
MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ, 
STŘEDNÍ I VYSOKÉ ŠKOLY

PARTNER V OBLASTI ÚKLIDU A HYGIENY PRO



TŘÍDY, UČEBNY,
ŠATNY, KABINETY, 
KANCELÁŘE  

CLEAMEN 112 mytí skel, parapetů, rámů oken, nábytku

CLEAMEN 122 lesklé podlahy

CLEAMEN 145 strojní a ruční mytí podlah

CLEAMEN 120 základní čistič na hloubkové mytí podlah

KRYSTAL UNIVERZÁLNÍ DEZINFEKCE na kliky, vypínače, lavice apod.

VIROCID dezinfekce ploch

CLEAMEN 570 širokospektrální dezinfekce ploch

VSTUPY, CHODBY
CLEAMEN 122 lesklé podlahy

CLEAMEN 145 strojní a ruční mytí podlah

CLEAMEN 101/201 vůně do prostoru i do mycí lázně

CLEAMEN 112 mytí oken a rámů

CLEAMEN 120 základní čistič na hloubkové mytí podlah

CLEAMEN 121 metalický polymer – vosk

KRYSTAL SANAN KLASIK chlorová dezinfekce ploch

VIROCID dezinfekce ploch

KUCHYNĚ
PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDKY do myček nádobí na mytí i oplach, na odstranění 
odolné mastnoty z povrchů a zařízení, na mytí trub, grilů i konvektomatů.

KRYSTAL SANAN proti plísním, virům a bakteriím

KRYSTAL SANAN KLASIK chlorová dezinfekce ploch

VIROCID dezinfekce ploch

Kuchyňská oblast je natolik specifická, že konkrétní produkty vám rádi 
nabídneme při osobním jednání. V naší široké nabídce jsou 
jak klasické produkty, tak produkty spojené 
se servisem kuchyňského zařízení. 

JÍDELNA
CLEAMEN 145 strojní a ruční mytí podlah

CLEAMEN 112 mytí oken, rámů, vstupních dveří

CLEAMEN 100/200 mytí stolů od mastnot

KRYSTAL UNIVERZÁLNÍ DEZINFEKCE na menší plochy

VIROCID dezinfekce ploch

Podlahy v jídelnách, stoly i okna budou při použití našich 
prostředků vždy zářit čistotou bez mikroorganismů.
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WC, UMÝVARNY,  
PODLAHY

CLEAMEN 300/400 sanitární každodenní údržba

CLEAMEN 410 intenzivní mytí sanitárního zařízení

CLEAMEN 310 mytí toalet, pisoárů od urologických usazenin

CLEAMEN 110 mytí zrcadel a skleněných ploch

CLEAMEN 301/401 vůně a neutralizátor pachů do prostoru

CLEAMEN 442 odstranění vodních a urologických usazenin z podlah

KRYSTAL PINE SANAN mycí a dezinfekční prostředek do sprch

KRYSTAL SANAN KLASIK chlorová dezinfekce ploch 

VIROCID dezinfekce ploch
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OSOBNÍ HYGIENA
ISOLDA – značka, za kterou je potřeba hledat celou řadu 
tekutých, pěnových a pevných mýdel, mýdel s antibakteriální 
přísadou, šampónů, dezinfekcí rukou a krémů na ruce. Všechny 
výrobky jsou dermálně vyvážené s rozmanitými parfemacemi.
Dávkovače a zásobníky nabízíme v ucelené řadě, v jednotném 
designu, pro všechny naše produkty.

TĚLOCVIČNA, 
POSILOVNA

CLEAMEN 145 strojní a ruční mytí podlah

CLEAMEN 100/200 ruční mytí podlah a zařízení

CLEAMEN 112 mytí oken, rámů a parapetů

KRYSTAL UNIVERZÁLNÍ DEZINFEKCE na menší plochy

VIROCID dezinfekce ploch

Vysvětlivky: Sprejové čištění Ruční mytí Ruční mytí podlah Aplikace pomocí WC láhveStrojní mytí podlah



Četnost

Dávkování

Poznámka

I.

1x denně

40  ml / 10 l

II.

1x denně

40  ml / 10 l

III.

1x denně

neředěný

IV.

1x denně

neředěný

V.

1x denně

neředěný

VI.

1x denně

neředěný

VII.

1x denně

8  ml / 10 l

VIII.

1x denně

neředěný

IX.

1x rok

60  ml / 10 l
Revize:

ŠKOLA

Oblast

Prostředek

Hygienický  plán

Podlaha - chodby

CLEAMEN 145

Mycím strojem umyjte plochu podlahy a nechejte 

zaschnout
Použití

Popis činností

Podlaha - třídy

CLEAMEN 145

Podlahu vytřete plochým mopem a nechejte 

zaschnout

Umyvadla, baterie

CLEAMEN 410

Umyvadlo,obklad, baterii nastříkejte přípravkem a 

umyjte mikrovláknovou utěrkou. Spláchnout 

vodou

Toalety, pisoáry

CLEAMEN 310

Na WC a pisoár vč. záhybů aplikovat 

přípravek,nechat působit cca 5 min,vytřít plochu 

štětkou.Opláchnout vodou 

Sklo-dveře,zrcadla

CLEAMEN 110

Přípravek nastříkejte na skleněnou plochu a 

mikrovláknovou utěrkou vytřete do sucha

Dezinfekce ploch

KRYSTAL 

Univerzální 

dezinfekce

Plochy  lehce postříkejte dezinfekčním 

přípravkem, rozetřete utěrkou a nechejte 

zaschnout

Okna

CLEAMEN 112

Okna umyjte rozmývacím nástavcem a následně 

setřete stěrkou

Jídelní stoly

CLEAMEN 100/200

Mikrovláknovou utěrku namočte v pracovním 

roztoku a vytřete plochu stolu

Konvektomat

CLEAMEN 241

Přípravek nastříkejte do prostoru konvektomatu, 

nechejte cca 5 min působit,umyjte a spláchněte 

vodou 
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V případě, že váš stávající dodavatel nemá v nabídce tyto produkty, nás 
kontaktujte na tel.: +420 565 400 303, nebo e-mailu: objednavky@cormen.cz.

SERVIS, PORADENSTVÍ

APLIKACE
Významných úspor docílíte používáním našich 
dávkovacích zařízení a aplikačních pomůcek. 
Máme řešení pro každou oblast úklidu.

•  komplexní řešení –  odborně vyškolení pracovníci řeší vše od prohlídky až po návrh řešení

• optimální postupy –  profesionálně provedeme výběr produktů a zvolíme optimální postupy pro úklidy

• efektivita a rychlost –  dbáme na efektivitu a rychlost prováděných úkonů v úklidu

• sanitační plány –  automaticky pro vás vypracujeme hygienické plány

•  profesionální školení –  pro pracovníky úklidu máme vytvořený školicí program zdarma

•  pravidelné kontroly –  v případě automatického dávkování přípravku, např. do myček nádobí, 
provádíme pravidelné kontroly a kalibrace

• podpora –  zajišťujeme stálou podporu odborných pracovníků

•  snížení nákladů –  cílem je snížení nákladů a zajištění vysokého standardu celkové hygieny v objektu

• platná legislativa –  celý systém úklidu vypracujeme a nastavíme  
v souladu s platnou legislativou

CORMEN s.r.o., Průmyslová 1420,
593 01 Bystřice nad Pernštejnem, ČR
tel.: +420 565 400 300, e-mail: info@cormen.cz
www.cormen.cz
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