływa ujemnie na dezynfekowane powierzchnie, nie powoduje korozji, nie niszczy 

powierzchni lakierowanych. Przeznaczony do dezynfekcji wszystkich powierzchni odpornych na 

działanie wody. Zalecany do dezynfekcji powierzchni i ciągów technologicznych w zakładach 

przemysłu spożywczego oraz punktach gastronomicznych i restauracjach, do  powierzchni 

mających  kontakt  z  żywnością.

SPOSÓB UŻYCIA

Powierzchnie, które mają zostać zdezynfekowane należy wcześniej umyć środkiem myjącym. Płynny 

preparat gotowy do użycia (100%) nanieść na dezynfekowane powierzchnie, odczekać czas zgodnie 

z  poniższą  tabelą  i  przetrzeć  do  sucha. Powierzchnie i urządzenia mające kontakt z żywnością 

należy spłukać wodą zdatną do picia. Zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane 

bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Pomieszczenia, w których dokonywano dezynfekcji 

powierzchni nie wymagają wentylacji.

GASTRO-SEPT PLUS   VC 621  

Dostępne opakowania:
- butelka 3L (karton: 4 szt., paleta 128 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)

Dostępne opakowania:
- butelka 0,6L (karton: 12 szt., paleta 420 szt.)
- butelka 3L (karton: 4 szt., paleta 128 szt.)

pH koncentratu:

pH roztworu:

0 3 4 5 6 7 8 9 11 14101 2

gastroline | Dezynfekcja

Wydajność:
1L koncentratu = 25 L roztworu roboczego

Wydajność:
0,6L produktu = 600 aplikacji
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ZASTOSOWANIE

Skoncentrowany preparat dezynfekcyjno – myjący na bazie czwartorzędowych związków 

amoniowych o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym. Wykazuje aktywne 

działanie biobójcze. W stężeniach użytkowych nie posiada zapachu, nie wpływa ujemnie na 

dezynfekowane powierzchnie, nie powoduje korozji, nie  niszczy  powierzchni  lakierowanych.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt przeznaczony do powierzchni, instalacji technologicznych, maszyn i urządzeń. Zalecany do 

stosowania w mleczarstwie, zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego, mięsnego, rybnego 

i piwowarskiego, zakładach gastronomicznych i kuchniach. Roztwór roboczy przygotować 

bezpośrednio przed użyciem. 

GASTRO-SEPT   VC 620

pH produktu: 0 3 4 7 8 9 11 12 1413101 2 6

12 13

Zakres zastosowania

Powierzchnie czyste - pełne spektrum

Stężenie roztworu

4% (400 ml środka na 10 L roztworu)

Czas ekspozycji

30 min.

Powierzchnie czyste - bakterie i grzyby

Powierzchnie brudne - pełne spektrum

Powierzchnie brudne - bakterie i grzyby

4% (400 ml środka na 10 L roztworu)

6% (600 ml środka na 10 L roztworu)

4% (400 ml środka na 10 L roztworu)

15 min.

120 min.

15 min.

Zakres zastosowania

Powierzchnie czyste - bakterie i grzyby

Stężenie 
roztworu

100 %

Czas ekspozycji Temperatura

15 min. o20 C

Powierzchnie czyste - bakterie

Powierzchnie brudne - grzyby

100 %

100 %

5 min. o20 C

15 min. o20 C
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ZASTOSOWANIE

Skoncentrowany środek przeznaczony do mycia i czyszczenia powierzchni ze stali szlachetnej, 

urządzeń odpornych na działanie kwasów, oraz powierzchni emaliowanych. Szczególnie zalecany do 

stosowania w pomieszczeniach kuchennych. Idealny do mycia lodówek, zamrażarek, lad 

chłodniczych, krajalnic itp. Skutecznie usuwa brud,  resztki  mydeł  i  zaplamienia.  Neutralizuje 

przykre  zapachy.

SPOSÓB UŻYCIA

Do bieżącego utrzymania czystości powierzchni lub urządzeń zaleca się przygotować roztwór 

od 2,5-5% (2,5÷5 ml środka na 1 l wody). Powierzchnie mocno zabrudzone czyścić mocniejszym 

roztworem. Zaplamienia usuwać środkiem nierozcieńczonym. W tym przypadku powierzchnię należy 

namoczyć, chwilę odczekać, przetrzeć ściereczką lub padem, a następnie dobrze spłukać wodą.

GASTRO-ACID   VC 630  

Dostępne opakowania:
- butelka 3L (karton: 4 szt., paleta 128 szt.)

pH koncentratu:

pH roztworu:

0 4 5 6 7 8 9 11 12 1413101 2

gastroline | Preparaty kwaśne

Wydajność:
1L koncentratu = 40 L roztworu roboczego
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gastroline | Preparaty zasadowe
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ZASTOSOWANIE

Skoncentrowany, pianowy środek przeznaczony do zabrudzeń tłuszczowych. Dzięki aktywnej pianie 

nie spływa z czyszczonych powierzchni i skutecznie usuwa wszelkie tłuste zabrudzenia, 

charakterystyczne dla sfery kuchennej. Idealnie sprawdza się w przemyśle spożywczym, do 

czyszczenia wędzarni, piekarników, pieców konwekcyjnych, smażalnic, blach piekarniczych i innych 

pomieszczeń i urządzeń, które są szczególnie narażone na nagromadzenie się osadów 

tłuszczowych. Nadaje się do mycia podłóg i ścian.

SPOSÓB UŻYCIA  

W zależności od stopnia zabrudzenia, przygotować roztwór od 5 do 20% (500÷2000 ml środka 

na 10 l wody). Przy pomocy urządzenia pianotwórczego nanieść środek na czyszczoną powierzchnię 

i pozostawić na około 10 minut. Po zakończeniu mycia powierzchnie mające bezpośredni kontakt 

z żywnością dokładnie spłukać wodą zdatną do picia.

GASTRO-FOAM   VC 641  

Dostępne opakowania:
- butelka 3L (karton: 4 szt., paleta 128 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)

Dostępne opakowania:
- butelka 3L (karton: 4 szt., paleta 128 szt.)

pH koncentratu:

pH roztworu:

0 3 4 5 6 7 8 9 11 12 1413101 2

pH koncentratu:

pH roztworu:

0 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12101

Wydajność:
1L koncentratu = 66 L roztworu roboczego

Wydajność:
1L koncentratu = 20 L roztworu roboczego
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ZASTOSOWANIE

Skoncentrowany środek o bardzo dobrych właściwościach czyszczących, przeznaczony do mycia 

wszelkich wodoodpornych podłóg. Aktywnie usuwa silne zabrudzenia, pasty oraz stare powłoki 

polimerowe. W odpowiednich rozcieńczeniach może być stosowany zarówno do gruntownego, 

jak i do bieżącego utrzymania czystości. Jest środkiem niskopieniącym, który może być stosowany do 

mycia ręcznego oraz maszynowego. Uwaga: Przed zastosowaniem sprawdzić powierzchnię na 

trwałość kolorów.

SPOSÓB UŻYCIA

Do codziennego utrzymania czystości posadzek przygotować roztwór od 1,5 do 3,75% (150÷375 ml 

środka na 10 l wody). Mycie maszynowe: w zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni 

zaleca się przygotować roztwór od 2,5 do 6,25% (250÷625 ml środka na 10 l wody). Przy mocnych 

zabrudzeniach lub w przypadku wyjałowionych, matowych podłóg stosować większe stężenia.

GASTRO-FLOOR   VC 640 

14
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gastroline | Preparaty zasadowe

ZASTOSOWANIE

Skoncentrowany środek o bardzo silnym działaniu do usuwania tłustych, spieczonych zabrudzeń 

z różnego rodzaju powierzchni i przedmiotów odpornych na działanie alkaliów. Idealnie rozpuszcza 

i usuwa nawet najbardziej zapieczone resztki potraw. Szczególnie skutecznie czyści grille, piekarniki, 

rożna, ruszta oraz płyty grzewcze kuchenek gazowych, patelnie, komory wędzarnicze itp. Nie niszczy 

powierzchni emaliowanych. Może być stosowany 

w technologii „aktywnej piany”.

SPOSÓB UŻYCIA  

W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni zaleca się przygotować roztwór 

od 5 do 30% (50÷300 ml środka na 1 l wody). W przypadku dużych zabrudzeń należy stosować 

koncentrat nierozcieńczony. Wyższa temperatura oraz moczenie powierzchni i przedmiotów ułatwia 

usunięcie zanieczyszczeń. Czyszczone powierzchnie należy dokładnie spłukać wodą zdatną 

do picia. 

GASTRO-GRILL   VC 643

Dostępne opakowania:
- butelka 3L (karton: 4 szt., paleta 128 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
- kanister 20L (paleta 24 szt.)

Dostępne opakowania:
- butelka 3L (karton: 4 szt., paleta 128 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)

pH koncentratu:

pH roztworu:

0 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14101 2

pH koncentratu:

pH roztworu:

0 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13101

Wydajność:
1L koncentratu = 200 L roztworu roboczego

Wydajność:
1L koncentratu = 20 L roztworu roboczego

ZASTOSOWANIE

Skoncentrowany środek do usuwania wszelkich tłustych i olejowych zabrudzeń. Dzięki unikalnej 

formule bez problemu usuwa nawet najtrwalsze zabrudzenia z okapów kuchennych, blatów, stołów, 

posadzek i ścian. Produkt przeznaczony do powierzchni mających kontakt z żywnością, dzięki czemu 

idealnie sprawdza się w restauracyjnych lub hotelowych kuchniach, masarniach, zakładach 

przemysłu spożywczego i wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba skutecznego czyszczenia tłustych 

osadów.

SPOSÓB UŻYCIA

W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się przygotować roztwór 

od 0,5 do 5% (50-500 ml środka na 10 l wody). Elementy mocno zabrudzone czyścić roztworem 

od 5 do 50% (0,5-10 l środka na 10 l wody). Przeznaczony głównie do mycia ręcznego. 

Do mycia maszynowego stosować stężenie do 3% (do 300 ml na 10 l wody). Powierzchnie mające 

kontakt z żywnością po umyciu obficie spłukać wodą zdatną do picia.

GASTRO-PUR   VC 642  
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ZASTOSOWANIE

Gotowy do bezpośredniego użycia preparat w sprayu do usuwania wszelkich tłustych plam 

i olejowych zabrudzeń. Nowoczesna formuła gwarantuje usunięcie bieżących zabrudzeń z okapów 

kuchennych, blatów, stołów, posadzek i ścian. Atomizer dozuje odpowiednią dawkę płynu i umożliwia 

dotarcie do trudnodostępnych miejsc. Produkt dopuszczony do powierzchni mających kontakt 

z żywnością, dzięki czemu doskonale sprawdza się w  restauracyjnych  i  hotelowych  kuchniach 

narażonych  na  tłuste  osady.

SPOSÓB UŻYCIA 

Produkt szybkoschnący o świeżym przyjemnym zapachu. Preparatem spryskać czystą ściereczkę, 

a następnie przetrzeć czyszczoną powierzchnię. Preparat nie  wymaga  wycierania  do  sucha 

i  polerowania. 

GASTRO-SPRINT   VC 652   

Dostępne opakowania:
- butelka 0,6L (karton: 12 szt., paleta 420 szt.)

gastroline | Preparaty myjąco-pielęgnacyjne

Wydajność:
0,6L produktu = 600 aplikacji

20
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gastroline | Higiena kuchenna - mycie naczyń
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ZASTOSOWANIE

Wysoce skoncentrowany płyn do ręcznego mycia naczyń i szkła. Dzięki unikalnej recepturze, 

na mytych powierzchniach nie pozostawia żadnych smug i zacieków, ułatwiając pracę w kuchni. 

Idealny do mycia talerzy, garnków, patelni, szklanek i kieliszków. Skutecznie usuwa tłuszcz oraz 

wszelkie inne zabrudzenia.

SPOSÓB UŻYCIA

Zalecane rozcieńczenie: 1% (dodać 100 ml płynu do 10 l wody). W przypadku silnych zabrudzeń 

stosować mocniejszy roztwór myjący. Umyte naczynia dokładnie spłukać wodą zdatną do 

picia i pozostawić do wyschnięcia lub ewentualnie przetrzeć. 

ZASTOSOWANIE

Wysoce skoncentrowany, płynny środek do maszynowego mycia naczyń we wszelkiego rodzaju 

zmywarkach profesjonalnych. Preparat posiada bardzo dobre właściwości myjące nawet 

zaschniętych resztek żywności i napojów oraz bardzo tłustych naczyń. Preparat może być stosowany 

do mycia porcelany, stali nierdzewnej, szkła i sztućców. Dzięki nowoczesnej formule zapobiega 

osadzaniu się w zmywarkach kamienia wodnego. Wymaga automatycznego dozowania. Środek nie 

zawiera  związków  chloru  ani  fosforu.

DOZOWANIE

Zaleca się dozować od 1 do 2 ml płynu na litr wody w zależności od twardości i ciśnienia wody. 

Dla wody o twardości powyżej 5°dH dozowanie powinno być dostosowane przez wykwalifikowany 

serwis.

GASTRO-DISH   VC 690  

GASTRO-SOFT   VC 691 

pH koncentratu:

pH roztworu:

0 2 3 4 5 6 8 9 11 12 141 1310

pH koncentratu:

pH roztworu:

0 2 3 4 5 6 7 8 11 12 1413101

Dostępne opakowania:
- butelka 3L (karton: 4 szt., paleta 128 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)

Dostępne opakowania:
- butelka 3L (karton: 4 szt., paleta 128 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
- kanister 20L (paleta 24 szt.)

Wydajność:
1L koncentratu = 100 L roztworu roboczego

23
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pH koncentratu:

pH koncentratu:

pH roztworu:

pH roztworu:
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Dostępne opakowania:
- kanister 10L (paleta 60 szt.)

ZASTOSOWANIE

Wysoce skoncentrowany, płynny środek do maszynowego mycia naczyń oraz sprzętu kuchennego 

we wszelkiego rodzaju zmywarkach profesjonalnych. Preparat posiada podwyższoną zawartość 

środka rozpuszczającego białko i cukry. Odznacza się wysoką skutecznością nawet przy bardzo 

trudnych do zmycia zabrudzeniach jak osady po herbacie lub kawie. Preparat nie pieni się. Doskonale 

sprawdza się w miękkiej i średnio twardej wodzie. Preparat  nie  zawiera  chloru.

DOZOWANIE

Zaleca się dozować od 0,5 do 1,5 ml płynu na litr wody w zależności od twardości i ciśnienia wody. 

Dla wody o twardości powyżej 5°dH dozowanie powinno być dostosowane przez wykwalifikowany 

serwis.

ZASTOSOWANIE

Wysoce skoncentrowany środek chlorowy do maszynowego mycia naczyń we wszelkiego rodzaju 

zmywarkach profesjonalnych. Preparat posiada bardzo dobre właściwości myjące nawet 

zaschniętych resztek żywności i napojów oraz bardzo tłustych naczyń. Preparat odznacza się wysoką 

skutecznością nawet przy twardej wodzie, oraz trudno zmywalnych zabrudzeniach (osady po 

herbacie, ślady szminki). Posiada właściwości wybielające.  Zalecany do tak zwanej „białej 

porcelany”. Produkt niepieniący się.

DOZOWANIE

Zaleca się dozować od 1 do 2 ml płynu na litr wody w zależności od twardości i ciśnienia wody. 

Dla wody o twardości powyżej 5°dH dozowanie powinno być dostosowane przez wykwalifikowany 

serwis.

GASTRO-SOFT S   VC 691 S    

GASTRO-SOFT CL   VC 691 CL  

24

Dostępne opakowania:
- butelka 3L (karton: 4 szt., paleta 128 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
- kanister 20L (paleta 24 szt.)
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ZASTOSOWANIE

Wysoce skoncentrowany, kwasowy środek nabłyszczający do płukania naczyń w zmywarkach 

profesjonalnych. Zapobiega odkładaniu się osadów wapniowych. Nie pozostawia zacieków ani 

smug, nadając jednocześnie idealny połysk. Wymaga automatycznego  dozowania. Najlepsze wyniki 

można uzyskać w połączeniu z naszymi środkami do mycia naczyń nie zawierającymi chloru.

DOZOWANIE

Zaleca się dozować od 0,5 do 1 ml płynu na litr wody w zależności od twardości i ciśnienia wody. 

Dla wody o twardości powyżej 5°dH dozowanie powinno być dostosowane przez wykwalifikowany 

serwis.

ZASTOSOWANIE

Wysoce skoncentrowany, kwasowy środek nabłyszczający do płukania naczyń w zmywarkach 

profesjonalnych. Produkt odznacza się bardzo dużą skutecznością nawet przy bardzo twardej 

wodzie. Wysoka wydajność wpływa na ekonomiczne zużycie preparatu. Zalecany do nabłyszczania 

szklanych naczyń, po wyschnięciu pozostawia połysk na umytych powierzchniach. Może być 

stosowany jako samodzielny produkt do nabłyszczania szkła (m.in. w barach, pubach). Preparat nie 

pieni się i jest delikatny dla zmywarek. Najlepsze wyniki można uzyskać w połączeniu z naszymi 

środkami  do  mycia  naczyń  nie  zawierającymi  chloru.

DOZOWANIE

Zaleca się dozować od 0,3 do 0,8 ml płynu na litr wody w zależności od twardości i ciśnienia wody. 

Dla wody o twardości powyżej 5°dH dozowanie powinno być dostosowane przez wykwalifikowany 

serwis. 

GASTRO-KLAR   VC 692   

GASTRO-KLAR K   VC 692 K

pH koncentratu:

pH roztworu:

0 3 4 5 6 8 9 11 12 141 1310

pH koncentratu:

pH roztworu:

0 2 5 6 7 8 11 12 1413101

Dostępne opakowania:
- butelka 3L (karton: 4 szt., paleta 128 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
- kanister 20L (paleta 24 szt.)

25
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Dostępne opakowania:
- butelka 3L (karton: 4 szt., paleta 128 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
- kanister 20L (paleta 24 szt.)
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pH koncentratu:

pH roztworu:

3 4 5 6 7 8 9 11 12 13101 2

Dostępne opakowania:
- butelka 3L (karton: 4 szt., paleta 128 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)

Wydajność:
1L koncentratu = 100 L roztworu roboczego

ZASTOSOWANIE

Wysoce skoncentrowany, neutralny środek nabłyszczający do płukania naczyń w zmywarkach 

profesjonalnych. Zapewnia dokładne płukanie środka czyszczącego naczynia, nie powoduje 

zacieków oraz odczucia lepkości naczyń. Po użyciu sprawia wrażenie głębokiego połysku. Preparat 

nie pieni się i jest delikatny dla zmywarek. Nie zawiera kwasów, jest delikatny dla powierzchni 

wykonanych z aluminium i jego stopów. W połączeniu z produktami zawierającymi wolny chlor nie 

powoduje wytwarzania toksycznych gazów. Zawiera składniki  neutralizujące  nieprzyjemne 

zapachy.

DOZOWANIE

Zaleca się dozować od 0,5 do 1 ml płynu na litr wody w zależności od twardości i ciśnienia wody. 

Dla wody o twardości powyżej 5°dH dozowanie powinno być dostosowane przez wykwalifikowany 

serwis.

ZASTOSOWANIE

Profesjonalny środek do czyszczenia urządzeń gastronomicznych i innych elementów odpornych na 

działanie kwasów. Doskonale usuwa wszelkie osady mineralne, nagromadzone w trakcie 

eksploatacji urządzenia, jak i ogranicza ich późniejsze osadzanie. Gwarantuje odpowiednią higienę 

czyszczonych urządzeń oraz optymalną ich wydajność. Idealnie sprawdza się jako odkamieniacz do 

zmywarek gastronomicznych, podgrzewaczy, czajników, grzałek elektrycznych, pralek, ekspresów 

do kawy itp. Działa szybko i skutecznie. Produkt nie działa szkodliwie na czyszczone powierzchnie. 

Można stosować do powierzchni ze stali nierdzewnej. Środek niskopieniący.

SPOSÓB UŻYCIA

Należy zawsze przestrzegać instrukcji producenta urządzeń. Urządzenie napełnić roztworem 

preparatu GASTRO-STONE VC 693 o stężeniu 1-30% (100÷3000 ml środka na 10 l wody), 

w zależności od intensywności i stopnia zakamienienia. W przypadku mniejszych urządzeń, 

bezpośrednio nanieść preparat na czyszczoną powierzchnię, chwile odczekać, po czym dokładnie 

spłukać wodą. Przy bardzo dużych osadach należy użyć preparatu nierozcieńczonego. Roztwór 

powinien być stosowany w temperaturze 50-60 oC. Odczekać około 15 minut. W zmywarkach 

przeprowadzić dwu- trzykrotny proces mycia, bez stosowania detergentu. W razie konieczności 

czynność powtórzyć. 

GASTRO-KLAR N   VC 692 N    

GASTRO-STONE   VC 693

26
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Dostępne opakowania:
- kanister 10L (paleta 60 szt.)

pH koncentratu:

pH roztworu:

0 2 3 4 5 6 8 9 11 12 141 13107

gastroline | Higiena kuchenna - mycie naczyń
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Profesjonalne środki utrzymania czystości

hotelservice

Utrzymanie wysokiego poziomu czystości pomieszczeń hotelowych jest podstawowym elementem wpływającym 

na dobre samopoczucie gości. Niejednokrotnie ma decydujący wpływ na atrakcyjność danego miejsca i poczucie 

komfortu przebywających w nim osób. Ostatecznie właśnie te elementy bardzo często decydują, czy klient do nas 

wróci. Uzyskanie czystości obiektu hotelowego według zasady: „szybko, dokładnie, tanio i ekologicznie” jest 

możliwe jedynie przy użyciu profesjonalnych preparatów chemicznych. Stworzona przez VOIGT linia hotelservice 

jest kompleksowym rozwiązaniem w zakresie utrzymania czystości oferowanym branży hotelarskiej . W zależności 

od ilości miejsc noclegowych zalecamy stosowanie dwóch różnych technologii sprzątania pomieszczeń. 

W mniejszych hotelach zalecamy stosowanie preparatów w formule spray & wipe, które gwarantują błyskawiczne 

i efektywne stosowanie środka. W obiektach o większej ilości miejsc zalecane jest korzystanie ze 

skoncentrowanych środków czystości. Pełna efektowność koncentratów osiągana jest przy stosowaniu 

oferowanych przez VOIGT systemów dozowania. Każdy z naszych preparatów został starannie przebadany 

i dopuszczony do sprzedaży przez Państwowy Zakład Higieny.

Grupy produktów hotelservice

Produkty w linii hotelservice podzieliliśmy na 5 stref, do których przypisane sa produkty do mycia mebli, okien, 

wyposażenia łazienek i stref ogólnodostępnych.

Pokój hotelowy
Produkty do mycia wszelkich powierzchni w pokoju dla gości. Czyszczenie i odświeżanie mebli, wyposażenia, sprzętu, okien, luster, 

przeszkleń, powierzchni drewnianych, metalowych, z tworzyw sztucznych, matowych i z połyskiem, tapicerek skórzanych oraz glazury.

Łazienki
Produkty do mycia bieżącego i gruntownego sanitariatów, kabin prysznicowych, glazury, wyposażenia, fug i spoin, brodzików, 

wanien, powierzchni SPA i okołobasenowych.

Dezynfekcja
Produkty biobójcze zarejestrowane przez Urząd Rejestracji Produktów Biobójczych i dopuszczone przez Ministra Zdrowia.

Skoncentrowane oraz gotowe do użycia do dezynfekowania i mycia wszelkich powierzchni.

Podłogi
Produkty do mycia, doczyszczania, zabezpieczania i  nabłyszczania posadzek oraz prania i pielęgnacji wykładzin 

tekstylnych.

Preparaty specjalistyczne
Wysoce wydajne, gotowe do użycia produkty do zabezpieczania i nabłyszczania stali szlachetnej, neutralizacji odorów oraz miejscowego 

usuwania plam z wykładzin tekstylnych.
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ZASTOSOWANIE

Gotowy do bezpośredniego użycia profesjonalny środek do mebli. Skutecznie czyści drewno, 

laminaty oraz obicia skórzane. Usuwa kurz, brud, ślady dłoni oraz plamy po rozlanych płynach. 

Dzięki nowoczesnej formule spray & wipe, przywraca naturalne piękno oraz świeżość matowym 

i błyszczącym powierzchniom drewnianym i drewnopodobnym. Jest to preparat szybkoschnący 

o świeżym, przyjemnym zapachu. Pozostawia powierzchnie czyste i odświeżone. Nadaje 

im delikatny połysk, i co najważniejsze, nie wymaga wycierania do sucha ani polerowania.

SPOSÓB UŻYCIA

Preparatem spryskać czystą ściereczkę, a następnie przetrzeć czyszczoną powierzchnię. 

Nie wymaga wycierania do sucha. 

ZASTOSOWANIE

Skoncentrowany, szybkoschnący preparat przeznaczony do mycia i pielęgnacji drewna oraz 

powierzchni drewnopodobnych. Zalecany do utrzymania czystości mebli z połyskiem, matowych, 

z oklein naturalnych i laminowanych, pleksi, tworzyw sztucznych oraz skóry. Zalecany również do 

mycia lakierowanych podłóg drewnianych. Skutecznie usuwa kurz, brud, ślady dłoni i palców oraz 

plamy po rozlanych płynach. Umytym powierzchniom przywraca naturalne piękno, pozostawiając 

w pomieszczeniu świeży zapach. Odświeża i nie wymaga wycierania do sucha, ani polerowania. 

Dzięki nowoczesnej formule może być stosowany zarówno w formie spray, jak i roztworu do 

przemywania powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA

W zależności od stopnia zabrudzenia i technologii mycia zaleca się:

Stosowanie w formie spray:

- 2%  do mycia bieżącego (12 ml na 0,6L wody),

- 5% do mycia mocniejszych zabrudzeń (30 ml na 0,6L wody),

Stosowanie w formie roztworu do przemywania:

- 2% do mycia bieżącego (20 ml koncentratu  na 1 L wody),

- 5% do mycia mocniejszych zabrudzeń (50 ml koncentratu  na 1L  wody).

MEBLE   VC 500  

MEBLE   VC 500K 

pH koncentratu:

pH roztworu:

0 2 3 4 5 6 7 9 11 12 1413101

Dostępne opakowania:
- kanister 5L (paleta 114 szt.)

Wydajność:
1L koncentratu = 50 L lub 83 opakowania 0,6 L 

           roztworu roboczego
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Dostępne opakowania:
- butelka 0,6L (karton: 12 szt., paleta 420 szt.)

Wydajność:
0,6L produktu = 600 aplikacji

pH produktu: 0 2 3 4 5 6 8 9 11 12 1413101 7
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pH koncentratu:

pH roztworu:

0 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 1413101

Dostępne opakowania:
- kanister 5L (paleta 114 szt.)

Wydajność:
1L koncentratu = 50 L lub 83 opakowania 0,6 L 

           roztworu roboczego

ZASTOSOWANIE

Gotowy do bezpośredniego użycia preparat na bazie alkoholi przeznaczony do czyszczenia 

i odświeżania luster, okien, powierzchni szklanych, kafelek oraz glazury. Skutecznie usuwa ślady 

z odcisków dłoni i tłuszczu, pozostawiając błyszczące powierzchnie bez smug. Szybko 

odparowywuje, pozostawiając przyjemny, świeży zapach. Nie wymaga wycierania do sucha oraz 

polerowania.

SPOSÓB UŻYCIA

Preparatem spryskać czyszczoną powierzchnię, a następnie przetrzeć czystą ściereczką. 

Nie wymaga wycierania do sucha. 

ZASTOSOWANIE

Skoncentrowany preparat do czyszczenia i odświeżania luster, okien, szklanych elewacji i innych 

powierzchni szkliwionych, kafelek oraz glazury.  Nadaje się również do mycia wszelkich powierzchni 

z wysokim połyskiem oraz ze stali szlachetnej, a także odświeżania kabin prysznicowych. Nadaje się 

do utrzymania czystości w strefach SPA i okołobasenowych. Skutecznie usuwa ślady z odcisków 

dłoni, palców i tłuszczu. Nie pozostawia smug oraz zacieków. Nie wymaga wycierania do 

sucha i polerowania. Szybko odparowuje pozostawiając przyjemny i świeży zapach.

SPOSÓB UŻYCIA

W zależności od stopnia zabrudzenia i technologii mycia zaleca się:

Stosowanie w formie spray:

- do mycia bieżącego stosować 2% roztwór (12 ml koncentratu na 0,6L wody),

- do mycia mocniejszych zabrudzeń stosować 5% roztwór (30 ml koncentratu na 0,6L wody),

Stosowanie w formie roztworu do przemywania:

- 2% roztwór do mycia bieżącego (20 ml  koncentratu  na 1 L wody), 

- 5% roztwór do mycia mocniejszych zabrudzeń (50 ml koncentratu na 1 L wody).

OKNA, LUSTRA   VC 520 

OKNA, LUSTRA   VC 520K  
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pH produktu: 0 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 141 1310

Dostępne opakowania:
- butelka 0,6L (karton: 12 szt., paleta 420 szt.)

Wydajność:
0,6L produktu = 600 aplikacji
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hotelservice | Łazienki
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ZASTOSOWANIE

Gotowy do bezpośredniego użycia ekologiczny preparat do bezpośredniego użycia, przeznaczony 

do kompleksowego mycia łazienek i urządzeń sanitarnych. Polecany do armatury łazienkowej, 

kabin prysznicowych, wanien kąpielowych emaliowanych i akrylowych, powierzchni ceramicznych 

i porcelanowych oraz szklanych. Skutecznie usuwa naloty mydlane i z kamienia wodnego oraz 

rdzawe nacieki. W łazience pozostawia przyjemny, cytrynowy zapach. 

SPOSÓB UŻYCIA

Preparatem spryskać czystą ściereczkę, a następnie przetrzeć czyszczoną powierzchnię. 

Nie wymaga wycierania do sucha. Powierzchnie szklane po przetarciu spłukać wodą. Preparat jest 

bezpieczny w użyciu. Zapobiega powstawaniu pleśni i nie pozostawia smug.

ZASTOSOWANIE

Ekologiczny, skoncentrowany preparat do mycia i doczyszczania łazienek oraz urządzeń 

sanitarnych, armatury łazienkowej, kabin prysznicowych, wanien kąpielowych emaliowanych 

i akrylowych. Nadaje się do utrzymania czystości w strefach SPA, saunach oraz posadzek i stref 

okołobasenowych. Przeznaczony jest do powierzchni i urządzeń odpornych na działanie kwasów, 

takich jak kafelki ceramiczne, porcelana, chrom czy stal kwasoodporna. Skutecznie usuwa naloty 

z mydła i kamienia wodnego, tłusty brud oraz rdzawe zacieki. W umytej łazience pozostawia 

przyjemny, świeży zapach.

SPOSÓB UŻYCIA

W zależności od stopnia zabrudzenia i technologii mycia zaleca się zastosować roztwór:

Stosowanie w formie spray:

- 2% do mycia bieżącego (do 12 ml na 0,6L wody),

- 5% do mycia mocniejszych zabrudzeń (do 30 ml na 0,6L wody),

Stosowanie  w formie roztworu do przemywania:

- 2% do mycia bieżącego (20 ml na 1 L wody),

- 10% do mycia mocniejszych zabrudzeń (100 ml na 1 L wody).

ŁAZIENKI   VC 540 

ŁAZIENKI   VC 540K  

pH produktu: 0 3 4 5 6 7 8 9 11 12 141 1310

pH koncentratu:

pH roztworu:

0 3 4 5 6 7 8 9 11 12 1413101

Dostępne opakowania:
- butelka 0,6L (karton: 12 szt., paleta 420 szt.)

Dostępne opakowania:
- kanister 5L (paleta 114 szt.)

Wydajność:
0,6L produktu = 600 aplikacji
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Wydajność:
1L koncentratu = 50 L lub 83 opakowania 0,6 L 

           roztworu roboczego

2

2



pH koncentratu:

pH roztworu:

0 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 1413101

Dostępne opakowania:
- butelka 0,75L (karton: 12 szt., paleta 720 szt.)
- kanister 5L (paleta 114 szt.)

Dostępne opakowania:
- kanister 5L (paleta 114 szt.)

ZASTOSOWANIE

Skoncentrowany preparat do gruntownego mycia i doczyszczania sanitariatów oraz wszelkich 

kwasoodpornych posadzek. Skutecznie usuwa osady wapienne, cementowe, resztki mydła oraz rdzę 

i kamień wodny. Zalecany do łazienek oraz urządzeń sanitarnych, kabin prysznicowych, wanien, 

niecek basenowych. Nadaje się do utrzymania czystości w strefach SPA i okołobasenowych. 

Może być stosowany do odkamieniania posadzki oraz doczyszczania poremontowego 

i pobudowlanowego. Na umytych powierzchniach pozostawia przyjemny, świeży zapach. Nie należy 

stosować produktu do powierzchni emaliowanych i gumowych.

SPOSÓB UŻYCIA

W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się przygotować roztwór o stężeniu 

od 1% do 30% (100-3000 ml środka na 10 l wody). Do mycia bieżącego zaleca się roztwór o stężeniu 

1% (100 ml środka na 10 l wody). Do mycia gruntownego zaleca się roztwór o stężeniu 5% 

(500 ml środka na 10 l wody). Do okresowego doczyszczania zaleca się roztwór  o stężeniu 10% 

(1000 ml środka na 10 l wody). Do usuwania szczególnie silnych i wielowarstwowych zabrudzeń 

zaleca się roztwór o stężeniu 30% (3000 ml środka na 10 l wody).

ŁAZIENKI STRONG   VC 544K  
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pH produktu: 0 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 141310

ZASTOSOWANIE

Gotowy do bezpośredniego użycia preparat o właściwościach dezynfekcyjnych o spektrum działania 

bakteriobójczym i grzybobójczym do mycia powierzchni, pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. 

Zalecany do czyszczenia powierzchni i przedmiotów takich jak kafelki, umywalki, toalety 

i prysznice. Produkt przeznaczony do stosowania w przemyśle, w miejscach publicznych, 

oraz w placówkach służby zdrowia (nie dotyczy obszarów, w których dochodzi do naruszenia 

ciągłości tkanek). 

SPOSÓB UŻYCIA

W celu dezynfekcji powierzchni pokryć preparatem dezynfekowane miejsce i pozostawić na 

odpowiedni czas, a następnie spłukać wodą. Zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane 

bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Pomieszczenia, w których dokonywano dezynfekcji 

powierzchni nie wymagają wentylacji.

- Działanie bakteriobójcze: czas działania: 5 minut, stężenie: 100%

- Działanie grzybobójcze: czas działania: 15 minut, stężenie: 100%

SANITARIATY-ŻEL   VC 541  

Wydajność:
1L koncentratu = 100 L lub 166 opakowań 0,6 L 

           roztworu roboczego
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ZASTOSOWANIE
Płynny preparat dezynfekująco-myjący na bazie czwartorzędowych związków amoniowych 
o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym. Wykazuje aktywne działanie 
biobójcze. Produkt przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarach hotelowo-
sanatoryjnych. Przeznaczony do powierzchni takich jak baseny, jacuzzi, spa, sauny, solaria, gabinety 
odnowy biologicznej, sprzęt sportowy i rehabilitacyjny, pomieszczenia fitness i szatnie, 
pomieszczenia sanitarne, podłogi, kabiny prysznicowe, wanny, armatura, klamki, uchwyty, wieszaki, 
łóżka do masaży i solaryjne, płyty akrylowe oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością. 
Produkt nie jest przeznaczony do dezynfekcji w obszarach medycznych.

SPOSÓB UŻYCIA 
Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem. Zaleca się stosować wodę 

Oo temperaturze około 20÷30 C. Powierzchnie i urządzenia mające kontakt z żywnością należy 
spłukać wodą zdatną do picia. Zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane bezpośrednio 
po procesie dezynfekcji. Produkt stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
Podczas stosowania produktu nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. W przypadku czasu ekspozycji 
120 minut – powierzchnia musi być stale wilgotna.

DEZYNFEKCJA   VC 550K

hotelservice | Dezynfekcja

38 

ZASTOSOWANIE

Gotowy do bezpośredniego użycia alkoholowy preparat dezynfekcyjno-myjący na bazie czwarto-

rzędowych związków amoniowych o działaniu bakteriobójczym (w tym Tbc) i grzybobójczym 

(drożdżakobójczym). Preparat do zastosowania profesjonalnego. Produkt do dezynfekcji 

powierzchni takich jak pisuary, muszle i deski klozetowe, bidety, wanny, kabiny prysznicowe, 

umywalki, armatura, klamki, uchwyty i wieszaki oraz słuchawki aparatów telefonicznych 

w obiektach hotelowych oraz placówkach służby zdrowia (poza obszarem medycznym), a także 

do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością w zakładach przemysłu spożywczego.

SPOSÓB UŻYCIA

Działanie grzybobójcze (drożdżakobójcze) dla powierzchni czystych: czas działania: 15 minut, 

stężenie: 100%. Preparat gotowy do użycia. Dezynfekowane powierzchnie umyć najpierw środkiem 

myjącym. Czystą powierzchnię spryskać preparatem i pozostawić na odpowiedni czas ekspozycji 

zgodny z obszarem zastosowania. Po procesie dezynfekcji powierzchnie przetrzeć do sucha. 

Powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą. Zdezynfekowane powierzchnie mogą być 

użytkowane bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Pomieszczenia, w których dokonywano 

dezynfekcji powierzchni nie wymagają wentylacji. 

DEZYNFEKCJA   VC 550

Dostępne opakowania:
- butelka 0,6L (karton: 12 szt., paleta 420 szt.)

Wydajność:
0,6L produktu = 600 aplikacji

Dostępne opakowania:
- kanister 5L (paleta 114 szt.)

pH produktu: 0 2 3 4 6 7 8 9 11 12 1413101

pH koncentratu:

pH roztworu:

0 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14101

Wydajność:
1L koncentratu = 25 L lub 42 opakowania 0,6 L 

           roztworu roboczego

Zakres zastosowania

Powierzchnie czyste, umyte przed procesem dezynfekcji – 
pełne spektrum (w tym wirusy)

Stężenie roztworu

4% (400 ml środka 
na 10 l roztworu)

4% (400 ml środka 
na 10 l roztworu)

Czas ekspozycji

30 min.

Powierzchnie czyste, umyte przed procesem dezynfekcji – 
bakterie i grzyby

Powierzchnie brudne – pełne spektrum (w tym wirusy)

Powierzchnie brudne – bakterie i grzyby

15 min.

120 min.

15 min.

6% (400 ml środka 
na 10 l roztworu)

4% (400 ml środka 
na 10 l roztworu)

5
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ZASTOSOWANIE

Skoncentrowany preparat o bardzo dobrych właściwościach czyszczących przeznaczony do 

gruntownego czyszczenia wszelkich wodoodpornych powierzchni podłogowych oraz usuwania 

powłok zabezpieczających takich, jak polimery i woski. Nadaje się do utrzymania czystości w strefach 

SPA i okołobasenowych. Aktywnie usuwa silne zabrudzenia oraz wielowarstwowy brud, 

pozostawiając w umytych pomieszczeniach przyjemny zapach. Preparat nadaje się do mycia 

ręcznego, jak i maszynowego. W niskich stężeniach może być stosowany do bieżącego mycia 

i zabezpieczania przed ponownym osadzaniem się brudu.

SPOSÓB UŻYCIA

W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni oraz technologii mycia zaleca się 

zastosować  roztwór: 

- 0,5 - 1% do mycia bieżącego (5 - 10 ml koncentratu na 1 L wody),

- 0,5 - 3% do mycia maszynowego (5 - 30 ml koncentratu na 1 L wody),

- 10% do doczyszczania i usuwania powłok polimerowych  (100 ml koncentratu na 1 L wody).

PODŁOGI STRONG   VC 571

Dostępne opakowania:
- kanister 5L (paleta 114 szt.)

Dostępne opakowania:
- kanister 5L (paleta 114 szt.)

pH koncentratu:

pH roztworu:

0 3 4 5 6 7 9 11 1413101 2

hotelservice | Podłogi

Wydajność:
1L koncentratu = 400 L roztworu roboczego

Wydajność:
1L koncentratu = 200 L roztworu roboczego

40 

ZASTOSOWANIE

Skoncentrowany preparat myjąco-pielęgnujący do bieżącego utrzymania czystości wszelkich 

powierzchni wodoodpornych. Zalecany do mycia posadzek  gresowych, z kamienia naturalnego 

i sztucznego oraz podłóg z tworzyw sztucznych i laminowanych. Szybko odparowuje, nie pozostawia 

smug i zacieków. Umytym powierzchniom nadaje delikatny połysk, pozostawiając przyjemny zapach 

owoców mango.

SPOSÓB UŻYCIA

W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się zastosować roztwór: 

- 0,25%  do pielęgnacji (2,5 ml koncentratu na 1 L wody), 

- od 1% do 2% do mycia bieżącego (od 10 do 20 ml koncentratu na 1 L wody).

PODŁOGI   VC 570

128

pH koncentratu:

pH roztworu:

0 3 4 5 6 7 11 1413101 2 128 9
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ZASTOSOWANIE

Skoncentrowany preparat do czyszczenia wykładzin dywanowych metodą aktywnej, suchej piany, 

która zapobiega przemoczeniu mytych powierzchni. Nadaje się do czyszczenia materiałów zarówno 

naturalnych jak i syntetycznych. Nie zawiera optycznych wybielaczy. Dzięki odpowiedniej recepturze 

wnika w głąb włókien dokładnie je czyszcząc i zabezpieczając przed ponownym osadzaniem się 

brudu. Preparat może być stosowany zarówno do prania ręcznego, jak i za pomocą maszyn 

czyszczących. 

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem preparatu, w mało widocznym miejscu, przeprowadzić test na trwałość 

kolorów i oddziaływanie środka na materiał, z którego jest wykonana wykładzina lub dywan. 

Do czyszczenia ręcznego zastosować roztwór od 6% do 10% (od 60 do 100 ml koncentratu na 1 L 

wody). Do czyszczenia mechanicznego zastosować roztwór do 5% (50 ml koncentratu na 1 L wody).

ZASTOSOWANIE

Skoncentrowany preparat do czyszczenia wykładzin metodą ekstrakcyjną. Jest zalecany do 

wykładzin dywanowych wykonanych z włókien naturalnych i syntetycznych. Skutecznie usuwa 

zabrudzenia i plamy, zabezpiecza przed ponownym osadzaniem się brudu, likwiduje nieprzyjemną 

woń, pozostawiając świeży zapach. Nie zawiera optycznych wybielaczy. Po procesie czyszczenia 

wykładzina jest delikatnie zaimpregnowana.  

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem preparatu, w mało widocznym miejscu, przeprowadzić test na trwałość 

kolorów i oddziaływanie środka na materiał, z którego jest wykonana wykładzina lub dywan. 

W zależności od stopnia zabrudzenia wykładziny do czyszczenia  należy stosować roztwór od 2,5% 

do 5% (od 25 do 50 ml koncentratu na 1 L wody).

UWAGA: najlepszy efekt uzyskamy po:

- uprzednim, dokładnym odkurzeniu wykładzin,

- usunięciu plam, stosując ODPLAMIACZ VC 510,

- spryskaniu całej powierzchni przed czyszczeniem wykładziny 1% roztworem VC 573 w formie spray.

WYKŁADZINY, DYWANY   VC 573
(ekstrakcja)

Dostępne opakowania:
- kanister 5L (paleta 114 szt.)

Dostępne opakowania:
- kanister 5L (paleta 114 szt.)

Wydajność:
1L koncentratu = 20 L roztworu roboczego

Wydajność:
1L koncentratu = 40 L roztworu roboczego
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WYKŁADZINY, DYWANY   VC 572
(szamponowanie)

pH koncentratu:

pH roztworu:

0 2 3 4 5 6 8 9 11 12 141 13107

pH koncentratu:

pH roztworu:

0 2 3 4 5 6 8 9 11 12 141 13107



Dostępne opakowania:
- kanister 5L (paleta 114 szt.)

Dostępne opakowania:
- kanister 5L (paleta 114 szt.)

Wydajność:
1L produktu = 70 m  powierzchni2

Wydajność:
21L produktu = 70 m  powierzchni

ZASTOSOWANIE

Emulsja na bazie polimerów do kompleksowego nabłyszczania i zabezpieczania podłóg wykonanych  

z płytek PCV, lastriko, linoleum i gumolitów. Naniesiona powłoka chroni rodzime podłoże, 

pozostawiając trwałą, odporną na ścieranie warstwę. Nabłyszczona  powierzchnia charakteryzuje się 

metalicznym połyskiem, nie przyjmuje kurzu, brudu oraz nie powoduje poślizgu.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed naniesieniem emulsji, podłoże należy dokładnie wyczyścić ze starych past, brudu i kurzu 

środkiem PODŁOGI STRONG VC 571, zneutralizować wodą i pozostawić do całkowitego 

wyschnięcia. Następnie powierzchnię pokryć środkiem POLIMER VC 575 i natychmiast 

rozprowadzić go równomiernie za pomocą nakładki  bawełnianej lub mopa nie pozostawiających 

włókien, tworząc cienką warstwę. Nie wcierać. Powierzchnia musi sprawiać wrażenie mokrej. 

Po wyschnięciu czynność można powtórzyć. Nie nakładać więcej niż 3 warstwy. Temperatura podłoża 

powinna wynosić powyżej +10°C. Do bieżącej pielęgnacji na czyste i odkurzone powierzchnie 

stosować 1% roztwór preparatu POLIMER VC 575 (50 ml koncentratu na 5 L wody). Powtórne użycie 

środka POLIMER VC 575 w postaci nierozcieńczonej wymaga zmycia poprzednich warstw środkiem 

PODŁOGI STRONG VC 571.

ZASTOSOWANIE

Emulsja na bazie wosków i polimerów do kompleksowego nabłyszczania i zabezpieczania 

powierzchni drewnianych, uprzednio zaimpregnowanych lakierami. Szczególnie zalecany do 

parkietów, boazerii oraz schodów drewnianych. Naniesiona powłoka chroni rodzime podłoże, jest 

trwała i odporna na ścieranie. Użycie preparatu zwiększa walory estetyczne podłoża zapewniając 

wysoki połysk oraz wydobywając głębię koloru. Rozcieńczony preparat doskonale nadaje się do 

mycia bieżącego nawet zmatowionych i nielakierowanych powierzchni drewnianych.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed naniesieniem środka, podłoże należy dokładnie oczyścić (metodą przetarcia) ze starych past, 

brudu i kurzu środkiem PODŁOGI STRONG VC 571, zneutralizować wodą i pozostawić do 

całkowitego wyschnięcia. Następnie na powierzchni rozprowadzić  równomiernie (tworząc cienką 

warstwę) za pomocą nakładki bawełnianej lub mopa preparat PARKIETY VC 576. Nie wcierać. 

Powierzchnia musi sprawiać wrażenie mokrej. Po wyschnięciu czynność należy powtórzyć. 

Nie nakładać więcej niż 3 warstwy. Temperatura podłoża powinna wynosić powyżej +10°C. 

Do bieżącej pielęgnacji na czyste i odkurzone powierzchnie stosować rozcieńczony środek 

w stężeniu od  1 do 10% (100 do 1000 ml koncentratu na 10 L wody). UWAGA: Przy stosowaniu 

roztworu PARKIETY VC 576 należy uprzednio dokładne oczyścić posadzkę z kurzu i piasku.

POLIMER   VC 575  

PARKIETY   VC 576 
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ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

pH produktu: 0 2 3 4 5 7 8 9 11 12 141 1310

Dostępne opakowania:
- butelka 0,6L (karton: 12 szt., paleta 420 szt.)

Dostępne opakowania:
- butelka 0,6L (karton: 12 szt., paleta 420 szt.)

Wydajność:
0,6L produktu = 600 aplikacji

45
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ODPLAMIACZ   VC 510

ZASTOSOWANIE

Gotowy do bezpośredniego użycia preparat przeznaczony do usuwania plam zarówno oleistych 

jak i na bazie wodnej z dywanów, wykładzin podłogowych i tapicerek. Skutecznie usuwa ślady po 

kawie, herbacie, winie sokach owocowych i tuszu, czekoladzie oraz napojach energetycznych. 

SPOSÓB UŻYCIA

Preparatem spryskać plamę (1-3 dozy), a następnie usunąć zabrudzenie przy pomocy ścierki 

z mikrowłókna metodą tamponowania. Plamy z nałożonym preparatem nie należy przecierać.

ZASTOSOWANIE

Gotowe do bezpośredniego użycia odświeżacze powietrza o dużej skuteczności i wydłużonym 

czasie działania. Przeznaczone do pomieszczeń hotelowych: pokoi, korytarzy holów, sal 

konferencyjnych, toalet i palarni. Eliminują nieprzyjemne zapachy oraz skutecznie usuwają zapach 

tytoniu i dymu papierosowego. Wykazują intensywne działanie w pomieszczeniach zawilgoconych.

SPOSÓB UŻYCIA

W pomieszczeniach sanitarnych preparat rozpylać na ścianę za muszlą WC lub do pojemnika na 

szczotkę klozetową. W pozostałych przypadkach aplikować w rogach pomieszczenia (przy podłodze) 

lub na kaloryfer. W zależności od oczekiwanego rezultatu dezodorującego, wielkości pomieszczenia 

oraz stopnia wentylacji zaleca się stosować od 1 do 5 rozpyleń. Częstotliwość stosowania: 1 raz na 

12 godzin. Nie spryskiwać powierzchni i przedmiotów plastikowych lub laminowanych z połyskiem. 

Długotrwałe działanie preparatu na te powierzchnie może wywołać efekt ich matowienia. Preparatu 

nie rozpylać „w powietrze”.

NUTY ZAPACHOWE

- Zapach leśny VC 533

- Zapach pomarańczowy VC 534

- Zapach fantazyjny VC 535

- Zapach mango-liczi VC 536

- Zapach premium VC 537

Wydajność:
0,6L produktu = 600 aplikacji

6
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Dostępne opakowania:
- butelka 0,6L (karton: 12 szt., paleta 420 szt.)

Wydajność:
0,6L produktu = 600 aplikacji

ZASTOSOWANIE

Gotowy do bezpośredniego użycia preparat przeznaczony do czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji 

powierzchni, urządzeń oraz elementów wykonanych ze stali szlachetnej. Skutecznie usuwa kurz, 

tłusty brud oraz ślady palców. Pozostawia idealny połysk, zapobiega powstawaniu nalotów. 

SPOSÓB UŻYCIA

Nanieść niewielką ilość produktu na powierzchnię a następnie przetrzeć czystą ściereczką. 

Zbyt obfita aplikacja powoduje powstanie smug i mazów na czyszczonej powierzchni.

STAL SZLACHETNA   VC 560  
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ZASTOSOWANIE

Niezwykle przydatny koszyk na środki chemiczne z serii hotelservice do praktycznego 

transportowania podczas sprzątania pomieszczeń hotelowych. 

Pojemność koszyka: 6 sztuk opakowań 0,6L.

KOSZYK SERWISOWY

hotelservice | Preparaty specjalistyczne
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ZASTOSOWANIE

Dozownik płynu do naczyń montowany na wylewce baterii. Dozowanie preparatu odbywa się poprzez 

przesunięcie separatora (przycisku znajdującego się na obudowie dozownika).

ZASTOSOWANIE

Dozownik manualny „podający” płyn do mycia naczyń, instalowany na ścianie. Po przyciśnięciu 

niebieskiego przycisku następuje dozowanie preparatu bezpośrednio do komory napełnionej wodą.

Dozownik   SD 167 

Dozownik   SD 302
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ZASTOSOWANIE

Dozownik Dozownik w formie pompki dostosowany na kanister 3L. Objętość jednej dozy wynosi: 

30 ml.

Dozownik   SD 003 
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ZASTOSOWANIE

Elektroniczno-mechaniczne dozowniki preparatów myjących i nabłyszczających do profesjonalnych 

zmywarek przemysłowych. Dozownik SD 691 C stosowany jest wyłącznie do zmywarek tunelowych. 

Programator pozwala na bardzo dokładne ustawienie dozowania płynnego środka chemicznego.

ZASTOSOWANIE

Przepływowy dozownik czterofunkcyjny z możliwością tworzenia czterech rodzajów stężeń tego 

samego preparatu lub czterech różnych rodzajów środków chemicznych o tym samym lub podobnym 

stężeniu.

Elektroniczne dozowniki do zmywarek

Dozownik SD 804 RF

ZASTOSOWANIE

Dozownik jednofunkcyjny uruchamiany przyciskiem. Dozowanie preparatu ustala się za pomocą 

dysz. Istnieje możliwość łączenia dozowników (jeden obok drugiego) bez konieczności 

doprowadzania dodatkowego źródła wody.

Dozownik   SD 633
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ZASTOSOWANIE

Przepływowy dozownik ośmiofunkcyjny z możliwością tworzenia do czterech rodzajów stężeń tego 

samego rodzaju środka chemicznego lub czterech różnych rodzajów środków chemicznych o tym 

samym lub innym pożądanym stężeniu niezależnie do pojemnika i butelki.

ZASTOSOWANIE

Przepływowy dozownik dwufunkcyjny z pistoletem. Możliwe jest dozowanie dwóch różnych 

preparatów lub jednego preparatu o dwóch różnych stężeniach. Stężenie preparatu ustalane jest 

za pomocą specjalnych dysz. W dozowniku zastosowano szybkozłącza.

Dozownik SD 831 RF

Dozownik SD 600

ZASTOSOWANIE

Przepływowy dozownik pięciofunkcyjny z możliwością tworzenia jednego stężenia do pojemnika 

oraz do czterech rodzajów stężeń tego samego rodzaju środka chemicznego lub czterech różnych 

rodzajów środków chemicznych o tym samym lub innym pożądanym stężeniu do butelki.

Dozownik SD 830 RF

horecaline | Systemy dozowania
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ZASTOSOWANIE

Wytwornica piany do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni. Zbiornik wykonany jest 

z tworzywa sztucznego. Niska waga, mobilność oraz możliwość regulacji gęstości piany gwarantują 

wszechstronne możliwości jego wykorzystania. Zastosowanie niskiego ciśnienia pracy gwarantuje 

oszczędność cieczy roboczej oraz pozwala na dokładne dozowanie piany. Ciśnienie robocze 3,5 bar, 

manometr. 

Pojemności zbiorników: 3L, 6L.

Ręczna wytwornica piany 3L, 6L

ZASTOSOWANIE

Dozownik dwufunkcyjny z pistoletem pianotwórczym. Możliwe jest dozowanie dwóch różnych 

preparatów lub jednego preparatu o dwóch różnych stężeniach. Stężenie preparatu ustalane jest 

za pomocą specjalnych dysz. Do dozownika dołączony jest wąż oraz pistolet pianotwórczy. 

W dozowniku zastosowano szybkozłącza.

Dozownik SD 606



Tabela rozcieńczeń:

Dajemy Ci korzyści - SAS

Oferujemy certyfikowane szkolenia praktyczno-teoretyczne z zakresu profesjonalnego 

utrzymania czystości. Udział w szkoleniach daje możliwość pogłębienia wiedzy nie tylko 

z zakresu stosowanych produktów, ale również prawidłowej technologii sprzątania. 

SZKOLENIA

W celu jak najlepszego dobrania środków oraz optymalnych technologii utrzymania czystości 

obiektu oferujemy przeprowadzenie szczegółowego audytu czystości przez naszych 

ekspertów. 

Oferujemy Państwu fachowy serwis prowadzony przez wykwalifikowanych serwisantów. 

Zajmujemy się nie tylko montażem i serwisowaniem systemów dozujących, dla stałych klientów 

organizujemy cykliczne wizyty w celu poprawienia jakości i technologii sprzątania. 

STOSUNEK
ROZCIEŃCZENIA 1:400  1:200 1:100  1:50 1:40  1:33 1:20 1:10 1:5

ILOŚĆ PREPARATU

1,25 ml 2,5 ml 5 ml

 

10 ml 12,5 ml

 

15 ml 25 ml 50 ml 100 ml

2,5 ml 5 ml 10 ml 20 ml 25 ml 30 ml 50 ml 100 ml 200 ml

5 ml 10 ml 20 ml

 

40 ml 50 ml

 

60 ml 100 ml 200 ml 400 ml

7,5 ml 15 ml 30 ml 60 ml 75 ml 90 ml 150 ml 300 ml 600 ml

10 ml 20 ml 40 ml

 

80 ml 100 ml

 

120 ml 200 ml 400 ml 800 ml

12,5 ml

 

25 ml 50 ml

 

100 ml

 

125 ml

 

150 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

20 ml

 

40 ml

 

80 ml

 

160 ml

 

200 ml

 

240 ml 400 ml 800 ml 1600 ml

25 ml 50 ml 100 ml 200 ml 250 ml 300 ml 500 ml 1000 ml 2000 ml

37,5 ml 75 ml 150 ml 300 ml 375 ml 450 ml 750 ml 1500 ml 3000 ml

50 ml 100 ml 200 ml 400 ml 500 ml 600 ml 1000 ml 2000 ml 4000 ml

150 ml 300 ml 600 ml 1200 ml 1500 ml 1800 ml 3000 ml 6000 ml 12000 ml

200 ml 400 ml 800 ml 1600 ml 2000 ml 2400 ml 4000 ml 8000 ml 16000 ml

0,25% 0,50% 1% 2% 2,5% 3% 5% 10% 20%STĘŻĘNIE
PREPARATU

ILOŚĆ
ROZTWORU

0,5 l

1 l

2 l

3 l

4 l

5 l

8 l

10 l

15 l

20 l

60 l

80 l


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24
	Strona 25
	Strona 26
	Strona 27
	Strona 28
	Strona 29
	Strona 30
	Strona 31
	Strona 32
	Strona 33
	Strona 34
	Strona 35
	Strona 36
	Strona 37
	Strona 38
	Strona 39
	Strona 40
	Strona 41
	Strona 42
	Strona 43
	Strona 44
	Strona 45
	Strona 46
	Strona 47
	Strona 48
	Strona 49
	Strona 50
	1.pdf
	Strona 1

	2.pdf
	Strona 1

	3.pdf
	Strona 1

	wnetrze horecaline.pdf
	Strona 17




