
Dezinfekce pro stravovací provoz

ve spolupráci s firmou PROFOLIO s.r.o.
jsme pro Vás připravili nabídku desinfekce rukou a ploch pro stravovací provozy včetně návodů a schémat

veškeré tyto přípravky se budeme snažit mít k dispozici  k okamžité dodávce pro Váš provoz
samozřejmě nám velmi ulehčíte zásobování Vašimi předběžnými objednávkami, neboť kapacita výrobce je plně vytížena

a také nemáme představu o množství, které bude potřeba zejména  při znovuotevření Vašeho provozu

možná je také případná konzultace a poradenství při řešení hygienické situaci u Vás našimi pracovníky, popř. p. Kočárkem z firmy PROFOLIO s.r.o.
který se v této problematice velmi dobře orientuje a vždy umí najít odpovídající řešení případného problému

přípravky lze objednat: 

email: info@gastroservis-hofman.cz
tel: 493 792 510   /   777 692 510

připravujeme pro Vás: nabídku bezkontaktních dávkovačů desinfekcí /mycích prostředků

Lázně bělohrad 16/04/2020

.
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Mytí a dezinfekce 

➢ Veškeré plochy – mycí a dezinfekční přípravek SUMA BAC D10

Povrch omyjte roztokem přípravku, v případě dezinfekce nechte 5 minut působit. U 

pracovních ploch a povrchů, které přijdou do styku s potravinami následně omyjte čistou 

vodou. U ostatních ploch není nutný oplach.

Balení 5l 331,-Kč bez DPH

Ředění 10-15ml/l

Cena 1l roztoku 0,6 – 1Kč 

Výhody:
✓ Mytí a dezinfekce v jednom kroku

✓ Široké spektrum účinnosti, vč. virucidní

✓ Nízké náklady, cena roztoku cca 1Kč/l !!!!



Mytí a dezinfekce

➢ Pracovní plochy - mycí a dezinfekční přípravek SUMA BAC D10 (viz předchozí strana)

- alkoholová bezoplachová dezinfekce SUMA Alcohol spray

Balení 750 ml 197,-Kč bez DPH

Ředění neředí se

Výhody:
✓ Není nutný oplach

✓ Široké spektrum účinností, vč. virucidní

✓ K přímému užití



Mytí a dezinfekce

➢ Dezinfekce rukou - dezinfekční přípravek SOFT CARE DES E

Aplikujte 3 ml prostředku Soft Care Des E na čisté a suché ruce (viz návod „Správné mytí 

rukou“).  Důkladně roztírejte po pokožce. Věnujte zvláštní pozornost prstům, nehtům a prostoru 

mezi prsty. Roztírejte minimálně po dobu 30 sekund a poté nechte ruce oschnout na vzduchu

Balení 5l 999,-Kč bez DPH

Ředění neředí se

Výhody:
✓ Obsahuje hydratační složky

✓ Šetrné k pokožce

✓ Široké spektrum účinností, vč. virucidní



Kritická kontaktní místa - KUCHYNĚ



Kritická kontaktní místa - JÍDELNA



Kritická kontaktní místa - TOALETY



Podpora 

➢ Technické a bezpečnostní listy – ke všem prostředkům poskytujeme technické a bezpečnostní listy

➢ Návody – školicí materiály v tištěné podobě

➢ Aplikační lahve – možnost aplikačních lahví s etiketou a návodem 


