CHEMIE - NEJEN PRO GASTRO PROVOZY
NAŠE NABÍDKA:
1. CHEMIE PRO STROJNÍ MYTÍ NÁDOBÍ A SKLA
2. KUCHYŇSKÁ HYGIENA
3. PRACÍ PROSTŘEDEK
Partnerem Gastro Rubini pro sortiment chemie (nejen) pro gastronomii je Český výrobce
PROFOLIO. Seznamte se s kompletní nabídkou a při výběru Vám rádi poradíme s výběrem.

PRO M

PRO MYČKY

Plně profesionální univerzální mycí prostředek pro strojní mytí nádobí. Směs účinných alkálií a
sekvestračních látek umožňuje docílit maximální kvalitu umytého nádobí (odmaštění a uvolnění
zbytků pokrmů). Tento prostředek lze použít i pro tvrdou vodu a v kombinaci s oplachovým
prostředkem „PROFOLIO PRO O“ je dosaženo výborného konečného mycího efektu. Nepoužívejte
na materiály, které jsou citlivé na působení alkálií! (hliník, mosaz, apod.).
Maximální účinnosti je dosaženo při teplotě mycí lázně v rozmezí 55 – 65 °C.

Tvrdost vody dH

Dávkování g / 1 l mycí lázně podle stupně
zašpinění

Balení

Cena bez DPH

0 – 7 dH

1 – 1,5 g

6 Kg / kanystr

569- Kč

7 – 14 dH

1,5 – 2 g

25 Kg / kanystr

2.149,- Kč

14 s více dH

2 – 2,5 g

250 Kg / sud

19.899,- Kč

Kontakt: Kaštanová 127 Brno; Tel.: +420 722184270; info@GastroRubini.cz; www.GastroRubini.cz

PRO O

PRO MYČKY

Plně profesionální neutrální oplachový prostředek pro strojní mytí nádobí. Směs účinných povrchově
aktivních a konzervačních látek umožňuje docílit rovnoměrného osychání bez šmouh a povlaků s
vysokým leskem mytého nádobí. Tento prostředek lze použít i pro tvrdou vodu a v kombinaci s
mycím prostředkem „PROFOLIO PRO M“ je dosaženo výborného konečného mycího efektu.
Maximální účinnosti je dosaženo při teplotě v rozmezí 80 – 90 °C.

Tvrdost vody dH

Dávkování g / 1 l oplachové vody

Balení

0 – 7 dH

0,25 g

5 Kg / kanystr

589,- Kč

7 – 14 dH

0,30 g

20 Kg / kanystr

1.959,- Kč

14 s více dH

0,33 g

200 Kg / sud

EKO M

Cena bez DPH

16.499,- Kč

PRO MYČKY

Ekonomický univerzální mycí prostředek pro strojní mytí nádobí. Směs alkálií a sekvestračních látek
umožňuje docílit velmi dobrou kvalitu umytého nádobí (odmaštění a uvolnění zbytků pokrmů). Tento
prostředek lze použít i pro středně tvrdou vodu a v kombinaci s oplachovým
prostředkem „PROFOLIO EKO O“ je dosaženo dobrého konečného mycího efektu. Nepoužívejte na
materiály, které jsou citlivé na působení alkálií (hliník, mosaz, apod.).
Maximální účinnosti je dosaženo při teplotě mycí lázně v rozmezí 55 – 65 °C.

Tvrdost vody dH

Dávkování g / 1 l mycí lázně dle stupně
zašpinění

Balení

0 – 7 dH

1–2g

5,5 Kg / kanystr

429,- Kč

7 – 14 dH

2–3g

22 Kg / kanystr

1.349,- Kč

220 Kg / sud

EKO O

Cena bez DPH

10.899,- Kč

PRO MYČKY

Ekonomický neutrální oplachový prostředek pro strojní mytí nádobí. Směs povrchově aktivních a
konzervačních látek umožňuje docílit rovnoměrného osychání bez šmouh a povlaků s vysokým
leskem mytého nádobí. Tento prostředek lze použít i pro středně tvrdou vodu a v kombinaci s mycím
prostředkem „PROFOLIO EKO M“ je dosaženo velmi dobrého konečného mycího efektu.
Maximální účinnosti je dosaženo při teplotě v rozmezí 80 – 90 °C.

Tvrdost vody dH

Dávkování g / 1 l oplachové vody

Balení

Cena bez DPH

0 – 7 dH

0,30 g

5 Kg / kanystr

429,- Kč

7 – 14 dH

0,35 g

20 Kg / kanystr

1.249,- Kč

200 Kg / sud

9.899,- Kč

Kontakt: Kaštanová 127 Brno; Tel.: +420 722184270; info@GastroRubini.cz; www.GastroRubini.cz

PRO S

PRO MYČKY

Plně profesionální mycí prostředek pro strojní mytí skla a skleněného nádobí. Směs alkálií,
metasilikátů a dalších látek umožňuje docílit maximální čistotu mytého skla (mastnota, džusy, otisky
prstů, rtěnka). Tento prostředek lze použít i pro středně tvrdou vodu a v kombinaci s oplachovým
prostředkem „PROFOLIO PRO OK“ je dosaženo výborného konečného mycího efektu. Nepoužívejte
na materiály, které jsou citlivé na působení alkálií (hliník, mosaz, apod.).
Maximální účinnosti je dosaženo při teplotě mycí lázně v rozmezí 55 – 60 °C.

Tvrdost vody dH

Dávkování g / 1 l dle stupně zašpinění

Balení

0 – 7 dH

0,8 – 1,2 g

6 Kg / kanystr

689,- Kč

7 – 14 dH

1,2 – 1,5 g

25 Kg / kanystr

2.239,- Kč

PRO OK

Cena bez DPH

PRO MYČKY

Plně profesionální kyselý oplachový prostředek pro strojní mytí nádobí. Směs účinných kyselin a
povrchově aktivních látek umožňuje docílit rovnoměrného osychání bez šmouh (dokonalá neutralizace
povrchu skleněného nádobí) a povlaků s vysokým leskem mytého nádobí. Tento prostředek lze použít
i pro tvrdou vodu a v kombinaci s mycím prostředkem „PROFOLIO PRO S“ je dosaženo výborného
konečného mycího efektu.
Maximální účinnosti je dosaženo při teplotě v rozmezí 80 – 90 °C.

Tvrdost vody dH

Dávkování g / 1 l oplachové vody

Balení

0 – 7 dH

0,30 g

5 Kg / kanystr

689,- Kč

7 – 14 dH

0,35 g

20 Kg / kanystr

2.199,- Kč

PRO GK

Cena bez DPH

KUCHYŇSKÁ HYGIENA

Plně profesionální čisticí prostředek na grily a konvektomaty. Směs účinných alkálií, povrchově
aktivních látek a rozpouštědel umožňuje docílit výborného čistícího efektu. Výborně odstraňuje
napálené zbytky pokrmů z povrchu grilů a konvektomatů.
Maximálního účinku je dosaženo při aplikaci prostředku na předem nahřátou plochu (do 60 °C).
PROTOŽE SE ZATÍM NEPODAŘILO VYVINOUT ZCELA NEDRÁŽDIVÝ PROSTŘEDEK (není dosaženo
dostatečného čistícího efektu), JE NUTNÉ PŘI APLIKACI PROSTŘEDKU POUŽÍVAT NAPĚŇOVAČ
NÁSTAVEC A OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY.

Balení

Cena bez DPH

750 ml / lahvička*

115,- Kč

5,5 Kg / kanystr

590,- Kč

Balení

Cena bez DPH

22 Kg / kanystr

2.099,- Kč

* s napěňovačem

Kontakt: Kaštanová 127 Brno; Tel.: +420 722184270; info@GastroRubini.cz; www.GastroRubini.cz

PRO AUTO M

KUCHYŇSKÁ HYGIENA

Plně profesionální čisticí prostředek na konvektomaty s využitím pro automatický čistící systém
(CleanJet). Směs účinných alkálií, povrchově aktivních látek a rozpouštědel umožňuje docílit
výborného čistícího efektu. Výborně odstraňuje napálené zbytky pokrmů z povrchu konvektomatů.
Dávkování integrovaným automatickým dávkovacím systémem.

Balení

Cena bez DPH

5,5 Kg / kanystr

590,- Kč

Balení

Cena bez DPH

22 Kg / kanystr

PRO AUTO O

2.299,- Kč

KUCHYŇSKÁ HYGIENA

Plně profesionální oplachový kyselý prostředek na konvektomaty s využitím pro automatický čistící
systém (CleanJet). Směs kyselin a povrchově aktivních látek zaručuje dokonalé opláchnutí a
neutralizování zbytků alkálií. Dávkování integrovaným automatickým dávkovacím systémem.

Balení

Cena bez DPH

5 Kg / kanystr

590,- Kč

Balení

Cena bez DPH

20 Kg / kanystr

PRO V

2.299,- Kč

KUCHYŇSKÁ HYGIENA

Plně profesionální kyselý prostředek na odstraňování vodního kamene z topných těles, ohřívacích van
a dalšího kuchyňského zařízení. Aplikuje se postřikem nebo vytvořením lázně a následným ponorem
zavápněných částí zařízení. Výborně účinkuje při odvápňování myček nádobí.

Balení

Cena bez DPH

750 ml lahvička*

105,- Kč

6 Kg / kanystr

409,- Kč

Balení

Cena bez DPH

24 Kg / kanystr

1.989,- Kč

* s rozprašovačem

FLOOR

KUCHYŇSKÁ HYGIENA

Plně profesionální alkalický prostředek s obsahem aktivních látek a rozpouštědel, určený pro čištění
všech druhů znečištěných (zamaštěných) podlah.

Prostředek PROFOLIO FLOOR se dávkuje podle způsobu čištění.
Dávkování g / 1 l teplé vody

Balení

Cena bez DPH

manuální

10 – 20 ml

5 Kg / kanystr

389,- Kč

strojové

5 – 10 ml

20 Kg / kanystr

1.119,- Kč

Kontakt: Kaštanová 127 Brno; Tel.: +420 722184270; info@GastroRubini.cz; www.GastroRubini.cz

FORTE

KUCHYŇSKÁ HYGIENA

Plně profesionální alkalický prostředek určený pro čištění velmi silných znečištění (zamaštění)
především z fritéz, digestoří, podlah, apod. Aplikuje se neředěný postřikem nebo vytvořením roztoku
a následným nanesením na znečištěný povrch.

Balení

Cena bez DPH

750 ml / lahvička

Balení

109,- Kč

Cena bez DPH

5 Kg / kanystr

STEEL

419,- Kč

KUCHYŇSKÁ HYGIENA

Je vysoce účinný prostředek pro ošetřování a konzervaci nerezové oceli. Lze používat na kuchyňská
zařízení (předem odmaštěná), výdejní pulty, výtahy, lednice, apod.
Nepoužívat na pracovních plochách přicházejících do styku s potravinami!

Balení

Cena bez DPH

750 Kg lahvička s rozprašovačem

Balení

Cena bez DPH

109,- Kč 5,5 Kg / kanystr

UNI

549,- Kč

KUCHYŇSKÁ HYGIENA

Neutrální mycí prostředek pro ruční mytí nádobí a čištění ostatních omyvatelných ploch s účinnou
mycí složkou. Obsahuje přísady pro ochranu rukou a velice příjemnou parfemací.

Balení
5 Kg / kanystr

Cena bez DPH

Balení

155,- Kč

20 Kg / kanystr

MASTER WHITE

Cena bez DPH
569,- Kč

PRACÍ PROSTŘEDEK

Sypký prací prášek pro praní všech druhů bílého a stálobarevného prádla včetně polybavlny.
Obsahuje enzymatické a bělící složky pro praní již od 40 °C. Dávkuje se ručně a lze použít v měkké i
ve středně tvrdé vodě.

Stupeň znečištění

Dávkování předepírka

Dávkování hlavní praní

mírné

x

15 – 20 g / Kg prádla

střední

x

15 – 20 g / Kg prádla

silné

10 – 15 g / Kg prádla

20 – 30 g / Kg prádla

Balení

Cena bez DPH

12 Kg / pytel

465,- Kč

Kontakt: Kaštanová 127 Brno; Tel.: +420 722184270; info@GastroRubini.cz; www.GastroRubini.cz

