B. E. B. “BIO ENZYMA BULGARIA” LTD
______________________________________________
1592 Sofia, Bulgaria, 14 “Assen Yordanov” Str.
Tel. +359 2 9651 314, fax. + 359 2 978 95 53
E-mail beb@bioenzyma.com
www.bioenzyma.com
„Продукти за почистване и дезинфекция в сектор ХоРеКа”
(„Аниос”/Франция - „Еванс Ванодин”/Вбритания, „Дорвет”/Израел)
I. Твърди подове и настилки
ПРОДУКТИ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Хайклас /Hig Class
/„Еванс ”/

Енханс/Enhance
/”Еванс ”/

Изи стрип /Easy
Strip
/”Еванс ”/
Шуър Стрип/
SURE STRIP
/”Еванс ”/

Клийн енд шайн /
Clean&Shine
/”Еванс”/

ОПИСАНИЕ
Неутрален почистващ препарат за ежедневно
почистване на всички твърди повърхности.
Придава блясък, ароматизиран. Икономичен и
лесен за употреба.
Разреждане : 1:200 за почистване на под
1:50 за стъкла и маси
Ултра полираща емулсия с високо съдържание
на метализирани частици. Подходящ за подови
настилки от винил, гума, асфалт, мрамор, мозайка
и др. Покритие от 5 литра за 400/500 кв.м. за един
пласт. Готов за употреба.
Мощен препарат за сваляне на запечатка – без
неутрализация. За ръчна и машинна употреба.
Разреждане: 1:6 за сваляне с моп
1:50 за сваляне с машини
Силен препарат за премахване на запечатка. За
използване с подови машини. Подходящ и за
почистване на изключително тежки
замърсявания. Изисква неутрализация с оцет.
Разреждане: 1:20 или 250 мл за 5 л
1:10 за сваляне на по-дебели слойни
покрития
Препарат за поддръжка на запечатани подове.
Възвръща блясъка и освежава настилките.
Подходящ за използване чрез моп или спрей
напръскване.

Септамин/Septamin
/”Дорвет”/

Мощен и силно икономичен дезинфектант
/разтвор 1 : 10 000 л/

Лоу Фоум Хеви /Low
Foam - Heavy

Мощен нископенлив алкален препарат за
употреба в комбинация с машини за под.
Подходящ за почистване на подове от винил,
гума , асфалт, бетон и неполирани подове.

/Еванс/

ОПАКОВКА
5 л/туба
Концентрат

5 л/туба

5 л/туба

5 л/туба

5 л/туба

1л

5 л/туба
Концентрат

II. Меки настилки
8.

Спотлайт/Spotlight
/”Еванс ”/

9.
Хикс спрей /
Х Spray
/”Аниос”/
10
.

11.

Екстракт / Extract
/”Еванс”/

Дезинфекциращ
шампоан за
мокети/Shsmpooing
Moquette
Desinfectant
/„Аниос”/

12.
Драй фоум /Dri Foam/
/”Еванс ”/

Препарат за премахване на петна. Премахва
петна от килими, меки настилки и тапицерия,
вкл. от плодов сок, чай или кафе и др. Бързо и
0,750 л/ флк.
ефективно действие. Икономичен и лесен за
Готов за употреба
употреба. Напръсква се и се изчаква 1-2 мин.
след което се попива. Готов за употреба.
0,750 л/ флк.
Препарат за отстраняване на петна от всяка
миеща се повърхност.
5 л. – по заявка / без помпа /
5 л / туба
Препарат (шампоан) за почистване на килими и
тапицерии с екстракторни машини.
Концентриран, нископенлив. Премахва
замърсяванията и оставя тъканите чисти и
свежи.
Разреждане:
1: 10 части за разтвор в спрей
бутилка/ за натоварени зони със силни
замърсявания/
1:160 части за машини или 30 мл за 5
литра вода
1:80 части или 60 мл за 5 литра
вода при силни замърсявания

5 л / туба
Концентрат

Препарат за почистване
и дезинфекция на мокети- непенлив
(биоциден)

5 кг / туба

Препарат за машинно почистване на килими
и тапицерии. За употреба с дискови машини.
Образува пяна, извличаща замърсяванията.
Разреждане:
1:10 или 500 мл за 5 л вода

5 л / туба

III. Стъклени повърхности
13.

Клиър / Clear
/”Еванс ”/

14.
Л.С.П./ L.S.P.
/ ”Еванс ”/

Препарат с алкохол за стъкла,инокс
/алпака, неръждавейка/, хром, пластмаса, черна
и офис техника, монитори, T.V. & V.D.U.
екрани, керамика и др. повърхности.
Препарат за дърво и дървени повърхности.
Антисептичен, подходящ и за екрани,
телевизори и компютри.

5 л/туба
Готов за употреба
5 л/туба
Готов за употреба

15.

ТСВ/T.S.V.
/ „Аниос”/

Препарат за почистване на стъклени
повърхности.
5 л. – по заявка / без помпа /

0,750 л/флк.
5 кг/туба

IV. Кухни, Фурни и Скари
16.

17

18.

19.

Лифт / Lift
/”Еванс ”/

Eст-Еем/Est-Eem
/Еванс/

Алканиос /
Alcanios SF/20 В
/”Аниос”/
Суперактивен
обезмаслител
/Degraissant Sur Actif/
/”Аниос”/

Препарат за
накисване
Plonge concentre
/”Аниос”/
Препарат за фурни
21. Овън Клийнер
Oven Cleaner
/”Еванс”/
20.

22.

Препарат за фурни и
конвектомати
Овън Клийнер Комби
Oven cleaner Combi
/ Еванс/

23. Q SOL
Кю Сол
/”Еванс”/

Мощен обезмаслител. Антибактерициден
препарат, премахва мазнини и миризми.
Много иконо-мичен.
Разреждане: 1:50 за стени, абсорб-атори,
фурни, грилове и тигани
1:25 за фритюрници
1:250 за подове,стени и врати
1:10 за общо почистване на
мазнини
Мултифункционален почистващ
дезифектант обезмаслител за повърхности в
контакт с храна.
Непарфюмиран.
Мощен пянообразуващ обезмаслител и
дезинфектант
Бактерициден: 5 мин при 1% =10 мл/л
Продукта е предназначен за пълно
елиминиране на загорели мазнини
Готов зо употреба флакон
за туба разтвор 10%.
5 л. – по заявка / без помпа /
Концентриран икономичен препарат за
накисване на посуда - 0,04% или доза от 20
мл за 50 л вода.
5 л. – по заявка / без помпа /
За почистване на фурни,скари,грилове
и др.

5 л / туба
Концентр.

5 л / туба
Концентр.

1туба/25кг.

0,750л/флк
5 л / туба

1 кг./бут.
5кг./туба
5 л/ туба
Готов за употреба

Мощен високоефективен препарат за
почистване на фурни, конвектомати, скари,
барбекюта.
Отстранява натрупаните мазнини и
замърсявания.

5 л/туба
Готов за употреба

Препарат за ръчно миене на съдове.
Премахва мазнини и засъхнали хранителни
остатъци. Икономичен и лесен за употреба.

5 л/туба
Концентр.

24. VEGGISAN
Веджисан
/”Еванс”/

Разтворими таблетки за дезинфекция на яйца Кутия с 200 бр.
,плодове, зеленчуци. Използува се за крайна
таблетки
дезинфекция или студена стерилизация на
оборудване, твърди повърхности , съдове,
кърпи, стъклария , прибори за рязане ня
храна и др.Няма корозивен ефект,
дълготрайно действие на работния р-р, без
мирис.1 таблетка на 20 л вода

V. Бани, Тоалетни и Санитария

25.

26.

27.

28.

Пет в едно / 5 in 1
/„Аниос”/

И-фос
/ E-phos
/”Еванс ”/

Файнъл тъч /
Final touch
/”Еванс ”/

Т.Т.Ц/ T.T.C.
/”Еванс ”/

Препарат за ежедневно поддържане на
санитарно оборудване (биоциден).

0,750 л/ флк.

5 л. – по заявка / без помпа /
Почистващ дезинфектант за различни
повърхности, включително и неръждаема
стомана в бани и тоалетни. Ненатрапчив
аромат, профилактика против налепи от
мазнини, ръжда и котлен камък.
Разреждане: 1:5 до 1:20
Неутрален антибактериален почистващ
концентрат за тоалетни, писоари, бани, фаянс,
душкабини, вани и др. Силно ароматизиран.
Осигурява дълготраен филм срещу капки,
мърсотия и налепи.
Разреждане: 1:100 за ежедневно почистване
1:4 за почистване на умивални
Силен и бързодействащ киселинен препарат за
почистване на тоалетни, керамика и плочки.
Премахва котлен камък и наслоени
замърсявания. Ароматизиран.
Разреждане : 1:5 до 1:50

5 л/бидон
5 л/туба
Концентрат

5 л/туба
Концентрат

5 л/туба
Концентрат

VI. Повърхности от ”Инокс”
29.

30.

С.С.К/ S.S.C.
/Еванс ”/

Обезмаслител за почистване и полиране на
иноксови повърхности в кухни, асансьори,
пепелници, парапети и др. Готов за употреба.

ТС инокс / TS inox
/„Аниос”/

Почистване и дезинфекция на иноксови
повърхности

0,750л/флк.

0,750 л/флк.

VII. Отпушване на канали
31.

Препарат за
отпушване /
Debousheur liquide
/„Аниос”/

Предназначен за отпушване на всеки тип
канализация

5 кг./туба

VIII.”СПА” и „УЕЛНЕС”
32.

33.

34.

35.

36.

И-Пайн / E- Pine
/”Еванс ”/

Лайм
дезинфектант /
Lime Disinfectant
/”Еванс ”/
Протект / Protect
/”Еванс ”/

Одоур Неутрализер /
Odour neutralizer
/”Еванс ”/

Florazol
Флоразол
/Еванс/

Почистващ и дезинфекциращ концентрат –
вирусоцид и бактерицид с аромат на бор.
Подходящ за общо почистване и дезинфекция
на подове, тоалетни, умивалници, канали,
вани, подове, стени, тавани, душ кабини.
Разреждане: 1:50
Силно ароматизиран дезинфектант –вирусоцид
и бактерицид за всички видове твърди
повърхности и оборудване – подове, стени,
канали, бани - с цитрусов аромат и силен ефект
Разреждане: 1: 30 в топла вода
Почистващ и дезодориращ дезинфектант –
вирусоцид , бактерицид и флунгицид,
подходящ за ръчно почистване на всякакви
твърди повърхности, оборудване, вани,
спортни уреди, парни бани, сауни и др.
Разреждане: 1:75
Високоефективен дезинфектиращ
неутрализатор на миризми – цигарен дим,
урина, животински миризми и други. Оставя
лек ненатрапчив и свеж аромат.

Освежител и дезифектант, неутрализира
миризмите и предотвратява мухлясването при
сушене.Убива бактериите, премахва лошите
миризми, оставя силен остатъчен
аромат.Преминал е успешно изпитания срещу
широк кръг от бактерии. Натурални аромати ,
добавя се към перилния р-р за меки настилки и
мокети.Разреждане: 1 : 100

5 л./туба
Концентр.

5 л./туба
Концентр.

5 л./туба
Концент.

5 л./туба
Готов за употреба

1 л. концентр.

IX. Препарати за почистване на ръжда.
37.

38.

Детоксал / Detoxal
/”Аниос ”/

Препарат предназначен за елиминиране на
остатъци от железен оксид.
Използва се като разтвор от 1 до 10 %.

Препарат на базата на азотна и фосфорна
киселина.
Използва се като разтвор: от 0,2% до 2%, при
60ºС.
X. Препарати за съдомиялни машини.
Мултиацид /
Multiacid
/”Еванс ”/

39.

Дишуош / Dishwash
/”Еванс ”/

40.

Рийнсайд /Rinceaid
/”Еванс ”/

Миещ препарат предназначен за използване в
съдомиялни машини.
Готов разтвор.
Плакнещ (полиращ) препарат предназначен за
използване в съдомиялни машини. Гстов р-р.

5 кг./кофа
5 л./6,3 кг. /б
25 л./31,15 кг.туба
25 кг./20 л.
туба
Концентрат
22 кг./20 л.
туба
Концентрат

ХI.Личната хигиена на персонала – важен фактор в борбата с вирусните инфекции!
41.
42.

43.

Тригон/Trigon
/”Еванс ”/
Хандсан/Handsan
/”Еванс ”/

Сапун за ръце с бактерицидно действие.
Готов за употреба
Препарат за дезинфекция на ръце –
Използва се неразреден. Много
Икономичен.
Готов за употреба.

5л/туба
Концентрат
5 л./туба
Готов за
употреба

Роял Солутионс /
Royal Solutions
/”Еванс ”/

Ароматизиран течен сапун за ръце ,
тяло. Пърл , Аква и Роуз.
Готов за употреба

5 л./туба

лице и

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. В предлаганите продукти има биоцидни препарати, все още без
регистрация:
а). Артикул № 25 „Пет в едно”
б). Артикул № 11 „Дезинфекциращ шампоан за мокети”
За тези артикули можем да предложим мостри.
Доставките ще бъдат забавени поради административни процедури, както и в
зависимост от поръчаните количества.

2. При желание може да закупите дозираща помпа на цена-15 лв/бр, без
ДДС. За бидоните от 5 литра на „Еванс”
За повече информация и при проявен интерес, моля свържете се с нас.
София

