
Dagligrent

EFFEKTIV
VASK

Vår leverandør av kjemi PLS har et stort utvalg 
miljømerkede produkter for rengjøring av gulv, 

interiør og glass/ blanke flater i de fleste miljøer 
som kontorer, skoler, barnehager og innen helse. 
Produktene kan kjøpes i 1 liter flasker og 5 liter 

kanner. Du vil også finne produktene som 
bruksløsning i 750 ml sprayflaske. 

Du vil også kunne velge mellom produkter med 
og uten parfyme. 

For andre områder som blant annet kjøkken, 
sanitære rom, industri og næringsmiddel er det 

laget egne segmentbrosjyrer.

Kontakt
www.cleanhub.no

tlf: 40001458
Kallumveien 16, 1524 - Moss

post@cleanhub.no

Verdiskapende renholdsprodukter 
sendes effektivt til ditt lager.



For alle typer av rengjøring, 
fra daglig til grovrengjøring. 
Rengjør gulv, vegger, tak, 
vinduer mm. Takket være de 
bakteriehemmende egen-
skapene egner Storfix seg 
for sanitære rom.

STORFIX
En grønnsåpe for rengjøring 
av tre-, marmor- og mosaik-
kgulv, samt malte overflater. 
Naturlige råvarer løser 
smussen effektivt. Skånsom 
mot underlaget og har etter-
fettende egenskaper.

SÅPA

1081
1085
1082

1 liter m/parfyme
5 liter m/parfyme
1 liter u/parfyme

For rengjøring av vinduer, 
speil, glassdører mm. 
Fönsterfix løser alle typer av 
fett veldig effektivt og etter-
later ingen fet hinne.
Klar til bruk.

FÖNSTERFIX

1280
1281
1285

0,5 liter u/parfyme
1 liter u/parfyme
5 liter u/parfyme

Ferdig utblandet spray klar 
til bruk i forskjellige variant-
er. Disse kommer i flasker 
på 750 ml.

SPRAY

1028
1029
301705
301708

Storfix
Storfix strong
Allfix
Fönsterfix

Et helt nyutviklet 
lavtskummende høyeffektiv 
allrengøringsmiddel som
er utviklet spesielt for bruk
i gulvvaskemaskiner og 
daglig / periodisk rengjøring. 
Gjør gulvene rene uten å et-
terlate rester på overflaten.

STORFIX COMBI

1033
1030

1 liter u/parfyme
5 liter u/parfyme

1021
1022
1025
1026

1 liter m/parfyme
1 liter u/parfyme
5 liter m/parfyme
5 liter u/parfyme

Rengjøring- og vedlikehold-
sprodukt for alle typer gulv 
når man ønsker et litt blank-
ere gulv uten å bygge film. 
Brukes i mopper og gulv-
vaskemaskin.

FLOORI

11011
11013
11012
11014

1 liter m/parfyme
1 liter u/parfyme
5 liter m/parfyme
5 liter u/parfyme

Et lett alkalisk middel for 
daglig rengjøring av gulv, 
tak og vegger på kontorer, 
skoler sykehus m.m. Allfix er 
et mildt og skånsomt middel 
for alle flater og gir en blank 
overflate uten ettertørking.

ALLFIX

Et lett alkalisk middel bereg-
net for bruk i gulvvaske-
maskin. Skummer ikke. 
Effektiv mot salt vinterstid. 
Et mildt og skånsomt middel 
for alle flater, gir en blank 
overflate uten ettertørking.

ALLFIX COMBI

1103
1107
1112
1108
1109

1 liter
5 liter
10 liter
25 liter
200 liter

1102
1101
1106
1105

1 liter m/parfyme
1 liter u/parfyme
5 liter m/parfyme
5 liter u/parfyme

Et grovrengjøring middel 
for alle typer rengjøring. 
Effektiv ved behov for grun-
dig rengjøring av gulver og 
overflater.

GROVFIX

1122
1121
1123
1125

1 liter m/parfyme
1 liter u/parfyme
5 liter m/parfyme
5 liter u/parfyme


