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Ние като професионалисти в областта на дезинфекцията и почистването се съобразяваме с Вашите

индивидуални условия и ви предлагаме:

Анализ на обекта

Препоръка за продукти и комплексно предложение за използването на различни хигиенни 

системи съгласно изискванията на Робърт Кох Институт – Германия

Остойностяване на предложението

Тест на избраната хигиенна система, за период от 2 до 4 седмици

Обучения на персонала

- преди въвеждането на хигиенната система
- при започване
- по време на целия процес през годините

Инсталиране на оборудването

Консултации и помощ при изготвянето на индивидуалните планове за дезинфекция и почистване

Контрол и консултации през периода на използване на хигиенните системи

Комплексно обслужване и доставка на хигиенни продукти за професионална употреба на 

територията на цялата страна

ИЗБОРА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВИНАГИ ПРОФЕСИОНАЛЕН !



ИНОВАТИВНИ КОМПЛЕКСНИ СИСТЕМИ ЗА 
БОЛНИЧНА ХИГИЕНА
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Специфичната организация и ограниченото финансиране на системата на общественото здравеопазване имат не-

благоприятно влияние върху бюджета на болниците. Това поражда необходимостта от практични и преди всичко

икономични концепции за дезинфекция и почистване в лечебните заведения. С тази специализирана брошура ние

Ви представяме нашата комплексна продуктова гама от съвременни, съобразени с околната среда хигиенни системи,

професионални препарати за дезинфекция и почистване, и професионални продукти за лична хигиена.

За дезинфекцията и почистването на повърхностите и подовете ние Ви, предлагаме няколко решения отговарящи

на съвременните изисквания, индивидуално съобразени с обекта, неговата организация и неговия бюджет.

“БУЛИНЖЕНЕРИНГ КЪМПАНИ” ООД е фирма с търговска и консултантска дейност насочена към прилагането на све-

товния опит в областта на техниката и технологиите на почистване и дезинфекция във всички сфери на иконо-

миката – болници, лекарски практики, фармацевтични и козметични производства, електроника, хранително-вкусова

индустрия, партньорство с фирмите за професионално почистване, промишлени предприятия, хотели, кухни, 

ресторанти, държавни учреждения, административни сгради и др. 

Основен приоритет в нашата дейност са конкретните и точни решения за почистване, дезинфекция, поддържане

и защита на покритията и уредите в лечебните заведения в цялото им многообразие и специфични особености.

Ние сме доверен партньор и консултант на нашите клиенти при избора на подходящите системи и средства за

почистване, при изготвянето на плановете за дезинфекция и почистване, остойностяването и бюджетирането на

хигиенните материали на обекта, и периодичното обучение на персонала.

VERMOP Salmon GmbH e международен лидер в иновациите в областта на почистващите технологии.

Компанията произвежда широка гама от хигиенни колички, мопове, кърпи и аксесоари за ръчно 

почистване и дезинфекция, които отговарят на най-високите хигиенни стандарти и изисквания в болниците. 

Качествата на продуктите на VERMOP като функционалност, ергономичност и иновативен дизайн ги правят пред-

почитан избор за лечебните заведения.

VERMOP има 40 годишен опит в болничната хигиена. Производителя въвежда на пазара плоските мопове, а по-късно

и системата TWIXTER с двустранните мопове и държачи.

WERNER & MERTZ GmbH е производител със 135 години опит в областта на препаратите за 

почистване и дезинфекция. TANA e водеща европейска търговска марка с висококачествена продук-

това гама, екологично съобразена и максимално икономична. TANA APESIN е името на продуктовата група дезин-

фектанти за повърхности в лечебни заведения, фармация, козметика, хранителна индустрия и санитарни помещения.

TANA специалистите Ви дават повече компетентност, know- how, индивидуални решения, обучения, анализи за про-

дуктите, инструкции, документи – съобразени с европейското и националното законодателства, изчисления за кон-

сумация и разходни норми, консултации, отворени семинари.

METSÄ TISSUE S.A. e водещ производител на продукти от хартия в Европа. KATRIN e eдна от 

търговските марки на METSÄ TISSUE и включва хартиени кърпи, индустриални кърпи, диспенсъри и други продукти

за лична хигиена. В брошурата е включена селекция от най-подходящите за лечебните заведения професионални про-

дукти за лична хигиена.

За консултации и допълнителни въпроси ние сме на Ваше разположение на национален номер  0700 18 388.
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034392 VERMOP AQUVA
Количка, 2х17л   

• синя и червена кофи, 17л
• маневрена

4940 VERMOP 
Sprint Plus basic Моп, 40см
• за влажно и мокро почистване
• памучен
• 10 бр. са необходими за макс. 

200 кв.м площ

4944 VERMOP 
Sprint Plus TRONIC Моп, 40см
• High-tech моп
• за дезинфекция и почистване
• 10 бр. са необходими за макс. 

200 кв.м площ

8945* VERMOP
Дръжка, алуминиева, 140см

• цветна ръкохватка

0705 VERMOP
Знак  за внимание 
„Мокър под”

886510 VERMOP
Вложка за преса

• добро изцеждане
• движи се леко

0040 VERMOP
Държач за моп SPRINT PLUS,

40см

871205 VERMOP
Преса за количка 

Компактната система AQUVA BASIC е много икономично
решение за професионално мокро почистване и дезинфек-
ция на подове. 
С използването само на един моп за помещение, тя дори
е в съответствие с последните изисквания на Инсти-
тута Робърт Кох. По този начин се избягва кръстосаното

замърсяване, когато се изпълняват описаните от произ-
водителя процедури и инструкции за използване.
Хигиеничните чисти мопове са поставени в дезинфек-
ционен разтвор в синята кофа на количката и трябва да
бъдат транспортирани в червената кофа обратно за из-
пиране след процеса на почистване.

Един моп е подходящ за дезинфекция на около 15 до 20
кв.м. След дезинфекция мопa трябва да бъде сменен с
друг чист моп.
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ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОЛЗВАНЕ

1. Подготовка на хигиенната количка VERMOP AQUVA
Basic:

1.1. Уверете се, че цялото работно оборудване е напълно
изправно и е почистено от предната смяна!

1.2. Напълнете синята кофа с подходящото количество
студена вода според площта, която трябва да по-
чистите. Прибавете правилното количество рабо-
тен разтвор на TANA дезинфектант, за да
постигнете оптимални резултати.

1.3. Напълнете синята кофа с правилното количество мо-
пове според площта, която ще почиствате – моп
VERMOP BASIC или моп VERMOP TRONIC (10 броя за
макс. 200 кв.м ).

1.4. Транспортирайте количката до работното място и
я оставете пред помещението, което трябва да се
дезинфекцира.

1.5. Поставете знак за внимание близо до количката.

2. Преди започване на процеса на почистване:
2.1. Поставете всички столове и други предмети върху

маса или другаде, така че целият под да е напълно сво-
боден за почистване и дезинфекция.

2.2.Почистете всички по-едри отпадъци от пода преди
да започнете дезинфекцията.

3. Почистване с моп VERMOP BASIC или моп VERMOP
TRONIC – на всички общи помещения – подова по-
върхност от линолеум, PVC и др.:

3.1. Вземете един от моповете, които сте поставили в

синята кофа и го изцедете с помощта на пресата.
3.2. Сложете мопа по правилния начин върху държача 

VERMOP SPRINTER.
3.3. Започнете да забърсвате пода като с първото дви-

жение направете линия напред по средата на избра-
ния от Вас участък. След това започнете
почистването на площта с осмообразни движения. 

3.4. Моля обърнете внимание, че само едната страна на
мопа се замърсява при движението на ‘’осморка’’.

3.5. В края на процеса на дезинфекция цялата площ на пода
трябва да е третирана. 
Никога не дезинфекцирайте с един моп повече от
едно помещение, за да избегнете кръстосаното
замърсяване!

3.6. Ако мопа е замърсен, но може да почисти още площ
добавете му още разтвор с дозиращата кана ди-
ректно върху мопа. 
Никога не връщайте използвания моп обратно в си-
нята кофа!

3.7. След почистването, пуснете използвания моп като го
държите над червената кофа, натиснете жълтия
клипс, докато щракне и освободи мопа. 

3.8. Започнете с нов моп дезинфекцията на следващото
помещение.

Следвайки тези съвети ще постигнете отлични по-
чистващи резултати.

Винаги съхранявайте почистващото оборудване
чисто и в изрядно състояние, така функционалността
му ще бъде гарантирана за дълъг период от време.

1.2 1.2 1.3 1.5

3.1 3.2 3.6 3.7
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За всички области в болницата, които изискват високо
ниво на хигиена, системата VERMOP EQUIPE DES с дезин-
фекционна вана се препоръчва като най-надеждното и
добро решение за дезинфекция и почистване на повърхно-
сти и подове на един или два етапа.
Системата позволява работа с минимални физически уси-

лия  (без изцеждане на мопове) и постигането на отлични
резултати от дезинфекцията и почистването. Специално
разработения модел за болници на иновативната количка
Equipe може да транспортира всичко необходимо за про-
фесионалната дезинфекция и почистване.
Изискванията по наредбата на Роберт Кох Институт за
затворена система са спазени с наличието на капак върху
чувалите за отпадъци, чувал за мръсните мопове, малки
кофички за кърпите за почистване на повърхности и
кутия за транспортиране на мопове. 
Количката е лека и лесна за транспортиране и е израбо-
тена от висококачествени полипропилен и алуминий, а
рамките са от висококачествена неръждаема стомана. 

6621 VERMOP EQUIPE DES  
Количка

• комплекта включва: основната конструкция на 
количката, дезинфекционната вана, 2 вани х 5л, 
2 вани х 15л, 4 цветни кофички без капак х 6л,
държач за два чувала х 60л / допълнително се 
поръчват капак и 2 чувала

• професионална и функционална

649906 VERMOP
Капак за количка, антрацит

8615* капак
за кофичка TUBOXX, цветен

6481* капак
с уплътнение за кутия за мопове, цветен

6469 капак
за дезинфекционния разтвор във ваната

226505 VERMOP 
Чувал за отпадъци,
жълт 70л

4940 VERMOP 
Sprint Plus basic Моп, 40см
• за влажно и мокро почистване
• памучен
• 10 бр. са необходими за макс. 200 кв.м площ

0705 VERMOP
Знак за внимание
„Мокър под”

0040 VERMOP
Държач за моп SPRINT PLUS,
40см

8945* VERMOP
Дръжка, алуминиева, 140см
• цветна ръкохватка

226506 VERMOP 
Чувал за отпадъци,
антрацит 70л

4944 VERMOP 
Sprint Plus TRONIC Моп, 40см
• High-tech моп
• за дезинфекция и почистване
• 10 бр. са необходими за макс. 200 кв.м площ
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ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОЛЗВАНЕ

1. Подготовка на хигиенната количка VERMOP EQUIPE
DES:

1.1. Уверете се, че цялото работно  оборудване е напълно
изправно и е почистено от предната смяна! Колич-
ката трябва да е оборудвана с всички необходими по-
чистващи мопове, препарати, чували, знаци за
внимание.

1.2. Напълнете дезинфекционната вана с подходящото
количество студена вода според площта, която
трябва да почистите. Прибавете правилното коли-
чество работен разтвор на TANA дезинфектант в
дезинфекционната вана, за да постигнете оптимални
резултати. 

1.3. Напълнете кутиите с правилното количество мопове
според площта, която ще почиствате – Моп VERMOP
BASIC или моп VERMOP TRONIC.

1.4. Напълнете кофите от по 6 л със сгънати микро-
фибърни кърпи, като вземате под внимание цветово
кодираните кърпи и кофи.

2. Преди започване на процеса на почистване:
2.1. Поставете всички столове и други предмети върху

маса или другаде, така че целият под да е напълно
готов за почистване и дезинфекция.

2.2.Съберете всички по-едри отпадъци от пода преди да
започнете дезинфекцията.

2.3. Отстранете отпадъците от кошчето за боклук, по-
ставете нов чувал за отпадъци и сложете отпадъ-
ците в сивия чувал на количката.

3. Почистване с моп VERMOP BASIC или моп VERMOP
TRONIC – на всички общи помещения – подова по-

върхност от линолеум, PVC и др.:
3.1. Сложете чист моп внимателно, по правилния начин

върху държача VERMOP SPRINTER.
3.2. Поставете мопа в дезинфекционната вана с лице

към дъното и към педала на ваната.
3.3. Ако няма достатъчно разтвор, който да покрие мопа,

натиснете жълтия педал за около 3-5 секунди, за да
освободи още разтвор.

3.4. Извадете мопа от ваната и го поставете на пода.
Започнете да забърсвате пода като с първото дви-
жение направете линия напред по средата на избра-
ния от вас участък. След това започнете
почистването на площта с осмообразни движения. 

3.5. В края на процеса на дезинфекция цялата площ на пода
трябва да е третирана. 

Никога не дезинфекцирайте с един моп повече от едно
помещение, за да избегнете кръстосаното замърсяване!
3.6 Ако мопа е замърсен, но може да почисти още площ

добавете му още разтвор с дозиращата кана ди-
ректно върху мопа. 

Никога не връщайте използвания моп обратно в дози-
ращата вана.
3.7 След почистването, пуснете използвания моп като го

държите над чувала за пране, натиснете жълтия
клипс, докато щракне и освободи мопа. 

3.8 Започнете с нов моп дезинфекцията на следващото
помещение.

Следвайки тези съвети ще постигнете отлични почи-
стващи резултати.

Винаги съхранявайте почистващото оборудване чисто и
в изрядно състояние, така функционалността му ще бъде
гарантирана за дълъг период от време.

1.2 1.2 1.3 1.4

3.1 3.2 3.6 3.7
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При хигиенната система “VERMOP MOBOXX” се използва
метода на предварително подготвените мопове при де-
зинфекция и почистване. Това е един изключително иконо-
мичен метод подходящ за дезинфекция и за почистване.
Затворената система кутията VERMOP MOBOXX осигу-
рява оптимално ниво на хигиената. В зависимост от зо-
ната за приложение моповете се подготвят
предварително с дезинфекционен или почистващ разтвор.
Най-добрите резултати се получават при съчетаването

на предимствата на затво-
рената кутия с използва-
нето на двустранните
мопове VERMOP TWIXTER. 

С двустранните мопове постигаме два пъти по- голяма
дезинфекцирана и / или почистена площ в сравнение с ед-
ностранните плоски мопове.
Със затворената система: кутия VERMOP MOBOXX 
и двустранните мопове VERMOP TWIXTER се осигуряват:
• Висок хигиенен стандарт и сигурност;
• Изключително лесна и бърза работа: моповете са

предварително подготвени и готови за работа;
• Икономичност: подготвя се и се използва само необхо-

димото количество работен разтвор / няма из-
хвърляне на разтвори;

• Ергономичност: не се носят и транспортират количе-
ства разтвори; няма трудното изцеждане на мопове.

86300* VERMOP MOBOXX 
Кутия за мопове, закопчалки

4733 VERMOP TWIX TRONIC
Моп, 40см
• High-tech моп
• за почистване и дезинфекция
• с две работни повърхности

0034 VERMOP
Държач за моп TWIXTER, 40см

• с две работни повърхности
• почиства два пъти по-голяма

площ

4474 VERMOP WHITE MAGIC
Моп, 40см
• High-tech моп
• 100% микрофибър
• подходящ за почистване и дезинфекция

4944 VERMOP Sprint Plus 
TRONIC Моп, 40см

• High-tech моп
• за дезинфекция и почистване
• 10 бр. са необходими за макс. 

200 кв.м площ

• кутия за дезинфекция и почистване
• вместимост 12 – 14 мопа, 

4 – 5л разтвор

0040 VERMOP
Държач за моп SPRINT PLUS, 40см

0370_C VERMOP 
AQUVAVIZ MOBOXX 
Количка, комплект

• с две кутии за мопове MOBOXX
• с контейнер за кърпи TUBOX
• с чувал за мопове, 70л
• с капак за чувал, 70л 881606 VERMOP

Решетка за Moboxx 
(необходими са 2 бр.)

30-40m2

TWIXTER система

15-20m2

традиционна
система
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ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОЛЗВАНЕ

1. Подготовка на хигиенната система VERMOP MOBOXX:
1.1. Уверете се, че цялото работно оборудване е напълно

изправно и е почистено от предната смяна! Колич-
ката трябва да е оборудвана с всички необходими при-
надлежности за дезинфекция и почистване.

1.2 Поставете двете решетки на дъното на кутията
MOBOXX. За напълването на кутията са
необходими 12 – 14 мопа VERMOP TWIX-
TER TRONIC, двустранни или 20 едно-
странни мопа VERMOP TRONIC или
VERMOP BASIC.

1.3 Моповете се заливат с дезинфек  
почистващ разтвор 4,0 – 4,5 –
макс. 5л.

1.4 Кутията се затваря с капака и за-
копчалките плътно.

1.5 Моповете са готови за работа
след около 20мин. престой. Кутията
трябва да обръщате за по- равно-
мерно напояване на моповете.

2. Преди започване на процеса на почистване:
2.1. Поставете всички столове и други предмети върху

маса или другаде, така че целият под да е напълно
готов за почистване и дезинфекция.

2.2.Съберете всички по-едри отпадъци от пода преди да
започнете дезинфекцията.

2.3. Отстранете отпадъците от кошчето за боклук, 
поставете нов чувал за отпадъци и сложете отпадъ-
ците в сивия чувал на количката.

3. Почистване с двустранен моп VERMOP TWIXTER
TRONIC – на всички общи помещения – подова по-
върхност от линолеум, PVC и др.:

3.1. Отворете кутията, вземете моп и го поставете на
двустранния държач, както е показано на схемата.

3.2. Започнете да забърсвате пода като с първото дви-
жение направете линия напред по средата на избрания
от вас участък. След това започнете почистването

на площта с осмообразни движения от края на
стаята към вратата.

3.3. Използвайте и двете поърхности на
мопа, последователно.

3.4. С двустранния моп може да де-
зинфекцирате и / или почистите 30
– 40 кв. м площ.
3.5. Ако мопа е замърсен, но може да
почисти още площ добавете му още
разтвор с дозиращата кана ди-

ректно върху мопа. 
3.6. В края на процеса на дезинфекция ця-

лата площ на пода трябва да е трети-
рана. 

Никога не дезинфекцирайте с един моп повече
от едно помещение, за да избегнете кръстосаното 
замърсяване!
Никога не връщайте използвания моп обратно в ку-
тията.
3.7 След почистването, пуснете използвания моп като го

държите над чувала за пране, натиснете последова-
телно двата жълти бутона на държача, които осво-
бождават двете му страници. 

3.8 Започнете с нов моп дезинфекцията на следващото
помещение.

1.2 1.3 1.4 1.5

3.1 3.1 3.2 3.7
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ТАНА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРЕПАРАТИ 
за ДЕЗИНФЕКЦИЯ и ПОЧИСТВАНЕ

АПЕЗИН КОМБИ ДР

Концентрат 
за дезинфекция и почи-
стване на всякакви по-
върхности

5л туба / 10л туба

АПЕЗИН ФОРТЕ

Универсален концен-
трат за дезинфекция 
и почистване на по-
върхности

5л туба

АПЕЗИН ДСР 50

Концентрат  за лесна 
и бърза дезинфекция и 
почистване в кухни

1л бут. / 10л туба

АПЕЗИН ДСР 60

Концентрат за дезин-
фекция и почистване 
в бани и санитарни 
помещения

1л бут. / 10л туба

ТАНА ТАЗАНИТ

Концентрат за основно
и поддържащо почи-
стване на бани и сани-
тарни помещения

1л бут. / 10л туба

АПЕЗИН УНИВЕРСАЛ

Продукт за бърза дезинфек-
ция и почистване в систе-
мата Quick & Easy
325мл бут.

АПЕЗИН АП 3

Дезинфекциращ кон-
центрат  с почи-
стващо действие

10л туба

10

11 1 2 3 4 6 7

5

1 2 3 4

5 6 7

Дозираща система
Quick & Easy
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ТАНА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРЕПАРАТИ 
за ДЕЗИНФЕКЦИЯ и ПОЧИСТВАНЕ

ТАНА ЛИНАКС ПЛЮС

Концентрат за основно 
почистване. За чувстви-
телни подове и гумени 
настилки

1л бут. / 10л туба

ТАНА ЛОНГЛАЙФ 
ХОСПИТАЛ

Дисперсия с грундиращ
ефект, устойчива на 
дезинфектанти

10л туба

АПЕЗИН РАПИД

Бързодействащ дезинфек-
циращ концентрат с по-
чистващо действие

2л бут. / 5л туба

АПЕЗИН СЕНЗИТИВ

Алкохолен дезинфектант
за ръце

1л бут.

АПЕЗИН 
ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН
СПРЕЙ

Готов за употреба препа-
рат за дезинфекция 

750мл бут.

АПЕЗИН 
АП 100

Кислородоактивен дезин-
фекционен и почистващ 
препарат

20 гр. опаковка

ТАНА СР 13

Концентрат за ежед-
невно почистване на 
подове и повърхности

1л бут. /10л.туба
2л бут. висок конц.

8 9 10 11 111 2 12 2 3

5

13 14

8 9 10 11

12 13 14
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85300* VERMOP Textronic 
Кърпа за почистване    

• микрофибърни влакна
• идеална за спрей почистване
• пране до 95°С, 350 пъти
• цвят: син, зелен, червен, жълт

ПРОФЕСИОНАЛНИ КЪРПИ

FN-5100-578* 3M SB 2010 
Микрофибър кърпа          

• микрофибърни влакна
• пране до 95°С, 350 пъти    
• цвят: син, зелен, червен, жълт

1103* TANA Softtuch 
Кърпа за почистване        

• попиваща и почистваща
• здрава и практична
• пране до 90°С 
• цвят: син, червен, жълт

Цветово кодиране при дезинфекция и почистване на повърхности

Чистата и сгъната микрофибърна кърпа се държи в
едната ръка, а с другата ръка- бутилката с готов де-

зинфекционен разтвор. Винаги се впръсква на
кърпата! Повърхността се обработва; използва се

всяка чиста повърхност на кърпата, накрая мръсната
кърпа се пуска в в чувала за пране. Внимание: за всяко

отделно помещение се използва нова, чиста кърпа.

СИСТЕМА „TUBOXX” 
– предварително подготвени кърпи за дезинфекция и почистване

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГОТОВИТЕ РАЗТВОРИ 
ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПОЧИСТВАНЕ

13 5

Чистите и сгънати микрофибърни кърпи са готови за 
употреба, напоени с дезинфекционен разтвор в затворе-

ните шест-литрови кофи TUBOXX. На мястото, което
трябва да бъде дезинфекцирано се изважда готовaтa кърпa

и се изцежда (при необходимост). Повърхността се обра-
ботва; използва се всяка чиста повърхност на кърпата, 

накрая мръсната кърпа се пуска в чувала за пране. Внимание:
за всяко отделно помещение се използва нова, чиста кърпа.



14

95335 KATRIN 
Gigant S 
Диспенсър 
за тоал. хартия на рула

• ABS материал
• цвят: светлосив
• размери: 261х260х135мм

10680 KATRIN 
Gigant S2 160 
Тоалетна хартия на 
големи рула

• 78% белота, 2 пласта
• 1140 кърпи, 160м

95350 KATRIN 

Диспенсър за тоал. 
хартия на пачки

• ABS материал
• компактен 

и привлекателен дизайн
• размери: 307х158х133мм

95390 KATRIN 
Кош за отпадъци, 25л

• ABS материал
• светлосив
• с монтаж на стена

3М 700 Ръкавици, 100 бр.

• за еднократна употреба
• естествен латекс
• външна микрограпава повърхност

3М 800 Ръкавици

• за многократна     употреба
• естествен латекс
• здрави и устойчиви

19502 KATRIN 

Тоалетна хартия на
пачки

• целулоза, 2 пласта
• 300 кърпи в пакет

Схема за монтаж на диспенсъри KATRIN

3250 HAUG 
Четка за ръце

• двустранна
• с крепяща поставка 

и закачалка

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОДУКТИ за ЛИЧНА ХИГИЕНА
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36230 KATRIN Z-Z 
Кърпи за ръце, натурален цвят

36210 KATRIN Z-Z Green
Кърпи за ръце, зелени

36220 KATRIN Z-Z Blue 
Кърпи за ръце, сини

• ефективно подсушаване
• 1 пласт, 250 кърпи в пакет

07085 TANA 
APESIN SENSITIVE, 1л 
• биоциден продукт 

на алкохолна основа
• за хигиенична и хирургична

дезинфекция на ръце
• не съдържа оцветители и

аромати

406526 TANA INOX 
Дозатор за дезинфектант 
за ръце

• от неръждаема стомана
• за бутилка TANA APESIN 

Sensitive, 1л
• за лакът

95310 KATRIN S 
Диспенсър за 
1 пакет кърпи

• ABS материал
• привлекателен дизайн
• с/без заключващ 

механизъм

95315 KATRIN M 
Диспенсър за 
2 пакета кърпи

• ABS материал
• привлекателен дизайн
• с/без заключващ 

механизъм

36180 KATRIN Z-Z 2
Кърпи за ръце, 
78% белота

36190 KATRIN Z-Z 2 
Кърпи за ръце Green, зелени

• ефективно подсушаване
• 2 пласта, 150 кърпи в пакет

95367 KATRIN 
Дозатор с резервоар за
течен сапун, 500мл

• ABS материал 
• привлекателен дизайн
• лесен за обслужване

95362 KATRIN 
Дозатор с резервоар за течен
сапун, 1000мл

• ABS материал 
• привлекателен дизайн
• лесен за обслужване

ВС00041 Be Cleany 
Течен сапун, без парфюм,
перлен, 5л

ВС00042 Be Cleany 
Течен сапун, с аромат на
море, 5л

ВС00043 Be Cleany 
Течен сапун, с аромат на
мандарина, 5л

• с рН на кожата 5,5
• с антибактериална

съставка
• мек, не изсушава кожата

Схема за дезинфекция на ръце 

1 2 3

4 5 6



Централен офис:

1407 София, ул. “Кишинев” 5А

тел.: 02/ 962 22 73, 962 37 71

факс: 02/ 962 22 79

е-mail: dpetkova@bulengineering.com

trade@bulengineering.com

Логистичен център:

1517 София, бул. “Ботевградско шосе” 247

Транскапитал, офис и склад 21

тел.: 02/ 942 44 85 

GSM: 0887 56 20 47

е-mail: logistics@bulengineering.com

Офис Варна:

9020 Варна, бул. “Република” 

Медицински комплекс “Младост”

тел.: 052/  55 57 44

GSM: 0888 44 00 15

е-mail: varna@bulengineering.com

Офис Пловдив:

4000 Пловдив

GSM: 0888 54 54 47; 0885 52 69 22

е-mail: plovdiv@bulengineering.com

Офис Бургас:

8000 Бургас, ЖК “ Славейков ” бл.123,

крило «А», партер

тел.: 056/  58 16 47

GSM: 0885 52 91 01

е-mail: bourgas@bulengineering.com

www.bulengineering.com И
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БУЛИНЖЕНЕРИНГ КЪМПАНИ
Индустриални почистващи системи и препарати

0700 18 388
национален телефон
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