
prostředek pro ruční mytí nádobí 
s mobilním dávkovačem Solid Mobile Dispenser
Spolehlivá účinnost, stabilní výsledky mytí

Solid Manual Detergent



Personál kuchyní používá i

3x až 5x VÍCE
tekutých prostředků
na mytí nádobí, než je třeba*

Snižovat náklady na mytí nádobí při maximální účinnosti 
nebylo nikdy tak snadné jako s prostředkem Solid Manual 
Detergent od společnosti Ecolab. 
Složení 1 kg tuhé chemické látky bylo zvoleno tak, 
aby dokázalo odstranit i to nejodolnější znečištění od jídla 
při současném zvýšení efektivity mytí nádobí.

ECOLAB VÁM POMÁHÁ DOSÁHNOUT 
VYNIKAJÍCÍCH VÝSLEDKŮ MYTÍ 
PŘI MINIMALIZACI PLÝTVÁNÍ

3 HLAVNÍ VÝZVY PŘI RUČNÍM MYTÍ NÁDOBÍ:

Stabilita výsledků a účinnosti

Nadbytečné dávkování / plýtvání

Úložný prostor

4

*Studie chování zákazníků společnosti Ecolab 2013.  **oproti konkurenčním tekutým přípravkům. 
Výpočet předpokládá použití 5 l vody o teplotě 50 °C a doporučených koncentrací pro srovnatelné podmínky.

V doporučené koncentraci 
podle zásad srovnatelnosti 
umyje prostředek Solid Manual 
Detergent až

3X VÍC
než neznačkové tekuté 
prostředky.**

SOLID MANUAL DETERGENT



Vše je připraveno během několika  
sekund – a každý dřez přitom naplníte vždy  
SPRÁVNĚ KONCENTROVANÝM roztokem.

SOLID MOBILE DISPENSER
Přípravek ve formě bloku
Dávkovač zaručuje správnou koncentraci 
roztoku a vynikající výsledky mytí 

Regulátor průtoku
Zajišťuje plynulý průtok vody pro přesné 
ředění

Protirozstřikovací víčko
Efektivní plnění dřezu bez rozstřikování

Protiskluzový montážní úchyt
Rychlé, přesné a pevné nasazení na 
přepážku dřezu, snadné sejmutí a uložení

Protiodkapávací miska
Po použití zachycuje přebytečnou vodu

Uzamykatelný dávkovač
Ochrana před ztrátou mycího prostředku
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Světová centrála
Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102 

Evropská centrála
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Hygiene s.r.o.
Hlinky 118
603 00 Brno
Tel.: 543 518 250
www.ecolabcz.cz

www.ecolab.com
© 2015 Ecolab USA Inc. Všechna práva vyhrazena.

Žádná instalace a napojování 
na přívod vody, 

O 96% MÉNĚ 
ODPADU 
Z OBALŮ*

– Solid Mobile Dispenser se
snadno skladuje a zabírá 
méně místa.

ÚČINNOST
Přípravek ve formě pevného 
bloku zajišťující odstranění i 
nejodolnějšího znečištění a 
přinášející zářivě lesklé nádobí.

ÚSPORA
Dávkování správného množství 
prostředku bez rozlévání, 
plýtvání a odpadu vám pomáhá 
snížit náklady.

STABILITA
Snadno použitelný dávkovač
Solid Mobile Dispenser použije 
pokaždé optimální množství 
prostředku, takže se můžete 
spolehnout na přesnou 
koncentraci mycího roztoku.

*oproti standardnímu balení

PRODUKT
Přípravek Balení Popis

SOLID 
MANUAL 
DETERGENT 

2x1 kg

Snadno 
odstraňuje 
odolné 
nečistoty a 
přináší zářivě 
lesklé nádobí




