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Hlavním úkolem je zajistit čistou a bezpečnou 

kuchyň

Klíčové úkoly: 

 Zajištění bezpečnosti potravin

 Zajištění bezpečnosti zaměstnanců

 Zvýšení produktivity

Uklouznutí a pády způsobené

mokrými nebo kluzkými 
podlahami a nesprávné používání 

nebezpečných přípravků, jako jsou žíravé

čisticí prostředky, patří mezi nejčastější 

příčiny úrazů v kuchyňských provozech.

 

„Nedodržování systému analýzy rizik 

a kritických kontrolních bodů (HACCP) 

v potravinářském provozu může vést 

k vysokým pokutám včetně uzavření 

podniku, nemluvě o ohrožení spotřebitelů“ *

K ÚRAZŮM 

MŮŽE DOJÍT 

I PŘI SPRÁVNÉM  

POSOUZENÍ RIZIK 

A PREVENTIVNÍCH 

OPATŘENÍ.

* Osvědčená praxe: prevence úrazů v hotelech, restauracích a cateringových zařízeních 

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci E-Stat 23 
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KitchenPro pomáhá udržovat hygienické standardy

KITCHENPRO DES 

MÁ BAKTERICIDNÍ 

A FUNGICIDNÍ ÚČINNOST 

PODLE EN1276, EN1650, 

EN13697 A JE ÚČINNÝ 

TAKÉ PROTI NOROVIRŮM.

KitchenPro - sanitační program pro kuchyně

 Inovativní produkty a systémy 

 Bezpečné dosahování optimálních výsledků 

 = spolehlivá hygienická čistota

 Úspora času a nákladů

 Pravidelná školení na pracovišti 

 Řešení, nabízející přímý 

 a hmatatelný dopad na udržitelnost

* Food Standards Agency, Velká Británie. www.food.gov.uk

„Křížová kontaminace je jednou 

z nejčastějších příčin 

alimentárních nákaz. 

Dochází k ní přenosem škodlivých 

bakterií z jiných potravin, 

povrchů, rukou nebo zařízení.”*
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Nesprávně používané žíravé čističe grilů a trub 

mohou způsobit poleptání, podráždění očí 

a poškození dýchacích cest

je jediný nežíravý čisticí prostředek na trouby a grily, se kterým dosáhnete vynikajících výsledků 

bez nutnosti použití osobních ochranných pomůcek.

Na účinnosti záleží...

 Stejně účinný jako žíravé

 čističe grilů a trub

 Rychle proniká do mastnoty 

 Pro denní i hloubkové čištění

 grilů, trub, digestoří apod.

 Vhodný i pro hliník

 Snadné použití

Na bezpečnosti záleží ...

 Podporuje bezpečné pracovní prostředí

 Bez nutnosti používání osobních 

 ochranných pomůcek

 Odstraňuje rizika obvykle spojená 

 s používáním žíravých čističů grilů a trub

 Žádné škodlivé výpary, bezpečný

 pro ostatní osoby pracující v blízkosti

Na udržitelnosti záleží ...

 Pozitivní dopad 

 na životní prostředí

 Biologicky rozložitelný 

 Dávkování do opakovaně

 použitelných lahví s rozprašovačem

 výrazně snižuje množství  

 obalového odpadu 

Greaselift™

60 %
žádostí o náhradu škody

z pracovních úrazů v letech 2010 a 2011 

bylo spojeno s podrážděním pokožky

 

17 %
z výše uvedených žádostí bylo 

spojeno s dýchacími obtížemi*

* Berufsgenossenschaft fur Nahrungsmittel und Gastgewerbe, 2013 

=
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Mastná podlaha, zejména v blízkosti grilů a fritéz, 

představuje vážné riziko uklouznutí a pádu

Bezoplachový čisticí prostředek 

pro kuchyňské podlahy

Průlomová technologie. Patentované složení 

využívá enzymy pro dokonalé vyčištění. 

 Bez oplachu. Pro dosažení optimálního 

 čisticího účinku nechejte přípravek působit. 

 Rozkládá mastnotu. Speciální enzymy 

 rozkládají všechny typy kuchyňské mastnoty. 

 Nepřetržité působení. Enzymy pracují 

 již v průběhu aplikace a působí i dlouho poté. 

 Koncentrovaný čistič. Důkladné čištění 

 přesně tam, kde je zapotřebí. 

 Udržitelnost. Bezoplachový čisticí prostředek na podlahy  

 šetří vodu a k jeho aplikaci stačí studená voda.

é. 

0. týden

0-3. týden

3-6. týden

Účinně odstraňuje kluzké mastné 

usazeniny z podlah v kuchyňských 

provozech, a pomáhá tak snižovat 

nebezpečí uklouznutí a pádů. 

Odborní poradci společnosti Ecolab úzce 

spolupracují s Vašimi týmy a pomáhají 

Vám soustředit se na podstatu Vašeho 

podnikání. Nemusíte se tak zabývat 

neustálou kontrolou úklidového personálu 

a dodržování správných čisticích postupů.

IDENTIFIKACE POTŘEB

VOLBA PROGRAMU

ZAVEDENÍ

ŠKOLENÍ

PRŮBĚŽNÝ SERVIS - KONTROLA

HLÁŠENÍ A SESTAVY 

Studie dokazují, že Wash’n Walk 

zlepšuje protiskluzové vlastnosti podlah, 

a zvyšuje tak bezpečnost práce.
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KitchenPro: Přehled produktů 

KitchenPro: Dávkovače 

KITCHENPRO WASH'N WALK
Bezoplachový čisticí prostředek 

pro kuchyňské podlahy
2 x 2 l 9081930

KITCHENPRO GREASELIFT 
Vysoce koncentrovaný čisticí a odmašťovací 

prostředek na grily 
2 x 2 l 9079400

KITCHENPRO MANUAL Prostředek pro ruční mytí nádobí 2 x 2 l 9081910

KITCHENPRO DUO 
Univerzální čisticí prostředek pro povrchy 

a podlahy v kuchyňských provozech
2 x 2 l 9081970

KITCHENPRO DES Čisticí a dezinfekční prostředek 2 x 2 l 9081990

KITCHENPRO AZIDES Kyselý čisticí a dezinfekční prostředek 2 x 2 l 9082010

Všechny výrobky řady KitchenPro nejsou v aplikačním roztoku klasifikovány 

jako nebezpečné a nevyžadují používání osobních ochranných prostředků.

 Žádné rozlití

 Žádný kontakt 

 s koncentráty

 Snadná příprava    

 aplikačních roztoků

  Bez klasifikace 

 nebezpečnosti, 

 bezpečné 

 při používání

 Výrazné snížení objemu   

 obalového odpadu

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118, 603 00 Brno

tel.: 543 518 260, fax: 543 518 299

e-mail: office.brno@ecolab.com

www.ecolabcz.cz
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