




Dostępne pojemności: 1L. 5L, 10L, 20L

płyn do mycia naczyń w zmywarkach 
gastronomicznych 

GASTROPUR N

Płyn do mycia naczyń w zmywarkach 
gastronomicznych jest silnie 

skoncentrowanym  alkalicznym środkiem 
o działaniu myjącym  i odtłuszczającym do 

stosowania do wszystkich naczyń i sztućców 
wykonanych ze szkła, porcelany, plastiku i stali 
nierdzewnej.  Nie stosować do aluminium oraz 
stopów metali lekkich. Srebro - przed użyciem 
zrobić próbę mycia. Preparat doskonale usuwa 

resztki zaschniętego jedzenia, plamy po 
napojach i inne zabrudzenia, gwarantując 

doskonałą czystość  i higienę.

Płyn do mycia naczyń w zmywarkach 
gastronomicznych Economy  jest alkalicznym 

środkiem o działaniu myjącym 
i  odtłuszczającym do stosowania do 

wszystkich naczyń i sztućców wykonanych ze 
szkła, porcelany, plastiku i stali nierdzewnej. 

Nie stosować do aluminium oraz stopów 
metali lekkich. Preparat doskonale usuwa 
resztki zaschniętego jedzenia, plamy po 

napojach i inne zabrudzenia, gwarantując 
doskonałą czystość i higienę.

Dostępne pojemności: 1 L, 5L, 10L, 20L

GASTROPUR NE
płyn do mycia naczyń w zmywarkach 

gastronomicznych economy 
płyn do mycia szkła w zmywarkach 

gastronomicznych

GASTROPUR S

Płyn do mycia szkła w zmywarkach 
gastronomicznych jest skoncentrowanym, 

alkalicznym środkiem o łagodnym

do każdego rodzaju szkła, również 
dekorowanego.

Dostępne pojemnosci: 1L, 5L, 10L, 20L

i jednocześnie skutecznym działaniu 
czyszczącym. Preparat efektywnie usuwa 

tłuste zabrudzenia (w tym szminkę), resztki 
soków, koktajli, piwa, wina i innych napojów 

(alkoholowych, bezalkoholowych) 
zapewniając idealna higienę szkła. 
Neutralizuje zapachy. Przeznaczony



Dostępne pojemności: 
1L, 5L, 10L, 20L

Dostępne pojemności: 
1L, 5L, 10L, 20L

Dostępne pojemności: 
650ml, 5L, 10L, 20L

Dostępne pojemności: 
1L, 5L, 10L, 20L



GASTROBŁYSK N
płyn do nabłyszczania naczyń   

w zmywarkach gastronomicznych 

Dostępne pojemności: 1L, 5L, 10L, 20L 
 

ze szkła, porcelany, plastiku i stali nierdzewnej.  
Skutecznie neutralizuje pozostałości 

po środkach myjących, 
 zapewniając naczyniom piękny połysk.

Płyn do nabłyszczania naczyń w zmywarkach 
gastronomicznych jest  środkiem 

umożliwiającym szybkie i efektywne 
osuszanie naczyń i sztućców wykonanych  

płyn do nabłyszczania naczyń 
GASTROBŁYSK NE

w zmywarkach gastronomicznych 
economy

Płyn do nabłyszczania naczyń w zmywarkach 
gastronomicznych Economy jest  środkiem 

umożliwiającym szybkie i efektywne 
osuszanie naczyń. Skutecznie neutralizuje 

pozostałości po środkach myjących,  
zapewniając naczyniom piękny połysk.  

Dostępne pojemności: 1L, 5L, 10L, 20L 

Dostępne pojemności: 1L, 5L, 10L, 20L 

płyn do nabłyszczania szkła  

Zapewnia blask szkła oraz połysk bez smug.

GASTROBŁYSK S

Płyn do nabłyszczania szkła w zmywarkach 
gastronomicznych skutecznie neutralizuje 

pozostałości po środkach myjących, 

w zmywarkach gastronomicznych 

umożliwia szybkie schnięcie. 

i smug. Jest gęsty, dobrze się pieni, 
i pozostawia przyjemny aloesowy zapach. 

Skoncentrowany biodegradowalny produkt 
do ręcznego zmywania naczyń, wyróżniający 

się wysoką skutecznością. Dzięki swojej 
innowacyjnej formule bez problemu usuwa 

tłuste plamy, zaschnięte resztki jedzenia 

BŁYSK

Zapewnia naczyniom olśniewającą czystość 
i wysoki połysk nie pozostawiając zacieków 

oraz  inne uporczywe zabrudzenia. 

Dostępne pojemności: 1L, 5L, 10L, 20L

płyn do mycia naczyń Fatpur jest skoncentrowanym środkiem 
wyróżniającym się wysoką skutecznością 

działania odtłuszczając, czyszcząc oraz 
usuwając najbardziej uciążliwe plamy

trudnych do usuniecia.

z każdej powierzchni. Można stosować go
do piekarników, okapów, krajalnic, talerzy, 
zmywarek, grilli, kominków, okien, żaluzji, 

ścian zmywalnych, trudno usuwalnych plam
oraz wszystkich tłustych zabrudzeń 

Dostępne pojemności: 650ml, 5L, 10L, 20L

FATPUR 

Dostępne pojemności: 650ml, 5L, 10L, 20L

Fatpur Strong jest skoncentrowanym 
alkalicznym środkiem o silnym działaniu 

odspajającym zapieczone tłuszcze.
Do stosowania na powierzchniach twardych. 

FATPUR  STRONG 



PRODUKT CHARAKTERYSTYKA DOSTĘPNE POJEMNOŚCI 

FATPUR  STRONG

Skoncentrowany, alkaliczny środek o silnym działaniu odspajającym zapieczone tłuszcze. 

Kanister 5L
Kanister 10L

Butelka 650ml

Kanister 20L

FATPUR

Skoncentrowany środek wyróżniający się wysoką skutecznością działania odtłuszczając, czyszcząc 
oraz usuwając najbardziej uciążliwe plamy z każdej powierzchni. 

Kanister 5L
Butelka 650ml

Kanister 20L
Kanister 10L

GASTROPUR N

Płyn do mycia naczyń w zmywarkach gastronomicznych jest silnie skoncentrowanym, alkalicznym 
środkiem o  działaniu myjącym i odtłuszczającym. Nie stosować do aluminium oraz stopów metali 

lekkich. Srebro - przed użyciem zrobić próbę mycia. 
Butelka 1L

Kanister 5L
Kanister 10L
Kanister 20L

GASTROPUR NE

Płyn do mycia naczyń w zmywarkach gastronomicznych Economy jest alkalicznym środkiem
o działaniu myjącym i odtłuszczającym. Nie stosować do aluminium oraz stopów metali lekkich. Butelka 1L

Kanister 10L
Kanister 5L

Kanister 20L

GASTROPUR S

Płyn do mycia szkła w zmywarkach gastronomicznych. Preparat efektywnie usuwa tłuste 
zabrudzenia (w tym szminkę), resztki soków, koktajli, piwa, wina i innych napojów (alkoholowych, 

bezalkoholowych) zapewniając idealną higienę szkła. Butelka 1L

Kanister 20L

Kanister 5L
Kanister 10L

GASTROBŁYSK NE

Płyn do nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych Economy. Umożliwia szybkie 
i efektywne osuszanie naczyń. Skutecznie neutralizuje pozostałości po środkach myjących,  

zapewniając naczyniom piękny połysk.  Kanister 5L
Butelka 1L

Kanister 10L
Kanister 20L



PRODUKT CHARAKTERYSTYKA DOSTĘPNE POJEMNOŚCI 

GASTROBŁYSK N

Płyn do nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych. Umożliwia szybkie i efektywne 
osuszanie naczyń i sztućców wykonanych ze szkła, porcelany, plastiku i stali nierdzewnej. Butelka 1L

Kanister 5L
Kanister 10L
Kanister 20L

GASTROBŁYSK S

Płyn do nabłyszczania szkła w zmywarkach gastronomicznych. 
Skutecznie neutralizuje pozostałości po środkach myjących.

Kanister 5L
Kanister 10L

Butelka 1L

Kanister 20L

BŁYSK

Skoncentrowany biodegradowalny produkt do ręcznego zmywania naczyń, wyróżniający się 
wysoką skutecznością. Jest gęsty, dobrze się pieni, i pozostawia przyjemny aloesowy zapach. 

Kanister 20L
Kanister 10L

Kanister 5L
Butelka 1L

STONPUR Profesjonalny, skoncentrowany płyn na bazie kwasu fosforowego do odkamieniania zmywarek oraz 
innych urządzeń gastronomicznych.

Kanister 20L

Kanister 5L
Butelka 1L

Kanister 10L

GRILLPUR Profesjonalny środek do usuwania zaschniętych zabrudzeń oraz resztek tłuszczu powstałych na 
płytach grillowych, grillach, w piekarnikach i kominkach. 

Butelka 1L
Kanister 5L

Kanister 10L
Kanister 20L

FRIGPUR Gotowy do użycia, skuteczny środek do czyszczenia zabrudzeń eksploatacyjnych powstałych w 
lodówkach i zamrażalnikach.

Butelka 650ml

Kanister 10L
Kanister 5L

Kanister 20L

STOVPUR Wysokoalkaliczny płyn do czyszczenia pieców konwekcyjno-parowych. Skutecznie usuwa 
zabrudzenia tłuszczowe, białkowe oraz przypalone resztki żywności.

Kanister 20L
Kanister 10L

Butelka 1L
Kanister 5L

LEGENDA:
można stosować do garnków

środek o bardzo silnym działaniu

środek o silnym działaniu

nie stosować do aluminium

przed użyciem zrobić próbę mycia srebra

można stosować do sztućców

można stosować do talerzy

można stosować do kieliszków

można stosować do porcelany

nie nadaje się do talerzy

nie nadaje się do garnków

nie zawiera chloru

można stosować do aluminium

można stosować do srebra
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