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MEHANSKO POVMIVANJE POSODE – DETERGENTI
MEHANSKO IZPIRANJE – IZPIRALO
ROČNO PRANJE – DETERGENTI
ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA
OBDELAVA KUHINJE IN SLABIH VONJAV
SPECIALNI IZDELKI



KUHINJA - mehansko pomivanje posode 
STOVILMATIC LIQUIDO
Visoko razmaščujoče alkalno tekoče čistilo. Zagotavlja temeljito pomivanje in 
higieno posode.

Pakiranje: 6 kg, 20 kg

STOVILMATIC PLUS 
Alkalen tekoči detergent z visokim učinkom razmaščevanja. Jamči dokončno in 
higienično pranje posode. Primeren je predvsem za odstranjevanje ostankov kofeina in teina 
na  skodelicah in čajnikih.

Pakiranje:  20 kg
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STOVILMATIC EDTA
Tekoče alkalno čistilo z visokim zajemanjem maščob in učinkom odstranitve. 
Zagotavlja temeljito pomivanje tudi s trdo vodo. STOVILMATIC EDTA ima kontrolirano peno 
in je namenjeno uporabi v pomivalnem stroju.

Pakiranje: 6 kg, 20 kg

0       7    14

pH 13 ne

0       7    14

pH >12 ne

0       7    14

pH >12 ne

STOVILMATIC PLUS LEMON
Alkalen tekoči detergent z visokim učinkom razmaščevanja, ki nežno diši po limoni. 
Zagotavlja popolno in higiensko pranje krožnikov, pribora, loncev in kozarcev ter pri tem 
odstrani neprijeten vonj, ki se ustvari zaradi ostankov rib in jajc. Stovilmatic Plus Lemon se 
nadzorovano peni ter se uporablja v pomivalnih strojih.

Pakiranje: 6 kg

0       7    14

pH >12 ne
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KUHINJA - mehansko pomivanje posode 

MATIC AMMOLLO
Poseben izdelek v prahu za namakanje posode in posebej umazanih skodelic. 
Idealno je tudi za higienično čiščenje sklopov, filtrov, nosilcev filtra za kavne aparate.

Pakiranje: 8 kg

STOVILMATIC  POLVERE
Pralni prašek, s kontrolirano peno, za mehansko čiščenje posode, loncev, jedilnega 
pribora, kozarcev. Odstranjuje maščobne, oljne in proteinske nečistoče ter zagotavlja 
higieno in čistočo.

Pakiranje: 10 kg

0       7    14

n.p. ne

pH <2

0       7    14

n.p. ne

CRM CLEANER
Alkalno tekoče čistilo nizke alkalnosti za avtomatsko pomivanje opreme v 
prehrambni industriji. Ima zelo dobre pralne zmogljivosti, učinkovito odstranjuje lipidne 
in proteinske nečistoče, se ne peni, ima lovilne zmogljivosti in se lahko uporablja na aluminiju 
in zlitinah.

Pakiranje: 25 kg

0       7    14

pH 11 nadzorovano

STOVILMATIC CLORO
Tekoče razkužilno čistilo za barske pomivalne stroje in majhne pomivalne stroje. 
STOVILMATIC CLORO omogoča popolno odstranjevanje tudi najbolj trdovratnih madežev 
s kozarcev in skodelic ter njihovo sijajnost. Moč aktivnega klora zagotavlja popolno 
razkuževanje.

Pakiranje: 6 kg

0       7    14

pH >12 ne
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KUHINJA - mehansko izpiranje – izpiralo 
BRILLMATIC
Posebej ustvarjeno za končno sušenje kuhinjske posode, krožnikov in kozarcev 
v pomivalnem stroju. BRILLMATIC omogoča popolno sušenje kuhinjske posode in 
preprečuje nastanek madežev vodnega kamna.

Pakiranje: 5 kg, 20 kg

ECO BRILLMATIC
Gre za inovativen izdelek na osnovi površinsko aktivnih snovi, ki so pridobljene iz 
hitro razgradljivih rastlinskih surovin. Izboljšuje izpiranje v pralnem stroju, z rahlo kislo 
formulo, ki je posebej namenjena uporabi s trdo vodo, pomaga pri preprečevanju nastanka 
netopnih oblog vodnega kamna, omogoča enostavno in temeljito izpiranje, posodi povrne 
sijaj in lesk.

Pakiranje: 5 kg

BRILLMATIC AD
Izboljšuje izpiranje in sijajnost posode za pranje v pomivalnem stroju. BRILLMATIC 
AD je rahlo kisla formula, posebej namenjena za uporabo s trdo vodo.

Pakiranje: 5 kg, 20 kg

0       7    14

pH 3 ne

0       7    14

pH 2 ne

0       7    14

pH 2,5 ne

DOzIRNI SISTEM
peristatične črpalke

NPR-4 detergent NPR-1 izpiralo



SPLENDO 10% / 15%
Nevtralno tekoče čistilo za ročno pomivanje. Vsebuje anionske površinsko aktivne snovi 
z visokim emulzijskim in razpršilnim učinkom. Tvori peno in razmaščuje, trdota vode pa ne 
spreminja njegovih značilnosti. Nevtralen pH zagotavlja varnost in ne draži kože na rokah. Na 
razpolago s formulo SPLENDO NP brez vonja.

Pakiranje: 5 kg

SPLENDO PIATTI
Nevtralno tekoče čistilo za ročno pomivanje posode. Zagotavlja sijaj krožnikov in 
kuhinjske posode ter ohranja lepoto rok.

Pakiranje: 1 L, 5 kg, 20 kg

SPLENDO SANITIZZANTE
SPLENDO SANITIZZANTE s posebno čistilno formulo razkužuje in popolnoma 
ustreza dvojni zahtevi po čistoči in higieni kuhinjske posode, loncev, jedilnega 
pribora, kozarcev in drugih trdih površin.

Pakiranje: 5 kg

ECOPIATTI
Inovativen izdelek na osnovi površinsko aktivnih snovi, pridobljenih iz hitro in 
popolnoma biorazgradljivih rastlinskih surovin. Nevtralno tekoče čistilo za ročno 
pomivanje posode, loncev, jedilnega pribora, kozarcev. Vsebuje površinsko aktivne snovi z 
visokim namakalnim in razpršilnim učinkom, tvori veliko pene in razmaščuje. Vsebuje snovi, 
ki ščitijo kožo in njeno nevtralnost. Izdelek je varen za roke.

Pakiranje: 5 kg

0       7    14

pH 6,5 da

0       7    14

pH 6,5 da

0       7    14

pH 6,5 da

0       7    14

pH 6,5 da
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KUHINJA - ročno pomivanje 



Ročna črpalka je namenjena doziranju detergenta, razkužil in drugih koncentriranih kemičnih izdelkov.

Enostavno in hitro montiranje

ročna črpalka

ročna črpalka z enojnim odmerkom

Montažna konzola ima vrtalne luknje za najbolj 
razširjene modele vrtalnikov  prisotnih na trgu. Ob 
zamenjavi  črpalke, uporaba vrtalnika ni potrebna. 
Zahvaljujoč klinu, ki je sestavni del, je montaža in 
demontaža črpalke ekstremno enostavna.

Precizno doziranje
Pri vsakem pritisku se izlije enaka dozirana količina.

Regulacija izlivanja
Regulacija notranjega izlivanja: 7.5,15,22 in 30 cc 
na pritisk.

Zanesljivo
•  Vzmet ni v kontaktu s tekočino.
•  Ventil za odtok in aspiracijo je enostavno dostopen 

za nujno vzdrževanje.

Set (vključen)
Za popolno in precizno doziranje kemičnih izdelkov.

Nosilec za fiksiranje na zid

SISTEM DOzIRANJE

SPLENDO POLVERE
Čistilo v prahu, z vonjem limone, atomizirano, peneče, za ročno pomivanje 
kuhinjske posode. Lahko se uporablja s trdo in hladno vodo.

Pakiranje: 20 kg

0       7    14

n.p. da
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ENZIMALL
ENZIMALL je nova formula, ki lahko utekočini in razgradi vse organske snovi ter 
nemudoma odstrani slabe vonje. ENZIMALL je ustvarjen s posebno mešanico naravnih 
rastlinskih izvlečkov in sporogenih bakterijskih vrst, ki lahko proizvajajo naravne encime, 
ti pa zagotavljajo široki spekter delovanja, hiter učinek, varnost in visoko učinkovitost na 
raznovrstnih napravah.

Pakiranje: 5 kg

KUHINJA - encimi

0       7    14

pH 6,7 ne



DETERGENTE PIASTRE COTTURA
Zelo učinkovit razmaščevalec za čiščenje kuhalnih plošč, pečic in kuhalnikov. 
Posebej namenjeno odstranjevanju karboniziranih ostankov, starih slojev posušene in 
trdovratne maščobe.

Pakiranje: 5 kg

KUHINJA - odstranjevanje vodnega kamna
DISINCROSTANTE SERPENTINE
Odstranjuje rjo, okside in obloge z železnih predmetov; z lahkoto odstranjuje obloge 
vodnega kamna v sistemih za kroženje vode (kotlički, vijugaste cevi čistilnih strojev in toplotni 
izmenjevalci), ne da bi poškodoval osnovne kovine.

Pakiranje: 20 kg

DISINCROSTANTE LAVASTOVIGLIE
Tekoči odstranjevalec na kisli osnovi, namenjen popolnem odstranjevanju 
ostankov vodnega kamna. Kombinacija pravilne kislosti in čistilnega učinka omogoča 
odstranjevanje mastnih nečistoč, ki se kopičijo v najbolj skritih in najpomembnejših delih 
pomivalnega stroja: šobe, filtri, vijuge itn.

Pakiranje: 6 kg
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0       7    14

pH <1 ne

0       7    14

pH <2 ne

0       7    14

pH >13 da

KUHINJA - specialni izdelki
ALLPLAC
Čistilo za razmaščevanje in dekarbonizacijo, zelo učinkovito pri čiščenju kuhalnih 
plošč, pekačev, pečic in kuhalnikov. Namenjen je odstranjevanju karboniziranih nečistoč, 
starih slojev posušene in trdovratne maščobe.

Pakiranje: 6 kg

da

0       7    14

pH >14 



ALLCRON
Koncentrirano čistilo za super razmastitev, popolno za takojšnje odstranjevanje 
tudi najbolj trdovratne umazanije s trdih površin.
Lahko se uporabi v čisti obliki ali razredčeno z vodo.
V koncentrirani obliki odlično odstranjuje trdovratne oljne madeže, učinkovito čisti 
industrijsko orodje, stroje za obdelavo kovin, nape, peči, rešetke žarov, senčnike, vrtne 
plastične stole itn. Za vsakodnevno čiščenje v gospodinjstvu in za čiščenje ne pretirano 
mastnih ali umazanih površin se uporablja razredčen na 5–10 %.

Pakiranje: 750 ml

KUHINJA - specialni izdelki
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OVEN CLEANER AUTOMATIC
Učinkovito čistilo za čiščenje in razmastitev peči s samočistilnim sistemom.

Pakiranje: 5 kg

OVEN BRILL AUTOMATIC
Specifičen izdelek za sušenje in sijaj peči s samočistilnim sistemom.

Pakiranje: 5 kg

BRILLFORN
Učinkovito čistilo za čiščenje in razmaščevanje kuhalnih plošč, pečic in kuhalnikov. 
Priporočljivo za odstranjevanje starih slojev posušene maščobe, karboniziranih nečistoč, 
masti in obilnih nečistoč.

Pakiranje: 750 ml, 5 kg

da

0       7    14

pH 13 ne

0       7    14

pH 2,5 ne

0       7    14

pH <11 
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KUHINJA - specialni izdelki

SKIN NP
Tekoče čistilo rumene barve nizke viskoznosti, brez vonja. Izdelek z visoko čistilno in 
razmaščujočo močjo ter s kontrolirano peno. Idealno za čiščenje kuhinjskih površin.

Pakiranje: 5 kg

0       7    14

pH 12 nadzorovano

LUCIDANTE METALLI PREZIOSI
Posebni izdelek za čiščenje oksidiranih površin zlata, srebra, žlahtnih kovin in 
bižuterije. Povrne jim sijaj in lesk.

Pakiranje: 5 kg

0       7    14

pH <2 ne

SKIN DETERGENTE UNIVERSALE
Tekoče čistilo rumene barve z nizko viskoznostjo in prijetnim vonjem citrusov. 
Izdelek z visoko čistilnim delovanjem, s kontrolirano peno, ki lahko odstrani madeže vseh 
vrst, tudi tiste trdovratne s površin materialov, kot so plastika, guma, umetno usnje, trde in 
obarvane površine, kovine itn. Idealen za redno čiščenje.

Pakiranje: 5 kg, 20 kg

SKIN AL
Večnamensko čistilo za vse pralne površine. Izdelek je sestavljen iz uravnotežene 
mešanice površinsko aktivnih snovi in blagih organskih topil, ne vsebuje močnih alkalov. 
Posebej namenjen za filtre aluminijskih prečiščevalcev zraka in aluminijaste površine. Idealen 
za redno čiščenje.

Pakiranje: 5 kg

0       7    14

pH 12 da

0       7    14

pH 10 da
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KUHINJA - specialni izdelki

Izraz “Tehnična asistenca”, ki označuje popoln servis oziroma tako imenovano podporo strankam, ki je ponujena tistim, 
ki kupijo paket izdelkov in se poslužijo storitve podjetja Allegrini, je zagotovo neprimerna definicija. Okrog stranke se 
giblje celotna organizacija, katera se odloči, da se prepusti ekipi Allegrini S.p.A., pri nakupu detergentov za čiščenje 
posode in izdelkov za upravljanje kuhinje. Tehnično-komercialni sodelavci Allegrini, ki bodo obiskali vaše kuhinje ali 
vaše pralnice, so strokovnjaki pri težavah, povezanih s čiščenjem in dezinfekcijo prostorov, kjer se shranjujejo živila, 
prostorov, kjer se kuhajo jedi, prostorov, kjer se hrano servira in zaužije porcije, itd. Njihova profesionalnost jih vodi k 
svetovanju o izdelkih in o najprimernejših metodah uporabe najmanjšega števila detergentov in optimizacije stroškov 
in dopolnilno upravljanje, ter s tem jamčijo visok standard čistoče in higiene. Strokovnjak lahko v tem sektorju dela 
za podjetje Allegrini S.p.A. samo po tem, ko je: opravil dolgo strokovno usposabljanje v laboratoriju, kjer je temeljito 
spoznal kemično delovanje detergentov ter pomagal starejšemu tehniku pri montiranju in vzdrževalnih obiskih;
Tehniki Allegrini, ki intervenirajo pri montažah in vzdrževanju sistemov za doziranje pri pomivalnih strojih ali pralnicah 
so prepoznavni po belih srajcah Allegrini, ki jih ponavadi nosijo biološki kemiki v naših laboratorijih.
Ta posebna uniforma je bila sprejeta s strani naših tehnikov kot dokaz o usvojenih kemijskih pojmih, ki so potrebni za 
razumevanje dela in kako opraviti najboljšo inštalacijo pri pranju, za vsako rešitev posebej .

DETERGENTE LUCIDANTE ACCIAIO
Čisti, polira, ščiti in ohranja lesk površin iz nerjavečega jekla (inox). Tvori zaščitni sloj, 
ki je trpežen na prstne dotike in vodne kapljice, ohranja dolgotrajen zloščen videz.

Pakiranje: 400 ml

0       7    14

n.p. ne

CAMINET
Posebno tekoče alkalno čistilo za hitro čiščenje stekla kaminov in peči.

Pakiranje: 750 ml

0       7    14

pH 13 ne

TEHNIČNA ASISTENCA


