
Catalog de produse

Soluţii la costuri eficiente
pentru un loc de muncă
mai curat şi sănătos



Igiena mâinilor 
De aproape 40 de ani producem creme de calitate pentru protecţia şi tratamentul pielii, produse pentru 
curaţarea mâinilor, săpunuri şi dozatoare pentru întreaga lume. Cea mai importantă sarcină a noastră este 
aceea de a satisface cerinţele pentru produse delicate şi eficiente pentru protecţia mâinilor, curăţarea şi 
îngrijirea acestora, asigurând astfel mâini cu o piele sănătoasă la locul de muncă. În domeniul nostru sun-
tem leaderi de piaţă în ţările scandinave. Produsele noastre sunt folosite cu succes de ani de zile de per-
soane care lucrează în comerţ ori în industrie. 

Plum - partener competent şi cooperant 
Produsele noastre sunt excelente atât din punct de vedere al ambalajului, cât şi al protecţiei medi-
ului. Noi înşine dezvoltăm, fabricăm şi comercializăm produsele noastre în conformitate cu 
reglementările privind protecţia mediului, lucru care este garantat şi prin Atestatul de protecţie a 
mediului ISO 9001, ISO 22716 şi ISO 14001. Oferta noastră de produse ce poartă însemnul lebedei 
(Swan) este încă o posibilitate de a selecta produsele în urma unei analize specifice, acesta fiind 
simbolul de marcă major în Scandinavia.

Pentru a putea asigura cumpărătorilor în mod constant aceleaşi produse superioare şi servicii 
optime, am implementat sistemul de control al calităţii GMP-C care include şi urmărirea, aceasta 
însemnând că fiecare produs poate fi urmărit înapoi până la componentele sale exacte. În labora-
toare se foloseşte sistemul de asigurare a calităţii GLP. Aceasta face posibilă efectuarea exactă a 
tuturor activităţilor de verificare legate de dezvoltarea şi fabricarea produselor noastre, şi documen-
tarea precisă a acestora. Soluţia oftalmică de clătire dispune de atestat UE conform reglementărilor 
privind dispozitivele medicale.

Sarcinile cele mai importante ale Plum: 
Protejarea sănătăţii utilizatorilor ־
Protecţia mediului (minimalizarea efectelor asupra mediului înconjurător) ־
Asigurarea constantă a calităţii produselor ־

www.plum.hu / www.plum.dk

Sisteme pentru protecţia pielii - pentru orice medii de lucru



Dacă folosiţi produsele pentru igiena mâinilor din dozatoarele Plum, cantitatea măsurată cu precizie de 
echipament asigură reducerea importantă a consumului. Produsele noastre pentru curăţarea mâinilor sunt 
livrate în diverse dozatoare, pentru ca astfel să scădem frecvenţa reumplerilor.

Pasul 1:
Protejază-ţi pielea cu creme protectoare aplicate înaintea lucrului 
Folosirea acestora ajută la pregătirea pielii pentru protejarea împotriva acţiunii diferiţilor contaminanţi pe parcursul lucrului. Împiedică 
pătrunderea murdăriei în piele, şi astfel ulterior va fi nevoie de un produs de curăţat cu efect mai redus şi în cantitate mai mică. 

Plutect Dual cremă protectoare combinată cu efect de balsam   
Se aplică pe mâinile curate şi uscate. În cazul în care crema protectoare Plutect Dual este masată complet în pielea mâinilor, 
asigură o protecţie perfectă pe durata lucrului, fără niciun fel de efecte secundare neplăcute! Se recomandă a se aplica şi în cazul 
folosirii mănuşilor!

Igiena PLUM în 3 paşi 

Pasul 2:
Spală-te pe mâini cu una dintre cele mai eficiente paste 
de curăţare a mâinilor din lume
Este important să alegem agentul de curăţare corespunzător având în vedere tipul de contaminare. Folosirea produsului de 
protecţie cu aplicare înaintea lucrului duce la creşterea importantă a eficacităţii curăţării.

Plulux pastă de curăţat mâinile
Pastă de mare eficacitate pentru curăţarea mâinilor, cu particule abrazive şi efect emolient. Înlătură eficient dar delicat motorina, 
uleiul hidraulic, funinginea, praful de ciment şi metal, precum şi alţi contaminanţi persistenţi, uscaţi pe piele sau lipicioşi.

Pasul 3: 
După lucru, regenerează-ţi pielea obosită a mâinilor 
Produsul hrăneşte şi regenerează pielea “obosită” după lucrul zilnic. Ajută la restabilirea nivelului de grăsime şi de apă. În urma 
unei utilizări constante, pielea devine moale şi netedă, crema fiind ideală pentru nişte mâini îngrijite.

Handy Plus Cremă pentru îngrijire cu efect de regenerare, uşor parfumată 
Se aplică pe mâinile curate şi uscate. În cazul în care crema Handy Plus de îngrijire este masată complet în pielea mâinilor, pielea 
se va regenera perfect, dar în acelaşi timp nu-ţi vei simţi pielea unsă sau lipicioasă după utilizare.

4,2 litri           50 x 400g 
=

ECONOMIE: 30 %  
Economiseşte schimbându-ţi pasta de curăţare a mâinilor presupus “ieftină”!



Creme protectoare folosite înaintea lucrului 

Plutect Aqua
Cremă protectoare cu 
efect de respingere 
a apei

Tub 100 ml 2231 18 x 100 ml

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

Dozare:  Standard Plum

Plutect Olio
Cremă protectoare cu 
efect de respingere a 
vopselei, uleiului, 
grafitului

Tub 100 ml 2331 18 x 100 ml

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

Dozare: Standard Plum

Plutect Dual
Cremă protectoare 
combinată cu efect 
de balsam

Tub 100 ml 2541 18 x 100 ml

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

Dozare: Standard Plum

Agenţi pentrucurăţarea mâinilor

Tub 250 ml 0915 12 x 250 ml

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

Bidon 5 litri  0903 3 x 5 litre 

Dozare:  Standard Plum

Profi
Agent de mare eficacitate 
pentru curăţarea mâinilor, cu 
particule abrazive, pentru 
înlăturarea contaminării cu ulei, 
funingine, cauciuc, metal

Tub 250 ml 0995 12 x 250 ml

Bag-in-box 4,2 l 0984 3 x 4,2 litri 

Dozare:  Maxi Plum

Plum Extra
Agent de mare eficacitate pentru 
curăţarea mâinilor, cu particule 
abrazive, pentru înlăturarea 
contaminării cu ulei, funingine, 
cauciuc, metal, cu ulei de lamâie 

Tub 250 ml 0715 12 x 250 ml

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

Bag-in-box 4,2 l 8105 3 x 4,2 litri 

Dozare:   Standard Plum, Maxi Plum

Plulux
Agent de mare eficacitate pentru 
curăţarea mâinilor, cu particule 
abrazive şi aditivi emolienţi, pentru 
înlăturarea cimentului, vopselei, 
uleiului, funinginii

Tub 250 ml 0815 12 x 250 ml

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

Dozare:  Standard Plum

Plulac
Agent de curăţare a mâinilor, 
pentru înlăturarea vopselei, 
lacului, răşinii. Recomandat 
pentru piele uscată.

Eficienţă

Eficienţă

Eficienţă

Eficienţă

Folositi agenţii speciali pentru curăţarea mâinilor adecvaţi tipului de contaminare, din dozatoarele economice!

Se aplică pe pielea mâinilor înainte de începerea lucrului. Astfel se poate asigura o protecţie eficace pe durata 
a chiar mai multor ore!



Prosoape umede

Prosoape pt. 
curăţare generală

200 bucăţi 5332 4 x 200 bucăţi

Prosoape pt. curăţare 
puternică
Prosoape dermatologice 
pentru îndepărtarea 
murdăriei persistente

50 bucăţi 5330 6 x 50 bucăţi

150 bucăţi 5331 4 x 150 bucăţi

Săpunuri lichide şi geluri de duş

Plum No. 14
Săpun industrial pentru 
curăţare generală, colorat 
şi parfumat

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

Bidon 5,0 litri 1403 3 x 5,0 litri

Dozare:  

Standard Plum

Dozare: 

Standard Plum

Maxi Plum

Dozare:  

Combi Plum

Standard Plum

Dozare:  

Combi Plum

Standard Plum

Maxi Plum

3in1 Hair and Body 
Gel de duş, şampon şi 
balsam ecologic 3in1, cu 
aromă de fructe proaspete

Bag-in-box 1400 ml  1504  8 x 1400 ml 

Bag-in-box 4,2 l  1512  3 x 4,2 litri

Nature
Săpun lichid ecologic, 
incolor şi inodor

Pungă 1000 ml 1786 6 x 1000 ml

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

Nature Hair & Body
Gel de duş şi şampon 
ecologic 2in1 

Pungă 1000 ml 1736 6 x 1000 ml

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

Bag-in-box 4,2 l 1732 3 x 4,2 litri

Bidon 5,0 litri 1734 3 x 5,0 litri

Eficienţă 

Eficienţă 

Cu prosoapele umede puteţi oriunde, fără a folosi apă, să îndepărtaţi 
murdăria de pe mâini şi de pe suprafeţele de lucru!

Oferim soluţii eficiente dar delicate, ecologice, pentru spălarea mâinilor, corpului şi a părului deopotrivă!



Creme pentru îngrijirea pielii

Handy Creme
(Pentru piele foarte uscată)
Cremă balsam pentru îngri-
jirea pielii, inodoră

Tub 100 ml  2461 18 x 100 ml

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

Handy Plus 
(Pentru piele normală)
Cremă balsam pentru 
îngrijirea pielii, uşor parfumată, 
cu efect de protecţie

Tub 50 ml 2902 25 x 50 ml

Tub 200 ml 2901 12 x 200 ml

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

Plutect Care
Cremă 2in1 pentru protecţie 
şi îngrijire

Tub 250 ml 2965 12 x 250 ml

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

Dezinfectant pentru mâini

Disinfector 70%
Gel dezinfectant cu alcool 
pentru mâini, bactericid, 
fungicid, virucid (inactivator 
HIV/HBV, H1N1, H5N1). 
Nu usucă mâinile!

Gel în flacon de 120 ml 3728 10 x 120 ml

Gel în pungă de 1000 ml      3720 8 x 1000 ml

Gel în pungă de 1000 ml      3736 6 x 1000 ml

Dozare:  

Standard Plum

Combi Plum

Dozare:  

Standard Plum

Dozare:  

Standard Plum

Dozare:  

Standard Plum

După terminarea lucrului, foloseşte întotdeauna cremă 
de regenerare pentru mâini!

Geluri pentru dezinfectarea mâinilor, fiabile, 
care se pot folosi fără apă şi săpun.



Împreună cu produsele noastre vă oferim sisteme 
de dozatoare pentru asigurarea unor costuri 
reduse de utilizare. 

Avantajele dozatorului PLUM:
Reduce consumul inutil ־
Ambalaj igienic, vidat, recuperabil ־
Economie de timp la reumplere şi întreţinere ־
Dezator simplu şi robust ־
Ambalaj ecologic al produsului ־
Cu închidere opţională ־

Dozatoare

Standard 
Plum

Dozator cu închidere pentru produse de 0,7 şi 1,4 litri.Cod produs: 
4215 

Cod produs: 
4221 

Cod produs: 
4279 

Cod produs: 
4292 

Cod produs: 
4302 - cu capac
4303 - fără capac 

Dozator cu închidere pentru produse de 4,2 litri.

Dozator de 1 litru igienic, uşor de întreţinut, din oţel 
inoxidabil.

Dozator de 1 litru elegant, cu închidere, din plastic alb.

Dozator electronic: formă elegantă, nivel ridicat de 
igienă, acţionare fără atingere. Livrat împreună cu 
4 buc. baterii AA care asigură o funcţionare normală 
de aproximativ 1 an.

Maxi 
Plum

Combi 
Plum

Combi 
Plum

Combi 
Plum



Informaţii suplimentare: www.plum.hu


