PROFESJONALNA CHEMIA
G O S P O D A R C Z A

ASeptic
Nowa linia produktów do dezynfekcji

Profesjonalne preparaty na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji powierzchni w placówkach
użytku publicznego, przychodniach, gabinetach lekarskich, szpitalach, gospodarstwach
domowych oraz do dezynfekcji rąk.
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G O S P O D A R C Z A

Uniwersalny środek dezynfekcyjny

BAKTERIO, GRZYBO
I WIRUSOBÓJCZY
Gotowy do użycia preparat na bazie alkoholu do codziennego dezynfekowania
i czyszczenia powierzchni. Dzięki wysokiej zawartości etanolu (75%)
eliminuje wirusy, bakterie i grzyby. Jest niezwykle skuteczny, nie niszczy
i nie odbarwia czyszczonych powierzchni.

Posiada Certyfikat Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych.

 drzwi wejściowych i klamek
 balustrad, podłóg, itp.

Dla naszych Partnerów przygotowaliśmy program rabatowy, szczegóły na następnej stronie.

się nieznacznie różni

 blatów kuchennych i stołów

*opakowania mogą

Doskonały do dezynfekcji m.in.:

ć

Produkt Zarejestrowany jako ASeptic Pro,
nr pozwolenia 0238/TP/2020

Czym jest ProElite
ASeptic Pro?
Dzięki

odpowiednio

dobranemu

PROFESJONALNA CHEMIA
G O S P O D A R C Z A

składowi

i zawartości alkoholu etylowego, AsepticPro jest
środkiem niezwykle skutecznym w zwalczaniu
wirusów, grzybów i bakterii i zapobieganiu ich
rozprzestrzeniania się. Przy czym nie niszczy
i nie odbarwia czyszczonych powierzchni. AsepticPro nie wymaga rozcieńczania ani spłukiwania, do
tego pozostawia przyjemny, świeży zapach. Płyn
z powodzeniem można stosować do dezynfekcji
zarówno w domach, jak i w placówkach użytku
publicznego,

w

przychodniach,

gabinetach

lekarskich czy szpitalach. Jest bakteriobójczy,
wirusobójczy, grzybobójczy. Łatwy sposób użycia.

Sposób użycia:
Nie rozcieńczać, rozpylić na czyszczoną powierzchnię
i pozostawić na około 1 minutę, można przetrzeć
ściereczką. Stosować w rękawicach ochronnych,
z ochroną oczu.
Karta produktu dostępna na stronie producenta,
lub u handlowca.

Cennik:

35,76zł

netto

750
ml
178,85 zł

Progi rabatowe:

netto
 Detal do kwoty 1000 zł bez rabatu

5L

 1000 – 3000 zł – 10%
 Powyżej 3000 zł – 35%

813 zł

netto

*25L
*dostępna na zamówienie

Forma płatność: przedpłata
Termin realizacji zamówień:
od 2 do 5 dni roboczych ustalanych w trakcie składania zamówienia

PROFESJONALNA CHEMIA

ASeptic
GEL
ProElite

G O S P O D A R C Z A

Żel do szybkiej dezynfekcji rąk,

ELIMINUJE WIRUSY,
BAKTERIE I GRZYBY
Dzięki odpowiedniemu stężeniu alkoholu (70%)
ASeptic GEL bardzo skutecznie i niezwykle szybko eliminuje
wirusy, bakterie i grzyby.
Posiada Certyfikat Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych.
Produkt Zarejestrowany jako ASeptic GEL ProElite,
nr pozwolenia: 0192/TP/2020

 przychodni
 gabinetów lekarskich
 szpitali, gospodarstw domowych
 sklepów i obiektów handlowych

Dla naszych Partnerów przygotowaliśmy program rabatowy, szczegóły na następnej stronie.

*opakowania mogą się

 placówek publicznych

nieznacznie różnić

Żel przeznaczony m.in. dla:

Czym jest ProElite
ASeptic GEL?

PROFESJONALNA CHEMIA
G O S P O D A R C Z A

Gotowy do użycia żel do szybkiej dezynfekcji rąk.
Bez użycia wody, bez potrzeby wycierania
i spłukiwania, w poręcznym, łatwym aplikatorze.
Środek łatwo się rozprowadza, nie pozostawia
uczucia lepkości.
Skład żelu został opracowany na podstawie
najlepszej wiedzy chemicznej i danych naukowych
związanych z optymalną skutecznością w zwalczaniu wirusów (w tym koronawirusa), a także
bakterii czy grzybów. Dzięki odpowiedniemu
stężeniu alkoholu, Aseptic GEL w 99% skutecznie
i niezwykle szybko eliminuje wirusy, bakterie
i grzyby.

Sposób użycia:
Nałożyć niewielką ilość żelu na dłonie i pocierać
aż do wyschnięcia, przez około 1min. Nie spłukiwać.
Karta produktu dostępna na stronie producenta,
lub u handlowca.

Cennik:

32,51zł

netto

500
ml
29,25zł

netto

500
ml

 Detal do kwoty 1000 zł bez rabatu
 1000 – 3000 zł – 10%
 Powyżej 3000 zł – 35%

178,85 zł

netto

5L

Progi rabatowe:

Forma płatność: przedpłata
Termin realizacji zamówień:
od 2 do 5 dni roboczych ustalanych w trakcie składania zamówienia

PROFESJONALNA CHEMIA
G O S P O D A R C Z A

O firmie
Najwyższa Jakość

Świadoma Produkcja

Sieć Dystrybucji

Firma ProElite jest polskim producentem specjal-

Nasz nowoczesny kompleks produkcyjny spełnia

W celu skutecznego dotarcia do klientów firma

izuje się w produkcji preparatów chemicznych do

wszelkie wymogi ochrony środowiska i bezpiec-

ProElite rozwinęła ogólnopolską sieć dystrybucji.

mycia i pielęgnacji samochodów, specjalistyc-

zeństwa pracy. Wysoki standard techniczny hal

Naszymi klientami są, wszelkiego rodzaju myjnie

znych preparatów czyszczących oraz chemii

produkcyjnych, szereg estrykcyjnych procedur

samochodowe, warsztaty, sklepy motoryzacyjne

obiektowej dla biura, gastronomi i przemysłu.

oraz odpowiedni dobór komponentów zostało

i budowlane, firmy transportowe i sprzątające,

Posiadamy 17 letnie doświadczenie w branży. Od

potwierdzone

przemysłowe, gastronomia i biuro.

początku w procesie tworzenia produktów

audytorską TÜV

stawiamy na unikatowość rozwiązań oraz zaawanso-

ISO 9001 – 2005. Dobro planety jest dla nas

Jesteśmy firmą o zasięgu europejskim.

wane nowatorskie technologie i własne receptury.

bardzo ważne, dlatego do produkcji naszych

Nasze produkty dostępne są w takich krajach jak:

Naszą filozofię streszcza hasło: KONCENTRUJE-

preparatów używamy surowców, które są w pełni

Niemcy, Holandia, Litwa, Czechy, Słowacja, Węgry

MY JAKOŚĆ.

biodegradowalne i przyjazne dla środowiska.

i inne.

przez

niezależną

jednostkę

Rheinland certyfikatem

Preparaty firmy ProElite produkowane są na bazie surowców dostarczanych przez największych producentów na świecie, takich jak BASF, AKZO NOBEL, BRENTAG.
Surowce tych firm są gwarancją najwyższej jakości i czystości, dzięki czemu nasze produkty są jednym z najlepszych na rynku. Stały kontakt
z dostawcami, wymiana doświadczeń i wiedzy pozwala nam na ciągłe doskonalenie swoich produktów poprzez wprowadzanie światowych nowości z dziedziny chemii.
Własny dział technologiczny, laboratorium i linia produkcyjna pozwala wykonać preparat na specjalne zamówienia klienta, dostosowany do jego indywidualnych
wymagań i potrzeb.

ProElite sp. z o.o., ul. Leśników Polskich 65K, 98-100 Łask
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Łódź-Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy, numer KRS: 0000818095
Kapitał zakładowy wynosi: 200.000,00 PLN, NIP: 831-163-95-24, REGON: 384813205. KRS: 0000818095
Kontakt: Biuro, tel. 43 671 23 75, dział handlowy: 507 138 097, e-mail: zamowienia@proelite.pl

Zachęcamy do kontaktu

z naszymi przedstawicielami regionalnymi:

Patryk Pańkowski
tel. 539 934 319
e-mail: patryk.pankowski@proelite.pl

Piotr Baran
tel. 882 062 575
e-mail: piotr.baran@proelite.pl

Mariusz Wolny
tel. 539 902 766
e-mail: mariusz.wolny@proelite.pl

Województwo: podkarpackie, lubelskie,
mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

Województwo: małopolskie, śląskie,
opolskie, świętokrzyskie

Województwo: łódzkie, mazowieckie,
kujawsko-pomorskie, pomorskie

Jakub Zieliński
tel. 784 566 146
e-mail: jakub.zielinski@proelite.pl
Województwo: dolnośląskie, lubuskie,
wielkopolskie, zachodniopomorskie

Sprawdź naszą pełną ofertę środków aseptycznych na:

