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Bucatarii

G-Pro GEL Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

226-001 G-Pro GEL 1,00 1,00 1,90 € 2,35 € 

226-005 G-Pro GEL 5,00 5,00 9,28 € 11,50 € 

226-010 G-Pro GEL 10,00 10,00 15,72 € 19,49 € 

226-025 G-Pro GEL 25,00 25,00 31,89 € 39,54 € 

226-1000 G-Pro GEL 1000,00 1000,00 1.000,00 € 1.240,00 € 

G-Pro MAT Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

227-001 G-Pro MAT 1,10 1,00 3,60 € 4,46 € 

227-005 G-Pro MAT 5,50 5,00 14,40 € 17,86 € 

227-010 G-Pro MAT 11,00 10,00 26,40 € 32,74 € 

227-025 G-Pro MAT 27,50 25,00 55,20 € 68,45 € 

227-1000 G-Pro MAT 1100,00 1000,00 1.800,00 € 2.232,00 € 

G-Pro CLARMAT Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

228-001 G-Pro CLARMAT 1,00 1,00 3,00 € 3,72 € 

228-005 G-Pro CLARMAT 5,00 5,00 13,20 € 16,37 € 

228-010 G-Pro CLARMAT 10,00 10,00 24,00 € 29,76 € 

228-025 G-Pro CLARMAT 25,00 25,00 50,40 € 62,50 € 

228-1000 G-Pro CLARMAT 1000,00 1000,00 1.560,00 € 1.934,40 € 

G-Pro Grill Cleaner Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

237-001 G-Pro Grill Cleaner 1,00 1,00 3,75 € 4,65 € 

237-005 G-Pro Grill Cleaner 5,00 5,00 15,73 € 19,50 € 

237-010 G-Pro Grill Cleaner 10,00 10,00 30,25 € 37,51 € 

G-Pro ABRAMIL Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

234-001 G-Pro ABRAMIL 1,40 1,00 3,00 € 3,72 € 

234-005 G-Pro ABRAMIL 7,00 5,00 13,20 € 16,37 € 

234-010 G-Pro ABRAMIL 14,00 10,00 24,00 € 29,76 € 

234-025 G-Pro ABRAMIL 35,00 25,00 50,40 € 62,50 € 

234-1000 G-Pro ABRAMIL 1400,00 1000,00 1.680,00 € 2.083,20 € 
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G-Pro CLARMAT  este un agent de clatire pentru masini automate de spalat vase. Acest produs se foloseste la toate tipurile de 

masini automate de spalat vase. Clateste si usuca lasand produsele clare, stralucitoare si protejand aparatul. Actioneaza fara 

spumare. Se foloseste la masinile automate de vase profesionale, pe banda , masini automate pentru pahare si masini de spalat 

vase casnice. Mod de utilizare: Dozare se face  prin sisteme de dozare automate sau manual introdus in rezervoarele de 

dozare. Se dozeaza ca. 0,8-2 ml la 1 litru de apa (0,8 : 1000) dupa cantitatea produselor clatite si marimea masini de spalat vase.

01.04.2016 Ultima revizuire : 12.02.2014

G-Pro GEL este un detergent manual pentru vesela. Curăţă vesela  şi tacâmurile, fara sa lase urme iar datorita ingredientelor 

active inlatura eficient grasimea. Este delicat cu mainile dumneavoastra, da stralucire si igenizeaza vesela.Mod de utilizare: Se 

adauga 5-20ml de G-Pro GEL in bazinul de spalare (6-8 litri apa). Cand efectul de eliminare a grasimii devine mai slab, se va 

adauga mai mult produs. Dupa spalare se clateste suprafata curatata cu multa apa

G-Pro MAT  este un detergent profesional pentru vesela automat. Solutia de curatat pentru masina de spalat vase  dizolvă şi 

îndepărtează murdăria şi petele rapid şi în condiţii de siguranţă , indeparteaza reziduurile alimentare (amidon , grăsimi, proteine). 

Produsul este potrivit pentru toate tipurile de duritate a apei. Acesta conţine  substante de protecţie pentru  metal şi igenizeaza 

vesela dumneavoastra.Mod de utilizare: Se dozeaza prin sistemul automat de dozare sau manual se adauga ca. 1-8 ml in vasul 

pentru detergent al  masinii de spalat vase

G-Pro Grill Cleaner este solutie profesionala de curatare a cuptoarelor, gratarelor si a convectoarelor din bucatariile industriale. Dizolvă și îndepărtează rapid și în condiții de 

siguranță grasimi, uleiuri, reziduuri de proteine si resturile de mancare arse, precum si  alte depuneri persistente. Curăță bine fără a fi necesara frecarea. Produsul 

actioneaza igienizat. Se poate utiliza atat pe suprafete fierbinți cat si pe cele reci.Domeniul de aplicare: Curățarea si igenizarea  suprafețelor rezistente la actiunea 

substantelor  alcaline  cum ar fi: gratare, friteuze, camere de fum, hote, gratare, cuptoare si cuptoare cu convector.            Mod de utilizare: La un grad de murdărire 

normală produsul poate fi diluat dupa cum urmeaza:Convectoare, cuptoare: 1: 5 la 1: 20; Grătare:  01 :25, - 01:50;Tavi: 01:50 la 1:100. Produsul se pulverizeaza și în 

funcție de gradul de depunere  a murdariei – se lasă timp de 2 - 60 de minute sa actioneze. La un grad de murdarire mare unitatea se încălzeste la 50 ° C, se pulverizeaza  

cu produsul pur și se lasa o perioada scurta sa actioneze .Se clateste ulterior cu apa  sau cu un amestec de apă și oțet pentru neutralizare. Pentru neutralizare se poate 

folosi otet pur. 

G-Pro ABRAMIL este o crema de curatat,foarte puternica si economica, cu abrazive naturale şi degresatoare. G-Pro ABRAMIL  dizolva 

repede reziduurile de grasime si crustele  depuse   pe suprafete. Este indicat in special pentru suprafeţe din oţel inoxidabil sau inox şi  

diferite aparate, precum şi pentru  plite ceramice, vase de gătit, cazi, vase de toaletă, faianta, chiuveta din otel inoxidabil, plite ceramice in 

bucatarii si in special in gastronomie. Nu este adecvat pentru suprafeţe sensibile şi vopsite, sticla acrilica, mase plastice sensibile.Mod de 

utilizare: Se aplică nediluat, cu o cârpă sau burete pe suprafata de curatat. În funcţie de murdărie cu o cârpă moale sau un burete, 

frecati cu partea fina a buretelui de bucatarie  iar apoi se clăteşte. Se poate folosii si la o dilutie de  (1:100 diluţie aprox). Se agita bine 

înainte de utilizare. 
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G-Pro Putz Fix Degresant Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

238-001 G-Pro Putz Fix Degresant 1,00 1,00 3,00 € 3,72 € 

238-005 G-Pro Putz Fix Degresant 5,00 5,00 14,00 € 17,36 € 

238-010 G-Pro Putz Fix Degresant 10,00 10,00 26,00 € 32,24 € 

G-Pro Inox Balsam Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

262-001 G-Pro Inox Balsam 1,00 1,00 14,00 € 17,36 € 

Stahlblank Inox Cleaner Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

216-001 Stahlblank Inox Cleaner 1,00 1,00 7,50 € 9,30 € 

216-005 Stahlblank Inox Cleaner 5,00 5,00 20,00 € 24,80 € 

216-010 Stahlblank Inox Cleaner 10,00 10,00 30,00 € 37,20 € 

216-025 Stahlblank Inox Cleaner 25,00 25,00 62,50 € 77,50 € 

Obiecte sanitare

G-Pro SAMIDO BLEACH Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

220-001 G-Pro SAMIDO BLEACH 1,10 1,00 2,38 € 2,95 € 

220-005 G-Pro SAMIDO BLEACH 5,50 5,00 9,60 € 11,90 € 

220-010 G-Pro SAMIDO BLEACH 11,00 10,00 17,40 € 21,58 € 

220-025 G-Pro SAMIDO BLEACH 27,50 25,00 42,36 € 52,53 € 

220-1000 G-Pro SAMIDO BLEACH 1100,00 1000,00 1.320,00 € 1.636,80 € 

G-Pro Sani Cleaner Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

236-001 G-Pro Sani Cleaner 1,00 1,00 1,80 € 2,23 € 

236-005 G-Pro Sani Cleaner 5,00 5,00 8,00 € 9,92 € 

236-010 G-Pro Sani Cleaner 10,00 10,00 14,00 € 17,36 € 

G-Pro SAMIDO BLEACH  este o  solutie concentrata de curăţare pe baza de  clor si spumă alcalina. Ajuta la igienizarea obiectelor 

sanitare , elimina, grăsimi , mirosuri din scurgeri, blocajele de scurgere, s.a.m.d.  Produsul poate fi adăugat, de asemenea, pentru albirea 

rufelor si indepartarea petelor. Se foloseste doar la rufele albe. G-Pro SAMIDO BLEACH este potrivit pentru ţevi de plastic, toate 

suprafetele rezistente la clor substante alcaline, în băi şi toalete, piatra, plastic, oţel, recipiente din plastic , cazi, dusuri, canalizare şi 

rigole, albirea rufelor. Recomandari: testati materialul intr-o zona ascunsa inainte de folosire. Mod de utilizare: Pentru igenizarea  

suprafetelor: se utilizeaza in dilutie 120ml / 8 litri de apa calda sau fierbinte. Pentru curatare si improspatare produsul se aplica nediluat, 

se lasa sa actioneze 5 minute dupa care se clateste. ATENŢIE! A nu se folosi  impreuna cu alte produse de curatat!

Detergent pentru suprafete din inox. Suprafetele vor fi curatate usor si protejate, obtinand o noua stralucire. Efectul de conservare 

al retetei protejeaza de murdarire si actioneaza antistatic prin aplicarea unui film subtire pe suprafata tratata.Elimina amprentele 

de pe inox sau aluminiu.Mod de utilizare: Suprafetele trebuie umezite inainte de curatare. Extrem de economic in utilizare se 

poate dilua la  folosirea regulata de la 1:1 pana la 1:10. Nu se foloseste la metalele care actioneaza la acid cum este 

zincul,aluminiul etc: 

G-Pro Sani Cleaner este un detergent profesional pentru igenizarea  obiectelor sanitare. Indeparteaza  ușor fara a deteriora suprafetele, 

urme de calcar, murdărie și săpun.Curăță si igienizeaza  lasănd suprafețele lucioase si stralucitoare avand in acelasi timp un miros 

plăcut.Domeniul de utilizare: Pentru toate suprafetele rezistente la acizi și obiecte din toalete, bai, dusuri . Nu se utilizeaza pentru  

pardoseli din piatra naturala. Mod de utilizare: Se aplica diluat dupa cum urmeaza: 40 - 80 ml la 8 litri apă,doza poate fi mai mare la 

depuneri persistente de calcar. După un timp scurt, clătiți bine cu apă. Rosturile se indica sa fie umezite in prealabil. O dozare corectă 

micsoreaza costurile și reduce impactul asupra mediului.

G-Pro Putz Fix Degresant este un degresant profesional  puternic alcalin utilizat pentru indepartarea filmului de ulei si  grăsimi din 

bucatarii si industrie.Domeniu de utilizare: Este utilizat in industria alimentară pentru suprafetele rezistente-alcalin, de exemplu 

podele din bucătării, podele din ateliere si spatii de productie, pardoseli din piatră De asemenea, se utilizeaza la curatirea cu 

masini automate a pardoselilor industrial si la aparate de spalare cu presiune. Nu este potrivit pentru linoleum.Mod de utilizare: 

Se aplica in dilutie dupa cum urmeaza: 0,1 - 2 litri la 10 litri de apă.Pentru inceput se indica testarea produsului pe o zona mai 

putin vizibila.

G-Pro Inox Balsam este o substanta profesionala utilizata pentru a elimina petele de apă, grăsime și depunerile de calcar de pe 

obiectele de crom si inox. Elimină petele fara a zgaria, lasand suprafetele stralucitoare.Domeniu de utilizare: Pentru curățarea și 

întreținerea suprafețelor și aparatelor din inox. Poate fi utilizat pentru echipamentele din bucatariile industriale, chiuvete, 

echipamente de gătit, mașini de cafea, blaturi de bucatarie,si suprafete cromate  sau din inox etc. Mod de utilizare:  Se 

pulverizeaza pur, se lasa scurt sa actioneze si se sterge. Pentru indepartarea petelor persistente , se incalzeste substanta dupa 

care se aplica pe suprafata se lasa sa actioneze iar apoi se sterge.
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Wecina WC Cleaner Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

207-001 Wecina WC Cleaner 1,00 1,00 2,50 € 3,10 € 

207-005 Wecina WC Cleaner 5,00 5,00 10,63 € 13,18 € 

207-010 Wecina WC Cleaner 10,00 10,00 20,60 € 25,54 € 

207-025 Wecina WC Cleaner 25,00 25,00 46,35 € 57,47 € 

Gehonol Detartrant Pro Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

197-001 Gehonol Detartrant Pro 1,00 1,00 2,38 € 2,95 € 

197-005 Gehonol Detartrant Pro 5,00 5,00 10,92 € 13,54 € 

197-010 Gehonol Detartrant Pro 10,00 10,00 21,00 € 26,04 € 

197-025 Gehonol Detartrant Pro 25,00 25,00 44,38 € 55,03 € 

Gebasan Detartrant Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

202-001 Gebasan Detartrant 1,00 1,00 3,13 € 3,88 € 

202-005 Gebasan Detartrant 5,00 5,00 10,00 € 12,40 € 

202-010 Gebasan Detartrant 10,00 10,00 16,25 € 20,15 € 

202-025 Gebasan Detartrant 25,00 25,00 36,25 € 44,95 € 

G-Pro COCOHAND Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

225-001 G-Pro COCOHAND 1,00 1,00 1,80 € 2,23 € 

225-005 G-Pro COCOHAND 5,00 5,00 7,20 € 8,93 € 

225-010 G-Pro COCOHAND 10,00 10,00 13,50 € 16,74 € 

225-025 G-Pro COCOHAND 25,00 25,00 30,60 € 37,94 € 

225-1000 G-Pro COCOHAND 1000,00 1000,00 990,00 € 1.227,60 € 

Industria alimentara

G-Pro CIP Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

260-020 G-Pro CIP 25,00 20,00 70,00 € 86,80 € 

G-Pro COCOHAND este un sapun lichid pentru maini cu un parfum delicat pe baza de plante (pe baza de ulei de nuca de cocos). 

G-Pro COCOHAND este foarte delicat pentru maini testat hipoalergenic si dermatologic. Este solubil in apa fara reziduri si foarte 

economic la utilizare. Este potrivit pentru toate tipurile de distribuitoare reîncărcabile.

Gebasan Detartrant este un detartrant concentrat si antistatic, cu miros proaspat folosit pentru toate suprafetele lavabile. Gebasan 

Detartrant îndepărtează radical, fără a afecta suprafeţele, depuneri minerale, pete de rugină, murdării cu conţinut de grăsimi. Se 

utilizeaza pentru curatire repetata. Gebasan Detartrant nu conţine acid clorhidric şi este complet biodegradabil! Mod de utilizare:  Înainte 

de începerea curăţării, suprafeţele trebuie umezite bine cu apă. Pentru curăţarea săptămânală, se foloseşte Gebasan Pool Detartrant in 

dilutie de pana la 1:5. După acţiunea corespunzătoare, se spală cu apă. Pe suprafeţele emaliate se foloseşte Gebasan Pool Detartrant 

diluat doar în procent de minim 1:4, dar nu se lasă să acţioneze, ci se spală imediat cu multă apă. Pentru pardoseli se utilizeaza in dilutie 

in functie de gradul de murdarie: 50-150 ml la 5 litri de apa.

Gehonol Detartrant Pro este un detartrant concentrat si antistatic cu un miros proaspat folosit pentru toate suprtafetele lavabile cu un grad 

de murdarie ridicat. Se foloseste doar pentru curatire de baza.Gehonol Detartrant Pro dizolvă rapid, sigur şi fără probleme sedimentele 

minerale, calcarul, petele de rugină, precum şi funinginea şi grăsimea. Mod de utilizare: Înainte de începerea curăţării, suprafeţele 

trebuie umezite bine cu apă. Pentru curăţarea de bază, în funcţie de gradul de murdărie, Gehonol Detartrant Pro se va aplica ori 

concentrat, ori diluat cu apă într-un procent de 1:5. Apoi se freacă scurt timp cu peria. După o perioadă de acţionare corespunzătoare (5-

10 min), se spală cu multă apă. Nu se lasa sa se usuce pe suprafata care trebuie curatata!

Wecina WC Cleaner este un concentrat cu efect puternic, pe bază de acizi minerali, ce nu atacă suprafeţele, folosit pentru curăţarea de 

bază şi menţinerea curăţeniei pe suprafeţele din ceramică, sticlă, porţelan, crom, oţel, plastic etc.Wecina WC Cleaner îndepărtează 

radical, fără a afecta suprafeţele, depuneri minerale, pete de rugină, precum şi murdării cu conţinut de grăsimi.Wecina WC Cleaner 

curăţă şi dezodorizează printr-o singură etapă de lucru. Mod de utilizare: Înainte de începerea curăţării, suprafeţele trebuie umezite bine 

cu apă. Diluare cu apă pentru curăţenia de bază: 1:1 până la 1: 3; Diluare cu apă pentru menţinerea curăţeniei : 1:3 până la 1: 6; În caz 

de murdărie persistentă, Wecina WC Cleaner poate fi utilizat şi concentrat. Pentru utilizarea în aparate de înaltă presiune, recomandăm o 

diluare de 1:5. După acţiunea corespunzătoare, se spală cu multă apă.

Detergent industrial pentru utilajele utilizate in productia alimentara.G-Pro CIP este o solutie profesionala acida utilizata în curățarea cu 

sisteme automate a containerelor din material plastic sau metal și pentru curățarea de containere, cutii, rezervoare și conducte în 

industria alimentară. G-Pro CIP este ultra-concentrat, puternic și igienic.Domeniu de utilizare: Curățarea de containere, cutii, rezervoare și 

conducte. Mod de utilizare:  Concentrații: în funcție de contaminare: Containere și cutii: de la 0.25%,Temperatura benzilor de spalare: 50 

° C;Timpii de expunere în funcție de mașină;Rezervoare și țevi: se clătesc in prealabil cu apă; Concentrații: 0,5 până la 1%; Temperatura: 

50 - 80 ° C, timp de expunere: 7-15 min.Suprafețe și piese de mașini care vin în contact cu alimentele, după curățare se clătesc bine cu 

apă potabila.
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G-Pro Spuma Activa Dezinfectanta Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

239-020 G-Pro Spuma Activa Dezinfectanta 23,40 20,00 54,00 € 66,96 € 

G-Pro DCA Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

261-020 G-Pro DCA 26,40 20,00 70,00 € 86,80 € 

G-Pro Milch Schaum Cleaner Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

263-001 G-Pro Milch Schaum Cleaner 1,00 1,00 8,00 € 9,92 € 

Produse generale pentru curatenie 

G-Pro FLOOR 5 in 1 Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

230-001 G-Pro FLOOR 5 in 1 1,00 1,00 3,60 € 4,46 € 

230-005 G-Pro FLOOR 5 in 1 5,00 5,00 15,60 € 19,34 € 

230-010 G-Pro FLOOR 5 in 1 10,00 10,00 30,00 € 37,20 € 

230-025 G-Pro FLOOR 5 in 1 25,00 25,00 67,20 € 83,33 € 

230-1000 G-Pro FLOOR 5 in 1 1000,00 1000,00 2.040,00 € 2.529,60 € 

G-Pro UNIVERSAL Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

221-001 G-Pro UNIVERSAL 1,05 1,00 2,25 € 2,79 € 

221-005 G-Pro UNIVERSAL 5,25 5,00 8,55 € 10,60 € 

221-010 G-Pro UNIVERSAL 10,50 10,00 15,75 € 19,53 € 

221-025 G-Pro UNIVERSAL 26,25 25,00 37,58 € 46,59 € 

221-1000 G-Pro UNIVERSAL 1050,00 1000,00 1.200,00 € 1.488,00 € 

G-Pro UNIVERSAL este un deterget universal alcalin concentrat  care  îndepărtează repede şi bine, protejând suprafetele, mai 

ales murdărie uleioasă şi cu conţinut de grăsimi, sedimente atmosferice, funingine grafit, etc. Curata cu succes gresie, piatra 

naturala, ciment,  pvc, precum si alte suprafete.Se poate utiliza si impreuna cu un aparat de curatat cu presiune.       Mod de 

utilizare: G-Pro UNIVERSAL se utilizeaza in functie de  gradul de murdarie diluat: 80-1000 ml in 10 l de apa. Se aplica si se lasa 

cateva minutesa actioneze se freaca bine iar apoi  se clateste.

G-Pro FLOOR 5 in 1 este un detergent concentrat pentru spalarea manuala a pardoselilor. Are efect de ingrijire si confera 

pardoselei stralucire si un parfum proaspat. Se usuca fara sa lase urme. Este indicat pentru curătarea si întretinerea tuturor 

suprafetelor lucioase rezistente la apa cum ar fi PVC, linoleum, cauciuc, faianta, piatra, lemn de esentă tare si parchet 

laminat.Mod de utilizare: Se utilizeaza in dilutie: 20 - 80 ml la 8 litri de apa. Se aplica utilizand mopul sau alte metode folosite la 

spalarea manuala a pardoselilor.

G-Pro DCA este un solvent pentru depunerile de fum din camerele de afumare, folosit pentru a curăța camere de fum, grătare, cuptoare, 

recipienti de fierbere mezeluri , cuptoare de prajire ,cuptoare cu convectie din brutării, măcelării și întreprinderi din industria alimentara. 

Solutia poate fi pulverizata spumata sau fiarta în recipiente. Elimină, de asemenea  cele mai persisitente depuneri de, grasimi, proteine, 

aluat și funingine.Domeniul de aplicare: Se utilizeaza in dilutii adecvațe pentru  toate suprafețele rezistente la substante alcaline, cum ar fi 

cele din inox, polietilena, PVC rigid, polipropilena. Atunci când aveti dubii testati produsul pe o zona mai putin vizibila. Mod de utilizare:  

Pulverizare / spumare: 160-800 ml la 8 litri  de apa.Soluția de curățare se pulverizează iar după aproximativ 15 - 30 min se clăteste cu apă 

potabilă.Fierberea: 500 -  800 ml la 8 litri de apă, sau  o dilutie în proporție de 5% - 10% se incalzeste  până la aproximativ 60 ° C - 80 ° C 

. Clătiți cu apă potabilă dupa o expunere de 15- 30 min.  

G-Pro Milch Schaum Cleaner este o solutie profesionala foarte concentrata speciala pentru industria lactatelor. Indeparteaza cu usurinta  

depunerile de lapte din aparate de cafea profesionale. Acesta poate fi folosit pentru decalcifierea în condiții de siguranță a mașini de 

cafea, fara a o deteriora.Domeniu de utilizare: Curățarea duzelor  pentru spumă de lapte, a furtunelor si rezervoarelor de lapte din 

masinile de cafea profesionale.  Mod de utilizare: Dozare: 40 ml / 1 Litru de apă. Se amestecă solutia cu apa intr-un recipient. Furtunul 

pentru lapte se introduce in recipientul cu dilutia si apoi se porneste programul de curatire a aparatului în conformitate cu instrucțiunile 

producătorului mașinii. Pentru curatirea pieselor individuale ale mașinii,  în funcție de gradul de murdarire se lasa in solutie 10 - 20 de 

minute dupa care se clatesc. Suprafețe și piese de mașini care vin în contact cu alimentele, după curățare se clatesc bine cu apă 

potabila.

G-Pro Spuma Activa Dezinfectanta este o substanta profesionala  alcalina de curatenie, cu conținut de clor si  silicat . Spuma 

activa se caracterizeaza  prin aderenta foarte buna și este adecvata si pentru suprafete inclinate. Până la o diluție de 5%  nu 

ataca suprafetele de aluminiu .Domeniu de aplicare: Pentru toate suprafețele rezistente la substante  alcaline și clor.Mod de 

utilizare:1.Clătiți cu apă de 40-60 ° C pentru a elimina contaminarea initiala.2.Se spumeaza  suprafețele care trebuie curățate cu 

o solutie de 2- 5% , timp de contact 10-20 minute3. Clătiți cu apă de 40-60 ° C până la eliminarea  substantei alcaline.  Se 

verifica eficacitatea clatirii folosind benzi de test pentru determinarea pH-ului.
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G-Pro SOFT BLUE Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

223-001 G-Pro SOFT BLUE 1,00 1,00 1,94 € 2,40 € 

223-005 G-Pro SOFT BLUE 5,00 5,00 7,98 € 9,89 € 

223-010 G-Pro SOFT BLUE 10,00 10,00 14,94 € 18,53 € 

223-025 G-Pro SOFT BLUE 25,00 25,00 32,25 € 39,99 € 

223-1000 G-Pro SOFT BLUE 1000,00 1000,00 902,50 € 1.119,10 € 

Kraftreiniger Universal Cleaner Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

212-001 Kraftreiniger Universal Cleaner 1,00 1,00 3,13 € 3,88 € 

212-005 Kraftreiniger Universal Cleaner 5,00 5,00 11,25 € 13,95 € 

212-010 Kraftreiniger Universal Cleaner 10,00 10,00 20,00 € 24,80 € 

212-025 Kraftreiniger Universal Cleaner 25,00 25,00 44,50 € 55,18 € 

TYP 210 Degresant Pro Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

192-001 TYP 210 Degresant Pro 1,00 1,00 2,50 € 3,10 € 

192-005 TYP 210 Degresant Pro 5,00 5,00 10,00 € 12,40 € 

192-010 TYP 210 Degresant Pro 10,00 10,00 18,50 € 22,94 € 

192-025 TYP 210 Degresant Pro 25,00 25,00 40,75 € 50,53 € 

G-Pro IMPRISE GLASS Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

222-001 G-Pro IMPRISE GLASS 1,00 1,00 1,74 € 2,16 € 

222-005 G-Pro IMPRISE GLASS 5,00 5,00 7,69 € 9,53 € 

222-010 G-Pro IMPRISE GLASS 10,00 10,00 14,15 € 17,54 € 

222-025 G-Pro IMPRISE GLASS 25,00 25,00 31,88 € 39,53 € 

222-1000 G-Pro IMPRISE GLASS 1000,00 1000,00 855,00 € 1.060,20 € 

G-Pro FURNITURE Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

233-0003 G-Pro FURNITURE 0,30 0,30 3,30 € 4,09 € 

233-001 G-Pro FURNITURE 1,00 1,00 8,80 € 10,91 € 

G-Pro DESMILA Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

232-001 G-Pro DESMILA 0,95 0,95 14,40 € 17,86 € 

232-010 G-Pro DESMILA 10,00 10,00 91,20 € 113,09 € 

G-Pro IMPRISE GLASS este o solutie care curata usor si eficient suprafete din sticla, email, plastic, geamuri si multe alte 

suprafete. Se usuca rapid, lasand suprafetele stralucitoare, fara urme.Mod de utilizare: G-Pro IMPRISE GLASS se pulverizeaza 

pe suprafata ce urmeaza a fi curatata, apoi se sterge cu o carpa uscata sau un prosop de hartie.

G-Pro SOFT BLUE este un solutie cu alcool  pentru curatat suprafete sensibile. Curata suprafete netede si lucioase fara a lasa 

urme si le confera stralucire. Curata sticla, metal, marmura slefuita, oglinzi , ferestre, obiecte de mobilier, podele, s.a.m.d. Mod 

de utilizare: Se utilizeaza in forma pura sau diluat  in functie de tipul mizeriei. Pentru intretinerea curateniei se dilueaza 40 - 80 

ml la 8 Litri de apa . Se sterge doar usor umed. Stergerea pentru uscare nu mai este necesara.

Typ 210 Degresant Pro este un agent alcalin de curăţare, pentru toate suprafetele lavabile. Recomandat pentru curatire de baza. Pentru pardoseli se poate utiliza regulat. 

Typ 210 Degresant Pro se utilizeaza la îndepărtarea fără probleme a grăsimiilor de pe ceramica, sticla, portelan, inox, plastic etc.Dizolvă repede şi bine, mai ales murdărie 

uleioasă şi cu conţinut de grăsimi, sedimente atmosferice, funingine etc.Typ 210 Degresant Pro este complet biodegradabil !Mod de utilizare: În funcţie de gradul de 

murdarie, Typ 210 Degresant Pro se diluează cu apă în procent de 1:5. Pentru suprafetele foarte murdare sau cu mizerie invechita se foloseste in dilutie de 1:1 sau in stare 

pura. Pentru pardoseli se utilizeaza in dilutie 50-150 ml la 5 litri de apa in functie de gradul de murdarie. Se aplică pe suprafaţe, se lasă să acţioneze puţin timp şi apoi se 

îndepărtează prin clatire cu multa apa. La aplicarea în aparate de înaltă presiune, se recomandă o concentraţie de 1:50. Nu se lasa sa se  usuce pe suprafete.

G-Pro DESMILA este un gel cosmetic  pentru reinprospatarea si decontaminarea mainilor . Potrivit pentru zonele cu cerințe de 

igienă ridicate, pentru igiena mâinilor, de exemplu, în spitale, case de ingrijire, cabinete medicale.  În perioada de 30 secunde 

elimina 99,9% din cele mai importante boli cauzatoare de germeni. G-Pro DESMILA este foarte protectoare cu pielea, chiar și la 

utilizarea repetată.Mod de utilizare: Se utilizeaza fara apa si prosop. Igenizarea mainilor: se aplica pe maini cel putin 3 ml de gel  

si timp de 30 de secunde se intinde pe toata suprafata mainilor.

G-Pro FURNITURE  este un produs ecologic cu efect de curatire si protectie pentru suprafetele din lemn. Curata praful si 

murdaria, lustruieste, protejeaza impotriva murdariei si a petelor.Mod de utilizare: G-Pro FURNITURE se aplica si se intinde pe 

suprafata care urmeaza a fi curatata si se lasa sa actioneze. Nu este nevoie de lustruire ulterioara.

Kraftreiniger Universal Cleaner este un agent universal usor alcalin, pentru curăţarea de bază şi menţinerea curăţeniei pe suprafeţele de ceramică, sticlă, 

porţelan, plastic, uşi, cadre de ferestre, PVC,textile,lemn etc. Kraftreiniger Universal Cleaner îndepărtează repede şi bine, protejând suprafele, mai ales 

murdărie uleioasă şi cu conţinut de grăsimi, sedimente atmosferice, funingine etc.Mod de utilizare: Diluare cu apă pentru curăţarea de bază: 1:1 până la 1:5; 

Pentru menţinerea curăţeniei: 1:5 până la 1:10; Pentru geamuri: 1:10; Pentru textile: 1 : 1 pana la 1:5; Pentru pardoseli: 50-150 ml la 5 litri de apa. Fiind un 

agent de curatare universal, curata o gama foarte larga de suprafete si materiale iar o dilutie corespunzatoare poate fi determinata pe loc in functie de gradul de 

murdarie a suprafetei care urmeaza a fi curatata.Pentru utilizarea în dispozitive de pulverizare se foloseşte o concentraţie de 1:50. După o perioadă de acţionare 

corespunzătoare (5-10 min), se spală cu multă apă. Nu se lasa sa se usuce pe suprafete.
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Detergenti rufe

G-Pro Wasch Fix Automat Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

217-020 G-Pro Wasch Fix Automat 20,00 32,50 € 40,30 € 

G-Pro Balsam Lichid Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

219-001 G-Pro Balsam Lichid 1,00 1,00 1,60 € 1,98 € 

219-005 G-Pro Balsam Lichid 5,00 5,00 7,60 € 9,42 € 

G-Pro Sbleach Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

235-001 G-Pro Sbleach 1,00 1,00 1,80 € 2,23 € 

235-005 G-Pro Sbleach 5,00 5,00 8,00 € 9,92 € 

235-010 G-Pro Sbleach 10,00 10,00 14,00 € 17,36 € 

G-Pro Wasch Fix Automat  este un detergent de rufe profesional granulat care asigură curățirea si igenizarea in adancime a fibrelor de material. Este: concentrat, igienic, puternic, nu contine 

fosfați. Este eficient la toate temperaturile de spălare (30, 60 și 90 de grade). Domeniu de utilizare: Potrivit pentru rufe albe și colorate din fibre sintetice, bumbac sau țesături mixte. A nu se folosi 

pe lână și mătase. Mod de utilizare: Pentru o mașină cu un tambur de 4-5 kg de rufe introduceți în funcție de gradul de murdarire următoarele dozaje:

Duritatea apei   Usor      Normal           Murdar   Foarte murdar

moale               10ml        16ml                26ml          39ml

mediu               10ml        21ml                32ml          42ml

dura                 16ml        26ml                37ml          48ml

G-Pro Balsam Lichid este un balsam de rufe concentrat,cu  parfum floral proaspat. Balsamul face rufele pufoase imbunatatind 

confortul de utilizare.. Aceasta reduce electricitatea statică a rufelor și le protejează împotriva uzurii premature.

Domeniu de utilizare: Ca si balsam după spălarea rufelor. Potrivit pentru toate tipurile de țesături.

Mod de utilizare: Se adauga in distribuitorul de balsam al mașinii de spălat automate. Dozaj: 60 ml pt. țesături sintetice. 80 ml 

pentru tesaturi mixte, lână si bumbac.

G-Pro Sbleach este un înălbitor de rufe concentrat pentru indepartarea petelor cu actiune de înălbire pe bază de oxigen activ. Indepărtează petele de alimente, 

mucegai, urina și pete de iarbă avand si efect dezinfectant.Domeniul de utilizare: Potrivit pentru toate rufele albe si colorate.A nu se folosi pe lână, amestecuri 

de lână, mătase și piele.Mod de utilizare:  In  mașina de spălat automata  40-110 ml/spălare. La pete pe rufe albe se aplica solutia pura.Pentru rufele colorate 

se lasa maxim 30 min sa actioneze, iar la țesături albe max 6 ore perioada in care se indica sa frecati usor cu un burete moale.ATENȚIE! A nu se folosi cu alte 

produse, pot elibera gaze periculoase (clor).
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