
Katalóg výrobkov 

Sme profesionáli aj v hygiene rúk 
- viac, ako 150 rokov na trhu!  



Hygiena rúk 

Už skoro 50 rokov vyrábame krémy na ochranu pokožky, čistiace krémy na ruky, mydlá a dávkovače pre 
celý obchodný svet. Našou najdôležitejšou úlohou je, aby sme vyhovovali požiadavkám šetrnými, účinnými 
produktami v oblasti ochrany rúk, čistenia a starostlivosti o ruky, vieme tak na pracoviskách zabezpečiť 
zdravú pokožku. Sme vedúcimi na trhu v štátoch Škandinávie. Naše produkty úspešne používajú ľudia 
pracujúci v obchode a priemysle už roky.

Plum-kompetentný, spolupracujúci partner 

Naše produkty sú z hľadiska baliacej techniky a ochrany životného prostredia rovnako vynikajúce. My sami 
vyvíjame, vyrábame, distribuujeme svoje produkty vyhovujúc predpisom na ochranu životného prostredia, čo 
garantujú aj certifikáty ISO 9001, ISO 22716 a certifikát enviromentálneho manažérstva ISO 14001. Výber z 
produktov s označením Labuť (Swan) je druhou možnosťou na to, aby ste si vyberali produkty spomedzi 
ostatných so špecifickou úvahou, veď toto je ochrannou známkou najvyššej škandinávskej kvality.  

Preto, aby sme plynule zabezpečili našim zákazníkom rovnako výborné produkty a optimálne služby, 
zaviedli sme systém kontroly kvality GMP-C, ktorý zahrňuje sledovanie produktov, čím vieme zabezpečiť, 
aby všetky výrobky mohli byť sledované spätne až po presné zloženie. V laboratóriu používajú systém 
kontroly kvality GLP. Toto umožňuje, aby sme mohli patrične vykonávať všetky kontrolné funkcie v súvis-
losti s vývojom a výrobou produktov a aby tieto boli dobre dokumentované. Očné sprchy sú opatrené 
certifikátom EÚ, vyhovujú tak predpisom na lekárske prístroje.

Najdôležitejšie úlohy firmy Plum: 
- Ochrana zdravia používateľov 
- Ochrana životného prostredia (minimalizovať vplyv na životné prostredie) 
- Plynulé zabezpečenie kvality výrobkov 

www.plum.hu

Systémy pre ochranu pokožky – v každom pracovnom prostredí 

Škandinávsky znak Labuť hodnotí celý výrobný proces. Zohľadňuje emisiu škodlivých látok 
počas výroby, ako aj spotrebu energie a vody. Znak Labuť okrem toho podporuje dôležité 
inovácie, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia. 



Ak používate výrobky starostlivosti o ručnú hygienu s dávkovačom PLUM, presné množstvo vymerané prístroj-
mi zabezpečuje, aby ste si mohli značne znížiť spotrebu. Výrobky na čistenie rúk dodávame v rôznych bale-
niach dávkovania, aby sme tak znižovali počet doplnení.  

Krok 1.:  
Chráň si pokožku ochranným krémom na použitie pred prácou 
Ich používanie pomáha pokožke pripraviť sa na ochranu proti rôznymi vplyvmi počas vykonávania práce. Zabraňujú nečistotám 
vsiaknuť sa do pokožky, týmto k vhodnému čisteniu postačí z čistiaceho prostriedku menej a s miernejším účinkom.  

Plutect Dual kombinovaný ochranný krém s kondicionérom  
Môžete si ho natierať na čisté, suché ruky. Ak si ochranný krém Plutect Dual bezo zvyškov vpracujete do pokožky ruky, bude Vám 
poskytovať perfektnú ochranu počas práce bez nepríjemných vedľajších účinkov! Doporučuje sa aj pod rukavice! 

Hygiena rúk PLUM v 3 krokoch 

Krok 2.: 
Umývajte si ruky s najúčinnejším prostriedkom na čistenie rúk na svete 
Je dôležité, aby sme si vybrali vhodný čistiaci prostriedok s prihliadaním na charakter znečistenia. Používanie prípravku pred 
prácou značne zvyšuje účinnosť čistenia.  

Čistič rúk Plulux 
Abrazívna pasta na čistenie rúk s vysokým účinkom, obnovuje obsah tuku pokožky. Účinne, ale šetrne odstraňuje naftu alebo hyd-
raulický olej, sadzu, kovový a cementový prach, zaschnuté alebo lepkavé nečistoty. 

Krok 3.:  
Po práci si regenerujte pokožku unavených rúk 
Oživuje, regeneruje „unavenú” pokožku po celodennej práci. Pomáha v obnovení ideálnej rovnováhy tuku a vody. Jeho pravidel-
ným používaním sa stane pokožka hladšou, jemnejšou na dotyk, je ideálnym výrobkom pre pestované ruky. 

Handy Plus ošetrujúci krém s regenerujúcim účinkom a s jemnou vôňou 
Môžete si ho natierať na suché, čisté ruky. Ak si ochranný krém Handy Plus bezo zvyškov vpracujete do pokožky ruky, Vaša pokožka 
bude dokonale regenerovaná, avšak nebudete pritom pociťovať, žeby po jeho použití bola pokožka mastná alebo lepkavá. 

4,2 litre           50 x 400g 
=

UŠETRENIE: 35,6% 
Ušetrite si tak, že si vymeníte čistič rúk, ktorý sa zdal byť „lacný“!



Ochranné krémy na použitie pred prácou 

Plutect 22 Aqua
Ochranný krém  
s vodoodpudivým 
účinkom

100 ml tuba  2231 18 x 100 ml

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

Plutect 23 Olio
Ochranný krém s 
odpudivým účinkom na 
farbu, olej, grafit.

100 ml tuba  2331 18 x 100 ml

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

Plutect Dual
Kombinovaný ochranný krém 
s obsahom kondicionéru  

100 ml tuba  2541 18 x 100 ml

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

Pred prácou ho naneste na pokožku rúk, takto si zabezpečíte účinnú ochranu hoci aj na hodiny! 

Sun Cream SPF 15
Sun Cream SPF 30
Ochranné krémy proti slnku

SPF 15: Stredný ochranný účinok

200 ml tuba 3002 12 x 200 ml

SPF 30: Vysoký ochranný účinok

200 ml tuba 3022 12 x 200 ml

Plutect Frost
Nový ochranný krém, ktorý 
 chráni pokožku rúk počas 
práce na chladných mies-
tach

Rýchlo sa vstrebáva, bez parfému. Odporučujeme, 
aby ste ho naniesli na pokožku 15 minút pred výko-
nom práce!

100 ml tuba 2811 18 x 100 ml

Ošetrujúce krémy 

Handy Creme
(Na veľmi suchú 
pokožku)
Ošetrujúci krém s kondicio-
nérom, bez parfemácie 

100 ml tuba 2461 18 x 100 ml

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

Handy Plus 
(Na normálnu pokožku)
Ošetrujúci krém s kondicio-
nérom a s ochranným účin-
kom, mierne parfumovaný  

50 ml tuba 2902 25 x 50 ml

200 ml tuba 2901 12 x 200 ml

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

Plutect Care
2 v 1 ochranný a
ošetrujúci krém 

250 ml tuba 2965 12 x 250 ml

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

Po každej práci používajte na svoje ruky regeneračný krém! 
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Krémové mydlá a sprchové gely 

Plum No. 14
Priemyselné mydlo na vše-
obecné použitie, prifarbené, 
parfémované

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

5,0 litrové vedro  1403 3 x 5,0 litrov  

Dávkovanie:  

Standard Plum

Dávkovanie:  

Standard Plum

Maxi Plum

Dávkovanie:  

Combi Plum

Standard Plum
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Combi
Plum Foam

Dávkovanie:  

Combi Plum

Standard Plum

Maxi Plum

Dávkovanie: 

Combi
Plum Foam

Plum No. 17
Priemyselný sprchový gel a 
šampón prifarbený, parfé-
movaný

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

5,0 litrové vedro  1705 3 x 5,0 litrov  

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

Nature
Ekologické krémové mydlo
Bez prifarbenia a parfému 

Foam Sensitive
Ekologické, extra jemné pe-
nové mydlo šetrné k pokožke. 
Pre jeho dávkovací systém je 
bezpečný proti krádeži.

1000 ml sáčok   1786 6 x 1000 ml

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

Výrobok so znakom Labuť, bez prifarbenia a parfému.

Mäkká, šetrná pena, ktorá sa odporučuje k častému

umývaniu rúk. Postačí na cca. 2700 umytí rúk. 

1000 ml sáčok  1308 6 x 1,0 litre 

Nature Hair & Body
Ekologický sprchový gel
a šampón 2 v 1   

Foam Luxury
Ekologické, penové 
mydlo šetrné k pokožke. 
Pre jeho dávkovací systém
je bezpečný proti krádeži. 

1000 ml sáčok   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 litre

5,0 litrové vedro  1734 3 x 5,0 litrov 

Výrobok so znakom Labuť, bez prifarbenia, s čerstvou 

vôňou. Mäkká, šetrná pena, ktorá sa odporučuje k 

častému umývaniu rúk. Postačí na cca. 2700 umytí rúk.

1000 ml sáčok 1338 6 x 1,0 litre

Ponúkame účinné, ale šetrné, ekologické riešenia na umývanie ruky, tela aj vlasov! 

Dezinfekčné prípravky na ruky 

Disinfector 70%
Dezinfekčný prostriedok na 
ruky s alkoholom, baktericídny, 
fungicídny, virucídny. (inakti-
vujúci HIV/HBV, H1N1, H5N1) 
Nevysušuje ruky! 

120 ml gelu vo fľaši  3728 10 x 120 ml

1400 ml gelu v sáčku   3720 8 x 1000 ml

1000 ml gelu v sáčku   3736 6 x 1000 ml

Dávkovanie: 

 

Standard Plum

Combi Plum

Spoľahlivé dezinfekčné gely na ruky, 
ktoré sa môžu používať bez vody a mydla. 



Vlhčené čistiace utierky 

Všeobecné 
čistiace utierky

Jemné čistiace utierky na ruky na odstránenie silných nečistôt

200 kusov  5332 4 x 200 kusov 

Silné čistiace utierky Jemné čistiace utierky na ruky na odstránenie silných nečistôt 

50 kusov  5330 6 x 50 kusov 

150 kusov  5331 4 x 150 kusov 

S vlhčenými čistiacimi utierkami si môžete bez použitia vody hocikde 
odstrániť nečistoty zo svojich rúk aj z pracovnej plochy! 

Čističe rúk 

250 ml tuba  0915 12 x 250 ml

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

5 litrové vedro     0903 3 x 5 litrov  

Dávkovanie:  

Standard Plum
Profi
Vysokoúčinný čistič rúk,  
s abrazívnou prísadou, 
na odstránenie oleja, sadze,
gumy a kovové znečistenia

250 ml tuba  0995 12 x 250 ml

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

Dávkovanie:  

Maxi Plum
Plum Extra
Vysokoúčinný čistič rúk, s abra-
zívnou prísadou, na olej, sadzu, 
gumu a kovové znečistenia, s cit-
rónovým olejom

250 ml tuba  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 litre 

Dávkovanie:  

Standard Plum, 

Maxi Plum

Plulux
Vysokoúčinný čistič rúk, s abrazív-
nou prísadou, obnovuje obsah tuku 
pokožky, na odstránenie cementu, 
farby, oleja, sadze

250 ml tuba  0815 12 x 250 ml

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

Dávkovanie:  

Standard Plum
Plulac
Čistič rúk na odstránenie 
farby, laku, živice. Používa
sa na suché ruky.  

Používajte špeciálne prostriedky na čistenie rúk vhodné k nečistotám, 
s hospodárnym dávkovačom! 



V záujme nízkych nákladov Vám poskytujeme
k našim výrobkom dávkovací systém! 

Prednosti dávkovacieho systému PLUM: 
- Znižuje zbytočnú spotrebu 
- Hygienické, vzduchotesné, jednorázové balenie
- Doplnenie a údržba s úsporou času 
- Jednoduchý, robustný dávkovač 
- Ekologické balenie 
- Voliteľná zámka 

Dávkovacie systémy

Standard 
Plum

Uzamykateľný dávkovač k 0,7 a 1,4 litrovým výrobkom.Kód tovaru: 
4215 

Kód tovaru: 
4221 

Kód tovaru: 
4279 

Kód tovaru: 
4292 

Kód tovaru: 
4302 - s krytom
4303 - bez krytu  

Kód tovaru: 
4142
 

Uzamykateľný dávkovač k 4,2 litrovým výrobkom.

Hygienický, 1 litrový dávkovač z nerez ocele, 
ľahko sa čistí.

Elegantný, uzamykateľný, 1 litrový
dávkovač z plastu.

Elektrické dávkovače: elegantný tvar, vysoká úroveň 
hygienie, pracuje bez dotyku. Obsahom balenia sú 4 
ks AA batérie, ktoré vydržia pri častom používaní cca 
1 rok.

Dávkovač k dávkovaniu 1 litrového penového
mydla. Hospodárny dávkovač, ktorý sa jednoducho
dopĺňa. Je ideálnou voľbou do frekventovaných 
toaliet.

Maxi 
Plum

Combi 
Plum

Combi 
Plum

Combi 
Plum

Combi 
Plum
Foam



Ďalšie informácie: www.plum.hu  

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


