
RENTAVAIXELLES MANUAL

PL005 RENTAVAIXELLES DOBLE LIS I MEL

PL006 RENTAVAIXELLES TRIPLE LIS I MEL

PL005-A RENTAVAIXELLES SUPERLAY

PL005-W LAVAVAJILLAS MANUAL WINS LITRO

PLS001 DETERNET PLUS

PLS024 DETERNET SANITISER

PLS057 DETERNET D-50

PL008-A LA OCA VAIXELLES

PL009 LA OCA ULTRA

Pel  rentat manual de vaixelles. Amb DUES vegades més de matèria activa que 
un rentavaixelles convencional. . Incorpora agents suavizants i emolients, per 
això  no irrita ni reseca les mans..
Envàs: 5 L      Unitats x caixa: 4(5L)

Rentavaixelles manual de triple concentració. Detergent pel rentat manual de 
vaixelles. Te TRES vegades més de matèria activa que un rentavaixelles 
convencional.
Envàs: 5 L      Unitats x caixa: 4(5L)

Detergent ideal pel  rentat manual de vaixelles i parament de cuina.
el seu alt poder detergent i escumant permet un rentat eficaç, desengreixant i 
eliminant les brutícies més persistents.
Envàs: 5 litres.

Detergent superconcentrat amb pH neutre pel rentat manual de vaixelles i tot 
tipus d'utensilis de cuina i parament. Desengreixa i neteja fàcilment, aconseguint 
un efecte auto secant i abrillantador. 
Envàs: de 5 quilos Unitats x caixa: 4(5kg).

Detergent especial  bactericida pel rentat manual de vaixella, maquinària, 
instrumental  i utillatge de la industria alimentaria. Detergent neutre camb acció 
desengreixant per aplicar en multi superfícies alimentaries. Producte testat 
científicament contra la Salmonel·la.
Envàs: de 5 quilos Unitats x caixa: 4(5kg).

Detergent hiper concentrat con pH neutre pel rentat manual de vaixelles i tot 
tipus de utensilis de cuina i parament. Desengreixa i neteja fàcilment, 
aconseguint un efecte auto i abrillantador. Forma una alta escuma activa que a 
la seva vegada protegeix les mans. Hiperconcentrat pH neutre
Envàs: de 5 quilos caixa 4(5kg).Envàs: de 1 Kg caixa 15(1kg)

Detergent pel rentat a ma de vaixelles, vasos, cristalleries i utensilis de la llar. 
Desengreixant. Molt escumant. Agradablement perfumat.
Envàs: 3 L Unitats x caixa: 4(3L)

Molt concentrat pel rentat a ma de vaixelles, vasos, cristalleries, utensilis de la 
llar, etc. El primer en rendiment, desengreixant, suavitat i estalvi. Molt 
escumant. Rendeix fins  4 vegades més que altres rentavaixelles.
Botella 1 litre. Caixa de 15 unitats.

Detergent pel rentat manual de la vaixella.Per a totes les superfícies i materials
netejables amb aigua. ütil per a tots els estris de cuina, vaixelles, cristalleries i 
encimeres . D'elevat poder desengreixant.
Envàs: 5 litres. Unitats per caixa: 4 (5L)


