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Ready 
foR business?
Pro Formula serien kombinerer genkendeligheden 
fra et anerkendt brand med den rengøringseffekt, 
som kræves af en professionel virksomhed

Are you

Som virksomhedsleder har du typisk 
mange roller at udfylde. Alt lige fra at 
være en vært, en leder og endda en 
professionel rengøringsmedarbejder 
skal klares – på en og samme dag. Vi 
kan forestille os, at tid ikke er noget, 
du har meget af. 
Det er her, hvor Pro Formula fra 
Diversey kommer ind i billedet. Pro 
Formula fra Diversey leverer et 
komplet sortiment af professionelt 

formulerede rengøringsmidler i 
sammenhæng med anerkendte 
brands som Omo, Cif og Sun.
Sortimentet er udviklet særligt til din 
virksomheds behov for sikkerhed, 
tryghed og perfekte resultater første 
gang, så du er klar til at drive din 
virksomhed.
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Du kan genkende vores parfumefrie løsninger ved 
dette logo. Vores parfumefri Pro Formula-produkter er 
sikre at bruge omkring madlavningsområder.

Parfumefri løsninger
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Kun tre nøgleprodukter er nødvendige for 
at holde et køkken hygiejnisk rent. Andre 
produkter er designet til at håndtere 
specialiserede, unikke opgaver hurtigt og 
effektivt. Disse bør udgøre det 
grundlæggende sortiment for enhver 
restaurant.

Pro Formula imødekommer behovet for 
altid at skabe et godt indtryk for dine 
gæster samtidig med, at du skal holde 
dig til et stramt budget. Vi har nogle 
stærke innovative produkter, der gør 
jobbet let og sikrer, at alle dine værelser, 
toiletter, restauranter og alle 
fritidsfaciliteter opfylder dine gæsters 
forventninger.

Pro Formula hjælper dig med at levere 
ekstraordinære niveauer af renlighed og 
hygiejne. Banebrydende innovationer 
hjælper dig med at beskytte dine 
patienter, medarbejdere og besøgende 
ved at sikre, at rengøringsløsningerne er 
af højeste standard og hygiejnisk sikre.

PRo foRmula
gRundsoRtiment

Restauration

Hoteller

Pleje og omsorg

Her er de tre produkter, du som minimum behøver 
for at holde dine lokaler hygiejnisk rene.

Anbefalet

CiF PrOF. 
rengøring & 
DeSinFeKtiOn

CiF PrOF.
ruStFrit 
StålrenS

Sun PrOF. 
mASKinOPVASK

CiF PrOF. 2in1 
BADeVærelSeS-
rengøring

CiF PrOF. glAS & 
uniVerSAl-
rengøring

OmO PrOF. 
SenSitiVe

CiF PrOF. 2in1 
BADeVærelSeS-
rengøring

CiF PrOF. 
rengøring & 
DeSinFeKtiOn

OmO PrOF. 
SenSitiVe
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vælg 
den Rette 
løsning til 
din viRksomhed

restauration Hoteller Pleje og omsorg

Daglig 
rengøring

Køkken 
-rengøring

Køkkenmiddel til rengøring &  
desinfektion
Fedtopløsende middel (Cleaner 
Degreaser)

rustfrit stålrens

Ovn & grillrens

Badeværelses 
-rengøring

middel til badeværelses-
rengøring

WC-rens og afkalker

glas & universalrengøring

Maskin 
-opvask

maskinopvaskemiddel

Afspændingsmiddel

Tøjvask tøjvaskemiddel

Periodisk 
rengøring

Special 
-opgaver

Afløbsrens i køkkener

Afløbsrens på badeværelser

Fugerensemiddel

     anbefaling for minimum-sortiment
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Cif 2in1 Cleaner Disinfectant er et parfumefrit rengørings- og 
desinfektionsmiddel til alle overflader i fødevarelokaler. effektivt 
mod en bred vifte af mikroorganismer og skærer gennem fedt og 
indtørrede madrester.

Cif Power Cleaner Degreaser opløser hurtigt fedt og snavs. 
Parfumefri og aluminium sikker og dermed velegnet til de fleste 
køkkenoverflader som køkkenredskaber, gryder, pander, komfurer, 
emhætter, filtre, vægge, døre og afløb.

Cif gel med Klor er et koncentreret universalrengøringsmiddel 
med blegemiddel til hygiejnisk rengøring af alle overflader i 
køkkener og på badeværelser.

køkken-
RengøRing

Cif 2in1 Cleaner Disinfectant

Cif Power Cleaner Degreaser

Cif Gel med Klor

Pro Formula tilbyder generelle såvel som special-
midler til køkkenrengøring. Disse produkter 
hjælper dig med at holde køkkenet hygiejnisk rent.

6 x 750ml
SKu: 100887670

6 x 750ml
SKu: 100864298

2 x 5l
SKu: 100847163

PaRfumefRi

PaRfumefRi
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virksomhed. tag det at spise  
ude som et eksempel ...

af de mennesker, der er 
utilfredse med renheds-
standarden for en virksomhed, 
vil forlade den, før de spiser og 
vil fortælle deres venner om det.
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“
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Cif Stainless Steel Cleaner er uden parfume og idéel til anvendelse på 
hårde overflader. Produktet er klar-til-brug og fjerner hurtigt og effektivt 
fedt, snavs og fingeraftryk og efterlader en skinnende blank overflade.

Cif Oven & grill Cleaner fjerner svære fedtpletter og fastbrændte 
madrester – hurtigt. Kan anvendes i ovne, grill, salamandere og toastere. 
Bør ikke anvendes på aluminium, andre akalifølsomme overflader eller i 
selvrensende ovne. Produktet er klar til brug.

Sunlight Håndopvask er fri for parfume og har en pH-værdi, som er tæt på 
hudens pH-værdi. Sunlight er mild mod hænderne og giver samtidig 
skinnende rene tallerkner.

Cif Stainless Steel Cleaner

Cif Oven & Grill

Sunlight Håndopvask

6 x 750ml
SKu: 7517940

6 x 750ml
SKu: 7517916

6 x 750ml
SKu: 5875020

PaRfumefRi
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et fremragende maskinvaskopvaskemiddel specielt designet til 
professionelle behov, sikrer grundig og omhyggelig rengøring for 
perfekte resultater hver gang. til vask af porcelæn, bestik, glas, 
gryder, pander og redskaber. Den specielle formulering sikrer 
stribefrie resultater og hurtig tørring.

Afspændingsmiddel til professionel maskinopvask. Sikrer hurtig 
tørring og perfekte stribefri resultater.

Koncentreret effektiv All in 1 opvasketablet med indbygget 
afspændingsfunktion. udviklet til fjernelse af besmudsning i alle 
vandforhold. miljømærket med eu-blomsten.

maskin-
oPvask

Sun Flydende Maskinopvask

Sun Afspændingsmiddel

Sun Opvaske-tabs All in 1 Eco

Sun seriens brede udvalg - tabs, afspænding, all-
in-1 og flydende midler - sikrer dig en løsning til 
ethvert maskinopvaskebehov.

10l
SKu: 100903034

6 x 1l
SKu: 7510326

5 x 100 stk
SKu: 7521559

Pro Formula | Produktsortiment10



Produktsortiment  | Pro Formula 11



Cif glas & universalrengøring fjerner hurtigt og effektivt snavs og 
fedt uden at efterlade striber. Produkterne er klar til brug og kan 
anvendes til vinduer og interiør, bl.a. spejle, borde og andre hårde 
overflader.

muliggør længere kontakttid på alle vandresistente lodrette 
flader. Domestos mouldFree gel holder sig fast på lodrette flader, 
hvilket gør den ideel til brug på fuger mellem fliserne til hurtig 
fjernelse af mug og skimmelsvamp. Den klorbaserede formulering 
renser genstridige pletter og fjerner bakterier på samme tid.

Cif gel med Klor er et koncentreret universalrengøringsmiddel 
med blegemiddel til hygiejnisk rengøring af alle overflader i 
køkkener og på badeværelser.

RengøRing & 
sanitet

Cif Glas & Universal

Domestos MouldFree

Cif Gel med Klor

Med Pro Formula er du dækket ind med et 
professionelt sortiment til funklende rene vinduer, 
overflader, badeværlser og toiletter.

6 x 750ml
SKu: 7517903

6 x 750ml
SKu: 7517946

2 x 5l
SKu: 100847163

Pro Formula | Produktsortiment12



Klar-til-brug toiletrensemiddel med parfume og farve, fjerner effektivt 
kalkaflejringer på alle syreresistente overflader i sanitære i områder som 
toiletter og urinaler. Sikker at anvende på krom og rustfrit stål. Ont - 
Odour neutralising technology indeholder vores patenterede Ont - 
lugtneutraliserende teknologi.

Cif Washroom 2in1 fjerner effektivt kalkaflejringer, snavs og sæberester, 
og efterlader et skinnende resultat med en langtidsholdbar frisk duft. 
Produktet er klar til brug og er velegnet til rengøring af brusekabiner, 
håndvaske, toiletter, krom, rustfrit stål, plastik og keramiske overflader.

Cif WC-rens og afkalker

Cif Washroom 2in1

6 x 750ml
SKu: 7517867

6 x 750ml
SKu: 7517907
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PletfRi
vasketiPs

Sørg for, at pletten ikke fæstnes ved straks at 
anvende salt eller kulsyreholdigt vand. Skyl 
derefter med varmt vand, påfør varm 
rengøringsopløsning med en svamp og læg i 
blød natten over. Vask straks efter med Omo 
Sensitive på den højeste temperatur, som 
stoffet tillader.

når stearinen er tør fjernes det øverste lav med 
en sløv kniv. læg nu stoffet mellem to stykker 
køkkenrulle og stryg derefter over pletten for at 
smelte den resterende stearin. Brug om 
nødvendigt pletfjerner til de sidste rester, vask 
derefter som normalt ved brug af Omo 
Sensitive.

læg i blød eller vask så hurtigt som muligt 
med Omo Sensitive, helst 60 grader. 
Vaskemidlet og varmen vil gøre, at pletterne 
forsvinder.

Friske pletter vaskes normalt ud. læg gamle 
pletter i blød i en Omo Sensitive-opløsning, 
vask derefter som normalt ved brug af Omo 
Sensitive.

Fjern rødvin

Fjern stearin

Fjern kaffe & te

Fjern marmelade & syltetøj

Fjern blod & protein

Fjern olie

Fjern fedt

læg straks i blød i koldt, saltet vand. Brug ikke 
varmt vand, da det vil fæstne pletten. Ved 
stærkt farvede tekstiler skal du altid udskifte 
vandet, indtil det er klart, og derefter vaske 
med Omo Sensitive. Hvis pletten er ældre eller 
svær, læg i blød i koldt saltet vand i flere timer 
og vask derefter normalt. Ved meget svære 
pletter læg i blød i en lunken opløsning af Omo 
Sensitive. gnid forsigtigt ved kanten af pletten 
med opløsningen, inden du lægger det i blød.

læs vaskeetiketten grundigt først. Store pletter 
skal muligvis til rens eller behandles med 
pletfjerner. Små, nylige pletter kan behandles 
ved at gnide talkum i stoffet, efterlade det i 30 
minutter før afbørstning og vaskes som 
normalt med Omo Sensitive.

Vask som normalt ved brug af Omo Sensitive, 
på den højeste temperatur, stoffet tillader. Hvis 
pletten ikke fjernes, prøv et stof, der vil opløse 
fedt, såsom fortynder. Vask igen.

Pro Formula | Produktsortiment14



tøjvask

Koncentreret flydende vaskemiddel uden parfume som er effektivt ved 
korte vaskeprogrammer og lave temperaturer (30-60 °C). Også egnet til 
skånsom vask af mikrofiberklude samt til vask af farvede tekstiler.

Omo Sensitive

2 x 5l (250 vaske)
SKu: 100886083

PaRfumefRi
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køkken
Hvilke produkter skal jeg bruge og hvor?

CiF gel meD KlOr

CiF 2in1 CleAner 
DiSinFeCtAnt

CiF StAinleSS 
Steel CleAner

Sun FlyDenDe 
mASKinOPVASK

CiF OVen & grill
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badevæRelseR & 
toiletteR

Hvilke produkter skal jeg bruge og hvor?

CiF glAS & 
unVerSAlrenS

CiF gel meD KlOr CiF WC-renS Og 
AFKAlKer

CiF WASHrOOm 
2in1
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væRelseR
Hvilke produkter skal jeg bruge og hvor?

CiF WC-renS & 
AFKAlKer

CiF gel meD KlOr

CiF glAS & 
uniVerSAlrenS

OmO SenSitiVe CiF WASHrOOm 
2in1
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CiF, DOmeStOS, OmO Og Sun er regiStrereDe 
VAremærKer HOS unileVer AnVenDt unDer liCenS 
AF DiVerSey.
© 2017 SeAleD Air COrPOrAtiOn. Alle rettigHeDer 
FOrBeHOlDeS.

DiVerSey DAnmArK APS
teglBuen 10
2990 niVå
tlF. 70 10 41 14
WWW.PrOFOrmulAByDiVerSey.COm


