
Katalog 
produktów

Odour Control…Guaranteed!



— Ramya Kothamasu
Badaczka

Safe T Fresh

Zanim Ramya Kothamasu dołączyła do Safe-T-Fresh w 2016 
roku, pracowała w laboratoriach kilku dużych międzynarodowych 
korporacji, badając związki organiczne, powierzchniowo czynne 
i zapachowe. Ukończyła studia z zakresu inżynierii chemicznej, 
a jej dotychczasowa praca dla Safe-T-Fresh zaowocowała 
przełomowymi osiągnięciami w dziedzinie neutralizacji zapachów.

– Większość produktów stosowanych w branży przenośnych sanitariatów 
opiera się na związkach maskujących nieprzyjemne zapachy — wyjaśnia 
Ramya. – Innymi słowy, w środkach tych wykorzystuje się dużą ilość 

substancji perfumujących, które do czasu 
kolejnej obsługi serwisowej rozpraszają 
się i tracą skuteczność. Niektóre związki 
wręcz tłumią u ludzi zmysł węchu i w ten 
sposób maskują nieprzyjemne zapachy.

– Opracowaliśmy nową technologię 
neutralizacji nieprzyjemnych zapachów, 
która pozwoliła pokonać drogę od 
maskowania do rzeczywistej modyfikacji 
cząsteczek zapachowych — tłumaczy 
dalej Ramya. – Zasadniczo następuje 
zmiana właściwości chemicznych 
cząsteczki. Przestaje być ona 
cząsteczką zapachową, co oznacza, 
że przestaje wydzielać zapach. 
Zastosowaliśmy tę nową technologię w 
formułach wszystkich naszych środków 
sanitarnych, co wywołało niezwykle 
pozytywne reakcje naszych klientów.

Kolejnym przełomem jest QuickBlueTM, 
pierwsza na świecie saszetka o podwójnej powłoce, rozpuszczająca 

się w solance! Dzięki zastosowaniu powłoki papierowej oprócz 
standardowej powłoki z PVA są to pierwsze porcjowane 

produkty do neutralizacji zapachów, w których udało się 
osiągnąć ten efekt. Mają one również właściwości musujące.

Dzięki wspólnym wysiłkom nas wszystkich staramy się 
poprawiać komfort korzystania z przenośnych toalet. Z 

optymizmem patrzymy w przyszłość i pragniemy dalej 
razem pracować nad kolejnymi udoskonaleniami.

„Opracowaliśmy 
nową technologię 
neutralizacji 
nieprzyjemnych 
zapachów, 
która pozwoliła 
pokonać drogę 
od maskowania 
do rzeczywistej 
modyfikacji 
cząsteczek 
zapachowych.” 
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Uczestnicy programu ROI otrzymują punkty za każdy zakup 
produktów Safe-T-Fresh. Punkty te mogą być następnie wymieniane 
na bezpłatne toalety, stanowiska do mycia rąk i zbiorniki. 
Dotychczas operatorzy wymienili zebrane punkty na bezpłatne 
produkty o wartości prawie €2,000,000! Zyski nie kończą się 
jednak na samych produktach, ponieważ każdy z nich generuje 
dalsze dochody przez cały okres eksploatacji (patrz przykład 
po prawej stronie). Jest to więc prawdziwa gratka, dla osób 
potrafiących wykorzystywać okazje do pomnożenia zysków. Jeśli 
zaliczasz się do tego grona, pamiętaj, aby kolejne zamówienie 
złożyć w Safe-T-Fresh i zacząć generować dodatkowe dochody z 
wydatków na środki sanitarne.

PROGRAM ROI TM

 DLACZEGO PRODUKTY SAFE-T-FRESH?

Najlepszy w branży program lojalnościowy!



800 punktów           Szczypce EZ Reacher, dowolny zestaw do podnoszenia suchego,  
                   Graffix (3.8 l)

1500 punktów        Kostki pisuarowe (320 sztuk)

2300 punktów        TruckWash (23 l), środek do mycia pisuarów (23 l), oświetlenie  
                   zasilane energią słoneczną, Delimer (23 l)

3000 punktów        Sanibone

4000 punktów        Umywalki z pełnym wyposażeniem

4500 punktów        Zestaw spłukujący, system dozujący do środków sanitarnych do  
                  montażu na pojeździe

5000 punktów        AgWash

15.000 punktów      Kabina prysznicowa z zimną wodą

20.000 punktów      Uriclean, Tufway/Mondo/Maxim3000 z systemem spłukiwania

30.000 punktów      Liberty z otwartym zbiornikiem, Highrise (bez dachu), kabina z       
                             przyłączem wodno-kanalizacyjnym

36.000 punktów      Kabina prysznicowa z ciepłą wodą, kabina z przyłączem wodno- 
                   kanalizacyjnym i ciepłą wodą

42.000 punktów      Freedom, High Tech II, Highrise (z dachem i zestawem do podnoszenia)

12.000 punktów      Tufway/Mondo/Maxim 3000 z otwartym zbiornikiem, SRO, Wave,
                             Breeze, zbiornik Camel (1135 l), Devil (wózek do toalet)

3800 punktów        Rolly, środek przeciw zamarzaniu Antifreeze (200 l), środek do mycia kabin (23 l), 
                            QuickScents Bio (200 saszetek), Solo One, dyski zapachowe (500 sztuk)

* Punkty pozostają aktywne przez trzy lata. Po tym okresie wygasają.

GDY JESTEŚ KLIENTEM SAFE-T-FRESH,
PRZYZWYCZAJASZ SIĘ DO NAGRÓD ZA KAŻDY ZAKUP!



Nauka w służbie zapachowi

QUICKSCENTS
SASZETKI

Saszetki QuickScents zostały opracowane w sposób umożliwiający 
reagowanie na różne poziomy zanieczyszczenia i temperatury 
dzięki różnym zawartościom substancji czynnych w poszczególnych 
formułach. QuickScents Plus zawierają większą ilość substancji czynnych 
i nadają się idealnie na upalne dni i warunki intensywnej eksploatacji. 
W umiarkowanych warunkach dobrym wyborem będą saszetki 
QuickScents Regular, a w przypadku ochłodzenia lub przygotowywania 
toalet na specjalne wydarzenie w tym samym dniu znakomicie sprawdzą 
się QuickScents Event.

Mamy odpowiednią saszetkę QuickScents na każde warunki!

 DLACZEGO QUICKSCENTS?

TM

„Nasi serwisanci 

są również wielkimi 

„fanami” środków 

sanitarnych Safe-T-

Fresh. Chcą mieć 

do dyspozycji „te 

dobre produkty 

Safe-T-Fresh”.”
Roland Gabriel Soto

Najlepszy w branży program lojalnościowy!
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QuickScents
• Na wszystkie pory roku
• Trwały niebieski kolor
• Wygoda stosowania – wystarczy 

wrzucić
• Bez mieszania, strat i bałaganu

QuickScents Plus
• Bardzo wysokie temperatury/in-

tensywna eksploatacja
• Trwały niebieski kolor
• Bez formaldehydu
• Wygoda stosowania – wystarczy 

wrzucić
• Bez mieszania, strat i bałaganu

QuickScents Event
• Codzienne stosowanie/niskie 

temperatury
• Trwały niebieski kolor
• Bez formaldehydu
• Wygoda stosowania – wystarczy 

wrzucić
• Bez mieszania, strat i bałaganu

Zapachy

• Guma balonowa

• Guma balonowa

• Guma balonowa

Ilości

• 50 saszetek/torebkę
• 5 torebek/karton

• 50 saszetek/torebkę
• 5 torebek/karton

• 80 saszetek/torebkę
• 5 torebek/karton



ŚRODKI SANITARNE 
BIO

Korzyści ze stosowania produktów Safe-T-Fresh BIO to nie tylko 
neutralizacja nieprzyjemnych zapachów i ochrona środowiska. 
Środki te eliminują również problem osadzania się zanieczyszczeń 
w zbiornikach, wężach i rurach. Zawarte w nich naturalne bakterie, 
pozostawione w zbiorniku lub instalacji, z czasem się namnażają, 
dzięki czemu coraz skuteczniej rozkładają nieczystości stałe, 
zmieniając je w ciecz. Pozwala to raz na zawsze zapomnieć o stale utrzymującym się nieprzyjemnym 
zapachu, którego przyczyną są stwardniałe zanieczyszczenia. Dodatek naturalnych bakterii stanowi 
także korzyść dla oczyszczalni ścieków, co ułatwia operatorom uzyskiwanie lub zachowywanie obecnie 
posiadanych zezwoleń na wywóz nieczystości.

Środki sanitarne BIO są dostępne w postaci saszetek i płynów. 30-gramowe saszetki QuickScents Bio 
są przeznaczone do zastosowań o średniej intensywności eksploatacji, w miejscach o umiarkowanych 
temperaturach. Natomiast w wysokich temperaturach i przy intensywniejszej eksploatacji należy wybrać 
60-gramowe saszetki Bio. Jeśli preferowane są środki w płynie, w umiarkowanych warunkach doskonale 
sprawdzi się STF 3000, ale w bardziej wymagających warunkach warto postawić na STF 5000.

 DLACZEGO BIO?

„Stosowanie środków 

sanitarnych BIO w 

toaletach i przyczepach 

do przewożenia toalet 

umożliwia usuwanie ze 

zbiorników, rur i węży 

nagromadzonej warstwy 

zanieczyszczeń oraz 

kamienia, będących 

przyczyną utrzymującego 

się nieprzyjemnego 

zapachu.”

Najlepszy w branży program lojalnościowy!
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Saszetki QuickScents Bio 60 g
• Bezpieczne dla środowiska
• Do stosowania w warunkach 

intensywnej eksploatacji i wyższych 
temperatur

• Trwały niebieski kolor
• Korzyści dla oczyszczalni ścieków
• Właściwości upłynniające nieczystości 

stałe i papier toaletowy

Saszetki QuickScents Bio 30 g
• Bezpieczne dla środowiska
• Do stosowania w warunkach 

umiarkowanej eksploatacji i 
umiarkowanych temperatur

• Trwały niebieski kolor
• Korzyści dla oczyszczalni ścieków
• Właściwości upłynniające nieczystości 

stałe i papier toaletowy 

Płyny STF Bio 3000 i 5000
• Znakomita neutralizacja zapachów
• Bezpieczne dla środowiska
• Korzyści dla oczyszczalni ścieków

Zapach

• Guma balonowa

• Guma balonowa

• Guma balonowa

Ilości

• 50 saszetek/torebkę
• 5 torebek/karton

• 80 saszetek/torebkę
• 5 torebek/karton

• 3,8 l, 23 l, 208 l



QUICKBLUE
SASZETKI

Opracowana przez Safe-T-Fresh formuła QuickBlue to pierwsza na rynku saszetka 
musująca z podwójną powłoką! Ta niezwykła, zgłoszona do opatentowania 
technologia wykorzystuje powłokę papierową po jednej stronie i powłokę z PVA 
po drugiej. Pozwoliło to stworzyć szybko rozpuszczającą się saszetkę, której 
zawartość jest rozprowadzana w zbiorniku dzięki właściwościom musującym. A 
ponadto działa w solance!

Saszetki QuickBlue są dostępne w wersji Summer (na lato) oraz Event & Winter (do 
zastosowań jednodniowych i na zimę). Saszetki Event & Winter zawierają mocny 
niebieski barwnik i mniej substancji czynnych, ponieważ w niskich temperaturach i 
podczas jednodniowej eksploatacji nie są one aż tak potrzebne. Pozwalają również 
ograniczyć zapasy magazynowe i wozić ze sobą tylko jeden środek sanitarny. We 
wszystkich pozostałych sytuacjach doskonale sprawdzają się saszetki QuickBlue 
Summer. Dzięki mocnej niebieskiej barwie i dużej zawartości substancji czynnych 
w saszetkach tych zamknięta jest cała moc niezbędna do walki z nieprzyjemnym 
zapachem i uzyskania trwałego efektu świeżości.

 DLACZEGO QUICKBLUE?

Papier

PVA

Najlepszy w branży program lojalnościowy!

ADVANCED ENGINEERING
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Opatentowana saszetka z podwójną powłoką



QuickBlue Winter & Event
• Rozpuszcza się w solance
• Formuła do zastosowań 

jednodniowych i na zimę
• Mocna niebieska barwa
• Szybkie rozpuszczanie
• Szybkie rozprowadzanie
• Bez mieszania i bałaganu
• Wygoda stosowania – wystar-

czy wrzucić

QuickBlue Summer
• Rozpuszcza się w solance
• Saszetka na każdą pogodę
• Mocna niebieska barwa
• Szybkie rozpuszczanie
• Szybkie rozprowadzanie
• Bez mieszania i bałaganu
• Wygoda stosowania – 

wystarczy wrzucić

Zapach

• Guma balonowa

• Guma balonowa

Ilości

• 50 saszetek/torebkę
• 5 torebek/karton

• 50 saszetek/torebkę
• 5 torebek/karton

Pierwsza i jedyna 
saszetka musująca
rozpuszczająca się 

również
w solance!



Wielu operatorów może nie pamiętać, że STF był pierwszym 
bezpiecznym dla środowiska środkiem sanitarnym przeznaczonym do 
przenośnych toalet, wprowadzonym na rynek w 1970 roku. Już wtedy 
firma Satellite miała świadomość, że każdy z nas jest odpowiedzialny 
za ochronę środowiska dla dobra przyszłych pokoleń.

Formuła obecnie dostępnego płynu STF została zmodyfikowana 
i zawiera najbardziej zaawansowane składniki zwalczające 
nieprzyjemne zapachy. Badania, testy i obserwacje w terenie pozwoliły 
nam stworzyć środek, który zamiast tylko maskować woń rzeczywiście 
zmienia jej cząsteczki. To rewolucyjne osiagnięcie, które, kontynuując 
tradycję dbałości o środowisko, zapewnia jednocześnie znacznie 
skuteczniejszą neutralizację nieprzyjemnych zapachów. Produkt jest 
dostępny w różnych stężeniach, pozwalających wybrać płyn najlepiej 
spełniający wymagania danej sytuacji.

 DLACZEGO STF?

STF 3K
• Znakomita neutralizacja 

zapachów
• Atrakcyjna, bardziej 

oszczędna alternatywa 
• Bez formaldehydu
• Produkt gotowy do użycia

PROPORCJE
Stosować 60–150 ml na 19 l 
wody

POJEMNOŚCI
3,8 l, 23 l, 208 l, 1041 l

ADVANCED ENGINEERING
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STF
PŁYNY

Najlepszy w branży program lojalnościowy!



STF 4K
• Znakomita neutralizacja 

zapachów
• Bezpieczny dla środowiska
• Mocna niebieska barwa
• Koncentrat

PROPORCJE
Stosować 30–90ml na 19 l 
wody

POJEMNOŚCI
3,8 l, 23 l, 208 l, 1041 l

STF 5K
• Znakomita neutralizacja 

zapachów
• Bezpieczny dla środowiska
• Mocna niebieska barwa
• Silny koncentrat

PROPORCJE
Stosować 15–60 ml na 19 l 
wody

POJEMNOŚCI
3,8 l, 23 l, 208 l, 1041 l

STF 6K
• Znakomita neutralizacja 

zapachów
• Bezpieczny dla środowiska
• Mocna niebieska barwa
• Ultrasilny koncentrat

PROPORCJE
Stosować 15–30 ml na 19 l 
wody

POJEMNOŚCI
1 l, 3,8 l, 23 l, 208 l, 1041 l

ZAPACHY

Guma balonowa | Wiśnia |  Rozgrzewający cynamon | Lawenda | Cytryna | Górska bryza | 
Przyprawy | Morwa | Oceaniczna mgiełka | Kwiat wiśni



ŚRODKI
ZAPACHOWE

Wkłady do pisuarów

Duże wkłady w wyrazistym 
kolorze pomagają w 
utrzymywaniu świeżości w 
pisuarach. Ograniczają one 
pryskanie i maskują nieprzyjemną 
woń, wydzielając świeży zapach 
przy każdym użyciu.

• Górska bryza

• 12 wkładów/pudełko
• 6 pudełek/karton

Uzupełnienie środków 
sanitarnych stosowanych w 
zbiornikach o dodatkowe środki 
zapachowe pozwala uzyskać w 
sanitariatach znacznie świeższy 
zapach.

„Produktem, który odpowiada 
nam zdecydowanie bardziej 
niż jakiekolwiek inne produkty 
konkurencyjne, jest Cabana Spray. 
Jest znacznie lepszy i bardziej 
trwały niż wszystkie inne, jakie 
wypróbowaliśmy.”

Will Finch

DLACZEGO
ŚRODKI
ZAPACHOWE

ADVANCED ENGINEERING
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Najlepszy w branży program lojalnościowy!



Bloczki do pisuarów

Wysokiej jakości bloczki 
do pisuarów rozpuszczają 
się powoli i nie rozpadają 
się. Wydzielają również 
intensywny, przyjemny 
zapach. Nie zawierają para-
dichlorobenzenu. Wystarczają 
na 6–7 dni. 40 g/bloczek.

• Cytryna

• 320 sztuk w kartonie

Dyski zapachowe

Dysk zapachowy umieszczony 
w kabinie wypełnia jej 
wnętrze przyjemnym 
zapachem. Każdy dysk jest 
nasączony jednym z naszych 
unikatowych aromatów. Są 
one łatwe w użyciu i niezwykle 
ekonomiczne. 

• Guma balonowa
• Wiśnia
• Lawenda
• Górska bryza
• Morwa
• Oceaniczna mgiełka
• Przyprawy

20 dysków/torebkę
25 torebek/karton

Cabana Spray

Produkty do rozpylania Safe-T-
Fresh Cabana Spray zaskakują 
pełnym, świeżym zapachem i 
trwałością. To obowiązkowy 
produkt dla wszystkich, którym 
zależy na świeżym zapachu 
w toaletach!

• Guma balonowa
• Wiśnia
• Kwiat wiśni
• Rozgrzewający cynamon
• Lawenda
• Cytryna
• Górska bryza
• Morwa
• Oceaniczna mgiełka
• Przyprawy

1 l, 3,8 l, 23 l, 208 l



PRODUKTY
CZYSZCZĄCE

Delimer

Zawiera kwas fosforowy, 
usuwający osady z piany i twardej 
wody. Przeznaczony również 
do czyszczenia i poprawiania 
walorów zapachowych pisuarów, 
kabin prysznicowych i innych 
powierzchni toaletowych. Usuwa 
także osady z pleśni.

• Wiśnia

• 1 l, 3,8 l, 23 l, 208 l

Środek do mycia pisuarów /
przemysłowy środek odtłuszc-
zający

Uniwersalny, silny środek do 
mycia pisuarów i odtłuszczania, 
który poradzi sobie z najbardziej 
opornymi zabrudzeniami. 
Skutecznie usuwa smar, klej, osady 
z węgla i cement. Może być 
stosowany do czyszczenia metalu 
niemalowanego i malowanego 
oraz tworzyw sztucznych.

• Brak

• 1 l, 3,8 l, 23 l, 208 l

Środek do mycia ciężarówek

Ten mocny środek myjący usuwa 
zabrudzenia przywierające 
podczas jazdy, smar oraz inne 
osady. Sprawia, że ciężarówki i 
przyczepy wyglądają jak nowe.

• Brak

• 3,8 l, 23 l, 208 l

ADVANCED ENGINEERING
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Najlepszy w branży program lojalnościowy!



Środek do mycia kabin

Do mycia toalet w lokalizacji 
klienta lub na własnym terenie. 
Przeznaczony do czyszczenia 
wewnętrznych i zewnętrznych 
ścian kabin. Sprawia, że toalety 
wyglądają jak nowe. Dostępne 
są różne wersje zapachowe.  

• Guma balonowa
• Wiśnia
• Rozgrzewający cynamon
• Lawenda
• Górska bryza
• Morwa
• Oceaniczna mgiełka

• 1 l, 3,8 l, 23 l, 208 l

Środek do usuwania za-
pachów

Znakomity, trwały środek 
zwalczający nieprzyjemne 
zapachy. Do stosowania 
wszędzie tam, gdzie występuje 
przykra woń. Doskonale usuwa 
zapachy odpadów, moczu, 
ścieków i gnicia.

• Brak

• 1 l, 3,8 l, 23 l, 208 l

Środek do usuwania graffiti 
Graffix

GRAFFIX to bezpieczny dla 
środowiska płynny żel do 
usuwania farby i innych substancji 
odpornych na działanie środków 
chemicznych. Nie zawiera ketonu 
metyloetylowego (MEK) ani 
innych żrących i łatwopalnych 
chemikaliów. Został stworzony 
specjalnie do usuwania 
wielowarstwowych zabrudzeń 
z farb olejnych i lateksowych z 
różnych powierzchni, w tym z 
HDPE, drewna, cegły, kamienia 
lub metalu. Produkt ma postać żelu 
niespływającego z powierzchni 
pionowych.

• Brak

• 1 l, 3,8 l, 23 l, 208 l



HIGIENA RĄK /
AKCESORIA

Dozowniki

1 litr (z wbudowanym zamkiem)
•  Tylko czarny

800 ml
• Tylko czarny

1000 ml 
• Tylko czarny

Akcesoria

•Klucze do beczek 
•Kraniki (3/4” i 2”)
•Szczypce E-Z Reacher
•Szczotki na długiej rączce
•Pompki ręczne (3,8 l, 23 l, 208 l)
•Pojemniki i rozpylacze
•Pusta butelka (3,8 l) z pompką

Środek przeciw zamarzaniu 
Antifreeze

Antifreeze to dodatek toaletowy do 
stosowania z płynami toaletowymi 
lub saszetkami Safe-T-Fresh w celu 
zapobiegania zamarzaniu zbiornika. 
Antifreeze, mniej żrący niż sól, 
to koncentrat, który potwierdził 
swoją skuteczność w najniższych 
temperaturach. Po wlaniu produktu do 
zbiornika bardzo łatwo jest go rozrobić.

Ilość produktu Antifreeze, jaką 
należy zmieszać z wodą, zależy od 
temperatury. 

Zalecane roztwory:
•od 0°C do -5°C: roztwór 5%
•od -5°C do -10°C: roztwór 
10%     

•Beczki 30 l, 200 l i 1000 l.ADVANCED ENGINEERING
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Najlepszy w branży program lojalnościowy!



Mydło i środek dezynfekujący 
w pianie

Trzykrotnie większa wydajność 
w porównaniu do mydła i 
środka dezynfekującego w 
płynie. Wkłady wykonane z 
mocnego tworzywa, odpornego 
na uszkodzenia. W warunkach 
zimowych należy stosować żel 
na bazie alkoholu.

Mydło w pianie
• 1 litr
 
Środek dezynfekujący w pianie
• 1 litr

• 8 sztuk w kartonie

Środek dezynfekujący w płynie

Ekonomiczny produkt do 
higieny rąk, dostarczany w 
opakowaniach ułatwiających 
instalację. Zwalcza bakterie 
i zawiera alkohol. Środek 
dezynfekujący ma postać 
zielonego żelu.

Worek w pudełku

• 800 ml

• 1000 ml 

• Środek dezynfekujący 800 
ml – 12/karton

• Środek dezynfekujący 1000 
ml – 6/karton

Mydło w płynie

Ekonomiczny produkt do 
higieny rąk, dostarczany w 
opakowaniach ułatwiających 
instalację. Zwalcza bakterie i 
zawiera kojący aloes. Mydło ma 
postać różowej emulsji. 

Worek w pudełku
 
• 800 ml

• 1000 ml

• Mydło 800 ml – 12/karton
• Mydło 1000 ml – 10/karton



Odour Control…Guaranteed!
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