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Odor Control…Guaranteed!

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.”

– 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.

— Ramya Kothamasu
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ŚRODEK ZAPACHOWY DO ZBIORNIKÓW

ECO BLUE

TM

SASZETKI

Najbardziej ekologiczny
środek sanitarny
który trafił na rynek.

Eco Blue

DLACZEGO ECO BLUE?
Rewolucyjny nowy produkt w saszetce, który nie zawiera
żadnych niebezpiecznych materiałów, ale mimo to pozostawia
zapach i głęboki niebieski kolor. Eco Blue™ jest wolny od
biocydów i bakterii, co czyni go w pełni biodegradowalnym
i przyjaznym dla oczyszczalni. Nowy Eco Blue™ Safe-T-Fresh
zapewnia bezproblemowy tydzień pracy i odświeżający
lawendowy zapach w każdej temperaturze.
Zaskocz Twoich klientów i chroń środowisko!
Wypróbuj Eco Blue™ już dziś!

Opatentowana,
przełomowa technologia
kontroli zapachów
eliminuje proces chemiczny,
który zachodzi przy użyciu
większości środków
sanitarnych przy naturalnej
absorbcji zapachu.

•
•
•
•
•
•
•
•

W pełni biodegradowalny
Bez biocydów
Bez bakterii
Szybko rozpuszczalny
Nowa niepozostawiająca plam formuła barwnika
Sprawdzone działanie
Odpowiedni na wysokie temperatury i natężony ruch
Długo utrzymujący się świeży zapach

Zapachy
• Lawenda

Ilości
• 85 saszetek/torebkę
• 3 torebek/karton
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ŚRODEK ZAPACHOWY DO ZBIORNIKÓW

QUICKSCENTS
TM

SASZETKI

DLACZEGO QUICKSCENTS?
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.
Seria produktów QuickScents i QuickBlue jest teraz dostępna
w wygodnym, wyjątkowym opakowaniu: QuickPackets!
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Mamy odpowiednią
saszetkę QuickScents
na każde warunki!

QuickScents

QuickScents Plus

QuickScents Event

• Na wszystkie pory roku
• Trwały niebieski kolor
• Wygoda stosowania –
wystarczy wrzucić
• Bez mieszania, strat
i bałaganu

• Bardzo wysokie temperatury/
intensywna eksploatacja
• Trwały niebieski kolor
• Wygoda stosowania –
wystarczy wrzucić
• Bez mieszania, strat
i bałaganu

• Codzienne stosowanie/niskie
temperatury
• Trwały niebieski kolor
• Wygoda stosowania –
wystarczy wrzucić
• Bez mieszania, strat
i bałaganu

Zapachy

Zapachy

Zapachy

• Guma do żucia

• Guma do żucia

• Guma do żucia

Ilości

Ilości

Ilości

• 85 QuickPackets/worek
• 3 torebek/karton

• 85 QuickPackets/worek
• 3 torebek/karton

• 85 QuickPackets/worek
• 3 torebek/karton
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ŚRODEK ZAPACHOWY DO ZBIORNIKÓW

TURBO DRIPAX

™

Science That Makes Scents

SASZETKI

DLACZEGO TURBO DRIPAX?
Pakiety środka Turbo DriPax są równie skuteczne jak środki w płynie, a o wiele
wygodniej się z nich korzysta. Wystarczy wrzucić rozpuszczalny w wodzie pakiet
do wody, a jego musujące działanie zrobi swoje!
Pakiety Turbo DriPax są dostępne w dwóch stężeniach, „2. bieg” i „3. bieg”.
Preparat DriPax jest w 100% biodegradowalny i przyjazny dla środowiska,
a papierowa osłona zapobiega sklejaniu się pakietów, gdy są mokre.
Pakiety Turbo DriPax „2. bieg” pozwalają pozbyć się niepożądanych zapachów
w umiarkowanych i wysokich temperaturach. W ekstremalnych temperaturach
należy stosować pakiety Turbo DriPax „3. bieg”. W obu wariantach Turbo
DriPax, „2. bieg” i „3. bieg”, zwiększono stężenie środka zapachowego, co
pozwala skuteczniej eliminować zapachy i dodano barwnik Deep Royal Blue.
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Turbo DriPax „2. bieg”

Turbo DriPax „3. bieg”

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Wrzuć i gotowe
Umiarkowane/wysokie temperatury
Rozpuszczalny w wodzie
Musujący
Biodegradowalny – przyjazny dla środowiska
Barwnik niepozostawiający plam

Wrzuć i gotowe
Ekstremalne temperatury
Rozpuszczalny w wodzie
Musujący
Biodegradowalny – przyjazny dla środowiska
Barwnik niepozostawiający plam

Zapachy

Zapachy

•
•
•
•

•
•
•
•

Czysto i świeżo
Jeżyna
Malina
Zapach Miesiąca

Czysto i świeżo
Jeżyna
Malina
Zapach Miesiąca

Ilości

Ilości

• 85 saszetek/torebkę
• 6 torebek/karton

• 70 saszetek/torebkę
• 6 torebek/karton
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ŚRODEK ZAPACHOWY DO ZBIORNIKÓW

ŚRODKI SANITARNE
BIO
PAKIETY/CIECZ

DLACZEGO 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. W przypadku płynów należy używać
preparatu STF 5000 do stosowania w ekstremalnych warunkach.
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Saszetki QuickScents Bio
60 g

Saszetki QuickScents Bio
30 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

• 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

• Znakomita neutralizacja
zapachów
• Bezpieczne dla środowiska
• Korzyści dla oczyszczalni
ścieków Treatment Plants

Zapachy

Zapachy

Zapachy

• Guma do żucia

• Guma do żucia

• Guma do żucia

Ilości

Ilości

Ilości

• 50 saszetek/torebkę
• 4 torebek/karton

• 80 saszetek/torebkę
• 5 torebek/karton

• 3,8 l
• 23 l
• 208 Liter

STF Bio 5000 w płynie
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ŚRODEK ZAPACHOWY DO ZBIORNIKÓW

QUICKBLUE

™

SASZETKI

Pierwsza
i jedyna
saszetka musująca
rozpuszczająca się
również
w solance!

DLACZEGO QUICKBLUE?
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.
Seria produktów QuickScents i QuickBlue jest teraz dostępna w wygodnym,
wyjątkowym opakowaniu: QuickPackets!
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Papier

PVA

QuickBlue Winter & Event

QuickBlue Summer

• Rozpuszcza się w solance
• Formuła do zastosowań
jednodniowych i na zimę
• Mocna niebieska barwa
• Szybkie rozpuszczanie
• Szybkie rozprowadzanie
• Bez mieszania i bałaganu
• Wygoda stosowania – wystarczy
wrzucić

•
•
•
•
•
•
•

Zapach

Zapach

• Guma do żucia

• Guma do żucia

Ilości

Ilości

• 85 QuickPackets/torebek
• 3 torebek/karton

• 85 QuickPackets/torebek
• 3 torebek/karton

Rozpuszcza się w solance
Saszetka na każdą pogodę
Mocna niebieska barwa
Szybkie rozpuszczanie
Szybkie rozprowadzanie
Bez mieszania i bałaganu
Wygoda stosowania – wystarczy
wrzucić
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ŚRODEK ZAPACHOWY DO ZBIORNIKÓW

SUPER TUBES

™

KONTROLA
ODMIERZANIA
PŁYNU

DLACZEGO SUPER TUBES?
Dla użytkowników, którzy wolą płyny, lecz nie znoszą bałaganu, rozwiązanie
stanowią Super Tubes. Wbudowana komora w butelce Super Tubes
wstępnie odmierza dokładną dawkę płynu dla każdej usługi. Wystarczy
odwrócić butelkę i wcisnąć płyn do zbiornika. Jeśli temperatura jest
wysoka/ruch w toalecie duży, należy dodać więcej dawek!
Super Tubes nie są narażone na dotyk mokrych rąk ani przypadkowy
kontakt z wodą i jako ciecz doskonale sprawdzają się w zastosowaniach
z solanką i w niskich temperaturach. Super Tubes stanowią najlepsze
rozwiązanie pozwalające na neutralizację zapachów i kontrolę kosztów.
Butelka ochronna zwiększa trwałość produktu, nawet w przypadku
przechowywania w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze i wilgotności.
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Super Tubes

Rozwiązanie Super Tubes

• Temperatury od umiarkowanych
do wysokich
• Ruch od umiarkowanego do
dużego
• Bardzo stężona ciecz
• Wbudowany system odmierzania
i nalewania przez wyciśnięcie

• Temperatury od umiarkowanych do
wysokich
• Ruch od umiarkowanego do
dużego
• Bardzo stężona ciecz

Zapachy

Zapachy

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Guma do żucia
Czysto i świeżo
Cytryna
Owoce leśne
Lawenda

Guma do żucia
Czysto i świeżo
Cytryna
Owoce leśne
Lawenda

Ilości

Ilości

• 1l
• 6 l/karton

• 23 l
• 208 l
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ŚRODEK ZAPACHOWY DO ZBIORNIKÓW

STF

™

PŁYNY

DLACZEGO STF?
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.
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STF 3K

STF 4K

STF 5K

STF 6K

• Znakomita neutralizacja
zapachów
• Atrakcyjna, bardziej oszczędna
alternatywa
• Produkt gotowy do użycia

• Znakomita neutralizacja
zapachów
• Bezpieczny dla środowiska
• Mocna niebieska barwa
• Koncentrat

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

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

PROPORCJE

PROPORCJE

PROPORCJE

Stosować 30–90ml na 19 l wody

Stosować 15–60 ml na 19 l wody

Stosować 15–30 ml na 19 l wody

POJEMNOŚCI

POJEMNOŚCI

POJEMNOŚCI

3,8 l, 23 l, 208 l, 1041 l

3,8 l, 23 l, 208 l, 1041 l

3,8 l, 23 l, 208 l, 1041 l

ZAPACHY

ZAPACHY

ZAPACHY

Guma do żucia, wiśnia, lawenda,
cytryna

Guma do żucia, wiśnia, lawenda,
cytryna

Guma do żucia, wiśnia, lawenda,
cytryna

PROPORCJE
Stosować 60–120 ml na 19 l wody

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

ZAPACHY
Guma do żucia, wiśnia, lawenda,
cytryna
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ŚRODEK ZAPACHOWY DO ZBIORNIKÓW

BLUE WORKS
PŁYNY

DLACZEGO BLUE WORKS?
Środki zapachowe w płynie Blue Works
charakteryzują się dużą ilością substancji
zapachowych i nieplamiącego barwnika Royal
Blue, co pozwala maskować i ukrywać odchody.
Jeśli celem jest uzyskanie silnego zapachu, Blue
Works stanowi właściwy wybór!
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BLUE WORKS 12O

BLUE WORKS 150

• Stężone substancje zapachowe
• Barwnik Royal Blue
• Umiarkowany ruch/temperatura

• Duże stężenie substancji zapachowych
• Duże stężenie barwnika
• Duży ruch/umiarkowana temperatura

PROPORCJE

PROPORCJE

Stosować 15–30 ml na 19 l wody

Stosować 15–30 ml na 19 l wody

POJEMNOŚCI

POJEMNOŚCI

3,8 L, 19 L, 208 L i 1041 L

3,8 L, 19 L, 208 L i 1041 L

ZAPACHY

ZAPACHY

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Guma do żucia
Wiśnia
Czysto i świeżo
Jeżyna
Owoce leśne

Guma do żucia
Wiśnia
Czysto i świeżo
Jeżyna
Owoce leśne
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ŚRODKI
ZAPACHOWE

DLACZEGO ŚRODKI
ZAPACHOWE?
Stosowanie intensywnych środków zapachowych
w przenośnych toaletach zapewnia dodatkową kontrolę
nad zapachami, zwłaszcza w upalne dni! To prosty
i ekonomiczny sposób na zwiększenie zadowolenia
klientów z każdej usługi.

„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
Dallas, TX
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Wkłady do pisuarów

AIR WORKS

Cabana Spray

Bloczki 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.

Dyski zapachowe Air Works stanowią
przyjemny dodatek do zapachów
stosowanych w zbiornikach na wodę.
Jeden dysk na kabinę. Dyski Air Works
należy umieszczać na pojemniku na
papier toaletowy lub użyć haczyka do
powieszenia za rurą wentylacyjną.

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

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.

ZAPACHY
• Górska bryza
• Wiosenna dolina
• Supercytrus

POJEMNOŚCI
• 12 wkładów/pudełko
• 6 pudełek/karton

ZAPACHY
•
•
•
•
•
•
•

Guma do żucia
Wiśnia
Gorący cynamon
Lawenda
Cytryna
Wiosenna dolina
Supercytrus

POJEMNOŚCI
• 100 dysków/worek
• 3 worków/pudełko
• 750/kubełek *Wycofane w 2020

ZAPACHY
•
•
•
•
•
•
•

ZAPACHY
• Cytryna

Guma do żucia
Wiśnia
Gorący cynamon
Lawenda
Cytryna
Wiosenna dolina
Supercytrus

POJEMNOŚCI
1 l, 3,8 l 23 l, 208 l

POJEMNOŚCI
• 12 kostek/worek
• 12 worków/pudełko
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PRODUKTY
CZYSZCZĄCE

Środek do mycia
ciężarówek
en mocny środek myjący usuwa
zabrudzenia
przywierające
podczas jazdy, smar oraz inne
osady. Sprawia, że ciężarówki
i przyczepy wyglądają jak
nowe.

ZAPACHY
• Zapach podstawowy

Środek do mycia pisuarów /
przemysłowy środek
odtłuszczający
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.

ZAPACHY

Do stosowania na placach
budowy lub na podwórkach.
Czyści ściany wewnętrzne
i zewnętrzne. Sprawia, że
toalety wyglądają jak nowe.
Dostępnych jest wiele różnych
zapachów. Mogą pasować
do każdego z dotychczas
oferowanych zapachów, także
kwiatowego.

Środek do usuwania
zapachów

Środek do usuwania graffiti
Graffix i QuickFix

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

GRAFFIX to QuickFix to bezpieczne dla
środowiska naturalnego żele w płynie
służące do usuwania niepożądanych graffiti
z tworzywa HDPE, drewna, cegły, kamienia
lub metalu. Nie zawierają MEK ani innych
żrących, palnych środków chemicznych.
Żel ma taką konsystencję, by przylegał do
powierzchni pionowych bez spływania.

• Zapach podstawowy
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• 1 l, 3,8 l, 23 l, 208 l
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POJEMNOŚCI

Środek do mycia kabin

Guma do żucia
Wiśnia
Cytryna
Lawenda

• 1 l, 3,8 l, 23 l, 208 l
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PIELĘGNACJA
DŁONI/AKCESORIA
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Akcesoria

Dozowniki

1

Pompa standardowa, zbiornik 3,8 l

2

Pompa przemysłowa, zbiornik 208 l

3

Duża końcówka (beczka 208 l)

5

Mała końcówka (kubeł 23 l i beczka 208 l)

800 ml

5

Pusta butelka 3,8 l

Tylko czarny

Nakrętka na pustą butelkę 3,8 l
6

Pusta butelka 1 l
2 nakrętki na pustą butelkę 1 l

7

Pusta butelka 945 ml
Nakrętka na pustą butelkę 945 ml

8

Otwieracz do beczek, który pomaga otwierać beczki o pojemności 208 l

9

Szczypce do wyjmowania pakietów QuickScents z worka

10

Wyjątkowo wytrzymała szczotka z długim uchwytem

11

Chwytak EZ Reacher: bardzo praktyczny do chwytania większych przedmiotów (np. puszek); pozwala

1 l (z wbudowanym zamkiem)
Tylko czarny

Mydło pieniące, pieniący środek do
czyszczenia i żel odkażający (nie
pokazano)
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.

1000 ml
Tylko czarny

POJEMNOŚCI
• 1l
• 6 w pudełku

zapewnić, że podczas opróżniania zbiorników nie dojdzie do uszkodzenia urządzeń modułu próżniowego.
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www.satelliteindustries.pl
info@satelliteindustries.com

Magazyny i biura
Siedziba w EUROPIE
Avenue de la Toison d’Or 67 • 1060 Bruksela • Belgia
Tel.: +32/ 2 542 56 56 • Faks: +32/ 2 542 56 57
Magazyn i biuro NIEMCY
Port number 7556 • Hamburger Straße 50 • 47229 Duisburg • Niemcy
Tel.: +49/ 2065 54544 0 • Faks: +49/ 2065 54544 33
Magazyn i biuro ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
Unit 2 Pool Road Industrial Estate • Pool Road • Nuneaton • CV10 9AE • ZK
Tel.: +44/ 1530 515216

Aktywny członek następujących stowarzyszeń:

EPSG

Magazyn i biuro WŁOCHY
Biuro Via Carlo Iozzi 53 • 53036 Poggibonsi • Włochy
Magazyn Via Maremmana 67, III Km • 3200 Consorzio I Pratoni •
00030 Colonna (Roma) • Włochy
Tel.: +39/ 346 5067830 • +39/ 392 1528830
Biuro POLSKA
Wojciecha z Brudzewa 38 • 62-800 Kalisz • Polska
Tel.: +48/ 62 760 3870 • Faks: +48/ 62 760 3871

Środków sanitarnych
Nicole Countryman
NIEMCY • AUSTRIA • SZWAJCARIA • SKANDYNAWIA
E-MAIL:
TEL.:
FAKS:

NicoleC@satelliteindustries.com
+49/ (0) 2065 54544 0
+49/ (0) 173 731 16 24

Śledź nas w mediach społecznościowych:
/satelliteindustries

@satindustries

Satellite Industries

Satelliteind

Elena Strambi
EUROPA POŁUDNIOWA • BLISKI WSCHÓD • AFRYKA
E-MAIL:
KOM:
FAKS:

ElenaS@satelliteindustries.com
+39/ (0) 392 152 8820
+32/ (0) 2 542 56 57

Sarah Middleton
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO • IRLANDIA • AFRYCE POŁUDNIOWEJ
E-MAIL:
TEL.:

Adrian Tümmel
FRENCH-SPEAKING TERRITORIES: EUROPE • AFRICA • CANADA
E-MAIL:
TEL.:
KOM:
FAKS:

AdrianT@satelliteindustries.com
+32/ (0) 2 542 56 55
+32/ (0) 497 243 953
+32/ (0) 2 542 56 57

Andy Cartwright
AFRYCE POŁUDNIOWEJ
E-MAIL:
TEL.:
KOM:

Richard Pilaeis
HOLENDERSKOJĘZYCZNE TERYTORIA: HOLANDIA • BELGIA
E-MAIL:
TEL.:
KOM:
FAKS:

RichardP@satelliteindustries.com
+32/ (0) 2 542 56 56
+32/ (0) 473 536 609
+32/ (0) 2 542 56 57

SarahM@satelliteindustries.com
+44/ (0) 1530 515216

AndyC@satelliteindustries.com
+44/ (0) 1530 515216
+27/ (0) 87 551 0863

Julia Rudowicz
POLSKA • EUROPA WSCHODNIA • ROSJA
E-MAIL:
TEL.:
KOM:

JuliaR@satelliteindustries.com
+48/ (0) 62 760 3870
+48/ (0) 603 680 610

