
Termékkatalógus

Kézhigiéniában is profik vagyunk 
– több, mint 150 éve a piacon!



Kézhigiénia

Közel 50 éve jó minõségû bõrvédõ, bõrápoló krémeket, kéztisztítókat, szappanokat és adagolórendsze-
reket gyártunk az egész üzleti világ részére. A legfontosabb feladatunk, hogy kielégítsük a szükséglete-
ket kímélõ, hatékony termékekkel a kézvédelem, kéztisztítás és ápolás területén, így biztosítva az egész-
séges kézbõrt a munkahelyeken. Piacvezetõk vagyunk a Skandináv országokban. Termékeinket sikere-
sen használják évek óta a kereskedelemben és az iparban dolgozó emberek.

Plum-kompetens, együttmûködõ partner

Termékeink csomagolástechnikai és környezetvédelmi szempontból egyaránt kitûnõek. Magunk fej-
lesztjük, gyártjuk, forgalmazzuk termékeinket a környezetvédelmi elõírásoknak megfelelõen, ezt az 
ISO 9001, ISO 22716 és az ISO 14001 Környezetvédelmi bizonyítvány is garantálja. Hattyú (Swan) 
címkéjû termékeink választéka még egy másik lehetõség arra, hogy a termékeket specifikus megfon-
tolással válasszák ki környezetükbõl, hiszen ez a legmagasabb skandináv standard védjegye.

Azért, hogy folyamatosan biztosítsuk vevõink számára ugyanazokat a kiváló termékeket és optimális 
szolgáltatást, bevezettük a GMP-C minõségi ellenõrzési rendszert, amely tartalmazza a nyomonköve-
tést, biztosítva, hogy valamennyi terméket vissza lehessen követni a pontos összetevõkig. A laborató-
riumban GLP minõségbiztosítási rendszert használnak. Ez lehetõvé teszi, hogy a termékeink fejlesz-
tésével és gyártásával kapcsolatos összes ellenõrzési funkciót megfelelõen végezzük el, és hogy 
ezek jól legyenek dokumentálva. A szemkimosó termék EU-s bizonyítvánnyal ellátott az orvosi beren-
dezések elõírásának megfelelõen.

A Plum legfontosabb feladatai:
- Felhasznalók egészségének védelme
- Környezetvédelem (minimalizálni a környezetre gyakorolt hatásokat)
- Termékek minõségének folyamatos biztosítása

www.plum.hu

Bõrvédelmi rendszerek - bármely munkahelyi környezetben

A skandináv Hattyú Jel a termék teljes gyártási folyamatát értékeli. Figyelembe veszi a gyártás 
alatti káros anyag kibocsátást is, valamint az energia és vízfelhasználást. Emellett a Hattyú Jel 
támogatja a fontos innovációkat, amelyek hozzájárulnak a környezet védelméhez.



Amennyiben a kézhigiéniai termékeket Plum adagolóból használod, a készülékek által kimért pontos 
mennyiség biztosítja, hogy jelentõsen csökkentsd a felesleges fogyást. A kéztisztító termékeinket több-
féle adagolható csomagolásban szállítjuk, hogy csökkentsük az utántöltés gyakoriságát. 

1. lépés: 
Óvd bõrödet munkavégzés elõtt használatos védõkrémmel

Használatuk segíti a bõr felkészülését a munkavégzés során a különbözõ behatásokkal szembeni védelemre. Megakadályozzák 
a szennyezõdések bõrbe ivódását, ezáltal a megfelelõ tisztításhoz kevesebb és enyhébb hatású tisztítószerre lesz szükség.

Plutect Dual kombinált védõkrém kondícionáló hatással 
Tiszta, száraz kezeidre kenheted. Amennyiben a Plutect Dual kézvédõ krémet maradéktalanul eldolgozod a kezeiden, tökéletes 
védelmet nyújt a munkavégzés ideje alatt kellemetlen mellékhatások nélkül! Kesztyû alá is ajánlott!

PLUM kézhigiénia 3 lépésben

2. lépés: 
Moss kezet a világ egyik leghatékonyabb kéztisztítójával

Fontos, hogy a szennyezõdés jellegét figyelembe véve válasszuk ki a megfelelö tisztítószert. Munkavégzés elõtti készítmény 
használata jelentõsen növeli a tisztítás hatásfokát.

Plulux kéztisztító
Erõteljes hatású kéztisztító paszta dörzsanyaggal, visszazsírzó hatással. Hatékonyan, de kíméletesen távolítja el a diesel vagy 
hidraulika olaj, korom, fém- és cementpor és egyéb makacs, beszáradt vagy ragacsos szennyezõdést.

3. lépés: 
Munka után regeneráld fáradt kezeid bõrét

A napi munkavégzés folyamán igénybevett, “megfáradt” bõrt táplálja, regenerálja. Segít az ideális zsír és víz háztartás helyreál-
lításában. Rendszeres használata a bõrt simává, puha tapintásúvá teszi, ideális termék az ápolt kezekért.

Handy Plus Bõrápoló krém regeneráló hatással, enyhén illatosítva
Tiszta, száraz kezeidre kenheted. Amennyiben a Handy Plus bõrápoló krémet maradéktalanul eldolgozod a kezeiden, a 
kézbõröd tökéletesen regenerálódik, azonban mégsem érzed majd zsírosnak, vagy ragadósnak a bõrödet használat után..

4,2 liter           50 x 400g 
=

MEGTAKARÍTÁS: 35,6% 
Spórolj úgy, hogy lecseréled az ”olcsó”-nak hitt kéztisztítódat!



Munkavégzés elõtti védõ krémek

Plutect 22 Aqua
Víztaszító hatású 
védõkrém

100 ml tubus 2231 18 x 100 ml

700 ml bag-in-box 2204 8 x 700 ml

Plutect 23 Olio
Festék, olaj, grafit
taszító védõkrém

100 ml tubus 2331 18 x 100 ml

700 ml bag-in-box 2304 8 x 700 ml

Plutect Dual
Kombinált védõkrém
kondícionáló 
hatással

100 ml tubus 2541 18 x 100 ml

700 ml bag-in-box 2503 8 x 700 ml

Munkavégzés elõtt vidd fel a kézbõrödre, így hatékony védelmet biztosíthatsz akár több órára is!

Sun Cream SPF 15
Sun Cream SPF 30
Fényvédô krémek

SPF 15: Közepes védô hatás

200 ml tubusban 3002 12 x 200 ml

SPF 30: Magas védô hatás

200 ml tubusban 3022 12 x 200 ml

Plutect Frost
Új védôkrém, amely a 
hideg helyeken végzett
munka közben védi bôrét

Gyorsan felszívódik, parfümmentes. Javasoljuk, 
hogy 15 perccel munkavégzés elôtt vigye fel a 
bôrére!

100 ml tubusban 2811 18 x 100 ml

Bõrápoló krémek

Handy Creme
(Nagyon száraz bõrre)
Bõrápoló, illatmentes kondí-
cionáló krém 

100 ml tubus 2461 18 x 100 ml

700 ml bag-in-box 2470 8 x 700 ml

Handy Plus 
(Normál bõrre)
Bõrápoló, enyhén illatosított 
kondícionáló krém védõ 
hatással

50 ml tubus 2902 25 x 50 ml

200 ml tubus 2901 12 x 200 ml

700 ml bag-in-box 2903 8 x 700 ml

Plutect Care
2 in 1 védõ és ápoló krém

250 ml tubus 2965 12 x 250 ml

1000 ml bag-in-box 2963 8 x 1000 ml

Minden munkavégzés után használj regeneráló krémet kezeidre!

Adagolás:  

Standard Plum

Adagolás:  

Standard Plum

Adagolás:  

Standard Plum

Adagolás: 

 

Standard Plum

Adagolás:  

Standard Plum

Adagolás:  

Standard Plum



Krémszappanok és tusfürdõk

Plum No. 14
Ipari szappan általános 
tisztításra színnel, illattal

1400 ml bag-in-box 1413 8 x 1400 ml

5,0 literes kanna 1403 3 x 5,0 liter

Adagolás:  

Standard Plum

Adagolás:  

Standard Plum

Maxi Plum

Adagolás:  

Combi Plum

Standard Plum

Adagolás:  

Combi
Plum Foam

Adagolás:  

Combi Plum

Standard Plum

Maxi Plum

Adagolás: 

Combi
Plum Foam

Plum No. 17
Ipari tusfürdõ és sampon 
színnel, illattal

1400 ml bag-in-box 1706 8 x 1400 ml

5,0 literes kanna 1705 3 x 5,0 liter

4,2 Ltr. bag-in-box 1712 3 x 4,2 liter

Nature
Környezetbarát szín és 
illatmentes krémszappan

Foam Sensitive
Környezetbarát extra lágy 
és bôrkímélô habszappan.
Adagolási rendszere miatt 
lopás biztos.

1000 ml tasak 1786 6 x 1000 ml

1400 ml bag-in-box 1795 8 x 1400 ml

Hattyújellel ellátott termék illat- és színezék nélkül. 

Puha, kímélô hab, amely gyakori kézmosáshoz aján-

lott. kb. 2700 kézmosáshoz elegendô.

1000 ml tasak 1308 6 x 1,0 l

Nature Hair & Body
Környezetbarát 2 az 1-ben 
tusfürdõ és sampon 

Foam Luxury
Környezetbarát bôrkímélô 
habszappan. Adagolási 
rendszere miatt lopás 
biztos.

1000 ml tasak 1736 6 x 1000 ml

1400 ml bag-in-box 1737 8 x 1400 ml

4,2 Ltr. bag-in-box 1732 3 x 4,2 liter

5,0 literes kanna 1734 3 x 5,0 liter

Hattyújellel ellátott termék színezék nélkül, friss illattal

Puha, kímélô hab, amely gyakori kézmosáshoz aján-

lott. kb. 2700 kézmosáshoz elegendô.

1000 ml tasak 1338 6 x 1,0 l

Hatékony, de kíméletes, környezetbarát megoldásokat kínálunk kéz, test és haj mosására egyaránt!

Kézfertõtlenítõk

Disinfector 70%
baktericid, fungicid, virucid 
(HIV/HBV, H1N1, H5N1 inak-
tiváló) alkoholos kézfertõtlenítõ 
gél. Nem szárítja a kezeket!

120 ml gél flakonban 3728 10 x 120 ml

1400 ml gél tasakban 3720 8 x 1000 ml

1000 ml gél tasakban 3736 6 x 1000 ml

Adagolás: 

 

Standard Plum

Combi Plum

Víz és szappan nélkül használható megbízható 
kézfertõtlenítõ gélek.



Nedves tisztító kendõk

Általános 
tisztító kendõk

Bõrbarát kéztisztító kendõk erõs szennyezõdések eltávolítására

200 darab 5332 4 x 200 darab

Erõs tisztító kendõk Bõrbarát kéztisztító kendõk, erôs szálakkal szôve. Nagyon erõs 

szennyezõdések eltávolítására

50 darab 5330 6 x 50 darab

150 darab 5331 4 x 150 darab

A nedves tisztítókendõkkel víz használata nélkül, bárhol eltávolíthatod 
a szennyezõdéseket kezeidrõl és a munkafelületekrõl is!

Kéztisztítók

250 ml tubus 0915 12 x 250 ml

1400 ml bag-in-box 0918 8 x 1400 ml

5 literes kanna 0903 3 x 5 liter

Adagolás:  

Standard Plum

Profi
Nagy hatékonyságú kéztisz-
tító dörzsanyaggal, olaj, 
korom, gumi, fém 
szennyezõdésekre

250 ml tubus 0995 12 x 250 ml

4,2 Ltr. bag-in-box 0984 3 x 4,2 liter

Adagolás:  

Maxi Plum

Plum Extra
Nagy hatékonyságú kéztisz-
tító dörzsanyaggal, olaj, 
korom, gumi, fém szeny-
nyezõdésekre, citromolajjal

250 ml tubus 0715 12 x 250 ml

1400 ml bag-in-box 0718 8 x 1400 ml

4,2 Ltr. bag-in-box 8105 3 x 4,2 liter

Adagolás:  

Standard Plum, 

Maxi Plum

Plulux
Nagy hatékonyságú kéztisztító, 
dörzsanyaggal és visszazsírzó 
adalékkal, cement, festék, olaj, 
korom eltávolítására

250 ml tubus 0815 12 x 250 ml

1400 ml bag-in-box 0818 8 x 1400 ml

Adagolás:  

Standard Plum

Plulac
Festék, lakk, gyanta 
eltávolító kéztisztító. Száraz 
kézre alkalmazandó. 

Használj a szennyezõdésnek megfelelõ speciális 
kéztisztító szereket költséghatékony adagolókból!



Az alacsony felhasználási költség érdekében 
adagolórendszert biztosítunk termékeinkhez!

A PLUM  adagolórendszer elõnyei:
- Csökkenti a felesleges fogyást

- Higiénikus, légmentes, eldobható csomagolás

- Idõtakarékos újratöltés és karbantartás

- Egyszerû, robosztus adagoló

- Környezetbarát termékcsomagolás

- Opcionális zár

Adagoló rendszerek

Standard 
Plum

Zárható adagoló 0,7 és 1,4 literes termékekhez.Cikkszám: 
4215 

Cikkszám: 
4221 

Cikkszám: 
4279 

Cikkszám: 
4292 

Cikkszám: 
4302 - fedéllel
4303 - fedél nélkül  

Cikkszám: 
4142
 

Zárható adagoló 4,2 literes termékekhez.

Higiénikus, könnyen tisztán tartható, 1 literes 
rozsdamentes acél adagoló.

Elegáns, zárható, 1 literes fehér, mûanyag adagoló.

Elektromos adagolók: elegáns forma, magas higiéniai 
színvonal, érintés nélkül mûködésbe lép. A csomag 
tartozéka 4 db AA elem, amely gyakori használat 
mellett kb. 1 évig elegendõ.

Adagoló 1 literes habszappan adagolásához.
Egyszerûen utántölthetô és tisztítható gazdaságos
adagoló. Nagy forgalmú mosdókba ideális választás.

Maxi 
Plum

Combi 
Plum

Combi 
Plum

Combi 
Plum

Combi 
Plum
Foam



További információk: www.plum.hu 

Plum Magyarország Kft.
www.plum.hu / info@plum.hu


