
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Υγιεινός και ασφαλής καθαρισμός για χώρους προετοιμασίας   
       φαγητού.

MICROFIBRE PLUS

Το προσωπικό των χώρων μαζικής εστίασης χρειάζεται ένα αποτελεσματικό πανί  για να 
επιτύχει το καλύτερο καθαριστικό αποτέλεσμα. Μετά τον καθαρισμό οι επιφάνειες πρέπει 
να είναι καθαρές και χωρίς γραμμές αλλά ταυτόχρονα ασφαλείς.  
Όλα αυτά χωρίς υπερβολικό κόστος.  
Το Microfibre plus ξεπερνά τα πανιά του ανταγωνισμού σε αυτά τα σημαντικά 
χαρακτηριστικά: καθαριστικό αποτέλεσμα, υγιεινή και κόστος.  

Κανένα άλλο πανί δεν επιτυγχάνει τις μέγιστες αποδόσεις σε όλα τα πιο κάτω: 

• H 100% σύνθεση μικροΐνας εξασφαλίζει το μέγιστο καθαριστικό αποτέλεσμα.
• Η μοναδική διαχωρισμένη μικροΐνα του Microfibre plus εξασφαλίζει μεγαλύτερη 
επιφάνεια καθαρισμού, δίνοντας έτσι στο χρήστη τη δυνατότητα να εκμεταλλεύεται κάθε 
πόντο του πανιού.
• Ακόμα και βρεγμένο το Microfibre plus απορροφά περισσότερη υγρασία από κάθε άλλο 
πανί. 
•Επειδή εξασφαλίζει άμεσο στέγνωμα χωρίς να αφήνει γραμμές και σημάδια 
καθαρισμού, είναι ιδανικό για χρήση σε επιφάνειες inox, τζάμια και καθρέφτες. 

Το  Microfibre plus έχει σχεδιαστεί από τους ερευνητές της μεγαλύτερης εταιρίας μη 
υφαντών πανιών  PGI, ειδικά για τους χώρους τροφίμων.  
 
To επαναστατικό αυτό πανί συνδυάζει 3 ξεχωριστά πλεονεκτήματα: 
 
1. Είναι κατασκευασμένο από 100% μικροΐνα, δίνοντάς σας έτσι τη δυνατότητα να 
καθαρίσετε χωρίς προσπάθεια όλες τις επιφάνειες από γυαλί έως ανοξείδωτο ατσάλι. 
Γρήγορα, αποτελεσματικά και χωρίς να αφήσετε γραμμές. 
2. Το Microfibre plus έχει αποδεδειγμένες αντιβακτηριδιακές ιδιότητες. Επιπλέον είναι το 
μοναδικό πανί μικροΐνας με σήμανση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρήση σε τρόφιμα, 
σύμφωνα με την πιστοποίηση μεγάλου γερμανικού ινστιτούτου.
3. Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Ακόμα και μετά από πολλά πλυσίματα το Microfibre plus 
διατηρεί τις ιδιότητές του και εξασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση για τα χρήματά σας.

• To Microfibre plus διαθέτει έγκριση για επαφή με τα τρόφιμα (Food Contact Clearance 
- FCC). Είναι ασφαλές για χρήση σε χώρους επεξεργασίας φαγητού και δε θα μεταφέρει 
μικροοργανισμούς, ακόμα και αν έρθει σε άμεση ή έμμεση επαφή με τρόφιμα. Tο 
πιστοποιητικό βασίζεται στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης EC Νο  1935/2004.   
• Πληροί ή υπερκαλύπτει τα Haute Hygiene στάνταρτς για τα υψηλότερα επίπεδα 
υγιεινής. •Επειδή μπορεί να πλυθεί έως και 365 φορές, το Microfibre plus είναι εξαιρετικά 
οικονομική επιλογή.
• Οι αντιβακτηριδιακές ιδιότητες του Microfibre plus εμποδίζουν σημαντικά την ανάπτυξη 
μικροοργανισμών στο πανί εξασφαλίζοντας έτσι τα υψηλότερα επίπεδα υγιεινής.
• Διαθέτοντας τις πιο αυστηρές πιστοποιήσεις είναι φυσικό το Microfibre plus να πληροί 
και τα HACCP στάνταρτς για ασφαλή καθαρισμό.
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Χρήση
•    Το Microfibre plus λειτουργεί καλύτερα όταν είναι καλά στυμμένο.
•    Ξεβγάλτε και στύψτε συχνά κατά τη χρήση για καλύτερα αποτελέσματα.
•    Μετά το πλύσιμο στο πλυντήριο, απλώστε το Microfibre plus ή 
 βάλτε το σε ένα στεγνωτήρα. 
 
 
 
 
                 βρέξτε - στίψτε - καθαρίστε - πλύνετε

 
Διατίθεται σε 4 χρώματα για όλους τους χώρους σύμφωνα με την κοινά αποδεκτή χρωματική κωδικοποίηση
•Μπλε -Γενικές επιφάνειες εστιατορίου πχ. τραπέζια, καρότσια, κλπ.
•Κόκκινο  -Χώροι υγιεινής, δάπεδα και τουαλέτες.
•Κίτρινο  -Απολύμανση σκευών κουζίνας: πχ. μαχαίρια
•Πράσινο -Κουζίνα και χώροι προετοιμασίας φαγητού.
 

Συσκευασία:
Κωδικός    Πακέτο
74721 Μπλε   5 τεμαχίων 
74722 Κόκκινο   5 τεμαχίων 
74723 Κίτρινο   5 τεμαχίων 
74724 Πράσινο  5 τεμαχίων 

κιβώτιο 24 πακέτων
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