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TASONIL Ultra Fresh

Стандарт за хигиената в хранително-вкусовата 

индустрия съгласно концепцията HACCP

Ориентираната към клиентите програма на 3 нива от ТАНА ви позволява придържането към наредбите на HACCP. Дори и най-високите хигиенни 

изисквания няма да ви затруднят когато сте с ТАНА.

Почистване

• 

• 

• 

Дезинфекция

Принципно отношение

Дали произвеждате месни продукти, пиле, риба, мляко, сирене и кашкавал, зеленчукови продукти, хляб и шоколадови изделия – безупречното качество 

и оптималните хигиенни условия са основни изисквания в хранително-вкусовата индустрия. ТАНА ви помага да изпълните хигиенните изисквания и да 

доставите на клиентите хранителни продукти с най-високо качество.

За производителите на хранителни продукти последователното приложение и контрол на почистващите и хигиенни програми са най-висша задача. 

При ТАНА те се основават върху ориентираната към клиентите програма на 3 нива, която гарантира спазването на HACCP условията:

Благодарение на единствения по рода си TANA EXPRESS Software създаваме за вас 

подробни почистващи планове, които съдържат най-важните елементи за вашия успех:

Почистващи процеси

Честота на почистването

Документиране на резултатите

Ние осигуряваме систематични анализи и в резултат ви предлагаме 

нашите продуктови решения, помощни материали и методи на работа, 

които ви гарантират оптимално действие, икономичност и хигиена.

Към почистващите планове ние създаваме и специално предназначен за вашето производство хигиенен план. По този начин концентрацията и 

времето на въздействие на дезинфекционните продукти са винаги спазени.

С използването на най-съвременните обучаващи програми Tana Professional развива разбирането на отговорния персонал по отношение на хигиената 

съгласно стандарта HACCP. Всички работещи получават указания по отношение на хигиената и се обучават. Освен това ние проверяваме 

постоянно техническите и химичните данни и при необходимост предприемаме съответните корекции.

Хигиенна концепция за 

хранително-вкусовата индустрия

Като професионалист в областта на почистването, дезинфекцията и поддържащото почистване ТАНА 

предлага и в специалните сектори една професионална концепция.

Качество, ефективност и обслужване

ТАНА предлага eдно всеобхватно обслужване, на което може да се доверите.

Хигиена съгласно концепцията HACCP

ТАНА удовлетворява най-високите хигиенни изисквания 

и създава една чиста среда за вашето производство !

С тази бизнес линия на хигиената на хранителните продукти ТАНА има опит повече от 40 години. Производствените предприятия в Майнц и 

Халлайн, както и техните отдели за изследване и развитие осигуряват най-високо качество и ефективност на всички ТАНА продукти.

От хигиенния план през перфектно подбраните продукти до строгия качествен контрол – 

Продуктите на ТАНА са квалифицирани и одобрени според международни и национални наредби и ви помагат при прилагането на HACCP-наредбите 

във вашето производство. HACCP е концепция, изготвена по нареждане на американската служба за космически полети НАСА, за качествен контрол 

на хранителните продукти. Чрез този метод “анализ на опасностите и контрол на критичните точки” се предотвратяват грешки,  контролират 

се, анализират се и се документират всички възможни рискови зони в производствения процес: суровини, работни технологии, производствени 

съоръжения, работна среда, персонал, складови помещения и пласмент.
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TASONIL Ultra Fresh

TANINSUPERCLEAN

• лосион за измиване на ръце и тяло с неутрално рН
• специални омазняващи и подхранващи съставки 
   предпазват кожата от изсушаване и напукване
• с приятен аромат

1 л/10 бр. 
в кашон

3 л, туба
10 л, туба

ЛАВАМ АНИ
Розе

АПЕЗИН 
Хендакт ив

Суперклийн

Ф ЛА 710 С

TANA INOX 
Д озат ор 
за дезинф ект ант  за ръце

ХИГИЕНА НА РЪЦЕ

ПО ЧИСТВАНЕ И Д ЕЗИНФ ЕКЦИЯ           НА ПО ВЪРХНО СТИ

• дезинфектант на алкохолна основа за ръце
• с бактерицидно, фунгицидно, туберкулоцидно и 
   вирусоцидно действия (вкл. HBV и HIV)
• не съдържа оцветители и аромати

1 л/10 бр.
 в опаковка 

• от неръждаема стомана, за лакът

10 л, туба

10,5 кг, туба
26,5 кг, туба
210 кг, варел

10 л, туба
200 л, варел
1000 л, 
контейнер

5 л, туба

• отстранява леко и бързо минерални, 
   растителни и животински мазнини и масла, 
   дори и със студена вода
• образува лека пяна, с неутрална миризма
• за машинно и ръчно почистване
• предназначен за ХВП

• 
   и почистване на повърхности в ХВП
• приложим също и под формата на 
   спрей или чрез потапяне
• с лекота разгражда белтъчни 
   замърсявания
• ниски работни концентрации, 
   без парфюм
• подходящ и за почистване на студени 
   помещения и хладилни камери

биоциден продукт за дезинфекция 

1 л/10 бр. в кашон
10 л, туба

1 л/10 бр. в кашон
10 л, туба

• 
   почистване на бани и 
   санитарни помещения 
• отстранява напълно 
   минерални, белтъчни и мазни 
   замърсявания, а също колонии 
   от бактерии и гъбички

киселинен препарат за бързо 

• 
   детайли, агрегати и устройства от 
   чувствителни метали
• за външно и вътрешно почистване на 
   различни производствени съоръжения 
• отстранява безпроблемно 
   замърсявания от мазнини, масла, 
   смоли и кокс 
• предназначен за ХВП

препарат за почистване на машинни 

• силен разграждащ ефект на мазнини, 
   масла и наслагвания
• за всички зони в ХВП
• икономичен, работен разтвор от 
   1: 200
• широко приложение: за ръчно миене, 
   в машини и уреди с в.н.

• 
   за бани и санитарни помещения
• изключително икономичен
• с приятен аромат
• работен разтвор 1:800

висококонцентриран препарат 

ТАНИН

АПЕЗИН 
Ком би-ДР

АПЕЗИН 
Д СР 60

ТАЗОНИЛ 
Улт ра 
Ф реш 1 л/10 бр. в кашон

10 л, туба

Универсал-
райнигер

• 
   и дезинфекция, за ХВП
• за машини за каси, транспортни 
   колички, гумирани престилки, 
   ботуши, ножове, форми
• работен разтвор 1:200
• подходящ и за ръчно почистване
• съдържа хлор

биоциден продукт за почистване • за ръчно миене на каси, форми 
   и външни повърхности
• за премахване на мазни и 
   други замърсявания
• работен разтвор от 1:200
• pH 7

• за ръчно миене на съдове, 
   лабораторна стъклария и 
   оборудване
• с приятен свеж аромат
• работен разтвор 4 – 8мл 
   на 10л вода
• pH 5.5
• екологично съобразен

1л/10бр. в кашон
10л, туба

Зелена 
гриж а 
за м иене

• бързо и безпроблемно почистване 
   на стъклени повърхности
• изсъхва бързо без да оставя следи

• 
   препарат
• за изкуствени повърхности

готов за употреба силен почистващ 

Спринт ер 
Вит

Спринт ер 
Пауър

750 мл
10 бр. в кашон

750 мл/10 бр. в кашон
10 л, туба

750 мл
10 бр. в кашон

НО ВА 
Куик-Дез

• спрей за бърза дезинфекция 
   на малки повърхности и 
   труднодостъпни места
• съдържа алкохол, без парфюм
• одобрен съгласно DGHM-VAH

КРЦ 740
12,3 кг, туба
35 кг, туба
250 кг, варел
1100 кг, контейнер
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INNOMAT

ПО ЧИСТВАНЕ И Д ЕЗИНФ ЕКЦИЯ

TANA Почист ващ а 
и дезинф екциращ а ст анция

• впръскваща хигиенна система за два продукта
• включва се към водоизточник

TANA Пист олет  за пяна

RAMEX 
Резервоар за пяна 40 л

СР 760

14,2 кг, туба
40 кг, туба
250 кг, туба

• 
• висококонцентриран препарат
• много ниски работни концентрации
• употреба с устройства с високо и ниско налягане
• без хлор

индустриална пяна за почистване, за ХВП

СЛР 600
12 кг, туба
35 кг, туба

• 
• образува компактна и стабилна пяна
• разгражда мазни замърсявания, варовикови отлагания, ръжда
• подходящ за употреба в устройства с високо и ниско налягане
• без хлор

киселинен почистващ концентрат, за ХВП

М Р 750

15 кг, туба
40 кг, туба

• 
• разгражда от само себе си белтъчни, мазни и маслени наслагвания
• предназначен за употреба в компютъризирани CIP- устройства, 
   пълначни машини, лентови фритюрници, нагреватели, сепаратори, 
   резервоари, тръбопроводи, а също за почистване на кутер- машини
• без хлор

високоалкален концентрат, за ХВП

ИСР 700
12 кг, туба
30 кг, туба

• 
• образува компактна и стабилна пяна
• ниски работни концентрации
• изключително подходящ за употреба в устройства 
   с високо и ниско налягане
• съдържа хлор

биоциден продукт за почистване и дезинфекция, за ХВП

БАК
30кг, туба • 

• на основата на кватернерни амониеви съединения
• отлични бактерицидно и фунгицидно действия
• подходящ за всички повърхности в ХВП
• употреба чрез напръскване или потапяне
• изключително икономичен
• работен разтвор 1:200

биоциден продукт, рН 7

Пулсар 
Калк-Ф рий
1л/10бр. в кашон 
10л, туба

• разгражда варовикови натрупвания
• изключително подходящ и за вътрешни повърхности 
   в машини и съоръжения
• не уврежда алуминиеви и хромирани повърхности

10л, туба

Инном ат

• 
• дори при бърз ход разгражда мазнини и масла
• за складове, коридори, административни зони
• образува лек защитен филм и намалява износването на пода
• с антистатичен ефект

за подопочистващи машини

• 
• цветово кодирани дюзи, за дозиране на 
   концентрата
• включва се към водоизточник

използва се с пенообразуващи препарати на TANA

• 
   препарати TАНА
• EU сертифициран
• неръждаема стомана AISI 304
• с турбо-дюза
• работи с въздух под налягане

образува компактна пяна с пенообразуващи 
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РХЕ 720

38кг, туба • 
• образува компактна стабилна пяна
• разгражда лесно и без усилие остатъци от катран, смола и опушвания
• предназначен за употреба в устройства с високо и ниско налягане

концентрат за почистване на камери за варене и опушване
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БЪДЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ   В ПОЧИСТВАНЕТО БЪДЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ   В ПОЧИСТВАНЕТО
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БОНЕ, 100 бр. БОНЕ клип, 100 бр. РЪКАВЕЛИ, 100 бр. САНИТАРНА МАСКА, 50 бр.

ТЕРЛИЦИ, 100 бр. ПРЕСТИЛКА, 500 бр.
РЪКАВИЦИ многократни, латекс, чифт
РЪКАВИЦИ многократни, нитрил, чифт РЪКАВИЦИ Латекс-Про без прах, еднократни, 100 бр.

РЪКАВИЦИ Латекс, еднократни, 100 бр.
РЪКАВИЦИ Латекс Про, еднократни, 100 бр. РЪКАВИЦИ Латекс еднократни, 100 бр. РЪКАВИЦИ Нитрил Про, еднократни, 100 бр. РЪКАВИЦИ Винил, еднократни, 100 бр.

57450 KATRIN POLY BOX Кърпи бели, 300 бр. 86100* VERMOP TUBOXX Кофа, 6 л FN-5100-578* 3М SB 2010  Микрофибър кърпа 1103* TANA Softtuch Кърпа за почистване

95335 KATRIN Gigant S Диспенсър за тоалетна 
хартия на рула 95330 KATRIN Диспенсър М за кърпи за ръце на рула

95310 KATRIN S Диспенсър за 1 пакет кърпи
95315 KATRIN M Диспенсър за 2 пакета кърпи
95320 KATRIN L Диспенсър за 3 пакета кърпи

95367 KATRIN Дозатор с резервоар, 500 мл
95362 KATRIN Дозатор с резервоар, 1000 мл

ДИСПЕНСЪР М за тоалетно руло, бял 95325 KATRIN Диспенсър S за кърпи за ръце на рула ДИСПЕНСЪР за течен сапун, 1000 млДИСПЕНСЪР за сгънати кърпи за ръце

BC00062 BE CLEANY Тоалетна хартия на руло L,
целулоза

BC00049 BE CLEANY Тоалетна хартия на руло L, 
рециклирана ВС00041 Be Cleany Течен сапун, без парфюм, туба 5л

95390 KATRIN Кош за отпадъци с капак, 25 л
0406526 TANA INOX Дозатор за дезинфектант за ръце *
03805 TANA APESIN HANDAKTIV, 1 л **

3150 HAUG Четка за ръце, 
двустранна, със закачалка

3250 HAUG Четка за ръце, 
двустранна, с крепяща поставка и закачалка

43320 KATRIN Classic S, Руло хартия, 300 кърпи, 75 м
43325 KATRIN Classic M Руло хартия, 620 кърпи, 155 м

36180 KATRIN Classic ZZ Кърпи за ръце, 
78% белота, 2 пл., 150 кърпи

36230 KATRIN Basic ZZ Кърпи за ръце, 
натурален цвят, 1 пл., 250 кърпи

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

ВС00076 Be Cleany Течен сапун, с аромат на 
портокалово масло, туба 5 л

• за еднократна употреба
• полипропилен
• размер uni
• цвят бял, светло син

• 
• полипропилен
• размер uni
• цвят бял, светло син

за еднократна употреба • 
• полиетилен
• размер uni
• цвят бял, син

за еднократна употреба

• 
• 100% полипропилен

санитарна маска

• 
• полиетилен
• размер uni
• цвят син

за еднократна употреба • 
• полиетилен
• размер uni
• цвят син, бял

за еднократна употреба

• 
• нитрил, устойчивост на животински мазнини и пробиване
• с вътрешна антибактериална повърхност
• размери: S, M, L, XL
• цвят: жълт/зелен

естествен латекс за общо почистване

• 
• вътрешност без прах
• цвят: естествен
• размери: S, M, L

естествен латекс

• 
• за общо почистване
• цвят: естествен
• размери: S, M, L, (XL)

естествен латекс

• 
• цвят: син за ХВП
• размери: S, M, L, XL

естествен латекс • 
• цвят: син
• размери: S, M, L, XL

нитрил, устойчивост на животински мазнини и пробиване

• 
• не са подходящи за дълъг контакт 
   с животински и растителни мазнини
• цвят: безцветни
• размери: S, M, L, XL

винил, за деликатно почистване

• 
• за еднократна употреба
• за дезинфекция и почистване
• без остатъци от власинки

от нетъкан текстил

• 
• цвят: син, червен, зелен, жълт, антрацит

с двоен капак
• 

o• пране до 95 С, 350 пъти
• цвят: син, зелен, червен, жълт, бял

микрофибърни влакна
• 
• здрава и практична

o• пране до 90 С
• цвят: син, червен, жълт

попиваща и почистваща

• 
• цвят: светло сив
• размери: 261х260х135 мм

ABS материал
• 
• с/без заключващ механизъм
• за рула с диаметър до 200 мм

ABS материал

• 
• с/без заключващ механизъм
• привлекателен дизайн

ABS материал
• 
• привлекателен дизайн
• за наливане

ABS материал

• 
• със заключващ механизъм 
• за тоалетно руло с диаметър до 200 мм

ABS материал • 
• с/без заключващ механизъм
• за рула с диаметър до 140 мм

ABS материал
• 
• със заключващ механизъм
• универсален размер
• цвят бял

ABS материал

• за наливане

• 
• перфорирана, 656 кърпи в руло

пластове: 2  дължина: 158 м • 
• бързо попиват течности
• 78% белота
• 2 пласта

подходящи за почистване и подсушаване на ръце • 
• здрави и качествени

ефективно подсушаване
• 
• с антибактериална съставка
• без парфюм
• без оцветители

с рН на кожата 5,5

• 
• HACCP

за хигиена на ръце

• 
• цвят: светлосив
• с монтаж на стена

ABS материал

• 
• с антибактериална съставка
• с аромат, цвят бял

с рН на кожата 5,5

7

• 
• ** биоциден продукт на алкохолна основа
• **за дезинфекция на ръце

*от неръждаема стомана, за лакът
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586* HAUG Четка, твърд косъм, 295 мм
8708* HAUG Дръжка, алуминиева, 1400 мм

8810* HAUG Четка, твърд косъм, 280 мм
8710* HAUG Дръжка, алуминиева, 1450 мм

170* HAUG Метла, косъм средна твърдост, 295 мм
8708* HAUG Дръжка, алуминиева, 1400 мм

8721* HAUG Метла, мек косъм, 300 мм
8710* HAUG Дръжка, алуминиева, 1450 мм

8755 HAUG Кутер четка, 
средна твърдост косъм, 490 мм

8756 HAUG Кутер четка, твърд косъм, 490 мм
082* HAUG Четка с дръжка, 

средна твърдост косъм, 255 мм
8836 HAUG Четка за труднодостъпни места, 

твърд косъм, 240 мм8820* HAUG Четка с дръжка, твърд косъм, 260 мм

6010 HAUG Четка с дръжка, с твърд косъм, 180 мм

8700 HAUG Рамка, пластмасова с 5 куки, 480 мм

8895 HAUG Четка за прах, мек косъм, синя, 170 мм
8899 HAUG Четка за тръби, мек косъм, синя, 19 мм
87025 HAUG Телескоп, алуминиев, до 2500 мм
8703 HAUG Телескоп, алуминиев, до 4000 мм

560* HAUG Лопатка с четка
079* HAUG Накрайник цветен, с черна гума, 420 мм
8708* HAUG Дръжка, алуминиева, 1400 мм

FN-5100-6397-0 3M LRSM Тестери за олио, 20 ленти
FN-5100-6395-4 3M LRSM Тестери за олио, 200 ленти

8950* HAUG Дъска за рязане, 500х300х24 мм
8951* HAUG Дъска за рязане, 600х400х25 мм

99930 KATRIN Диспенсър за индустриални кърпи 
(за под)

99940 KATRIN Диспенсър за индустриални кърпи 
(за стена и маса)

45863 KATRIN Classic XL 2 930 Руло индустриални кърпи *
48125 KATRIN Classic L 3 Blue Руло индустриални кърпи **

13-23 ЕР Чувал HD, 130 л, 10 бр. в ролка, черен
13-21 ЕР Чувал HD, 70 л, 20 бр. в ролка, черен

8220 HAUG Четка, 395х60х75 мм
8222 HAUG Четка, 60х75 мм с алуминиева 

дръжка (размер по заявка)

СО209*I  FILMOP POLARIS Контейнер, 90 л
СО1120 FILMOP Контейнер, 120 л
СО2120 FILMOP Контейнер с педал, 120 л             

CO412*D FILMOP DELTA Количка за отпадъци, 
с педал и четири колела

8076 FILMOP Количка за отпадъци
8055В FILMOP Капак за количка за отпадъци

8923* HAUG Шпатула , PPN

8786* HAUG Накрайник с гума за събиране на вода, 
615 мм

8710* HAUG Дръжка, алуминиева, 1450 мм

8830* HAUG Четка, твърд косъм, 190 мм

6030 HAUG Четка FLEXO, гъвкава, бяла, 165 мм
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o• 
• цвят: бял, червен, син, зелен, жълт

издържа до 140 С

• 
• издръжливост 80 С
• цвят: бял, червен, син, зелен, жълт

НАССР
o

• 
• издръжливост 75 С/200 С
• цвят: бял, червен, син, зелен, жълт

НАССР
o o

• НАССР
o• издръжливост 80 С

• цвят: бял, червен, син, зелен, жълт

• 
• за животинска и растителна мазнина
• резултати до 30 сек.

лесна проверка на качеството на използваното олио

• 
• * за деликатни повърхности като стъкло, алуминий, 
      неръждаема стомана, порцелан, керамика
• ** за силно замърсени съдове и оборудване
• *** универсален за повърхности и оборудване

отлична почистваща способност

• със звездообразно дъно

• 
• с цветен капак
• подвижен
• НАССР
• цвят: бял, син, червен, жълт, зелен

с педал
• 
• подвижен
• цветове: бял или зелен

с капак
• 
• за чувал, 120 л

хромирана
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• цвят: бял, червен, син, зелен, жълт
НАССР

• 
• цвят: бял, червен, син, зелен, жълт
• изключителна издръжливост

НАССР
• 
• цвят: бял, червен, син, зелен, жълт

НАССР • 
• цвят: бял, червен, син, зелен, жълт

НАССР

• 
• издържа до 140 С

НАССР
o • 

• издържа до 140 С
• цвят: бял, червен, син, зелен, жълт

НАССР
o

• 
• издържа до 80 С

НАССР
o

• 
• издържа до 140 С

НАССР
o

• 
• издържа до 140 С
• цвят: бял, червен, син, зелен, жълт

НАССР
o

• 
• издръжливост 100-140 С
• неръждаема стомана
• цвят*: бял, червен, син, зелен, жълт

НАССР*
o

o• издржливост 80 С

• 
• издръжливост 140 С

НАССР
o

o• издръжливост 80 С

FN-5100-7885-5 3М 350 Пад,158х95 мм, бял *
FN-5000-7886-3 3М 450 Пад,158х95 мм, син ** 
FN-5000-4925-0 3М 550 Пад,158х95 мм, тъмнозелен ***

• 
• издръжливост 80 С
• антибактериална
• цвят: бял, червен, син, зелен, жълт

НАССР
o

• 
• за чувал 120 л

капак-бял, син, жълт, зелен, червен

8123* HAUG Четка, 500 мм, ø20 мм
8124* HAUG Четка, 500 мм, ø40 мм
8125* HAUG Четка, 500 мм, ø60 мм
8126* HAUG Четка, 700 мм, ø60 мм
81161 HAUG Четка, 500 мм, мек косъм, ø40 мм
81162 HAUG Четка, 450 мм, средно твърд косъм, ø25 мм

o81163 HAUG Четка, 360 мм, черна, мек косъм, ø25 мм, >350 С
81165 HAUG Четка, 340 мм, твърд косъм, ø12 мм

5229L FILMOP Държач за пад, за дръжка 
5222* FILMOP Пад 12х25 см (бял, зелен, кафяв, черен) 
8945 Дръжка алуминиева, 140 см

• 
• максимална ширина на ролката 330 мм
• бързо и лесно зареждане

метална конструкция, цвят черен

8908 HAUG Четка, твърд косъм, 175 мм, ø70 мм
8909 HAUG Четка, твърд косъм, 180 мм, ø82 мм
8910 HAUG Четка, средна твърдост косъм, 

190 мм, ø98 мм
8911 HAUG Четка, мек косъм, 200 мм, ø114 мм
07195 HAUG Телескопична дръжка, 1090/2000 мм

8699 HAUG Рамка, алуминиева, с 3 държача за 
дръжки, 500 мм

86999 HAUG Държач, за арт.№8699

• 
• издръжливост 95 С

НАССР
o

БЪДЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ   В ПОЧИСТВАНЕТО БЪДЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ   В ПОЧИСТВАНЕТО

• 
• естествен косъм

o• издръжливост 180 С

за пещи

• 
• издръжливост 140 С

НАССР
o
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• 
• отлични за почистване
• 78% белота, 2 пл., 260 м, 930 кърпи в руло *
• цвят син, 3 пл., 190 м, 500 кърпи в руло **

висок абсорбиращ капацитет

• 
• издържа до 140 С
• цвят: бял, червен, син, зелен, жълт

НАССР
o
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