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READY  

FOR BUSINESS? 

De productlijn van Pro Formula combineert vertrouwde merken  

met professionele reinigingskracht wat perfect aansluit op de  

hygiëne eisen binnen een professionele onderneming. 

Ben jij  

Deze eisen kosten een  

bedrijf vaak veel  

waardevolle tijd en wanneer  

het niet juist gedaan wordt  

kan het ten koste gaan van  

de reputatie en de  

klantbeleving. Onze Pro  

Formula producten zijn  

gebaseerd op 50 jaar aan  

professionele kennis en  

ervaring van Diversey, de  

expert op het gebied van  

reiniging met werelwijd  

bekende merken. De range  

bestaat uit producten welke  

specifiek de professionele  

reinigingsbehoeften van  

bedrijven invullen met  

professionele formuleringen,  

ontstaan met behulp van  

resources van Diversey.    

De producten maken in    

één keer schoon en geven    

u gegarandeerde hygiëne  

zodat u zich kunt richten    

op uw dagelijkse business,  

zoals het in de watten  

leggen van uw gasten of    

de zorg voor uw cliënten. 

Productoverzicht   
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Deze drie Pro Formula producten    
houden je keuken hygiënisch    
schoon. Deze producten zouden    
de basis moeten zijn in iedere    
foodservice omgeving. 

Pro Formula maakt iedere  
schoonmaaktaak gemakkelijk en zorgt  
ervoor dat alle slaapkamers, badkamers  
en andere faciliteiten voldoen aan de  
verwachtingen van uw gasten. 

Pro Formula helpt u alles smetteloos en  
hygiënisch schoon te houden. De producten  
zullen u helpen om de cliënten, werknemers  
en bezoekers te beschermen door ervoor te  
zorgen dat de reinigingsmiddelen voldoen  
aan de hoogste standaard en hygiënisch  
veilig zijn. 

PRO FORMULA 

KERNASSORTIMENT 

Restaurant 

Hospitality/B&B 

Zorg 

Dit zijn de drie producten welke je nodig hebt om je bedrijf/gebouw  

hygiënisch schoon te houden. Producten die gemaakt zijn om heel  

specifieke, gespecialiseerde schoonmaaktaken snel en effectief uit te    

voeren zijn verderop in de brochure te vinden.   

Suggestie 

CIF 2IN1 
DESINFECTERENDE 

  REINIGER 

CIF KEUKEN 
ONTVETTER 

SUN ALL IN ONE 
VAATWASMIDDEL 

CIF 2IN1  
  SANITAIRREINIGER 

CIF GLAS- &  
  INTERIEURREINIGER 

REINIGER 

OMO ADVANCE 
WASMIDDEL 
  

CIF 2IN1  
SANITAIRREINIGER 

CIF 2IN1 
DESINFECTERENDE  
REINIGER 

OMO HYGIENE 
WASMIDDEL 
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Je kunt de parfumvrije oplossingen herkennen  
aan bovenstaand logo. Onze parfumvrije range  
is veilig voor gebruik in omgevingen waar  
voedsel wordt bereid. 

Parfumvrije    

oplossingen 



PRO FORMULA | Productoverzicht    | PRO FORMULA 



PRO FORMULA | Productoverzicht   Productoverzicht   | PRO FORMULA 

 



PRO FORMULA | Productoverzicht   Productoverzicht   | PRO FORMULA 

Cif 2in1 Sanitairreiniger verwijdert kalkaanslag, vuil en zeepresten en laat een glanzed  
restultaat achter inclusief een langdurige frisse geur. Geschikt voor reinigen van;    
de badkuip, douche, wastafel, WC, chrome, roestvrijstaal, plastic en keramiek.    
Niet geschikt voor gebruik op marmer of andere zuurgevoelige oppervlakken. 

Glorix Voegenreiniger hecht zich vast aan verticale oppervlakken en verwijdert zo  
gemakkelijk al het vuil en kalkaanslag op voegen. De formulering op basis van chloor  
verwijdert hardnekkige vlekken en bacteriën gelijktijdig. 

Cif Sanitairontkalker is ideaal voor een effectieve verwijdering van urine- en  
kalkaanslag in toiletpotten en urinoirs. Met deze extra dikke formulering verdwijnt  
kalkaanslag snel en gemakkelijk en laat tegelijkertijd een frisse geur achter. Veilig in  
gebruik op porselein en geglazuurde oppervlakken. 

Cif Glas- & Interieurreiniger verwijdert snel en gemakkelijk vuil en laat een glanzend,    
streeploos resultaat achter in enkele secondes. Geschikt voor het reinigen van ramen,    
spiegels, tafels en toonbanken.  

SANITAIRREINIGING 

6  X 750ML 
SKU: 7519086 

 X 5L 2 
SKU: 7517831 

CONCENTRATE READY TO USE 

 X 750ML 6 
SKU: 7517982 

6  X 750ML 
SKU: 7522864 

Cif 2in1 Sanitairreiniger 

Het reinigen en bijhouden van toiletruimtes en badkamers  

vereist een hoge standaard op het gebied van hygiëne en  

moet constant hoog gehouden worden. De producten van  

Pro Formula helpen u de sanitaire ruimten hygiënisch  

schoon te houden. 

Glorix Voegenreiniger 

ALGEMENE  

  

REINIGING 

De producten van Pro Formula helpen u bij uw  

dagelijkse, algemene reinigingstaken en zo uw vloeren,  

muren en andere harde oppervlakken schoon te houden. 

Cif Sanitairontkalker 

Glorix Urinoir Blokken geven een constant frisse citroengeur af en maskeren de lucht  
van urine. Het is geschikt voor gebruik in alle typen urinoirs. De blokken zitten verpakt  
in een handige waterbestendige emmer met een goed hersluitbare deksel. 

Glorix Urinoir Blokken 

50  STUKS 
SKU: 7522437 

150  STUKS 
SKU: 7517959 

Cif Glas- & Interieurreiniger 

De Andy Allesreiniger is een milde, dagelijkse reiniger die vloeren  
en interieur stralend schoon en fris maken, zonder naspoelen. 

Andy Allesreiniger Vertrouwd 

 X 5L  2 VERTROUWD 
SKU: 7515216 

2  X 5L CITROEN FRIS 
SKU: 7515218 

2  X 5L APPEL 
SKU: 100958921 
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6  X 750ML 
SKU: 7517868 

Deze Cif is een oppervlaktereiniger met actieve oxy-gel. Tijdens het gebruik onstaan er actieve  
micro-belletjes zuurstof die het vuil losmaken van het oppervlak en zo makkelijk te verwijderen is. 

 X 5L 2 
SKU: 7517870 

Oxy-Gel Allesreiniger Ocean  

Sun Vloeibaar is een uniek vaatwasmiddel dat u kosten en tijd bespaart en de wasresultaten weet te ver - 
beteren. Deze innovatieve formulering is voor kleine, eentanksmachines met een geïntegreerd doser - 
ingsysteem en geeft keer op keer een perfect, streeploos resultaat, onder andere door de snelle droogtijd.  
Voor optimale resultaten raden wij aan dit product te gebruiken in combinatie met Sun Spoelglans.  

Sun Vloeibaar 

1  X 10L 
SKU: 100903034 
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ALGEMENE  

REINIGING 

De producten van Pro Formula helpen u    

bij uw dagelijkse, algemene reinigingstaken    

waaronder ook  het vaatwasproces. 

13 12 

Sun Spoelglans 

Sun Spoelglans zorgt voor streepvrije resultaten in alle  
waterhardheden en is geschikt voor de korte wascyclus.  

2  X 5L 
SKU: 7508545 

Sun All in 1 Eco 

De Sun All in 1 Eco is een tablet waarin vaatwasmiddel, spoelglans en zout is  
gecombineerd in één product met Eco Label. Geschikt voor alle waterhardheden  
en verwijdert ook hardnekkige vlekken zoals koffie, thee en lippenstift.  

5  X 100 TABS 
SKU: 7522969 

Sun Vaatwaszout beschermt de vaatwasmachine tegen kalkaanslag  
en zorgt voor het goede spoelwater bij ieder wasprogramma. 

6  X 2KG 
SKU: 100848994 

Sun Vaatwaszout 
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voor meer informatie bezoek onze website     
www.proformulabydiversey.com  

© 2017 Sealed Air Corporation. All Rights Reserved. 62439 nl 08/17 

Omo, Cif, Glorix, Robijn en Sun zijn merken van Unilever   
welke door Diversey worden verkocht onder licentie. 


