
DOBRE DLA NASZEJ PLANETY. DOBRE DLA CIEBIE

ECOLUTION W PŁYNIE

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA . Taunusstraße 19 . 80807 Munich . dr-schnell.com

 * Bilans CO2 produktów Ecolution został określony przez Climate Partner zgodnie z protokołem GHG Protocol Product Life Cycle Cycle Accounting and Reporting Standard i zrekompensowany 
przez wsparcie projektu ochrony klimatu certyfikowanego zgodnie z Gold Standard.

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: www.climatepartner.com/13351-1906-1001. CO2 wytworzony podczas utylizacji produktu nie został obliczony konkretnie, ale został 
uwzględniony przy określaniu bilansu CO2 produktów Ecolution łącznie z innymi możliwymi wątpliwościami, poprzez zryczałtowaną dopłatę w wysokości 20%.

 ** 5-krotnie wyższe stężenie produktu i tym samym 5-krotnie większa wydajność w odniesieniu do 1-litrowej butelki wysokowydajnego koncentratu DR.SCHNELL

Numer zamówienia
ECOLUTION MILIZID WYSOKOWYDAJNY KONCENTRAT
Karton z 4 butelkami po 1 litrze: 31210

ECOLUTION MILIZID
WYSOKOWYDAJNY  
KONCENTRAT
Środek do skutecznego  
czyszczenia urządzeń sanitar-
nych i usuwania wapna

Do skutecznego czyszczenia wszystkich 
materiałów kwasoodpornych w pomie
szczeniach sanitarnych i wilgotnych.

ECOLUTION FOROL
WYSOKOWYDAJNY  
KONCENTRAT
Uniwersalny środek  
czyszczący

Środek do skutecznego czyszczenia 
wszystkich wodoodpornych, gładkich 
i strukturyzowanych powierzchni, 
również do powlekanych i niepow
lekanych, wodoodpornych pokryć 
podłogowych.

Numer zamówienia
ECOLUTION FOROL WYSOKOWYDAJNY KONCENTRAT
Karton z 4 butelkami po 1 litrze: 31212

Celem uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z konsultantem  
DR.SCHNELL lub pod adresem info@drschnell.de

1219

480 % mniej odpadów z opakowań

4znacznie mniejsza ilość miejsca na 
przechowywanie i w transporcie

42.000 litrów roztworu z 1litrowej 
butelki.

4pięć razy większa wydajność przez 
wysokowydajny koncentrat**

4butelka wykonana z  materiału 
pochodzącego w 100 % z recyk
lingu

4stosować tylko w połączeniu z 
oryginalną technologią  
dozowania DR.SCHNELL.



Das nachhaltige ECOLUTION System von DR.SCHNELL 

Numer zamówienia ECOLUTION MILIZID STICKS
Torba wysyłkowa z 20 saszetkami o wadze po 3 g: 31200

Numer katalogowy ECOLUTION SPRYSKIWACZ RĘCZNY, CZERWONY
Karton z 4 (pustymi) butelkami o pojemności po 500 ml: 31205

Numer katalogowy ECOLUTION wymienna głowica spryskiwacza CZERWONA: 94663

SASZETKI ECOLUTION STICKS

Numer katalogowy ECOLUTION FOROL STICKS
Torba wysyłkowa z 20 saszetkami o wadze po 3 g: 31202

Numer katalogowy ECOLUTION SPRYSKIWACZ RECZNY NIEBIESKI
Karton z 4 (pustymi) butelkami po pojemności po 500 ml: 31207

Numer katalogowy ECOLUTION wymienna głowica spryskiwacza 
NIEBIESKA: 94732

ECOLUTION FOROL STICKS
Uniwersalny środek czyszczący
Środek do skutecznego czyszczenia 
wszystkich wodoodpornych, gładkich 
i strukturyzowanych powierzchni, 
również do powlekanych i niepowleka
nych, wodoodpornych  
pokryć podłogowych.

Poznaj nas teraz kupując
ZESTAW STARTOWY 
ECOLUTION
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Zrównoważony system produktów ECOLUTION firmy DR.SCHNELL
4wstępne dozowanie z saszetki 

lub w postaci płynnej

4neutralny pod względem emisji 
CO2 **

4Najwyższy poziom bezpieczeństwa dla użytkow
nika ze względu na brak kontaktu z produktem 
dzięki zastosowanym systemom zabezpieczenia.

4bardzo prosta obsługa

4najwyższa wydajność dzięki doskonałej 
wydajności produktów MILIZID i FOROL.

4znacznie mniejsze zapotrzebowanie na po
wierzchnię magazynową i koszty transportu

4przewidywalność kosztów dzięki precy
zyjnemu i wyjątkowo bezpiecznemu 
dozowaniu.

4wszystkie produkty są wegańskie.

4 98 % mniej odpadów z opakowań**

4 koperta nadająca się do kompostowa
nia zgodnie z normą DIN EN 13432

4 zawartość: całkowicie samorozpuszcza
jące się saszetki bez odpadów.

4 patent na preparaty zgłoszony do 
opatentowania

4 zastosowanie w spryskiwaczu ręcznym 
z głowicą butelki wykonanym w 100 % 
z materiału pochodzącego z recyklingu.

4 20 x 0,5 l roztworu do aplikacji w małej 
kopercie.

4 Jedna torebka ECOLUTION FOROL i 
MILIZID po 20 saszetek.

4 2 spryskiwacze ręczne ECOLUTION 
CZERWONY I NIEBIESKI

 ** w odniesieniu do wagi opakowania 20 sztuk butelek 
gotowych do użytku firmy DR.SCHNELL z głowicą 
spryskiwacza o pojemności 500 ml

ECOLUTION MILIZID STICKS
Środek do skutecznego czyszczenia urządzeń 
sanitarnych i usuwania wapna
Do skutecznego czyszczenia wszystkich  
materiałów kwasoodpornych w pomieszczeniach 
sanitarnych i wilgotnych.

CO2
neutral*

45 sec30-45sek. 45 sec30-45sek.

 * Bilans CO2 produktów Ecolution został określony przez Climate Partner zgodnie z protokołem GHG Protocol Product Life Cycle Cycle Accounting and Reporting Standard i zrekompensowany przez wsparcie projektu ochrony klimatu certyfikowanego zgodnie z Gold Standard.
  Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: www.climatepartner.com/13351-1906-1001. CO2 wytworzony podczas utylizacji produktu nie został obliczony konkretnie, ale został uwzględniony przy określaniu bilansu CO2 produktów Ecolution łącznie z innymi możliwymi wątpliwościami, poprzez zryczałtowaną dopłatę w wysokości 20%.


