
DOMOVY SENIORŮ  
A ÚSTAVY SOCIÁLNÍ PÉČE

PARTNER V OBLASTI ÚKLIDU A HYGIENY PRO



RECEPCE, CHODBY
CLEAMEN 122 lesklé podlahy

CLEAMEN 145 strojní a ruční mytí podlah

CLEAMEN 101/201 vůně do prostoru i do mycí lázně

VIROCID dezinfekce ploch

CLEAMEN 570 širokospektrální dezinfekce ploch

POKOJE
CLEAMEN 100/200 ruční mytí podlah a povrchů

CLEAMEN 110 leštění skleněných ploch

KRYSTAL leštěnka na nábytek

CLEAMEN 101/201 vůně a neutralizátor pachů

VIROCID dezinfekce ploch

CLEAMEN 570 širokospektrální dezinfekce ploch

JÍDELNA,
SPOLEČENSKÁ 
MÍSTNOST

CLEAMEN 145 strojní a ruční mytí podlah

CLEAMEN 112 mytí oken, rámů, vstupních dveří

CLEAMEN 100/200 mytí stolů od mastnot

CLEAMEN 646 ALCO rychlá alkoholová dezinfekce

CLEAMEN 570 širokospektrální dezinfekce ploch

VIROCID dezinfekce ploch
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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. 



KOUPELNY, WC,  
SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ, 
REHABILITACE

CLEAMEN 300/400 sanitární každodenní údržba

CLEAMEN 410 intenzivní mytí sanitárního zařízení

CLEAMEN 310 mytí toalet a pisoárů od urologických usazenin

CLEAMEN 301/401 vůně a neutralizátor pachů do prostoru

KRYSTAL PINE SANAN mycí a dezinfekční prostředek do koupelen

KRYSTAL SANAN KLASIK chlorová dezinfekce ploch

VIROCID dezinfekce ploch
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CLEAMEN 570 širokospektrální dezinfekce ploch

VIROCID dezinfekce ploch

CLEAMEN 646 ALCO rychlá alkoholová dezinfekce

DÁVKOVACÍ A APLIKAČNÍ 
TECHNIKA
Z našeho sortimentu vám rádi předvedeme i zásobníky, dávkovače a aplikační 
techniku pro zabezpečení běžného každodenního života celého zařízení. 
PÁKOVÝ DÁVKOVAČ MEDISPENDER na tekuté mýdlo s antibakteriálním 
účinkem, dezinfekce a regenerační krém na ruce zajišťuje vysoký standard 
hygieny dávkování, má jasně čitelnou etiketu a je vhodný do ordinací, sesteren, 
rehabilitačních prostor apod.

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.
Krémy na ruce mohou používat jak zaměstnanci, tak i klienti  
a návštěvníci daného objektu. Krémy jsou regenerační, výživné, 
hydratační i zvláčňující, stačí si vybrat ten správný, který se bude 
nejvíce hodit. Všechny krémy mají příslušnou atestaci.

Vysvětlivky: Sprejové čištění Ruční mytí Strojní mytí podlah Ruční mytí podlah Aplikace pomocí WC láhve

SESTERNA, 
AMBULANCE, 
SPOLEČNÉ 
MÍSTNOSTI



Četnost

Dávkování

I.

1x denně

50  ml / 10 l

II.

1x denně

8  ml / 10 l

III.

1x denně

neředěný

IV.

1x denně

neředěný

V.

1x denně

neředěný

VI.

1x denně

neředěný

VII.

1x denně

neředěný

VIII.

dle 
potřeby

neředěný

IX.

dle 
potřeby

neředěný
Revize:

Na utěrku nastříkejte přípravek a nábytek 

vyleštěte

Neutralizátor lze aplikovat na závěs, záclonu 

popř. na čalounění. Lze i naředit z důvodu méně 

syté vůně

DODRŽUJ PŘEDEPSANÉ OPP

PŘÍPAVKY VZÁJEMNĚ NEMÍCHEJ

datum a podpis

Nábytek 

KRYSTAL leštěnka 

na nábytek 03/09/2020

Neutralizátor pachů

CLEAMEN 101/201

DODRŽUJ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY A NÁVOD K POUŽITÍ

www.cormen.cz

Poradce: 

tel.:

e-mail:

vydáno:
Zrcadlo

CLEAMEN 110

Nastříkejte lehce na plochu zrcadla a 

mikrovláknovou utěrkou vyleštěte

WC

CLEAMEN 310

Aplikujte přímo do záhybů WC nebo pisoáru. 

Nechat působit cca 3 min.umyjete štětkou a 

opláchnete vodou

WC-dezinfekce

KRYSTAL 

univerzální 

dezinfekce

Nastříkat na prkýnko toalety a necháte 

zaschnoutUmyvadlo,baterie

CLEAMEN 410

Přípravek nastříkáte na plochu umyvadla, 

baterie, necháte působit a následně setřete 

mikrovláknovou utěrkou. Opláchnout vodou 

Sprchový kout

CLEAMEN 410

Přípravek nastříkáte na plochu sprchy a baterie, 

necháte působit a následně setřete 

mikrovláknovou utěrkou. Opláchnout vodou
Podlaha parkety

KRYSTAL mýdlový 

čistič

Do pracovního roztoku namočíte a vyždímáte 

mikrovláknový mop a vytřete podlahu

Podlaha koupelna

CLEAMEN 100/200

Do pracovního roztoku namočíte a vyždímáte 

mikrovláknový mop a vytřete podlahu

Pokoj

Oblast

Prostředek

Použití

Poznámka

Hygienický  plán

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

Váš obchodní partner:
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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
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