Kuchnia
Produkty i systemy
dla higieny kuchennej
Oferta produktowa

neodisher® –
Nasze
doświadczenie
dla Waszego
bezpieczeństwa
Wiele lat doświadczeń
pozwalają firmie Dr. Weigert
rozwiązywać najtrudniejsze
problemy. Higienicznie wrażliwe
obszary wymagają specjalnych
rozwiązań: zarówno w żywieniu
cateringowym jak i w myciu
narzędzi chirurgicznych.
Oferujemy kompetencje, na
których możesz polegać.
Bezpieczeństwo higieniczne
ma decydujące znaczenie w profesjonalnym żywieniu.
Dla maszynowego mycia naczyń
ważne są zarówno optymalne
rezultaty czyszczenia jak i maksymalizacja ekonomiki procesu.

Kompetencja
z jednej ręki
Czyste naczynia i pozytywne wyniki higieny - to potwierdzenie
naszych kompetencji: wiedza naszych wykwalifikowanych
pracowników to jedna z naszych mocnych stron. Chętnie pomożemy
Państwu we wszystkich sprawach dotyczących mycia maszynowego
i higieny otoczenia. Innowacyjne produkty i procesy, w połączeniu
z optymalnym dozowaniem chemicznych środków procesowych
za pomocą nowoczesnych systemów dozujących weigomatic®,
zapewniają maksymalne bezpieczeństwo, ekonomikę oraz ochronę
środowiska. Nasi pracownicy grupy neodisher® są do Waszej
dyspozycji - niezawodni i profesjonalni w celu uzyskania lśniących
naczyń bez żadnych zacieków.

Systemowe
doradztwo
Doradztwo systemowe oznacza stale i wzmożone usługi dla
bezproblemowego stanu higieny oraz najwyższych wyników.
Regularnie sprawdzamy układy dozujące.
Badania mikrobiologiczne kontrolują i dokumentują przestrzeganie
wymagań higienicznych. Naszym standardem jest także tworzenie
planów mycia i dezynfekcji. Przeprowadzamy szkolenie personelu
i gwarantujemy warunki bezpiecznej pracy.

Kompetencja neodisher®
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Płynne środki

myjące do zmywarek
neodisher® BioClean
Płyn myjący do zmywarek
Nie zawiera fosforanów
i aktywnego chloru

Innowacyjny środek na bazie
enzymów o neutralnym odczynie:
doskonałe właściwości myjące nawet
zaschniętych resztek żywności i
osadów skrobi.

Opakowanie Ilość
Beczka
Kanister

200 kg
20 kg

Nie jest klasyfikowany jako żrący ani
drażniący, przyjemna atmosfera
otoczenia pracy.

neodisher® Alka 400 W

Uniwersalny dla wszystkich
zastosowań‘.

Płyn myjący do zmywarek
Zawiera aktywny chlor dla wyjątkowych
efektów mycia nawet osadów kawy
i herbaty. Nadaje się do wody o różnej
twardości.

®

neodisher Alka 440
Płyn myjący do zmywarek
Nie zawiera fosforanów

®

neodisher Alka 9 *
Płyn myjąco-dezynfekcyjny
do zmywarek

Nie zawierająca fosforanów alternatywa do neodisher® Alka 440 W.
Nie daje chlorowego zapachu.
Specjalny składnik utleniający
umożliwia usuwanie osadów
kawy i herbaty.

Opakowanie Ilość
Beczka
Kanister
Kanister
Kanister

270 kg
40 kg
25 kg
12 kg

Opakowanie Ilość
Beczka
Kanister
Kanister

260 kg
25 kg
12 kg

Opakowanie Ilość
Zawiera aktywny chlor. Wysoka
skuteczność mycia, nawet zaschniętych
osadów kawy i herbaty.
Beczka
260 kg
Kanister
25 kg

Bakteriobójczy

®

neodisher Alka 240
Płyn myjący do zmywarek
Nie zawiera fosforanów i
aktywnego chloru
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Do usuwania zaschniętych
resztek żywności.

Opakowanie Ilość
Beczka
Kanister
Kanister

250 kg
25 kg
12 kg

Przed użyciem środka proszę zapoznać się z informacjami dot. jego zastosowania i kompatybilnością materiałową. Informacje są dostępne na stronie www.drweigert.pl w zakładce
Pliki. * Środki dezynfekcyjne należy stosować w bezpieczny sposób. Przed użyciem zawsze należy przeczytać etykietę i ulotkę produktową.

Płynne środki

myjące do zmywarek
®

neodisher Alka 220

Do usuwania zaschniętych osadów
skrobiowych.

Płyn myjący do zmywarek
Nie zawiera fosforanów
i aktywnego chloru

neodisher® Alka 280
Komponent myjący do
zmywarek
Nie zawiera fosforanów
i aktywnego chloru

®

Odpowiedni do zastosowania
w systemie dozowania komponentów
razem z neodisher® D 20.

Do usuwania szczególnie trwałych
osadów skrobiowych.
Odpowiedni do stosowania
w systemie dozowania komponentów
neodisher® D 30.

Opakowanie Ilość
Beczka
Kanister
Kanister

250 kg
25 kg
12 kg

Opakowanie Ilość
Beczka
Kanister

280 kg
25 kg

neodisher Alka 600

Do mycia naczyń

Opakowanie Ilość

Płyn myjący do zmywarek

Łagodny w działaniu, nawet
na aluminium.

Beczka
Kanister
Kanister

Do usuwania trwałych osadów kawy
i herbaty.

Opakowanie Ilość

®

neodisher D 20
Komponent wzmacniający
działanie myjące

®

neodisher D 30
Komponent przeciwdziałający
twardości wody i wzmacniający
działanie myjące
Nie zawiera fosforanów
i aktywnego chloru

Odpowiedni do stosowania w systemie
dozowania komponentów razem
z neodisher® Alka 220.

Do usuwania trwałych osadów kawy i
herbaty i przeciwdziałający twardości
wody.

Beczka
Kanister

260 kg
25 kg
5L

230 kg
20 kg

Opakowanie Ilość
Beczka
Kanister

230 kg
25 kg

Odpowiedni do stosowania w systemie
dozowania komponentów razem ze
środkami myjącymi neodisher® Alka
nie zawierających aktywnego chloru

Przed użyciem środka proszę zapoznać się z informacjami dot. jego zastosowania i kompatybilnością materiałową. Informacje są dostępne na stronie
www.drweigert.pl w zakładce Pliki
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Proszkowe środki myjące

do zmywarek
®

neodisher 30

Uniwersalny dla wszystkich
zastosowań.

Proszek myjący do zmywarek
Odpowiedni do wszystkich naczyń.

®

neodisher 40

Używany w jednokomorowych
zmywarkach.

Proszek myjący do zmywarek
Odpowiedni do wszystkich naczyń.

®

neodisher 80
Proszek myjący do zmywarek

®

neodisher 82
Proszek myjący do zmywarek

Opakowanie Ilość
Wiadro
Wiadro

Opakowanie Ilość
Wiadro
Wiadro

25 kg
10 kg

Do usuwania zaschniętych resztek
żywności oraz trwałych osadów
skrobiowych i osadów z kawy, herbaty.

Opakowanie Ilość

Do usuwania zaschniętych resztek
żywności oraz trwałych osadów
skrobiowych i osadów z kawy, herbaty.

Opakowanie Ilość

Nie zawiera aktywnego chloru

Zawierająca aktywny tlen alternatywa
do neodisher® 80 bez aktywnego
chloru.

neodisher®
compact 100

Do usuwania trwałych osadów
skrobiowych i osadów z kawy, herbaty.

Proszek myjący do zmywarek

Dozowany za pomocą urządzenia
weigomatic® PD compact.

neodisher®
compact 140

Do usuwania zaschniętych resztek
żywności oraz trwałych osadów skrobiowych i osadów z kawy, herbaty.
Alternatywa do neodisher® compact
100 bez aktywnego chloru.

Wiadro
Wiadro

Wiadro

25 kg
10 kg

10 kg

Opakowanie Ilość
Wkład

Proszek myjący do zmywarek

25 kg
10 kg

2 x 5 kg

Opakowanie Ilość
Wkład

2 x 5 kg

Nie zawiera aktywnego chloru
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Dozowany za pomocą urządzenia
weigomatic® PD compact.
Przed użyciem środka proszę zapoznać się z informacjami dot. jego zastosowania i kompatybilnością materiałową. Informacje są dostępne na stronie
www.drweigert.pl w zakładce Pliki

Proszkowe środki myjące

do zmywarek
neodisher® BioClean
Pulver
Proszek myjący do zmywarek

Innowacyjny środek na bazie enzymów: Opakowanie Ilość
doskonałe właściwości myjące nawet
zaschniętych resztek żywności
Wiadro
10 kg
i osadów skrobi.
Butelka
6 x 2,5kg

Nie zawiera aktywnego chloru

Nie jest klasyfikowany jako żrący ani
drażniący, przyjemna atmosfera
otoczenia pracy.

neodisher®
brilliant clean

Standardowy proszek myjący do
zmywarek jednokomorowych, łagodne
działanie na materiały.

Proszek myjący do zmywarek

Opakowanie Ilość
Wiadro
Butelka

10 kg
6 x 2,5kg

Odpowiedni do wszystkich naczyń.

neodisher® Tabs

Używany w jednokomorowych
zmywarkach.

Pudełko

Tabletki myjące do zmywarek
Nie zawiera aktywnego chloru

neodisher® TK

Do usuwania trwałych osadów
kawy i herbaty.
Także do metody zanurzeniowej.

Specjalny komponent
w tabletkach

neodisher® GRM
Środek do gruntownego mycia

2,7 kg

Odpowiedni do wszystkich naczyń
Proste i praktyczne w użyciu 30 g
tabletki.

Komponent myjący

neodisher®
CL Tabletten

Opakowanie Ilość

Opakowanie Ilość
Wiadro
Wiadro

25 kg
10 kg

Do wzmacniania efektów mycia ze
środkami alkalicznymi, szczególnie
w przypadku osadów kawy i herbaty.
Łatwość dozowania według potrzeb.

Opakowanie Ilość

Do gruntownego mycia zastawy
w zmywarkach.
Usuwa trwałe osady skrobiowe.

Opakowanie Ilość

Puszka

Wiadro
Butelka

12 x 0,5kg

10 kg
10 x 1kg

Nie zawiera aktywnego chloru
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Przed użyciem środka proszę zapoznać się z informacjami dot. jego zastosowania i kompatybilnością materiałową. Informacje są dostępne na stronie
www.drweigert.pl w zakładce Pliki

Środki myjące do

specjalnych myjni
neodisher® Alka 2

Do mycia wyposażenia piekarniczego
z aluminium lub stali nierdzewnej.

Płynny środek myjący do
wyposażenia piekarniczego

Beczka
Bardzo łagodne działanie na materiały. Kanister

Opakowanie Ilość
270 kg
25 kg

Nie zawiera aktywnego chloru

neodisher®
compact 160

Do mycia wyposażenia piekarniczego
z aluminium lub stali nierdzewnej.

Proszkowy środek myjący do
wyposażenia piekarniczego

Dozowany za pomocą urządzenia
weigomatic® PD compact lub
weigomatic® PD compact plus.

Opakowanie Ilość
Wkład

2 x 5 kg

Nie zawiera aktywnego chloru

neodisher® 62
Proszkowy środek myjący do
wyposażenia piekarniczego

Do mycia wyposażenia piekarniczego
z aluminium czy stali nierdzewnej.

Opakowanie Ilość
Wiadro

25 kg

Bardzo łagodne działanie na materiały.

Nie zawiera aktywnego chloru

neodisher® Alka 500

Do mycia zastawy szklanej
w zmywarkach do szkła.

Płynny środek myjący do szkła
Nie zawiera aktywnego chloru
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Łatwy do wypłukania. Bardzo łagodne
działanie na szkło i dekoracje.

Opakowanie Ilość
Beczka
Kanister
Butelka

260 kg
12 kg
10 x 1 L

Przed użyciem środka proszę zapoznać się z informacjami dot. jego zastosowania i kompatybilnością materiałową. Informacje są dostępne na stronie
www.drweigert.pl w zakładce Pliki

Środki płuczące
neodisher® BioKlar
Środek płuczący

Neutralny odczyn do wszystkich zastosowań ze specjalnymi
właściwościami zbijania piany.
Odpowiedni do wszystkich naczyń.

neodisher® GN

Neutralny odczyn do wszystkich
zastosowań.

Środek płuczący
Odpowiedni do wszystkich naczyń.

neodisher® TS
Środek płuczący

neodisher®
compact klar
Środek płuczący
Koncentrat

neodisher® TN
Środek płuczący

neodisher® GL
Środek płuczący do zastawy
szklanej

Opakowanie Ilość
Beczka
Kanister
Kanister

200 kg
20 kg
10 L

Opakowanie Ilość
Beczka
Kanister
Kanister

200 kg
20 kg
10 L

Kwaśny odczyn, zapobiega osadom
kamienia wodnego, uniwersalne
zastosowanie. Odpowiedni do zastawy
z porcelany, stali nierdzewnej i tworzyw
sztucznych.

Opakowanie Ilość

Bardzo wydajny. Odpowiedni do
zastawy z porcelany, stali nierdzewnej
i tworzyw sztucznych.

Opakowanie Ilość

Beczka
Kanister
Kanister

Butelka

200 kg
20 kg
10 L

6x2L

Dozowany poprzez urządzenie
weigomatic® PD compact plus.

Neutralny odczyn, szczególnie
odpowiedni do zastawy z tworzyw
sztucznych.

Opakowanie Ilość

Lekko kwaśny odczyn, do zastawy
szklanej bez zacieków i bez zapachu.

Opakowanie Ilość

Szczególnie odpowiedni do zmywarek
zastawy szklanej.

neodisher®
brilliant dry

Standardowy środek płuczący do
zmywarek jednokomorowych.

Środek płuczący

Ekonomiczne zużycie dla doskonałych
rezultatów suszenia.

Beczka
Kanister

Beczka
Kanister
Kanister

200 kg
20 L

200 kg
20 kg
10 L

Opakowanie Ilość
Butelka

Przed użyciem środka proszę zapoznać się z informacjami dot. jego zastosowania i kompatybilnością materiałową. Informacje są dostępne na stronie
www.drweigert.pl w zakładce Pliki

10 x 1 L
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Środki do mycia wstępnego

i zanurzeniowego

neodisher® BR ﬂüssig
Płynny środek
do mycia zanurzeniowego

neodisher® BR
Proszkowy środek
do mycia zanurzeniowego

Do mycia wstępnego i gruntownego
sztućców i naczyń.
Skutecznie i szybko usuwa
zakrzepnięte osady.

Do wstępnego i gruntownego mycia
sztućców i naczyń z porcelany.
Łatwo rozpuszczający się proszek.

Opakowanie Ilość
Beczka
Kanister

200 kg
10 L

Opakowanie Ilość
Wiadro

10 kg

Usuwa przebarwienia
i zakrzepnięte osady.

neodisher® TV ﬂüssig
Płynny środek
do mycia wstępnego

neodisher® TV
Proszkowy środek
do mycia wstępnego
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Do wstępnego mycia silnie zabrudzonych naczyń. Słabo pieniący.
Do ręcznego mycia patelni, płyt
piekarniczych, termosów i innego
wyposażenia kuchennego.

Do wstępnego mycia silnie zabrudzonych naczyń. Słabo pieniący.

Opakowanie Ilość
Beczka
Kanister

200 kg
4x5L

Opakowanie Ilość
Wiadro

25 kg

Do ręcznego mycia patelni, płyt
piekarniczych, termosów i innego
wyposażenia kuchennego.

Przed użyciem środka proszę zapoznać się z informacjami dot. jego zastosowania i kompatybilnością materiałową. Informacje są dostępne na stronie
www.drweigert.pl w zakładce Pliki

Środki do

odkamieniania

neodisher® BU
Płynny środek do
odkamieniania zmywarek
i innych urządzeń

neodisher® KL
Płynny środek do
odkamieniania na bazie
kwasu cytrynowego

neodisher® Entkalker
Proszkowy środek do
odkamieniania kawiarek
i maszyn espresso

Do usuwania kamienia wodnego,
brudu i osadów korozyjnych ze
zmywarek i układów grzewczych.

Opakowanie Ilość

Do usuwania kamienia wodnego
i innych osadów nieorganicznych
z bojlerów, układów wodnych
i termosów.

Opakowanie Ilość

Do usuwania kamienia wodnego i
innych osadów nieorganicznych z
układów wodnych kawiarek i maszyn
espresso oraz podgrzewaczy
wodnych.

Opakowanie Ilość

Beczka
Kanister
Kanister
Kanister
Butelka

Kanister
Butelka

Puszka

Przed użyciem środka proszę zapoznać się z informacjami dot. jego zastosowania i kompatybilnością materiałową. Informacje są dostępne na stronie
www.drweigert.pl w zakładce Pliki

250 kg
25 kg
12 kg
5L
10 x 1 L

10 L
6x2L

10 x 1 kg
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Środki myjąco

-dezynfekcyjne
neoquat S *

Środek myjąco-dezynfekcyjny.

Opakowanie Ilość

Środek myjąco-dezynfekcyjny
do powierzchni i urządzeń

Do maszyn szorujących, metod
natryskowych i przecierania.

Beczka
Kanister
Butelka

Do szybkiej dezynfekcji powierzchni
i urządzeń metodą natryskową.
Wysycha bez pozostałości.

Opakowanie Ilość

Do zabezpieczenia przeciw zapachom
w układach ściekowych.

Opakowanie Ilość

200 kg
10 L
6x2L

Bakteriobójczy, grzybobójczy

neoform D Spray *
Alkoholowy środek dezynfekcyjny do powierzchni

Kanister
Butelka

20 L
10 x 1 L

Bakteriobójczy, grzybobójczy,
prątkobójczy i dezaktywujący
wirusy osłonkowe

neodisher® K
Środek przeciw zapachowy

12

Beczka
Kanister

Informacje są dostępne na stronie www.drweigert.pl w zakładce Pliki.
* Środki dezynfekcyjne należy stosować w bezpieczny sposób. Przed użyciem zawsze należy przeczytać etykietę i ulotkę produktową.

200 kg
20 L

Środki myjące do grillów,
pieców konwekcyjno-parowych i frytownic

neodisher® CombiClean
Płynny środek myjący do pieców konwekcyjno-parowych

Do usuwania osadów tłuszczowych
i białkowych oraz przypalonych resztek żywności z powierzchni roboczych
pieców konwekcyjno-parowych;
bardzo łagodne działanie.

Opakowanie Ilość
Kanister

10 L

Do pieców konwekcyjno-parowych z
wbudowanym systemem mycia oraz
do użytku ręcznego.

neodisher® CombiDry

Do szybkiego i bez zaciekowego
suszenia powierzchni roboczych
pieców konwekcyjno-parowych
Płynny środek płuczący do
pieców konwekcyjno-parowych z wbudowanym systemem mycia.

neogrill
Płynny środek myjący
do grillów

Opakowanie Ilość
Kanister

10 L

Opakowanie Ilość
Silny środek myjący do trwałych
osadów; usuwa przypieczone tłuszcze
Kanister
12 kg
oraz spalone zabrudzenia z grillów
Butelka
10 x 1 kg
i opiekaczy oraz urządzeń grzewczych.

Przed użyciem środka proszę zapoznać się z informacjami dot. jego zastosowania i kompatybilnością materiałową.
Informacje są dostępne na stronie www.drweigert.pl w zakładce Pliki
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Środki myjące do maszyn do bitej śmietany oraz
kawiarek i maszyn espresso

neodisher® KMR

Do usuwania garbników i osadów
kawowych z kawiarek.

Wiadro
Puszka

Proszkowy środek myjący
do kawiarek

neodisher® KMR ﬂüssig

Do usuwania garbników i osadów
kawowych z kawiarek.

10 kg
10 x 1 kg

Opakowanie Ilość
Kanister

Płynny środek myjący
do kawiarek

neodisher® KMR
Reinigungstabletten

Opakowanie Ilość

12 kg

Do usuwania garbników i osadów
kawowych z maszyn espresso
i kawiarek.

Opakowanie Ilość

Do maszyn do bitej śmietany, lodów
oraz dystrybutorów napojów.

Opakowanie Ilość

Puszka

4 x 0,4kg

Tabletki myjące do
maszyn espresso

neosana® *
Środek myjąco-dezynfekcyjny

Butelka

Bakteriobójczy i grzybobójczy
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Informacje są dostępne na stronie www.drweigert.pl w zakładce Pliki.
* Środki dezynfekcyjne należy stosować w bezpieczny sposób. Przed użyciem zawsze należy przeczytać etykietę i ulotkę produktową.

10 x 1 kg

Środki myjące i pielęgnacyjne
do powierzchni i naczyń

caraform®
Płynny środek do
mycia naczyń bez zapachu

caraform® citro
Płynny środek do mycia
naczyń o zapachu cytrynowym

Skoncentrowany, neutralny odczyn,
bez zapachu do usuwania osadów
tłuszczowych.

Opakowanie Ilość

Skoncentrowany płyn myjący z
doskonałymi właściwościami emulgacyjnymi i usuwania tłuszczów.
Zapach cytrynowy.

Opakowanie Ilość

Beczka
Kanister
Kanister
Butelka

Beczka
Kanister
Kanister

200 kg
20 kg
4x5L
10 x 1 kg

200 kg
10 L
6x2L

Dogodne użycie z dozownikiem
do butelki 2 l.

caraform® N 18
Płynny środek do mycia
naczyń o zapachu cytrynowym

caraform® aktiv
Płynny środek odtłuszczający

Uniwersalne zastosowanie myjące
płynnego środka emulgacyjnego
i odtłuszczającego, neutralny odczyn.

Opakowanie Ilość

Do mycie silnie zanieczyszczonych podłóg, glazury, pojemników i
wyposażenia oraz powierzchni ze stali
nierdzewnej, tworzyw sztucznych itd.

Opakowanie Ilość

Beczka
Kanister
Kanister

Beczka
Kanister
Butelka

200 kg
20 kg
4x5L

200 kg
10 L
6x2L

Do metod natryskowych
i przecierania.

Przed użyciem środka proszę zapoznać się z informacjami dot. jego zastosowania i kompatybilnością materiałową. Informacje są dostępne na stronie
www.drweigert.pl w zakładce Pliki
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Środki myjące i pielęgnacyjne

do powierzchni i naczyń

neodisher® Glasreiniger

Gotowy do użycia płyn myjący do
szkła i powierzchni błyszczących.

Opakowanie Ilość
Butelka

10 x 1 L

Dobrze usuwa tłuszcze, wysycha
bez zacieków.

neodisher® Sol

Do usuwania trwałych osadów
bez zarysowania.

Opakowanie Ilość
Butelka

Mleczko do czyszczenia

12x 0,75 L

Szczególnie odpowiedni do mycia
powierzchni ze stali nierdzewnej.

neoblank®
Środek pielęgnacyjny
do stali nierdzewnej

neoblank® Spray
Środek pielęgnacyjny do stali
nierdzewnej

Do usuwania zacieków wodnych,
plam, przebarwień i odcisków
palców ze stali nierdzewnej.

Opakowanie Ilość

Do usuwania zacieków wodnych,
plam, przebarwień i odcisków
palców ze stali nierdzewnej.

Opakowanie Ilość

Kanister
Butelka

Puszka
aerozolowa

5L
10 x 1 L

12x400 ml

Nie zawiera CFC (chlorofluorow
ęglowodorów)
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Przed użyciem środka proszę zapoznać się z informacjami dot. jego zastosowania i kompatybilnością materiałową. Informacje są dostępne na stronie
www.drweigert.pl w zakładce Pliki

Środki myjące do podłóg
caraform® R

Do mycia podłóg.

Opakowanie Ilość

Płynny środek myjący
do ogólnego zastosowania
z działaniem odpieniającym

Do użycia w metodach wysoko
ciśnieniowych natryskowych i
przecierania oraz w maszynach
szorujących.

Beczka
Kanister

neodisher® GRA

Gruntowne mycie mocno zabrudzonych podłóg i ścian. Szczególnie
skuteczny na organiczne osady typu
tłuszcze, białka i garbniki.

Opakowanie Ilość

Płynny alkaliczny środek
do gruntownego mycia

Kanister

200 kg
10 L

10 L

Do metod natryskowych
i przecierania.

neodisher® GRS
Płynny kwaśny środek
do gruntownego mycia

Gruntowne mycie mocno zabrudzonych podłóg i ścian. Szczególnie
skuteczny na osady nieorganiczne
i wapnia.

Opakowanie Ilość
Kanister

10 L

Do metod natryskowych
i przecierania.

neouniversal

Do ogólnego mycia w profesjonalnych
kuchniach, budynkach i pływalniach.

Kanister
Butelka

Płynny środek myjący
do ogólnego zastosowania

neodisher® Standard
Kwaśny środek myjący
do sanitariatów
Nie zawiera kwasu solnego

Opakowanie Ilość

Do typowego mycia sanitariatów i
urządzeń sanitarnych w domach
uzdrowiskowych i kąpieliskach.

4x5L
10 x 1 L

Opakowanie Ilość
Kanister
Butelka

10 L
10 x 1 L

Do urządzeń typu Kneipp, Fango
i Moor. Usuwa brud, osady mydła,
wapnia i tłuszczów.
Łagodne działanie.

Do typowego mycia sanitariatów i urządzeń sanitarnych w domach uzdrowiskowych i kąpieliskach. Do urządzeń typu Kneipp, Fango i Moor. Usuwa brud, osady mydła, wapnia i
tłuszczów. Łagodne działanie.
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Środki do higieny

rąk i pielęgnacyjne

triformin® HR
Płynne mydło do rąk

Wysoko skuteczny, nawet do mocno
zabrudzonych rąk. Odpowiedni do
rutynowego mycia rąk. Łagodny dla
skóry, dermatologiczna ocena.

Przyjemny zapach

Opakowanie Ilość
Beczka
Kanister
Butelka

200 kg
4x5L
10 x 1 L

Używany poprzez dozownik mydła
triformin®.

triformin® DH neu

Do higienicznego mycia rąk.

Opakowanie Ilość

Płynne mydło
do rąk z działaniem
dekontaminacyjnym

Używany poprzez dozownik mydła
triformin®.

Butelka

triformin® protect

Do ochrony rąk podczas pracy w
mokrych warunkach. Bez zapachu.
Bardzo łagodny dla skóry, dermatologiczna ocena.

Opakowanie Ilość

Krem do ochrony skóry

Butelka

10 x 1 L

9x1L

Używany poprzez dozownik mydła
triformin®.

triformin® care
Krem do pielęgnacji skóry

Do pielęgnacji rąk po pracy.
Bez zapachu. Bardzo łagodny dla
skóry, dermatologiczna ocena.

Opakowanie Ilość
Butelka

9x1L

Używany poprzez dozownik mydła
triformin®.

neocreme®
Krem do rąk
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Do pielęgnacji rąk po pracy.
Bez zapachu. Bardzo łagodny dla
skóry, dermatologiczna ocena.

Opakowanie Ilość
Tubka

Przed użyciem środka proszę zapoznać się z informacjami dot. jego zastosowania i kompatybilnością materiałową. Informacje są dostępne na stronie
www.drweigert.pl w zakładce Pliki

12x 50 ml

Systemy dozujące
Inteligentne systemy dozujące - zaplanuj z nami!
Nowoczesne urządzenia dozujące do automatycznego podawania środków myjących i płuczących
do zmywarek według ogólnych wymagań dot. optymalnych wyników działania profesjonalnej kuchni.
Nasi specjaliści projektują, wytwarzają, instalują i serwisują nie tylko proste urządzenia dozujące; ale
także centralne systemy dla podłączenia kilkunastu maszyn myjących. Nasze zalety to wysoka jakość,
funkcjonalność oraz kompetencje. Prosimy Państwa o kontakt w celu zaprojektowania nowego lub
unowocześnienia istniejącego systemu.

Centralne systemy dozujące
Systemy centralnego dozowania to odpowiednie rozwiązanie do zasilania kilkunastu maszyn myjących
w procesowe środki chemiczne. Miejsce instalacji takiego systemu jest niezależne od położenia
zmywarek, Użycie dużych opakowań chemikalii to nie tylko oszczędności finansowe, ale także
szczególne bezpieczeństwo środowiska. Eliminujemy kłopotliwe małe opakowania typu kanister;
dozowanie następuje w układzie zamkniętym! Jesteśmy w stanie zaprojektować idealne rozwiązanie dla
Waszych specyficznych potrzeb!

weigomatic® DOS Manager
Urządzenie dozujące i sterujące do podawania środków myjących i płuczącego do zmywarki.
Wbudowana pamięć umożliwia zbieranie danych o pracy myjni np. ilości zużywanej chemii oraz czasu
pracy - które mogą być w prosty sposób przechowywane w komputerze. Wczesne rozpoznawanie zakłóceń
pracy zapewnia ekonomikę i bezpieczeństwo procesu.

weigomatic® ZDA II / weigomatic® ZDA III
Urządzenie kompaktowe do podawania środków myjących i płuczącego do zmywarki.
Można go zainstalować w dalszej odległości od zmywarki.
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Więcej informacji w materiałach na stronie www.drweigert.com - Produkty - Technika dozująca.

Systemy dozujące
weigomatic® KDA-C
Kompaktowe urządzenie dozujące do podawania środków myjących i płuczącego do każdego typu
zmywarki. Wykonanie ze stali nierdzewnej, zawiera wyświetlacz LCD i wbudowany zegar mierzący czas
pracy. Dozowanie metodą sterowania ilościowego, ale dodatkowo może być wyposażone w sterowanie
przewodnościowe.

weigomatic® Concept
Standardowe pompy dozujące do podawania środków myjących i płuczącego do każdego typu zmywarki.
W zależności od zastosowania perystaltyczne pompy weigomatic Concept mogą być składane w systemy
modułowe. Dozowanie metodą sterowania ilościowego, ale dodatkowo może być wyposażone
w sterowanie przewodnościowe.

weigomatic® PD compact plus
Urządzenie dozujące do systemu proszkowego wkładu myjącego oraz skoncentrowanego środka
płuczącego do zmywarki. Nadaje się do każdego typu zmywarek. Kompaktowa konstrukcja zajmuje niewiele miejsca, ekonomiczne dozowanie sterowane metodą przewodnictwa, łatwość wymiany oraz
optymalne bezpieczeństwo personelu.
Urządzenie dostępne jest także bez skoncentrowanego środka płuczącego jako weigomatic® PD compact.

weigomatic® SE
System do intensywnego mycia zastawy w taśmowych lub koszowych myjniach tunelowych. Dzięki niemu
łatwo i skutecznie usuwane są osady skrobiowe i inne trwałe zabrudzenia typu kawy i herbaty.
Zapewnia, że naczynia pozbawione są osadów skrobiowych, bez konieczności wstępnego oczyszczania.

weigomatic® intelliDOS
System do intensywnego mycia zastawy w taśmowych lub koszowych myjniach tunelowych.
Dzięki niemu łatwo i skutecznie usuwane są osady skrobiowe i inne trwałe zabrudzenia typu Inteligentny
system sterowania zmiennym dozowaniem według potrzeb środka myjącego do zmywarki.
Stężenie środka myjącego nastawiane jest w zależności od rodzaju zastawy jak śniadaniowa, obiadowa
czy kolacyjna dla maksymalnej ekonomiki i skuteczności maszynowego myciawstępnego oczyszczania.
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Urządzenia mieszające
neomatik® SGM und neomatik® SGW
Urządzenia mieszające do wytwarzania i natrysku gotowych do użycia roztworów myjących i dezynfekcyjnych; do utrzymania higieny
otoczenia w profesjonalnej kuchni. Można podłączyć jeden lub dwa środki. Dozowanie poprzez wbudowane pompy.
Na wyposażeniu 10 mb wąż ciśnieniowy zapewniający szeroki zasięg.

neomatik® SGM 1
neomatik® SGM 2

neomatik®® SGW 1
neomatik SGW 2

Urządzenie przenośne. Na wyposażeniu lanca natryskowa;
dostosowane do kanistrów 10 l.

Nr katal.

neomatik® SGM 1 (dla jednego produktu)
neomatik® SGM 2 (dla dwóch produktów)

080350
080400

Urządzenie ścienne; roztwory dostępne są poprzez
wąż lub lancę natryskową.

Nr katal.

neomatik® SGW 1 (dla jednego produktu)
neomatik® SGW 2 (dla dwóch produktów)

080200
080250

neomatik® WSG 2

Nr katal.
Urządzenie ścienne; roztwory dostępne są Stacjonarne
urządzenie natryskowe do wytwarzania i podawania gotowych
do użycia roztworów myjących i dezynfekcyjnych; do
utrzymania higieny w profesjonalnych kuchniach.
Można podłączyć dwa środki: myjący i dezynfekcyjny;
dozowanie poprzez inżektorowy układ zasysania, na
wyposażeniu pistolet natryskowy, wieszak na kanistry
i 20 mb wąż ciśnieniowy wąż lub lancę natryskową.
070440

neomatik®® ZMW 1
neomatik ZMW 3

Urządzenie mieszające do wytwarzania roztworów środków
myjących i dezynfekcyjnych do zbiorników czy wiader.
Można stosować jedno lub trzy niezależne układy mieszające.

Nr katal.

neomatik® ZMW 1
neomatik® ZMW 3

070410
070420

neomatik® HSG

Handschaumgerät zum Aufschäumen und Auftragen gebrauchs- Nr katal.
fertiger Reinigungs- und Desinfektionsmittellösungen.
Zur Reinigung des Umfeldes in der Großküche, 1,4 L-Inhalt.
070445
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Elementy dozujące
Ciśnieniowy rozpylacz
neomatic®

Do rozpryskiwania gotowych roztworów myjących i
dezynfekcyjnych. Ciśnienie jest wytwarzane ręczną pompką.
Zawartość: 1,5 l.

neomatik® easyDOS
Ręczna pompa do łatwego, bezpiecznego i dokładnego
odmierzania koncentratów środków do otwartych zbiorników.
Precyzyjne nastawy ilości środków (10 - 30 ml), urządzenie
ścienne bez konieczności podłączenia elektryczności i wody.

Dozownik
mydła triformin®

Spryskiwacze
i atomizery

Do podawania środków higieny rąk linii triformin®,
dozowanie przez nacisk ramieniem, bezobsługowe.

Nr katal.
980854

Nr katal.
981050

Nr katal.
Spryskiwacz do neodisher® Glasreiniger
neodisher® Kombi i neogrill®
Spryskiwacz do neoform® Spray
Atomizer do neoblank®

950000
950005
950006

Nr katal.

Dystrybutory
Dystrybutor do 1 l butelki neosana®
Skok: 5-20 ml

950025

Dystrybutor do 2 l butelek
Skok: 20 ml

920431

Do triformin® HR (1 l butelkal)
Do triformin® DH new (1 l butelka)
Do 5 l kanistra (skok 20 ml)
Do 10 l kanistra (skok 20 ml)
Do 20 l kanistra (skok 20 ml)

Nr katal.
980200
980215
980702
980701
980700

Pompy do kanistrów
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Nr katal.
980851

Sprzęt dozujący
Kubek ze skalą 500 ml
Kubek ze skalą 1000 ml

Nr katal.
980106
980100

Do 10 l kanistrów
Do 20 l kanistrów
Do 220 l beczek

Nr katal.
980004
980003
980002

Do 10 l kanistrów
Do 20 l kanistrów

Nr katal.
981011
981010

Do 5 i 10 l kanistrów
Do 20 l kanistrów

Nr katal.
981004
981002

Klucz do beczki
Aluminiowy klucz do beczki
Nalewak do beczki
Ręczna pompa do beczki
Klin ułatwiający opróżnianie beczki
Wózek do beczki

Nr katal.
981000
981005
980311
980308
980312
980310

Rękawice ochronne
Gogle ochronne
Płuczka do oczu

Nr katal.
988005
988006
988007

Kubki ze skalą

Kraniki

Nalewaki

Klucze do kanistrów

Sprzęt dozujący
do beczek

Środki
ochrony osobistej
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Całodobowy serwis
na miejscu
Nie pozostawimy Państwa bez odpowiedzi
na pytania i problemy związane z higieną
- nasz doradca jest zawsze do Państwa dyspozycji
- gwarancja w zasięgu ręki.
Zapraszamy do naszego serwisu internetowego:

Chemische Fabrik Dr. Weigert
GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
D-20539 Hamburg
Tel.:
+49-40-7 89 60-0
Fax:
+49-40-7 89 60-120
E-Mail: info@drweigert.de
www.drweigert.de

Dr. Weigert France SAS
Centre d’Affaires Paris Nord
Tour AMPERE 3 · B.P. 218
F-93153 Le Blanc-Mesnil Cedex
Tel.:
+33-1-48 67 90 33
Fax:
+33-1-48 67 29 14
E-Mail: info@drweigert.fr
www.drweigert.fr

Dr. Weigert
Handelsgesellschaft m.b.H.
Altmannsdorfer Straße 89
A-1120 Wien
Tel.:
+43-1-803 10 00-0
Fax:
+43-1-803 10 00-20
E-Mail: info@drweigert.at
www.drweigert.at

System zarządzania Dr. Weigert - certyfikaty DIN EN ISO 9001/13485/14001

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
ul. Francuska 18
PL-03-906 Warszawa
Tel.:
+48-22-616 02 23/31
Fax:
+48-22-617 81 21
E-Mail:
office_pl@drweigert.com
www.drweigert.pl

Dr. Weigert Hungaria Kft.
Gömb u. 17/A
H-1139 Budapest
Tel.:
+36-1-237 06 04
Fax:
+36-1-239 09 23
E-Mail: info@drweigert.hu
www.drweigert.hu

Dr. Weigert Nederland BV
Narcisstraat 14
NL-9404 RK Assen
Tel.:
+031-592-31 93 93
Fax : +031-592-31 01 17
E-Mail: info@drweigert.nl
www.drweigert.nl
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