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Pronto Multi-Surface Classic 
Antystatyczny preparat w postaci aerozolu do 
czyszczenia i pielęgnacji mebli (powierzchnie 
drewniane, w okleinie drewnianej i drewnopodobnej). 
Aerozol można stosować również do czyszczenia 
sprzętu elektronicznego, np.: zestawy Hi-�, video, 
telewizory, ekrany komputerów.  Specjalna formuła
produktu zapewnia efektywne usuwanie kurzu oraz
opoźnia gromadzenie się go na wyczyszczonych 
powierzchniach.

SKU nr:                   Pojemność 
7511537               12x400 ml

Pronto Liquid Wood Cleaner
Skoncentrowany płyn do codziennego mycia 
lakierowanych paneli oraz podłóg drewnianych 
i drewnopodobnych. Czyści i pielęgnuje drewno. 
Skutecznie usuwa zanieczyszczenia, pozostawia 
świeży, przyjemny zapach. Produkt ekonomiczny 
i wydajny w użyciu, dzięki skoncentrowanej 
formule. Nie wymaga spłukiwania.

 

SKU nr:                   Pojemność 
7515222               126x25 g

Pronto Wood Classic 
Preparat w postaci aerozolu do czyszczenia 
i pielęgnacji mebli drewnianych, w okleinie 
drewnianej i drewnopodobnej. Na wyczysz-
czonych, drewnianych powierzchniach 
pozostawia naturalny połysk. Czyści, nabłyszcza 
i pielęgnuje drewniane powierzchnie. 
Odpowiedni do stosowania na zabezpieczonych, 
drewnianych powierzchniach mebli. Aerozol 
w wygodnej, poręcznej butelce.

Pronto

SKU nr:                   Pojemność 
G11945                  2x5 L

SKU nr:                   Pojemność 
7511539              12x400 ml

SKU nr:                   Pojemność 
7508516               10x100x15 g

Lux Hand-Wash
Mydło do rąk, o gęstej żelowej konsystencji. 
Delikatnie myje skórę dłoni, pozostawiając na 
niej przyjemny zapach. 

SKU nr:                   Pojemność 
7508628               2x5 L

Lux Beauty Soap
Mydełko o właściwościach nawilżających 
do codziennej pielęgnacji całego ciała. 
Delikatnie myje skórę, pozostawiając na 
niej świeży, przyjemny zapach. 

Dove Beauty Cream Bar
Mydełko do codziennej pielęgnacji całego 
ciała, zawierające w 1/4 krem nawilżający. 
Delikatnie myje skórę, pozostawiając na niej 
świeży, przyjemny zapach.
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Nowa linia produktów Business Solutions - 
skuteczne, profesjonalne rozwiązanie dla osiągnięcia 
perfekcyjnego efektu końcowego !

Business Solutions

W �rmie Diversey rozumiemy potrzeby biznesowe naszych 
klientów i wiemy jak ważne jest, aby pierwszy wybór był 
właściwy. Z tego powodu przedstawiamy nową linię 
produktów do utrzymania higieny i czystości w Państwa 
obiektach, nazwaną: Business Solutions.

Linia ta w połączeniu z dobrze znanymi i zaufanymi 
markami, stanowi odpowiedź na podstawowe potrzeby 
w zakresie czystości i higieny dla �rm świadczących usługi 
na naszym rynku.

Linia Business Solutions to doskonałe efekty czyszczenia 
i wydajność, a dla naszego klienta rzeczywiste korzyści, 
dzięki którym może skupić się na podstawowych założe-
niach działalności �rmy.

Produkty ze znakiem O.N.T. zawierają techno- 
logię neutralizacji nieprzyjemnych zapachów.

opatentowana technologia, która niszczy cząsteczki 
nieprzyjemnych zapachów;

nie maskuje, nie redukuje, ale eliminuje nieprzyjemne 
zapachy;

• 

skuteczna neutralizacja zapachu: dymu papierosowego, 
pleśni, woni potu i moczu.

mycie bez dodatku perfum.

bezpieczne zastosowanie na powierzchniach mających 
bezpośredni kontakt z żywnością;

Produkty z tym znakiem nie zawierają kom- 
pozycji zapachowych.

• 

• 

• 

• 
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Diversey Polska Sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa,
tel.: +48 22 328 10 00, fax: +48 22 328 10 01
www.diversey.com   


