Katalog produktów dedykowanych branży HoReCa
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KATALOG PRODUKTÓW

Steriproof to promedyczny koncept, który
zrodził się w wyniku wielomiesięcznych prac
Grupy Technologicznej Copernico Health Sp.
z o.o. Naszą misją jest wspieranie prawidłowego rozwoju człowieka oraz medycyny w
obszarach: genetyki, pediatrii, ginekologii,
leczenia ran oraz edukacji zdalnej. W naszej
działalności skupiamy się na poszukiwaniu,
analizowaniu oraz opracowywaniu rozwiązań
z obszaru medtech, jak również odnalezieniu i
maksymalnym wykorzystaniu indywidualnego
potencjału każdego człowieka.
Produkty Steriproof powstają w naszym zakładzie zlokalizowanym w Niemczech, dlatego
też spełniają najwyższe, niemieckie standardy
jakości. Rozwiązanie marki Steriproof dedykowane jest przede wszystkim branży HoReCa,
ułatwiając zachowanie higienicznych warunków
pracy, transportu żywności i obsługi klientów.
Produkty Steriproof cechuje wysoka jakość,
trwałość i skuteczność.
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STERIPROOF
ACTION FORMULA MILK

•
•
•
•
•

usuwa tłuszcz i brud
szerokie zastosowanie
świeży, cytrynowy zapach
wydajny i ekonomiczny
nadaje się do garnków i patelni

Dzięki ulepszonej formule zawierającej mikrogranulki oraz aktywny
składnik wybielający, mleczko skutecznie rozpuszcza i usuwa nawet
najbardziej oporny brud, tłuszcz, przypalenia, kamień i rdzę oraz osad
z mydła nie rysując powierzchni. Gęste i bardzo wydajne mleczko o
świeżym, przyjemnym zapachu, jest niezastąpione zarówno w kuchni
jak i łazience. Specjalny składnik chroni, nawilża i natłuszcza skórę
rąk. Jest skuteczny w czyszczeniu: naczyń emaliowanych i ze stali
nierdzewnej, zlewów, wanien, brodzików, kuchenek, lodówek, blatów,
glazury itp. Na wyczyszczonej powierzchni przez długi czas utrzymuje
się świeży i przyjemny zapach. Wysoka skuteczność działania jest jego
głównym atutem. Jest bardzo wydajny i ekonomiczny w użytkowaniu.

STERIPROOF
ORANGE DISH SOAP

•
•
•
•

doskonale się pieni
skutecznie usuwa zabrudzenia
nie wysusza skóry dłoni
zapach pomarańczy

Bardziej skoncentrowany płyn przeznaczony do mycia naczyń kuchennych wykonanych ze szkła, metalu i tworzyw sztucznych. Specjalnie
dobrane środki powierzchniowo - czynne zapewniają skuteczne usuwanie zabrudzeń z powierzchni naczyń, jednocześnie nadając im wysoki połysk, bez smug i zacieków. Doskonale się pieni. Gęsta formuła
płynu pozwala na jego ekonomiczne wykorzystanie. Zawarta w płynie
gliceryna chroni, nawilża i natłuszcza skórę rąk.Wyrób jest całkowicie
obojętny dla środowiska, ponieważ jego składniki ulegają biodegradacji.
Produkowany jest w trzech wersjach kolorystyczno – zapachowych:
mandarynka, grejpfrut, jabłko. Starannie dobrane kompozycje zapachowe sprawiają, że mycie naczyń staje się przyjemną czynnością.

STERIPROOF
GRAPEFRUIT DISH SOAP

•
•
•
•

doskonale się pieni
skutecznie usuwa zabrudzenia
nie wysusza skóry dłoni
zapach Grejpfruta

Bardziej skoncentrowany płyn przeznaczony do mycia naczyń kuchennych wykonanych ze szkła, metalu i tworzyw sztucznych. Specjalnie
dobrane środki powierzchniowo - czynne, zapewniają skuteczne
usuwanie zabrudzeń z powierzchni naczyń, jednocześnie nadając im
wysoki połysk, bez smug i zacieków. Doskonale się pieni. Gęsta formuła
płynu pozwala na jego ekonomiczne wykorzystanie. Zawarta w płynie
gliceryna chroni, nawilża i natłuszcza skórę rąk.Wyrób jest całkowicie
obojętny dla środowiska, ponieważ jego składniki ulegają biodegradacji.
Produkowany jest w trzech wersjach kolorystyczno – zapachowych:
mandarynka, grejpfrut, jabłko. Starannie dobrane kompozycje zapachowe sprawiają, że mycie naczyń staje się przyjemną czynnością.

BUTELKA 700G

4

KATALOG PRODUKTÓW

STERIPROOF
APPLE DISH SOAP

•
•
•
•

doskonale się pieni
skutecznie usuwa zabrudzenia
nie wysusza skóry dłoni
zapach jabłka

Bardziej skoncentrowany płyn przeznaczony do mycia naczyń kuchennych wykonanych ze szkła, metalu i tworzyw sztucznych. Specjalnie
dobrane środki powierzchniowo - czynne zapewniają skuteczne usuwanie zabrudzeń z powierzchni naczyń, jednocześnie nadając im wysoki połysk, bez smug i zacieków. Doskonale się pieni. Gęsta formuła
płynu pozwala na jego ekonomiczne wykorzystanie. Zawarta w płynie
gliceryna chroni, nawilża i natłuszcza skórę rąk.Wyrób jest całkowicie
obojętny dla środowiska, ponieważ jego składniki ulegają biodegradacji.
Produkowany jest w trzech wersjach kolorystyczno – zapachowych:
mandarynka, grejpfrut, jabłko. Starannie dobrane kompozycje zapachowe sprawiają, że mycie naczyń staje się przyjemną czynnością.

STERIPROOF
CLEANING LIQUID
SPRING FLOWER

• doskonale usuwa tłuszcz i brud
• n a d a j e s i ę d o wsz yst k i c h
powierzchni
• pozostawia świeży zapach
• produkt wysoce skoncentrowany

Nowoczesny, uniwersalny płyn o bardzo wszechstronnym zastosowaniu.
Przeznaczony do mycia różnych powierzchni w tym podłóg: drewnianych, lakierowanych, ceramicznych i z tworzyw sztucznych,paneli
podłogowych,kafelków ściennych, parapetów, mebli kuchennych.

•
•
•
•

Płyn przeznaczony jest do mycia grilli, piekarników, blach piekarniczych
jak również kominków, szyb kominkowych. Ze względu na wysokie pH
oraz specjalnie dobrane rozpuszczalniki organiczne działa bardzo skutecznie, bez trudu usuwa najtrwalsze przypalenia, zapieczony tłuszcz
oraz zadymienia z czyszczonych powierzchni. Jest to wyrób użyteczny
przez cały rok. Szczególnie przydatny w okresie wiosenno-letnim,
gdy grillowanie jest częste. W czasie zimy może być stosowany zarówno w kuchni jak i w salonie (kominki). Butelka posiada rozpylacz,
co umożliwia łatwe nanoszenie płynu na czyszczone powierzchnie.
Jest to środek wysoce agresywny, dlatego przy stosowaniu należy
zachować szczególne środki ostrożności.
UWAGA: Nie należy używać płynu na powierzchnie rozgrzane oraz na
przedmioty wykonane z aluminium.

BUTELKA +SPRAY 0,75L

STERIPROOF
GRILL SPRAY
BUTELKA +SPRAY 0,75L

szybkie działanie
usuwa przypalenia
użyteczny przez cały rok
wygodny w użyciu

5

KATALOG PRODUKTÓW

STERIPROOF
CARPET LIQUID
BUTELKA 700G

STERIPROOF
GLASS CLEANER

•
•
•
•

do dywanów i tapicerki
skuteczne działanie
do prania ręcznego
chroni kolory

Czyści, usuwa plamy, neutralizuje zapachy. Przeznaczony do prania
ręcznego.
Płyn czyści i pielęgnuje dywany i wykładziny oraz tapicerki. Zapobiega
ponownemu zabrudzeniu, chroni kolory i włókna dywanów.

• skuteczny i wydajny
• nie pozostawia smug
• uniwersalny

Płyn przeznaczony do mycia szyb, powierzchni szklanych, luster, płytek
ceramicznych, laminatów meblowych. Skutecznie usuwa brud i tłuszcze. Nie pozostawia smug.

• doskonały do szyb, luster i okien
• nie pozostawia smug i zacieków
• nanotechnologia
• szybko wysycha

Jest to produkt o bardzo wysokich walorach użytkowych. Starannie
dobrane, najwyższej jakości składniki sprawiają, że płyn bardzo dobrze
myje szyby oraz lustra. Czyści i nabłyszcza: szkło, płytki ceramiczne,
powierzchnie chromowane, stal nierdzewną, glazurę, szyby samochodowe. Dzięki zastosowaniu w składzie kombinacji odpowiednich
składników, skutecznie usuwa nawet najtrwalszy, zaschnięty brud
i tłuste plamy, a także sprawia, że czyszczona powierzchnia pozostaje
błyszcząca bez konieczności polerowania. Wysoka jakość gwarantuje
uzyskanie krystalicznie czystych, lśniących szyb, bez smug i zacieków.
Przeznaczony jest do stosowania w kuchni i w łazience. W czasie mycia
szybko wysycha, co jest istotne w okresie zimowym. Składniki chemiczne płynu są nieszkodliwe dla środowiska i ulegają biodegradacji.

BUTELKA +SPRAY 0,75L

STERIPROOF
CHROME AND GLASS
CLEANER
BUTELKA +SPRAY 0,75L
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STERIPROOF
FURNITURE LOTION
BUTELKA 700G

STERIPROOF
ANTISTATIC LIQUID
BUTELKA +SPRAY 0,75L

STERIPROOF
CLEANING LIQUID
MOUNTAIN FLOWER
KANISTER 5L

•
•
•
•

usuwa tłuszcz i kurz
nadaje połysk
czyści i konserwuje
pozostawia świeży zapach

Nowoczesne mleczko do pielęgnacji i konserwacji mebli. Opracowane
jest na bazie emulsji silikonowo-woskowej, dzięki czemu doskonale czyści codzienne zabrudzenia, m.in. plamy, ślady palców oraz skutecznie
usuwa tłuszcz i kurz. Czyszczonym powierzchniom nadaje połysk i nie
pozostawia smug. Zawiera składnik antystatyczny, który pomaga w
usuwaniu kurzu oraz zapobiega jego ponownemu osiadaniu.
Produkt zawiera specjalną emulsję woskową, która doskonale pielęgnuje i chroni czyszczoną powierzchnię. Dzięki walorom zapachowym, w pomieszczeniu na długo pozostawia uczucie świeżości. Jest
niezastąpionym środkiem do pielęgnacji mebli w domu czy w biurze.

•
•
•
•

usuwa tłuszcz i kurz
nadaje połysk
czyści i konserwuje
pozostawia świeży zapach

Płyn doskonale usuwa wszelkie ślady pozostawiane na meblach oraz
chroni przed ponownym zabrudzeniem. Dzięki właściwościom antystatycznym usuwa kurz, zapobiega jego ponownemu osiadaniu oraz
nadaje połysk. Delikatna kompozycja zapachowa z nutami kwiatowo
- drzewnymi sprawia, że świeżość utrzymuje się przez długi czas w
pomieszczeniach, wprawiając domowników w doskonały nastrój.

•
•
•
•

doskonale się pieni
skutecznie usuwa zabrudzenia
nie wysusza skóry dłoni
zapach Grejpfruta

Nowoczesny, uniwersalny płyn o bardzo wszechstronnym zastosowaniu.
Przeznaczony do mycia różnych powierzchni w tym podłóg: drewnianych, lakierowanych, ceramicznych i z tworzyw sztucznych,paneli
podłogowych,kafelków ściennych, parapetów, mebli kuchennych.
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STERIPROOF
CLEANING LIQUID
GARDEN FLOWER
KANISTER 5L

STERIPROOF
WOODEN FLOOR LIQUID
ORANGE
BUTELKA 700G

STERIPROOF
BATHROOM MILK SPRAY
BUTELKA 700G

• doskonale usuwa tłuszcz i brud
• n a d a j e s i ę d o wsz yst k i c h
powierzchni
• pozostawia świeży zapach
• produkt wysoce skoncentrowany

Nowoczesny, uniwersalny płyn o bardzo wszechstronnym zastosowaniu.
Przeznaczony do mycia różnych powierzchni w tym podłóg: drewnianych, lakierowanych, ceramicznych i z tworzyw sztucznych,paneli
podłogowych,kafelków ściennych, parapetów, mebli kuchennych.

• doskonale się pieni
• skutecznie us • skuteczny w
działaniu
• przyjemny zapach pomarańczy
• chroni skórę dłoni
•posiada właściwości
antystatyczne
• nabłyszcza powierzchnię
• usuwa zabrudzenia
• nie wysusza skóry dłoni
• zapach pomarańczy

Niezawodny płyn do mycia paneli podłogowych z olejkiem pomarańczowym. Skutecznie usuwa wszelki brud i tłuszcz. Po umyciu powierzchnia przez długi czas pozostaje czysta i lśniąca. Dzięki zawartości
naturalnego olejku z pomarańczy, jest niezwykle skuteczny w usuwaniu
zanieczyszczeń, a czyszczonej powierzchni przywraca piękny i świeży
wygląd. Gwarantuje całkowitą ochronę dla skóry rąk, nie powodując jej
podrażnień. Starannie dobrana kompozycja zapachowa sprawia, że w
pomieszczeniu utrzymuje się przyjemny, pomarańczowy zapach. Jest
produktem bardzo wydajnym, ekonomicznym w użytkowaniu. Posiada
właściwości antystatyczne i nabłyszczające. Produkt oferowany jest
w funkcjonalnym opakowaniu
z uchwytem o poj. 1 L.

•
•
•
•

Dzięki odpowiednio dobranym aktywnym składnikom mleczko doskonale usuwa osady z mydła i kamienia oraz wszelkie zabrudzenia
powstające w łazience. Nowoczesna formuła produktu sprawia, że
jest on łatwy w użyciu, dzięki czemu twoja łazienka zawsze lśni czystością. Oferowany jest w estetycznych i funkcjonalnych butelkach z
rozpylaczem, co znacznie ułatwia nanoszenie mleczka na czyszczone
powierzchnie.

usuwa kamień i osad z mydła
nie rysuje powierzchni
pozostawia świeży zapach
funkcjonalna butelka
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STERIPROOF
SHOWER MILK SPRAY
SEA BREEZE

• usuwa kamień i osad z mydła
• nadaje połysk
• pozostawia świeży zapach
• odświeża elementy wyposażenia

Mleczko w płynnej konsystencji doskonale usuwa wszelkie zabrudzenia,
osad z mydła z powierzchni osłon kabin prysznicowych, zanieczyszczenia z powierzchni ceramicznych, tworzyw sztucznych oraz nalot z fug.
Dzięki aktywnemu filtrowi ochronnemu, po użyciu woda z powierzchni
całkowicie spływa, nie tworząc strug ani kropli - powierzchnia pozostaje
błyszcząca bez wycierania. Usuwa zabrudzenia i odświeża elementy
wyposażenia. Zawiera świeżą kompozycję zapachową przypominającą naturalny zapach morskiej bryzy. Oferowany jest w estetycznych
i funkcjonalnych butelkach o pojemności 750 ml z rozpylaczem, co
znacznie ułatwia nanoszenie preparatu na czyszczone powierzchnie.

•
•
•
•

Usuwa brud i osady z kamienia. Dzięki odpowiedniej lepkości doskonale przylega do czyszczonych powierzchni wydłużając czas działania.
Szybko i skutecznie usuwa brud i tłuszcze.

BUTELKA 700G

STERIPROOF
GREASE AND LIMESCALE
REMOVER
BUTELKA + SPRAY 0,75L

skuteczne działanie
usuwa osady z kamienia
łatwy w użyciu
doskonały do kuchni i łazienki
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