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Όποιος επιδιώκει την 
λάμψη στο πλύσιμο, 
δεν χρειάζεται περισ-
σότερα από ένα πλυ-
ντήριο πιάτων
Εδώ και πάνω από 60 χρόνια η Winterhalter είναι συνώνυμο του τέλειου  
αποτελέσματος πλύσης.  
Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις από μία πηγή: Εκτός από μία εξαίρε-
τη και καινοτόμο τεχνολογία πλυντηρίων πιάτων, σας προσφέρουμε επίσης 
ποιοτικά προϊόντα υγιεινής πλύσης, αποδοτικές συσκευές επεξεργασίας νερού, 
εξαρτήματα και τέλειο σέρβις. Γιατί μόνο με τέλεια συντονισμένα, μεταξύ τους 
με ακρίβεια συνεργαζόμενα στοιχεία μπορεί να επιτευχθεί σταθερά ένα λαμπε-
ρό αποτέλεσμα πλύσης.

Με την εμπειρία ετών και τις γνώσεις ως ειδικός σε θέματα επαγγελματικής 
πλύσης, η Winterhalter προσφέρει μία δοκιμασμένη στην πράξη, ποιοτική και 
αξιόπιστη γκάμα καθαριστικών και ειδών υγιεινής πλύσης. 

Στα πλαίσια της ανάπτυξης των προϊόντων μας διενεργούμε συνεχείς δοκιμές 
απόδοσης και εφαρμογών, βελτιστοποιώντας τις φόρμουλες με γνώμονα την 
τεχνολογία πλύσης της Winterhalter. Οι συνεχής ανάπτυξη νέων καινοτομιών 
εγγυάται υγιεινή, καθαριότητα και λάμψη και διασφαλίζει πως ανταποκρινόμα-
στε σε συνεχώς υψηλότερες απαιτήσεις.

Γκάμα καθαριστικών και ειδών υγιεινής πλύσης •
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Η υγιεινή πλύσης της Winterhalter – 
το νέο πρότυπο λάμψης

• Πελατοκεντρική προσέγγιση

Στη Winterhalter αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην αποδοτικότητα και τη φιλικότητα προς τον χρήστη. 
Για αυτό εργαζόμαστε συνεχώς προκειμένου να κάνουμε καλύτερα τα προϊόντα μας – τόσο ως προς τα 
τυπικά τους χαρακτηριστικά όσο και ως προς το περιεχόμενο.  
Η γκάμα καθαριστικών και ειδών υγιεινής πλύσης της Winterhalter διαθέτει φόρμουλες ακόμα μεγαλύτε-
ρης αποτελεσματικότητας και ακρίβειας. 

Η γκάμα καθαριστικών και ειδών υγιεινής πλύσης της Winterhalter κάνει ευκολότερο τον χειρισμό και εντάσ-
σεται σε καλά μελετημένο σύστημα χωρίς απαιτήσεις γλωσσικών δεξιοτήτων. Αυτό επιτρέπει την γρήγορη 
κατανόηση όλων των πληροφοριών σχετικά με το προϊόν και το πεδίο χρήσης του.

Ποιες πληροφορίες σας παρέχουν οι συσκευασίες μας 

Χρώμα καπακιού: Υπόδειξη για τα συστατικά – στην  
προκειμένη περίπτωση κίτρινο για προϊόντα που  
περιέχουν ενεργό χλώριο  
Χρώμα δοχείου: Υποδηλώνει την ομάδα προϊόντων, στην 
προκειμένη περίπτωση ασημένιο γκρι για καθαριστικά  
Ονομασία προϊόντος: F 8400  
Μοτίβο φόντου: Το κύμα υποδηλώνει υγρά καθαριστικά  
Χρώμα ετικέτας: Το βιολετί υποδηλώνει καθαριστικά 
γενικής χρήσης  
Εικονογράμματα χρήσης: Το εικονόγραμμα σερβίτσιου 
και κατσαρόλας υποδηλώνει το ευρύ πεδίο χρήσης  
Σύντομη ονομασία: Καθαριστικό υγιεινής γενικής χρήσης
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Μία εικόνα αξίζει όσο 1000 λέξεις

Εικονογράμματα και η σημασία τους
Κατάλληλο 
ιδίως  
για το  
πλύσιμο 
ποτηριών

Κατάλληλο 
ιδίως  
για το  
πλύσιμο 
πιάτων  
τσαγιού  
και καφέ

Κατάλληλο
ιδίως
για το
πλύσιμο
πιάτων
φαγητού

Κατάλληλο 
ιδίως  
για το  
πλύσιμο  
μαχαιρικά 
είδη

Κατάλληλο 
ιδίως  
για το  
πλύσιμο 
δοχείων, 
ταψιών και 
εργαλείων 
εργασίας

Κατάλληλο 
για  
αλουμίνιο

Κατάλληλο 
για  
ασήμι

Κατάλληλο 
για  
σκληρό 
νερό 

Υπό όρους 
κατάλληλο 
για το  
πλύσιμο 
ποτηριών

Υπό όρους 
κατάλληλο 
για το  
πλύσιμο 
πιάτων  
τσαγιού  
και καφέ

Υπό όρους 
κατάλληλο 
για το  
λερωμένων 
πιάτων 
φαγητού

Υπό όρους 
κατάλληλο 
για το  
πλύσιμο 
μαχαιρικά 
είδη

Υπό όρους 
κατάλληλο 
για το  
πλύσιμο 
δοχείων, 
ταψιών και 
εργαλείων 
εργασίας

Υπό όρους
κατάλληλο
αλουμίνιο  
 
Υπό όρους 
κατάλληλο 
για ασήμι

Κατάλληλο 
για  
νερό 
μέτριας 
σκληρότη-
τας

Ακατάλληλο 
για το  
πλύσιμο 
ποτηριών

Ακατάλληλο 
για το  
πλύσιμο 
πιάτων  
τσαγιού  
και καφέ

Ακατάλληλο 
για το  
λερωμένων 
πιάτων 
φαγητού

Ακατάλληλο 
για το  
πλύσιμο 
μαχαιρικά 
είδη 

Ακατάλληλο  
για το  
πλύσιμο 
δοχείων, 
ταψιών και 
εργαλείων 
εργασίας 

Ακατάλληλο 
για  
αλουμίνιο

Ακατάλληλο 
για  
ασήμι

Κατάλληλο 
για  
μαλακό 
νερό

 
δεν περιέχει χλώριο 
 

δεν περιέχει φωσφορικά
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AG

CL PO4
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F 720 BLUe 

Επιλέξτε το κατάλληλο καθαριστικό 
με τρία βήματα
Η Winterhalter διαθέτει το κατάλληλο καθαριστικό για κάθε απαίτηση. 
Τα βασικά κριτήρια επιλογής είναι:

1. Προϊόντα προς πλύση 
2. Βρωμιά3. Ειδικές απαιτήσεις  
3. Ειδικές απαιτήσεις

Οι ακόλουθες συμβουλές επιλογής είναι ένας οδηγός τον οποίο θα βρείτε  
χρήσιμο για όλες τις τυπικές απαιτήσεις. Για ειδικές απαιτήσεις και προβλήματα 
απευθυνθείτε στον ειδικό της Winterhalter.

Βοήθεια επιλογής •

1. Προϊόντα 
προς πλύση

2.  Βρωμιά

3.  Ειδικές 
απαιτή-
σεις 

F 50 OD F 420 e F 8700 A 100 e  
A 120 e  
A 140 e 

Ποτήρια Πιάτα+Σκεύη Σκεύη

Υπολείμμα-
τα ποτών, 
π.χ. κρασί, 
μπύρα κτλ. 

Εξουδε-
τέρωση 
οσμών 
ποτηριών

Πλύση σε 
χαμηλή 
θερμοκρα-
σία

Ποτήρια  
χωρίς 
πρόσθετο 
γυάλισμα ή 
μαχαιροπή-
ρουνα

Προϊόντα  
προς πλύση 
από ασήμι, 
υψηλή 
ασφάλεια 
εργασίας, 
ουδέτερα 
λύματα

Σκληρό 
νερό

Πρόπλυση 
ενζύμων  
τούρμπο

Υπολείμ-
ματα ρο-
φημάτων, 
π.χ. από 
κοκτέιλ 
φρούτων, 
καφέ και 
τσάι

Ποτά, αποχρωματισμοί, 
βρωμιές τροφών  
(ελαφρά ξεραμένες)

F 30 F 40 F 300
P 300

F 8400
S 8400

F 6200
S 6200

Πλύση 
σε 
χαμηλή 
θερμο-
κρασία

F 6800 F 865 Plus
P 865 Plus
S 865 Plus

4.  Ειδικά κα-
θαριστικά

F 300 F 8500

Μπορείτε να ανατρέξετε στον οδηγό προϊόντων στη διεύθυνση www.winterhalter.de/chemie,  
για να επιλέξετε το κατάλληλο για την προοριζόμενη χρήση καθαριστικό και γυαλιστικό. 

AG ALAG AL AG AGAGALAG AL AG AL ALAL

AG AL AG AG AL AG ALALAG AGAL

ξεραμένα

Υπολείμματα τροφών

πολύ ξεραμένα

πάρα πολύ 
ξεραμένα, 
εναποθέσεις 
αμύλου

Υπολείμματα τροφών με 
υψηλή περιεκτικότητα 
σε λίπη ή/και πρωτεΐνες

Ποτήρια+Πιάτα+ 
μαχαιροπήρουνα

AL
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Αποτρέψτε τη διάβρωση του γυαλιού, προστατεύστε τα διακοσμητικά στοιχεία και εξασφαλίστε παρ' όλα 
αυτά υψηλή ποιότητα πλύσης - για τα καθαριστικά ποτηριών της Winterhalter κανένα πρόβλημα.  
Με συστατικά που προστατεύουν επιτυγχάνουν τέλεια λάμψη στα ποτήρια με ελάχιστη κατανάλωση. 

• Καθαριστικά ποτηριών

Τέλεια πλυμένα ποτήρια – 
Λάμψη χωρίς γυάλισμα

Πλεονεκτήματα που σας εξασφαλίζει η Winterhalter 
• Λάμψη χωρίς γραμμές και στίγματα
• Τέλεια σταθερότητα αφρού μπύρας
• Όμορφα ποτήρια για μεγάλο διάστημα
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 Προϊόν Σύντομη περιγραφή Μέγεθος(-η) δοχείου
Καθαριστικό ποτηριών
F 30

Υγρό καθαριστικό για προστασία διακοσμητικών σχεδίων Μπιτόνι 5 l
Μπιτόνι 12 kg

Απορρυπαντικο για ποτήρια
F 40

Υγρό καθαριστικό για προστασία διακοσμητικών σχεδίων 
με άοσμα συστατικά για την αφαίρεση υπολειμμάτων 
καφέ και τσαγιού

Μπιτόνι 12 kg

Ειδικό καθαριστικό ποτηριών
F 50 OD

Υγρό, αλκαλικό καθαριστικό για ποτήρια χωρίς 
διακοσμητικά σχέδια για εξουδετέρωση οσμών

Μπιτόνι 12 kg

AGAL CL

AL AG CL

AL AG CL PO4
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Τα καθαριστικά μπιστρό πρέπει να τα καταφέρνουν και στα δύο: Να κάνουν τα ποτήρια να λάμπουν και  
να καθαρίζουν τα πιάτα χωρίς να αφήνουν υπολείμματα πληρώντας τις απαιτήσεις υγιεινής. Για αυτό 
ενδείκνυνται τόσο για την προστασία των ποτηριών όσο και για το τέλειο αποτέλεσμα πλύσης των πιάτων 
με ελαφρές βρωμιές ή υπολείμματα καφέ ή τσαγιού.

• Καθαριστικά μπιστρό

Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς  
για μεικτά προϊόντα προς πλύση

Πλεονεκτήματα που σας εξασφαλίζει η Winterhalter 
• Λαμπερά ποτήρια και άψογα πιάτα
•  Εξάλειψη των ενοχλητικών υπολειμμάτων καφέ και 

τσαγιού
• Καθαρισμός με προστασία απαιτητικών υλικών
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Προϊόν Σύντομη περιγραφή Μέγεθος(-η) δοχείου
Απορρυπαντικό υγιεινής
F 300

Υγρό, αλκαλικό καθαριστικό με ενεργό χλώριο, ειδικά για 
σερβίτσια καφέ και τσαγιού

Μπιτόνι 5 l
Μπιτόνι 12 kg
Μπιτόνι 25 kg

Ειδικό απορρυπαντικό
F 420 e 

Φιλικό για το περιβάλλον, υγρό και αλκαλικό καθαριστικό 
για όλα τα εύρη νερού

Μπιτόνι 12 kg
Μπιτόνι 25 kg

Aπορρυπαντικό φιλικό προς  
τον άνθρωπο
F 720 BLUe

Φιλικό στο περιβάλλον, υγρό και ουδέτερο ως προς τα 
λύματα, καθαριστικό που προστατεύει τα υλικά

Μπιτόνι 10 l
Μπιτόνι 20 l

Απορρυπαντικό υψηλής 
υγιεινής 
P 300

Αλκαλικό καθαριστικό με ενεργό χλώριο, ειδικά για 
σερβίτσια καφέ και τσαγιού, σε μορφή σκόνης

Κουβάς 10 kg
Κουβάς 25 kg

AL AG

CL PO4AL AG

CL PO4AL AG

AL AG
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Τα καθαριστικά γενικής χρήσης της Winterhalter ενδείκνυνται για την αφαίρεση της συνηθισμένης βρωμιάς 
των πιάτων. Χάρη στον σύνθετο χαρακτήρα τους αφαιρούν αξιόπιστα όλα τα υπολείμματα.

• Καθαριστικά γενικής χρήσης

Οι αξιόπιστες allround λύσεις χαρίζουν
λάμψη στα πιάτα σας

Πλεονεκτήματα που σας εξασφαλίζει η Winterhalter 
• Σκληρά με το λίπος και τις πρωτεϊνικές βρωμιές
• Τέλεια ασφάλεια υγιεινής
•  Κατάλληλα για χρήση με όλους τους βαθμούς  

σκληρότητας νερού
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Προϊόν Σύντομη περιγραφή Μέγεθος(-η) δοχείου
Καθαριστικό υγιεινής γενικής 
χρήσης
F 8400

Υγρό, υψηλά αλκαλικό καθαριστικό γενικής χρήσης με 
ενεργό χλώριο

Χαρτοκιβώτιο (15 x φιάλες 1 l) 
Μπιτόνι 5 l

Μπιτόνι 12 kg
Μπιτόνι 25 kg

Βαρέλι 252 kg
Απορρυπαντικο για όλες τις 
χρήσεις
F 8700

Υγρό, εξαιρετικά αλκαλικό καθαριστικό γενικής χρήσης 
με ενεργό χλώριο, ειδικά για το εύρος σκληρού νερού

Μπιτόνι 12 kg
Μπιτόνι 25 kg

Καθαριστικό υγιεινής γενικής 
χρήσης
S 8400

Εξαιρετικά αλκαλικό καθαριστικό γενικής χρήσης με 
ενεργό χλώριο, σε μορφή σκόνης

Χαρτοκιβώτιο (2 x φυσίγγια 5 kg)

AGAL

AGAL

AGAL
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Για τα καθαριστικά υψηλής απόδοσης της Winterhalter οι επίμονες βρωμιές, όπως τα ξεραμένα  
υπολείμματα αμύλου, είναι παιχνιδάκι. Εγγυημένη καθαριότητα ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες.

• Καθαριστικά υψηλής απόδοσης

Λαμπρές επιδόσεις - ακόμα και σε 
επίμονες βρωμιές

Πλεονεκτήματα που σας εξασφαλίζει η Winterhalter 
•  Για όλες τις δύσκολες βρωμιές
•   Τέλος στις συσσωρευμένες εναποθέσεις χάρη στην 

εξαιρετική δράση διάλυσης του αμύλου 
• Καθαριστική ισχύς με ουδέτερη οσμή 
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Προϊόν Σύντομη περιγραφή Μέγεθος(-η) δοχείου
Δραστικό απορρυπαντικό
F 6200

Υγρό, εξαιρετικά αλκαλικό καθαριστικό με ισχυρή 
ικανότητα διάλυσης αμυλούχων υπολειμμάτων με άοσμα  
συστατικά, κατάλληλο και για την αφαίρεση υπολειμμάτων 
καφέ και τσαγιού

Μπιτόνι 12 kg
Μπιτόνι 25 kg

Βαρέλι 253 kg

Δραστικό απορρυπαντικό
F 6800

Υγρό, εξαιρετικά αλκαλικό καθαριστικό με ισχυρή 
ικανότητα διάλυσης αμυλούχων υπολειμμάτων 

Μπιτόνι 25 kg
Βαρέλι 300 kg

Δραστικό απορρυπαντικό
S 6200

Εξαιρετικά αλκαλικό, καθαριστικό με ουδέτερη οσμή και 
ισχυρή ικανότητα διάλυσης αμυλούχων υπολειμμάτων, σε 
μορφή σκόνης

Χαρτοκιβώτιο  
(2 x φυσίγγια 5 kg)

CL PO4AGAL

CL PO4AGAL

CL PO4AGAL
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Τα καθαριστικά σκευών της εταιρείας μας συνδυάζουν βέλτιστη προστασία των υλικών με υγιεινή  
καθαριότητα. Καθαρίζουν τα σκεύη ιδιαίτερα αποτελεσματικά προστατεύοντας τα. Τα ειδικά  
συστατικά εξασφαλίζουν προστασία ενεργού αφρού εντός του πλυντηρίου συσκευών εξοπλισμού.

• Καθαριστικό σκευών

Ήπια προστασία ειδικά 
για ευαίσθητα υλικά 

Πλεονεκτήματα που σας εξασφαλίζει η Winterhalter 
•  Σκληρά κατά της βρωμιάς από πρωτεϊνικά  

υπολείμματα και λίπη
•  Ενεργή προστασία αφρού για τέλεια απόδοση  

καθαρισμού
• Άριστη προστασία υλικών για ευαίσθητες επιφάνειες
•  Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μέθοδος 

TurboZyme καθιστά περιττή την πρόπλυση στο χέρι14



Προϊόν Σύντομη περιγραφή Μέγεθος(-η) δοχείου
Απορρυπαντικό ειδικό για 
αλουμίνιο
F 865 Plus

Υγρό, καθαριστικό σκευών με προστασία αφρού, 
κατάλληλο για είδη από αλουμίνιο για πλυντήρια 
συσκευών εξοπλισμού

Μπιτόνι 12 kg  
Μπιτόνι 25 kg

Βαρέλι 269 kg 

 
Απορρυπαντικό ειδικό για 
αλουμίνιο
P 865 Plus

Καθαριστικό σκευών με προστασία αφρού, κατάλληλο για 
είδη από αλουμίνιο για πλυντήρια συσκευών εξοπλισμού, 
σε μορφή σκόνης

Κουβάς 25 kg

Απορρυπαντικό ειδικό για 
αλουμίνιο
S 865 Plus

Καθαριστικό σκευών με προστασία αφρού, κατάλληλο για 
είδη από αλουμίνιο για πλυντήρια συσκευών εξοπλισμού, 
σε μορφή σκόνης

Χαρτοκιβώτιο  
 (2 x φυσίγγια 5 kg)

CLAL AG

CLAL AG

CLAL AG
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Ο καθαρισμός από μόνος του δεν αρκεί για ένα τέλειο αποτέλεσμα πλύσης. Για αυτό είναι απαραίτητα τα 
γυαλιστικά της Winterhalter. Εξουδετερώνουν τα υπολείμματα καθαριστικού και ξεπλένουν τα διαλυμένα 
υπολείμματα τροφών. Τα ειδικά συστατικά τους συμβάλλουν στο γρήγορο στέγνωμα.

• Γυαλιστικά

Το ιδανικό φινίρισμα 
για λαμπρό αποτέλεσμα

Πλεονεκτήματα που σας εξασφαλίζει η Winterhalter 
• Εγγυημένα γρήγορο στέγνωμα
• Λάμψη χωρίς γραμμές
• 100 % βιοδιασπώμενα
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Προϊόν Σύντομη περιγραφή Μέγεθος(-η) δοχείου
Γυαλιστικό γενικής χρήσης
B 100 N

Ουδέτερο προϊόν υψηλής συμπύκνωσης για όλες τις 
χρήσεις

Μπιτόνι 5 l
Μπιτόνι 10 l

Βαρέλι 200 kg

Ειδικό γυαλιστικό
B 150 OD

Ουδέτερο προϊόν υψηλής συμπύκνωσης για εξάλειψη 
οσμών

Μπιτόνι 10 l

Ειδικό γυαλιστικό
B 165 NE

Ουδέτερο προϊόν υψηλής συμπύκνωσης για προστασία 
αφρού

Μπιτόνι 5 l* 
Μπιτόνι 10 l

Γυαλιστικό γενικής χρήσης
B 200 S

Όξινο προϊόν υψηλής συμπύκνωσης για όλα τα εύρη 
νερού

Χαρτοκιβώτιο (6 x φιάλες 2 l)
Μπιτόνι 5 l*
Μπιτόνι 10 l

Βαρέλι 207 kg

Ειδικό γυαλιστικό
B 220 e 

Φιλικό για το περιβάλλον, όξινο προϊόν υψηλής 
συμπύκνωσης για όλες τις χρήσεις

Μπιτόνι 5 l
Μπιτόνι 10 l

* Παραγωγή βάσει παραγγελίας. Χρόνος παράδοσης περ. 8 εβδομάδες.

AL AG CL PO4

AL AG CL PO4

AL AG CL PO4

CL PO4AL AG

AL AG CL PO4
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• Γκάμα συμπληρωματικών προϊόντων

Δυνατοί βοηθοί
για κάθε απαίτηση
Παρέχουν λύσεις σε ό,τι αφορά το πλυντήριο πιάτων και τα προϊόντα προς πλύση: τα συμπληρωματικά 
προϊόντα της Winterhalter. Θέλετε να αφαιρέσετε τα επίμονα υπολείμματα καφέ, τσαγιού ή άμυλου, να 
προπλύνετε τα μαχαιροπίρουνα ή να αφαιρέσετε τα άλατα από το πλυντήριο πιάτων: η Winterhalter έχει 
την κατάλληλη λύση για εσάς.

Πλεονεκτήματα που σας εξασφαλίζει η Winterhalter 
• Ενισχυτικά τα ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις
• Αποδοτικότητα χρήσης
• Ακριβής επίλυση προβλημάτων

18



Προϊόν Σύντομη περιγραφή Μέγεθος(-η) δοχείου
Ταμπλέτες ενεργού χλωρίου
A 10 TK

Ταμπλέτες που περιέχουν ενεργό χλώριο για ενισχύουν 
τον καθαρισμό των υπολειμμάτων καφέ και τσαγιού

Χαρτοκιβώτιο  
(24 x δόσεις 160 g)

Ταμπλέτες καθαρισμού
A 15 MC

Ταμπλέτες για το πρόγραμμα αυτο-καθαρισμού των 
πλυντηρίων πιάτων της Winterhalter

Χαρτοκιβώτιο  
(10 x δόσεις 0,2-kg) 

Χαρτοκιβώτιο (20 x 0,05 kg)

Βασικό καθαριστικό
A 20 ST

Εξαιρετικά αλκαλικό συμπύκνωμα για τον βασικό 
καθαρισμό και την ενίσχυση της πλύσης σε μορφή σκόνης

Χαρτοκιβώτιο  
(12 x κουτιά 1 kg)

Καθαριστικό βύθισης 
μαχαιροπίρουνων  
A 30 CT

Αλκαλικό συμπυκνωμένο προϊόν για χειρωνακτικό 
καθαρισμό ανοξείδωτων σκευών και μαχαιροπίρουνων  
σε μορφή σκόνης 

Κουβάς 10 kg

Καθαρισμός επιφανειών  
με ισχύ υγιεινής  
A 40 GS

Υγρό καθαριστικό με ενεργό χλώριο κατά των επίμονων 
αποχρωματισμών

Χαρτοκιβώτιο  
(10 x φιάλες 750-ml)

Προκαθαριστικό
A 50 PC

Συμπυκνωμένο υγρό με περιορισμένο αφρό για  
πρόπλυση στο χέρι

Μπιτόνι 5 l

Αντιαφριστικό
A 60 FO

Συμπυκνωμένο υγρό για ενεργή μείωση αφρού Χαρτοκιβώτιο (12 x φιάλες 1 l)
Μπιτόνι 5 l

Καθαριστικό αλάτων
A 70 LS

Υγρό συμπυκνωμένο προϊόν αφαίρεσης αλάτων Μπιτόνι 5 l
Μπιτόνι 12 kg

Προϊόν διάσπασης κρούστας
A 100 e 

Υγρό, περιβαλλοντικά φιλικό, ενζυματικό προκαθαριστικό 
ειδικό για την αφαίρεση ξεραμένων υπολειμμάτων

Μπιτόνι 10 l

Προϊόν διάσπασης κρούστας
A 120 e 

Υγρό, περιβαλλοντικά φιλικό, ενζυματικό προκαθαριστικό 
ειδικό για την αφαίρεση αμυλούχων υπολειμμάτων

Μπιτόνι 10 l

Προϊόν διάσπασης κρούστας
A 140 e 

Υγρό, περιβαλλοντικά φιλικό, ενζυματικό προκαθαριστικό 
ειδικό για την αφαίρεση πρωτεϊνικών υπολειμμάτων

Μπιτόνι 10 l

AG CLAL

CL PO4AL AG

AL PO4AG

PO4AGAL

AGAL CL

AG CLAL

AG CLAL

CL PO4AL AG

CL PO4AL AG

CL PO4AL AG

CL PO4AL AG
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Η τέλεια καθαριότητα και υγιεινή παντού στην κουζίνα είναι ο πρώτος και πιο σημαντικός όρος. Η 
Winterhalter διαθέτει το κατάλληλο προϊόν για όλους τους τομείς – από το καθαριστικό γενικής χρήσης  
ως το απολυμαντικό μέσο και την υγιεινή των χεριών. Τα καθαρά χέρια είναι ένας βασικός κρίκος στην  
αλυσίδα της υγιεινής. Τα ήπια με το δέρμα προϊόντα συμπληρώνουν την γκάμα προϊόντων μας.

• Υγιεινή κουζίνας και χεριών 

Τέλεια καθαριότητα 
σε όλα τα επίπεδα 

Προϊόν Σύντομη περιγραφή Μέγεθος(-η) δοχείου
Καθαριστικό για πλύση στο χέρι
C 111

Φιλικό για δέρμα καθαριστικό με πλούσιο 
αφρό για πλύση στο χέρι

Χαρτοκιβώτιο (15 x φιάλες 1 l) 
Μπιτόνι 10 l

Καθαριστικό γενικής χρήσης
C 121

Καθαριστικό συντήρησης για όλες τις 
σκληρές επιφάνειες

Χαρτοκιβώτιο (10 x φιάλες 750-ml) με 
δοσομετρητή

Μπιτόνι 10 l

Διαλυτικό λιπών 
C 122

Καθαριστικό συντήρησης με ισχυρή 
λιποδιαλυτική ικανότητα για όλες τις σκληρές 
επιφάνειες, ανθεκτικές στα αλκαλικές ουσίες

Χαρτοκιβώτιο (10 x φιάλες 750-ml) με 
ψεκαστήρα
Μπιτόνι 10 l

Καθαριστικό ποτηριών
C 123

Καθαριστικό αλκοολούχας βάσης για 
γυαλιστερές επιφάνειες

Χαρτοκιβώτιο (10 x φιάλες 750-ml) με 
ψεκαστήρα
Μπιτόνι 10 l

Διαλυτικό αλάτων
C 131

Καθαριστικό για βρύσες, νεροχύτες και 
λεκάνες λάντζας με οξεϊκή βάση

Χαρτοκιβώτιο (10 x φιάλες 750-ml) με 
ψεκαστήρα
Μπιτόνι 10 l

Απολυμαντικό μέσο*1

C 141
Αλκοολούχα γρήγορη απολύμανση για την 
επεξεργασία τροφίμων

Χαρτοκιβώτιο (10 x φιάλες 750-ml) με 
ψεκαστήρα
Μπιτόνι 10 l

Απολυμαντικό*2

C 142
Υγρό καθαριστικό απολύμανσης επιφανειών Μπιτόνι 10 l

Καθαριστικό γκριλ
C 151

Αλκαλικό ισχυρό καθαριστικό για φούρνους, 
και αποστειρωτές ατμού

Χαρτοκιβώτιο (10 x φιάλες 750-ml) με 
ψεκαστήρα
Μπιτόνι 10 l

Φροντίδα ανοξείδωτων
C 162

Ειδική φροντίδα για ανοξείδωτες επιφάνειες 
σε φιάλη σπρέι

Χαρτοκιβώτιο (12 x κουτιά σπρέι 400-ml)

CL PO4AL AG

CL PO4AL AG

CL PO4AG

AG

AG

AG

AG

AG

AG

*1 Λάβετε υπόψη πως πρόκειται για βιοκτόνο, το οποίο χρήζει κοινοποίησης σύμφωνα με τους κανόνες της νομοθεσίας της εκάστοτε χώρας.
*2 Παραγωγή βάσει παραγγελίας.20



Το σωστό μέσο 
στη σωστή ποσότητα
Καταρχήν συνιστούμε τις ενσωματωμένες αυτόμα-
τες συσκευής δοσομέτρησης της εταιρείας μας. 
Προσφέρουν το πλεονέκτημα μίας δοσομέτρησης 
με απόλυτη ακρίβεια σε όλους τους παράγοντες, 
όπως είναι η σκληρότητα του νερού, τα προϊόντα 
προς πλύση και ο βαθμός βρωμιάς, μέσω του  
προγράμματος ελέγχου του πλυντηρίου πιάτων.  
Η σωστή ποσότητα εγγυάται ένα σταθερά καλό 
αποτέλεσμα πλύσης και αδιάλειπτη ασφάλεια  
υγιεινής ενώ ταυτόχρονα αποτρέπει πρόσθετα 
έξοδα και περιττή επιβάρυνση του περιβάλλοντος 
λόγω υπερδοσολογιών.

Προϊόν Σύντομη περιγραφή Μέγεθος(-η) δοχείου
Αρωματικό σαπούνι χεριών
H 1

Απαλή για το δέρμα λοσιόν σαπουνιού για τα 
χέρια με ευχάριστο άρωμα

Χαρτοκιβώτιο (12 x φιάλες 1 l)

Σαπούνι υγιεινής χεριών
H 2

Κρεμοσάπουνο περιποίησης των χεριών με 
ουδέτερο άρωμα και απολυμαντική δράση

Χαρτοκιβώτιο (12 x φιάλες 1 l)

Απολύμανση χεριών*
H 3

Αλκοολούχο μέσο απολύμανσης χεριών με 
ουδέτερο άρωμα

Χαρτοκιβώτιο (10 x φιάλες 1 l)

Κρέμα χεριών
H 4

Ήπια κρέμα περιποίησης χεριών με 
καταπραϋντική δράση και συστατικά 
φροντίδας

Χαρτοκιβώτιο (24 x δοσομετρητές 100 ml)

* Λάβετε υπόψη πως πρόκειται για βιοκτόνο, το οποίο χρήζει κοινοποίησης σύμφωνα με τους κανόνες της νομοθεσίας της εκάστοτε χώρας.
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• Winterhalter, ο πρωταθλητής στο πλύσιμο

Ποιότητα και σέρβις 
ο ιδανικός συνδυασμός
Με περισσότερα από 60 χρόνια εμπειρίας, γνώσεων και εγγύτητας στον πελάτη η Winterhalter μπορεί να 
εγγυάται το τέλειο αποτέλεσμα πλύσης. Η εστίαση στο θέμα «Επαγγελματική πλύση» μας επιτρέπει να 
παρέχουμε ακριβώς προσαρμοσμένες λύσεις.

Πλεονεκτήματα που σας εξασφαλίζει η Winterhalter 
•  Απόλυτα προσαρμοσμένες λύσεις μέσω ελεγμένης 

ποιότητας
• Χρήση που λαμβάνει υπόψη την προστασία των πόρων
• Πλήρες σέρβις και υποστήριξη 
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Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογίας της εταιρείας μας 
Η πολυάριθμη ομάδα ανάπτυξης της γκάμας των καθαριστικών και ειδών υγιεινής πλύσης της Winterhalter 
εργάζεται με σκοπό την επίτευξη απόλυτα ενδεδειγμένων λύσεων. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα σε 
επιμέρους εφαρμογές δεν σας αφήνουμε μόνους σας, αλλά βελτιώνουμε όλους τους παράγοντες μέχρι 
να επιτύχετε το τέλειοαποτέλεσμα. Παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο σέρβις από την ανάλυση του νερού  
έως τις επιτόπιες δοκιμές.  
 
Διαχείριση ποιότητας και υπευθυνότητα 
Η υπεύθυνη συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον είναι αυτονόητη για εμάς στην Winterhalter. Σε αυτήν  
συγκαταλέγεται η χρήση μη τοξικών ή επιβλαβών για την υγεία πρώτων υλών και μία περιβαλλοντικά φιλική 
παραγωγή. Ένα επιπλέον σημαντικό βήμα είναι η σωστή δοσομέτρηση. Με τη χρήση υπερσυμπυκνωμένων 
προϊόντων αποτρέπεται μία επιβαρυντική για το περιβάλλον υπερδοσολόγηση.Εφαρμόζουμε τις σημάνσεις 
των προϊόντων και τη σωστή κοινοποίηση χωρίς συμβιβασμούς με στόχο την προστασία του χρήστη. Στους 
εσωτερικούς ελέγχους προστίθενται ανεξάρτητες δοκιμές υγιεινής και πιστοποιήσεις κατά τα πρότυπα ISO 
9001, 14001 και OHSAS 18001.Η Winterhalter έχει επίγνωση της οικολογικής της ευθύνης και διαθέτει μία 
«πράσινη γραμμή προϊόντων» που φέρει την πιστοποίηση EU Ecolabel. 
 
Οργάνωση προμηθειών και εφοδιαστική αλυσίδα 
Ως ο συνεργάτης σας για θέματα καθαριστικών και υγιεινής πλύσης η Winterhalter εγγυάται μία πλήρη 
κάλυψη προμηθειών σε όλη την Ευρώπη. Με μεγάλη κεντρική αποθήκη και ένα ευρύ δίκτυο διανομής  
διασφαλίζουμε την παράδοση, ανεξάρτητα από το εάν χρειάζεστε ένα πακέτο ή ένα ολόκληρο φορτηγό. 
 
Ολοκληρωμένες λύσεις για εγγυημένα τέλειο αποτέλεσμα 
Για ένα αποτέλεσμα γεμάτο λάμψη, πέρα από το πλυντήριο πιάτων χρειάζεται κανείς και σωστά δοσομε-
τρημένη υγιεινή πλύσης, τη σωστή επεξεργασία νερού και τα κατάλληλα εξαρτήματα. Όλα τα στοιχεία  
της διαδικασίας της πλύσης συντονίζονται από τους τεχνικούς μας τόσο μεταξύ τους όσο και προς τα  
προϊόντα προς πλύση και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις, έτσι ώστε εσείς να μπορείτε να χαίρεστε ένα μόνιμα 
τέλειο αποτέλεσμα πλύσης. Επίσης η Winterhalter σας παρέχει βοήθεια για τον τέλειο σχεδιασμό των 
εργασιών, καταρτίζει τα απαιτούμενα σχέδια υγιεινής και σας υποστηρίζει με υλικό τεκμηρίωσης και  
τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα 
της Winterhalter 
Άνθρωπος, νερό, μηχάνημα, 
υγιεινή πλύσης - για κάθε 
στοιχείο του κυκλώματος η 
Winterhalter έχει μία αξιόπιστη 
λύση.  
Μόνο με την τέλεια αλληλεπί-
δραση όλων των στοιχείων  
επιτυγχάνετε ένα εγγυημένα  
λαμπερό αποτέλεσμα πλύσης.
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Winterhalter Gastronom d. o. o.
Συστήματα εμπορικής πλύσης πιάτων

Adamičeva 40
1290 Grosuplje
Slovenija
Τηλ. + 386 (0)1 7863 445
Φαξ: +30 6980644444

www.winterhalter.gr


