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Profesjonalne środki do prania
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Słowo wstępu

Szanowni Państwo,

towar z oferty 3000 indeksów wysyłany jest w dowolne
miejsce Polski w ciągu 24 godzin, w bliskiej współpracy
Grupa Amtra to istniejąca od 1992 roku grupa kapitało- z wybranym przewoźnikiem i elastyczności w liczbie
wa, która powstała z połączenia trzech spółek Amtra, zamawianych samochodów na dany dzień.
Nanochem i Five Star. Zakres działalności firmy skupia
się na produkcji kosmetyków, profesjonalnych środków Od 2007 roku Grupa Amtra skutecznie rozwija również
utrzymania czystości profesjonalnej chemii samocho- działalność eksportową – przede wszystkim produkcji
dowej.
marek własnych klienta oraz eksportową produkcję
marki Moje Auto, Clinex i MA Professional. Obecnie właGrupa Amtra umacniając pozycję lidera, stworzyła sne marki Grupy Amtra dostępne są w ofercie 40 dysprzyjazne środowisko pracy dla ponad 180 pracowników. trybutorów na świecie.
Przedsiębiorstwo posiada własne zaplecze badawcze w
postaci 8-osobowego Działu Badań i Rozwoju z nowo- Grupa Amtra mając pełną świadomość, jak ważna jest
cześnie wyposażonym laboratorium. Wszystkie środki ekologia, systematycznie pracuje nad wprowadzechemiczne produkowane na liniach produkcyjnych niem odpowiednich procedur zmian przyjaznych dla
należących do Grupy Amtra to autorskie formulacje i środowiska. Pierwszym realizowanym punktem jest
receptury tworzone przez zespół chemików i ekspertów wprowadzenie ekologicznych opakowań i formulacji w
rynku.
produktach marki Clinex – profesjonalne środki utrzymania czystości. Marce przyświeca idea „Safe for You,
Każdy produkt przed wprowadzeniem do oferty jest Safe For Earth” („Bezpieczny dla Ciebie. Bezpieczny
wielokrotnie przebadany – w testach wewnętrznych i dla Ziemi”). Motto jest wyrażone w języku angielskim,
zewnętrznych, ulepszany, by zaspokoić potrzeby wyma- bo Clinex obecnie jest dostępny w wielu krajach poza
gających konsumentów. Dział Badań i Rozwoju prowa- Polską. Kolejne zadania w tym zakresie, które Amtra
dzi również rygorystyczną kontrolę jakości w procesie stawia sobie za cel, to zmiana całej floty samochodowej
produkcji, której efektem są wysokiej jakości produkty, na elektryczną oraz wprowadzenie zasilania magazynu
doceniane przez odbiorców ze względu na wysoką sku- energią pozyskaną z paneli słonecznych.
teczność działania. Swoje doświadczenie i wiedzę zespół wzbogaca współpracą z uczelniami w Polsce i za Dzięki umiejętności wykorzystania wiedzy w prakgranicą. Jakość jest potwierdzana co roku certyfikatem tyce nasza firma może pochwalić się certyfikatami
jakości ISO 9001.
jakości ISO 9001 oraz wiarygodności biznesowej D&B
(Dun&Bradstreet). Ponadto każdego dnia markę wspiera
Grupa Amtra posiada magazyn wysokiego składowania grupa przedstawicieli handlowych, którzy są ważnym
z możliwością przechowywania w nim 16.000 palet. Wy- filarem w procesie budowania siatki naszych dystrybudajność strefy produkcji wynosi ponad 200 palet dzien- torów na terenie całej Polski. Ich obecność jest dowonie. To wszystko odbywa się na 16 tys. m 2 hal będących dem na to, że marka Clinex jest zawsze blisko swoich
własnością Grupy Amtra. W 2020 roku rozpoczęła się klientów i wobec każdego wykazuje się indywidualnym
budowa nowego centrum logistycznego wraz z rozbudo- podejściem. Dowodem słuszności naszych działań jest
wą części produkcyjnej. Po rozbudowie – Amtra będzie Złoty Laur Konsumenta – prestiżowe wyróżnienie, które
realizować usługi z magazynu o wielkości 16.000 m 2, otrzymaliśmy już szósty raz z rzędu. To właśnie dla kona produkcję realizować na 3000 m2. Inwestycja będzie sumentów każdego dnia stajemy się lepsi.
oddana do użytku na początku 2022 roku.
Laundry-Line Professional
Dzięki dedykowanemu systemowi informatycznemu Marka Clinex prowadząc regularne działania rozwojowe
pracy, z wykorzystaniem radioterminali oraz procedu- na wielu płaszczyznach, wprowadziła do oferty proferom systemu zarządzania jakością ISO 9001, konkretny sjonalną linię produktów Laundry-Line Professional,

która skupia w sobie najwyższej jakości środki wykorzystywane w pralnictwie profesjonalnym. W ofercie
znajdziecie Państwo pełną ofertę preparatów dedykowanych branży pralniczej i systemów dozujących BrightLogic dla pralni. Same produkty to nie wszystko. Prace pralni korzystających z naszych produktów wspiera
nasze zaplecze serwisowe. Wyspecjalizowany personel
jest do Państwa dyspozycji pod telefonem i mailem
gotowy do udzielania odpowiedzi i rozwiązywania problemów. Zachęcamy wszystkich klientów do kontaktu.
Udzielamy potrzebnych informacji, doradzamy, jak usuwać trudne zabrudzenia, a w razie potrzeby wysyłamy
naszego serwisanta do pralni.
Od początku swojego istnienia Grupa Amtra stawia na
uczciwe relacje z klientami i dostawcami. Dzięki temu
zbudowała swą wiarygodność i stabilność. Po 29 latach
wiemy, że to był właściwy wybór. Wybór, który sprawił,
że dziś możemy cieszyć się doskonałą reputacją oraz
zaufaniem w świecie biznesu.
Zapraszamy do współpracy.

Jarosław Nowakowski
Dyrektor Generalny Grupy Amtra
wraz z zespołem

Płyny główne
Prewash
SKONCENTROWANY ALKALICZNY PŁYN WSPOMAGĄJACY SIŁĘ PRANIA
Wysoce skoncentrowany, alkaliczny płyn wspomagający siłę prania. Posiada związki kompleksujące jony metali
ciężkich, obniżając twardość wody.
Dozowanie: przy użyciu automatycznych systemów dozowania: 5-13 ml/kg suchego prania. Stosować zgodnie
z zaleceniami producenta urządzenia. Produkt do użytku profesjonalnego.
KTM
41-001

26 kg

1

24

Wash
SKONCENTROWANY PŁYN DO PRANIA PROFESJONALNEGO
Profesjonalny, skoncentrowany płyn do prania tkanin białych i kolorowych. Dostosowany do wszystkich rodzajów
pralnic przemysłowych. Zawiera substancje usuwające wszelkiego typu zabrudzenia. Skuteczny nawet w niskich
temperaturach.
Dozowanie: przy użyciu automatycznych systemów dozowania: 8-26 ml/kg suchego prania. Stosować zgodnie
z zaleceniami producenta urządzenia. Produkt do użytku profesjonalnego.
KTM
41-010

21 kg

1

24

Lerasept Spezial
PREPARAT DEZYNFEKCYJNY W POSTACI PŁYNNEGO KONCENTRATU
Produkt
dezynfekcyjny
na
bazie
kwasu
nadoctowego.
Działa
bakteriobójczo,
sporobójczo,
grzybobójczo i drożdżakobójczo oraz bójczo wobec bakteriofagów. Produkt przeznaczony jest do
dezynfekcji urządzeń i powierzchni w obiektach prywatnych, publicznych i przemysłowych (mających
i niemających kontaktu z żywnością). W higienie weterynaryjnej, wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze do
stosowania metodą zanurzeniową. Produkt jest również przeznaczony do dezynfekcji w procesie prania
bielizny, w tym pościeli szpitalnej na łóżka pacjentów (np. prześcieradła, poszwy, poszewki), zwykłej odzieży dla
personelu medycznego (np. garsonka damska, garnitur męski, fartuch damski/męski, fartuch lekarski), zwykłej odzieży
szpitalnej dla pacjentów (np. piżama) działa bakteriobójczo, grzybobójczo i prątkobójczo oraz dezynfekcji powierzchni
w obszarze medycznym prowadzonej metodą zanurzeniową, działa bakteriobójczo i grzybobójczo.
KTM
41-015

10 kg

1

60

Soft
SKONCENTROWANY PŁYN DO ZMIĘKCZANIA TKANIN
Skoncentrowany płyn zmiękczający stosowany w ostatniej fazie prania profesjonalnego. Nadaje tkaninom
przyjemny zapach oraz miękkość w dotyku. Ułatwia proces prasowania.
Dozowanie: przy użyciu automatycznych systemów dozowania: 2-10 ml/kg suchego prania. Stosować zgodnie
z zaleceniami producenta urządzenia. Produkt do użytku profesjonalnego.
KTM
41-005

20 kg

1

24

Profesjonalne odplamiacze
Stain Off 1

RDZA
OSADY

Stain Off 2

KREW
BIAŁKO

METALE

SOSY

Gotowy do użycia. Profesjonalny, wysoce skoncentrowany odplamiacz punktowy. Usuwa zabrudzenia z rdzy oraz metali. Preparat zawiera
specjalną mieszaninę odpowiednio dobranych
rozpuszczalników oraz substancji wspomagających. Produkt jest jednym z 4 specjalistycznych
odplamiaczy z oferty Clinex Laundry.

Gotowy do użycia. Profesjonalny, wysoce skoncentrowany odplamiacz punktowy. Usuwa zabrudzenia białkowe, z krwi oraz innej żywności. Preparat zawiera
specjalną mieszaninę odpowiednio dobranych enzymów oraz środków powierzchniowo czynnych. Produkt
jest jednym z 4 specjalistycznych odplamiaczy z oferty
Clinex Laundry.

Zastosowanie: odpowiednio zidentyfikować pochodzenie zabrudzenia. Sprawdzić wytrzymałość
włókna w niewidocznym miejscu tkaniny. Preparat
nanieść bezpośrednio na plamę przed normalnym
cyklem prania. Pozostawić na 5-10 min., nie dopuścić do wyschnięcia na materiale. Zneutralizować.

Zastosowanie: odpowiednio zidentyfikować
dzenie zabrudzenia. Sprawdzić wytrzymałość
w niewidocznym miejscu tkaniny. Preparat
bezpośrednio na plamę przed normalnym
prania. Pozostawić na 5-10 min., nie dopuścić
schnięcia na materiale.

KTM
41-035

pochowłókna
nanieś
cyklem
do wy-

KTM
1L

6

456

Stain Off 3

41-040

OLEJ
PASTA DO BUTÓW

1L

6

456

Stain Off 4

KREMY

ATRAMENT
TUSZ
SZMINKA

Gotowy do użycia. Profesjonalny, wysoce skoncentrowany odplamiacz punktowy. Usuwa zabrudzenia z olejów, tłuszczów, pasty do butów,
kremów, maści. Preparat zawiera specjalną
mieszaninę odpowiednio dobranych substancji
powierzchniowo czynnych. Produkt jest jednym
z 4 specjalistycznych odplamiaczy z oferty Clinex
Laundry.

Gotowy do użycia. Profesjonalny, wysoce skoncentrowany odplamiacz punktowy. Usuwa zabrudzenia z tuszu, produktów do makijaży (m.in.
puder, szminka). Preparat zawiera specjalną mieszaninę odpowiednio dobranych rozpuszczalników
oraz substancji czyszczących. Produkt jest jednym
z 4 specjalistycznych odplamiaczy z oferty Clinex Laundry.

Zastosowanie: odpowiednio zidentyfikować pochodzenie zabrudzenia. Sprawdzić wytrzymałość
włókna w niewidocznym miejscu tkaniny. Preparat nanieść bezpośrednio na plamę przed normalnym cyklem prania. Pozostawić na 5-10 min., nie
dopuścić do wyschnięcia na materiale.

Zastosowanie: odpowiednio zidentyfikować pochodzenie zabrudzenia. Sprawdzić wytrzymałość włókna
w niewidocznym miejscu tkaniny. Preparat nanieść
bezpośrednio na plamę przed normalnym cyklem
prania. Pozostawić na 5-10 min., nie dopuścić do wyschnięcia na materiale.

KTM
41-022

KTM
1L

6

456

41-025

1L

6

456

Systemy BrightLogic dla pralni
Bardzo wydajny, z pełnym oprogramowaniem system dozowania BrightLogic znajdzie zastosowanie
jak w małych pralniach, tak w dużych pralniach przemysłowych. Możliwość łączenia mniejszych i większych
pomp w jednym systemie dozowania jest idealnym rozwiązaniem przy potrzebie dozowania jednego lub
więcej produktów w większej objętości. Wszystkie urządzenia mają certyfikację CE, RoHs i WEEE.

Wersja z pompami standardowej
wielkości nadaje się do małych lub
średnich profesjonalnych urządzeń
pralniczych z wkładem do około 35 kg
suchego prania.

Wersja z dużymi pompami jest
odpowiedniejsza dla większych i dużych
profesjonalnych urządzeń pralniczych
z wkładem suchego prania w granicach
około 35 – 120 kg.

TABELA DOZOWAŃ PŁYNÓW GŁÓWNYCH*

Nazwa

Zakres stężeń, ml/kg suchego prania

Prewash

2-13

Wash

2-26

Lerasept Spezial

2-10

Soft

2-10

*Dokładne dozowania ustala technolog- na podstawie rodzaju zabrudzeń, twardości wody
oraz rodzaju bielizny.
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www.clinex.com.pl
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Producent:
Amtra Sp. z o.o., ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 32 294 41 00, amtra@amtra.pl, www.amtra.pl

