
Czystość
dla

wymagających

produkt polski



starając się sprostać dzisiejszym 
wymogom: szybkości i wydajności 
pracy – prezentujemy państwu nowe 
linie ściereczek i uniwersalnych czyściw. 
dedykujemy je głównie
do takich segmentów rynku jak hotele, 
restauracje, catering. idealnie sprawdzą 
się wszędzie tam, gdzie trzeba szybko
i pewnie usunąć codzienne zabrudzenia.
 
wytrzymałe, wygodne w użyciu, szybko 
i skutecznie czyszczą każdego rodzaju 
powierzchnie.

Przyjemność
z codziennych czynności

komfort

Idealne do sprzątania na sucho oraz na mokro, także z detergentami. 
Posiadają certyfikat ISEGA oraz PZH. Przeznaczone do stosowania 
w kontakcie z żywnością.

cechy:

zastosowanie:

opakowania:

wytrzymałość

absorpcja

niskopylność

delikatność

Można ją stosować do mycia wszelkich powierzchni z użyciem ogólnie 
dostępnych środków czystości.

Karton zbiorczy zawierający 400 szt. złożonych ścierek w jednym 
kolorze.

cechy:

ściereczki uniwersalne

zastosowanie:

opakowania:

wytrzymałość

absorpcja

niskopylność

delikatność

Najlepsza do wycierania: okien, blatów kuchennych, płyt ceramicznych, 
luster, ekranów, powierzchni niklowanych, inox i innych.

Opakowanie zawiera 5 ściereczek w jednym kolorze.
Produkt oferowany w pastelowych kolorach.

cechy:

zastosowanie:

opakowania:

wytrzymałość

absorpcja

niskopylność

delikatność

600-610-f20

600-485

600-520

300-760-k

• ścierka UNITEX® Mikrofibra skomponowana z niezwykle cienkich          
i wytrzymałych mikrowłókien,

• ścierce UNITEX® Mikrofibra wystarczy tylko woda do uzyskania       
optymalnego efektu czyszczenia.

• najwyższa jakość włókien wiskozowych,
• miękkie, elastyczne, delikatne i miłe w dotyku,
• doskonała chłonność oraz wytrzymałość,
• trwałe kolory - nie odbarwiają się podczas użytkowania,
• przyjazne dla środowiska - ulegają biodegradacji.

• ścierka ogólnego zastosowania zarówno w zakładzie produkcyjnym, 
jak i w domowych pracach porządkowych.

• karton z dyspenserem - 100 szt. złożonych ścierek w jednym kolorze,
• zgrzewka - 20 szt. złożonych ścierek w jednym kolorze.



• mocne i elastyczne oraz miękkie i superchłonne dzięki optymalnej 
mieszance włókien wiskozowo-poliestrowych,

• niski poziom pylenia – zalecane do stosowania w obszarach                
wrażliwych na pylenie i zakurzenie,

• higieniczne – certyfikat ISEGA oraz PZH do  stosowania w przemyśle 
spożywczym i gastronomii,

• wysoka wytrzymałość oraz doskonała chłonność płynów i smarów.

• najniższy możliwy stopień pylenia,
• doskonała chłonność,
• unikalne właściwości.

• delikatne,
• specjalna kompozycja włókien wiskozowo - poliestrowych,
• niski poziom pylenia.

Z właściwie dobranymi środkami wspomagającymi stanowi doskonały 
zestaw do:
• wycierania powierzchni wykonanych m. in. z metalu, plastiku, szkła, 
• usuwania zabrudzeń z powierzchni nierównych i szorstkich                   

oraz miejsc trudno dostępnych.

Szczególnie w branży poligraficznej oraz dla najwyższych  technologii. 
Wszędzie tam, gdzie jest wymagana najwyższa czystość maszyn 
i urządzeń produkcyjnych.

Przy zastosowaniu środków czyszczących, zabezpieczających
i uszlachetniających w warsztatach oraz serwisach samochodowych do:
• polerowania,
• przygotowania powierzchni przed malowaniem, lakierowaniem,       

woskowaniem,
• czyszczenia mechanicznych części pojazdów.
Także do czyszczenia innych delikatnych i wrażliwych powierzchni       
(np. meble,  szkło).

• rolka 300 listków w poręcznym kartonie z funkcją dozownika –             
łatwy dostęp  i ochrona przed zabrudzeniem,

• kartonik z dyspenserem – 100 złożonych ścierek,
• zgrzewka foliowa zawierająca 20 złożonych ścierek.

• rulon MAX zawierający 500 listków,
• karton z dyspenserem - 100 szt. złożonych ścierek.

Karton z funkcją dozownika zapewnia łatwy dostęp do 300 listków 
białego czyściwa.

cechy: cechy: cechy:

zastosowanie:

zastosowanie: zastosowanie:

opakowania:

opakowania:

opakowania:

wytrzymałość

absorpcja

niskopylność

delikatność

600-971

601-165

600-457

601-343

wytrzymałość

absorpcja

niskopylność

600-472

600-607

delikatność

wytrzymałość

absorpcja

niskopylność

delikatność

Czyściwo przemysłowe Czyściwo poligraficzne Czyściwo lakiernicze

czyściwa specjalistyczne wyróżniają 
się chłonnością, odpornością na 
działanie środków chemicznych i 
niską pylnością. Bardzo wytrzymałe, 
przeznaczone do najtrudniejszych zadań. 
Bezkonkurencyjne w warsztatach oraz 
serwisach samochodowych, 
a także w sektorze przemysłowym, 
poligraficznym i lakiernictwie.

W trosce
o bezpieczeństwo

ochrona



• doskonała absorpcja – szybko usuwa oleje, smary, brud i wodę,
• starannie dobrany skład produktu i jego wytrzymałość ułatwiają   

czyszczenie silnie zabrudzonych powierzchni.

• wygoda – sam wybierasz rodzaj oraz ilość środka do nasączania,
• poręczność – szczelny, ergonomiczny pojemnik niewielkich rozmiarów,     

mieści aż 200 ściereczek,
• oszczędność – specjalny materiał umożliwia zaoszczędzenie 

środka   do nasączania, a hermetyczne zamknięcie nie dopuszcza                                 
do wyparowania środka czyszczącego,

• praktyczna etykieta z polem do oznaczania zawartości (kolorem          
lub opisem).

• miękkie i delikatne,
• wysoka absorpcja płynów,
• bardzo dobrze usuwa zabrudzenia z czyszczonej powierzchni

Do sprzątania w dużych zakładach przemysłowych, w drobnej wytwórczości, 
a także w gospodarstwie domowym. Doskonale sprawdza się w użyciu razem 
z ogólnodostępnymi środkami czystości.

Czyszczenie pomieszczeń oraz wyposażenia i urządzeń  w obiektach 
użyteczności publicznej (np. szpitale, przychodnie, szkoły, stołówki, 
restauracje, placówki handlowe, biurowce), w produkcji spożywczej,
przetwórstwie, a także elektronice i mechanice.

Przemysł maszynowy, motoryzacyjny, spożywczy,  chemiczny, a także 
gospodarstwo domowe.

Zgrabna konstrukcja umożliwia jego wykorzystanie 
jako stojaka lub wieszaka.

Produkt dostępny w 2 rodzajach poręcznych rulonów w kolorze białym, 
zawierających 50 i 115 listków lub niebieskim zawierającym 115 listków.

Hermetyczny pojemnik z wymiennym wkładem włókninowym, 
zawierającym 200 listków.

Rulon zawierający 300 listków w kolorze niebieskim lub białym.

cechy: cechy: cechy:

zastosowanie:

zastosowanie:

zastosowanie:

opakowania:

opakowania:

opakowania:

wytrzymałość

absorpcja

niskopylność

delikatność

601-998

600-691

600-709

900-171 601-562 nieBieski

wytrzymałość

absorpcja

niskopylność

delikatność

wytrzymałość

absorpcja

niskopylność

delikatność

ściereczki uniwersalne w rulonie ściereczki do nasączania w rulonie Czyściwo uniwersalne

delikatne, o zwiększonym poziomie 
absorpcji (chłonności) – to linia 
produktów stworzona z myślą 
o miejscach szczególnie wymagających. 
używane głównie w szpitalach, 
przychodniach,  laboratoriach
i placówkach badawczych - wszędzie tam,  
gdzie dużo trudniej usunąć zabrudzenia 
nie naruszając powierzchni.

Kiedy ważna jest 
sterylność

higiena
601-240-r300 Biały



Produkty marki UNITEX® są wyrobami 
polskimi, spełniającymi najwyższe 

międzynarodowe standardy.

noVita s.a.
Dekoracyjna 3, 65-772 Zielona Góra

tel.: +48 606 89  1111
biuro@unitex.net.pl, www.unitex.net.pl

www.novita.pl

dystrybutor:


