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READY 
FOR BUSINESS?
De productlijn van Pro Formula combineert vertrouwde merken 
met professionele reinigingskracht wat perfect aansluit op de 
hygiëne eisen binnen een professionele onderneming.

Ben jij 

Deze eisen kosten een 
bedrijf vaak veel 
waardevolle tijd en wanneer 
het niet juist gedaan wordt 
kan het ten koste gaan van 
de reputatie en de 
klantbeleving. Onze Pro 
Formula producten zijn 
gebaseerd op 50 jaar aan 
professionele kennis en 

ervaring van Diversey, de 
expert op het gebied van 
reiniging met werelwijd 
bekende merken. De range 
bestaat uit producten welke 
specifiek de professionele 
reinigingsbehoeften van 
bedrijven invullen met 
professionele formuleringen, 
ontstaan met behulp van 

resources van Diversey.  
De producten maken in  
één keer schoon en geven  
u gegarandeerde hygiëne 
zodat u zich kunt richten  
op uw dagelijkse business, 
zoals het in de watten 
leggen van uw gasten of  
de zorg voor uw cliënten.
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Je kunt de parfumvrije oplossingen herkennen 
aan bovenstaand logo. Onze parfumvrije range 
is veilig voor gebruik in omgevingen waar 
voedsel wordt bereid.

Parfumvrije  
oplossingen



Deze drie Pro Formula producten  
houden je keuken hygiënisch  
schoon. Deze producten zouden  
de basis moeten zijn in iedere  
foodservice omgeving.

Pro Formula maakt iedere 
schoonmaaktaak gemakkelijk en zorgt 
ervoor dat alle slaapkamers, badkamers 
en andere faciliteiten voldoen aan de 
verwachtingen van uw gasten.

Pro Formula helpt u alles smetteloos en 
hygiënisch schoon te houden. De producten 
zullen u helpen om de cliënten, werknemers 
en bezoekers te beschermen door ervoor te 
zorgen dat de reinigingsmiddelen voldoen 
aan de hoogste standaard en hygiënisch 
veilig zijn.

PRO FORMULA
KERNASSORTIMENT

Restaurant

Hospitality/B&B

Zorg

Dit zijn de drie producten welke je nodig hebt om je bedrijf/gebouw 
hygiënisch schoon te houden. Producten die gemaakt zijn om heel 
specifieke, gespecialiseerde schoonmaaktaken snel en effectief uit te  
voeren zijn verderop in de brochure te vinden.  

Suggestie

CIF 2IN1
DESINFECTERENDE  
REINIGER

CIF KEUKEN
ONTVETTER

SUN ALL IN ONE
VAATWASMIDDEL

CIF 2IN1  
SANITAIRREINIGER

CIF GLAS- &  
INTERIEURREINIGER
REINIGER

OMO ADVANCE
WASMIDDEL
 

CIF 2IN1 
SANITAIRREINIGER

CIF 2IN1
DESINFECTERENDE 
REINIGER

OMO HYGIENE
WASMIDDEL
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KIES DE JUISTE 
OPLOSSING VOOR 

UW ONDERNEMING

Foodservice Hospitality/B&B Zorg

Dagelijkse 
reiniging Keuken

Keuken desinfectie

Keuken ontvetten

Roestvrijstaal reiniging

Oven & Grill reiniging

Vloer ontvetten

Sanitaire  
ruimte

Sanitaire ruimte

Toilet reinigen

Urinoirs

Algemeen Glas- & interrieur

Vloeren

Allesreiniger

Vaatwas- 
machine

Vaatwasmiddel

Spoelglansmiddel

Vaatwas zout

Was Desinfecterend wasmiddel

Vlekverwijderaar

Wasverzachter

Periodieke 
reiniging

Periodieke 
reiniging

Keukenontkalker

Sanitairontkalker

Voegenreiniger

     Aanbeveling minimaal assortiment
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Cif 2in1 Desinfecterende Reiniger is parfumvrij en een geconcentreerd middel 
voor gecombineerd reinigen en desinfecteren van alle oppervlakken in keukens. 
Het is effectief tegen een breed spectrum van micro-organismen en verwijdert 
gemakkelijk vet en ingedroogde voedselresten.

Cif Krachtige Keukenontvetter verwijdert snel al het vet en vuil. Parfumvrij en 
veilig voor gebruik op aluminium. Het is eveneens geschikt voor gebruik op 
materialen zoals; keukengereedschap, pannen, afzuigkappen, filters, vloeren, 
muren, deuren en afvoerputjes.

Cif Glas- & Interieurreiniger verwijdert snel en gemakkelijk vuil en laat een 
glanzend, streeploos resultaat achter in enkele secondes. Geschikt voor het 
reinigen van ramen, spiegels, tafels en toonbanken. 

KEUKENREINIGING

Cif 2in1 Desinfecterende Reiniger

Cif Krachtige Keukenontvetter

Cif Glas- & Interieurreiniger

Pro Formula is een range bestaande uit dagelijkse 
reinigers en specifieke reinigers voor onder andere 
de keuken. Deze producten helpen u om de keuken 
hygiënisch schoon te houden.

6 X 2L
SKU: 7517877
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6 X 750ML
SKU: 7517913

2 X 5L
SKU: 100856436

CONCENTRATEREADY TO USE

2 X 5L
SKU: 7517832

CONCENTRATEREADY TO USE

6 X 750ML
SKU: 7517982



Cif Oven- & Grillreiniger verwijdert snel hardnekkige vetaanslag en ingebrand voedsel. 
Geschikt voor ovens, grills, salamanders en bakplaten.

Cif Oven- & Grillreinger

6 X 750ML
SKU: 7517917

Cif Roestvrijstaal Reiniger is parfumvrij en ideaal voor gebruik op harde oppervlakken 
binnen voedselcontactplaatsen. Het product verwijdert vuil en vingerafdrukken in een 
paar seconde en laat een glanzend resultaat achter. 

Cif Roestvrijstaal Reiniger

6 X 750ML
SKU: 7517939

Sun keukenontkalker is uitermate geschikt voor het verwijderen van (on)zichtbare en 
onhygiënische kalkaanslag op keukenapparatuur en laat het tegelijkertijd weer glanzen. 
Ideaal voor het ontkalken van vaatwasmachines, au bain-marie bakken, kranen, koffie- 
en theekannen. Veilig in gebruik door niet-corrosieve formulering. 

Sun Keukenontkalker

6 X 2L
SKU: 7508550

Sun Handafwasmiddel is een uitzonderlijk goede en snelle ontvetter. Door zijn 
ontvettingskracht zal de vaat sneller en beter schoon zijn dan ooit tevoren. 

Sun Handafwasmiddel
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6 X 1L
SKU: 100959598

2 X 5L
SKU: 100959749

CONCENTRATEREADY TO USE



Cif 2in1 Sanitairreiniger verwijdert kalkaanslag, vuil en zeepresten en laat een glanzed 
restultaat achter inclusief een langdurige frisse geur. Geschikt voor reinigen van;  
de badkuip, douche, wastafel, WC, chrome, roestvrijstaal, plastic en keramiek.  
Niet geschikt voor gebruik op marmer of andere zuurgevoelige oppervlakken.

Glorix Voegenreiniger hecht zich vast aan verticale oppervlakken en verwijdert zo 
gemakkelijk al het vuil en kalkaanslag op voegen. De formulering op basis van chloor 
verwijdert hardnekkige vlekken en bacteriën gelijktijdig.

Cif Sanitairontkalker is ideaal voor een effectieve verwijdering van urine- en 
kalkaanslag in toiletpotten en urinoirs. Met deze extra dikke formulering verdwijnt 
kalkaanslag snel en gemakkelijk en laat tegelijkertijd een frisse geur achter. Veilig in 
gebruik op porselein en geglazuurde oppervlakken.

SANITAIRREINIGING

6 X 750ML
SKU: 7519086

2 X 5L
SKU: 7517831

CONCENTRATEREADY TO USE

6 X 750ML
SKU: 7522864

Cif 2in1 Sanitairreiniger

Het reinigen en bijhouden van toiletruimtes en badkamers 
vereist een hoge standaard op het gebied van hygiëne en 
moet constant hoog gehouden worden. De producten van 
Pro Formula helpen u de sanitaire ruimten hygiënisch 
schoon te houden.

Glorix Voegenreiniger

Cif Sanitairontkalker

Glorix Urinoir Blokken geven een constant frisse citroengeur af en maskeren de lucht 
van urine. Het is geschikt voor gebruik in alle typen urinoirs. De blokken zitten verpakt 
in een handige waterbestendige emmer met een goed hersluitbare deksel.

Glorix Urinoir Blokken

50 STUKS
SKU: 7522437

150 STUKS
SKU: 7517959
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6 X 750ML
SKU: 7517868



Cif Glas- & Interieurreiniger verwijdert snel en gemakkelijk vuil en laat een glanzend,  
streeploos resultaat achter in enkele secondes. Geschikt voor het reinigen van ramen,  
spiegels, tafels en toonbanken. 

6 X 750ML
SKU: 7517904

ALGEMENE  
REINIGING
De producten van Pro Formula helpen u bij uw 
dagelijkse, algemene reinigingstaken en zo uw vloeren, 
muren en andere harde oppervlakken schoon te houden.

Cif Glas- & Interieurreiniger

De Andy Allesreiniger is een milde, dagelijkse reiniger die vloeren 
en interieur stralend schoon en fris maken, zonder naspoelen.

Cif Allesreiniger Vertrouwd

2 X 5L VERTROUWD
SKU: 7515216

2 X 5L CITROEN FRIS
SKU: 7515218

2 X 5L APPEL
SKU: 100958921
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Deze Cif is een oppervlaktereiniger met actieve oxy-gel. Tijdens het gebruik onstaan er actieve 
micro-belletjes zuurstof die het vuil losmaken van het oppervlak en zo makkelijk te verwijderen is.

2 X 5L
SKU: 7517870

Oxy-Gel Allesreiniger Ocean 

Sun Vloeibaar is een uniek vaatwasmiddel dat u kosten en tijd bespaart en de wasresultaten weet te ver-
beteren. Deze innovatieve formulering is voor kleine, eentanksmachines met een geïntegreerd doser-
ingsysteem en geeft keer op keer een perfect, streeploos resultaat, onder andere door de snelle droogtijd. 
Voor optimale resultaten raden wij aan dit product te gebruiken in combinatie met Sun Spoelglans. 

Sun Vloeibaar

1 X 10L
SKU: 100903034



ALGEMENE 
REINIGING
De producten van Pro Formula helpen u  
bij uw dagelijkse, algemene reinigingstaken  
waaronder ook  het vaatwasproces.
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Sun Spoelglans
Sun Spoelglans zorgt voor streepvrije resultaten in alle 
waterhardheden en is geschikt voor de korte wascyclus. 

2 X 5L
SKU: 7508545

Sun All in 1 Eco
De Sun All in 1 Eco is een tablet waarin vaatwasmiddel, spoelglans en zout is 
gecombineerd in één product met Eco Label. Geschikt voor alle waterhardheden 
en verwijdert ook hardnekkige vlekken zoals koffie, thee en lippenstift. 

5 X 100 TABS
SKU: 7522969

Sun Vaatwaszout beschermt de vaatwasmachine tegen kalkaanslag 
en zorgt voor het goede spoelwater bij ieder wasprogramma.

6 X 2KG
SKU: 100848994

Sun Vaatwaszout
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TIPS & HINTS  
VOOR VLEKVRIJE 
WASRESULTATEN

Zorg ervoor dat de vlek niet intrekt door er 
direct zout of spa rood op aan te brengen. 
Spoel daarna in warm water en laat het een 
nacht weken in een oplossing met warm 
water en wasmiddel. Was daarna direct met 
Omo Advance op de hoogst mogelijke 
temperatuur de stof aankan. Hierdoor zal de 
wijnvlek oxideren.

Net gemaakte vlekken wassen normaliter vrij 
gemakkelijk eruit. Week oudere vlekken in  
een oplossing van Omo Advance wasmiddel.  
Was daarna mee in een normaal programma 
met Omo Advance wasmiddel.

Verwijder rode wijnvlekken

Verwijder jamvlekken

Verwijder bloed- & eiwitvlekken
Week onmiddellijk in koud, zout water. Gebruik 
geen heet water want daardoor zal de vlek 
alleen maar meer intrekken. Voor zwaar 
bevuilde spullen moet je het water blijven 
verversen totdat het helder blijft. Was hierna 
met het wasmiddel Omo Advance. Wanneer de 
vlek oud of hardnekkig is, week dan in koud, 
zout water voor een aantal uur en was dan 
zoals gebruikelijk. Heeft dit nog niet geholpen? 
Week het materiaal dan in een lauwwarme 
oplossing met Omo Advance. Schrob 
voorzichtig rondom de vlek en laat het daarna 
nog een aantal uur weken.
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Week of was het zo snel mogelijk met Omo 
Advance, bij voorkeur op 60 graden. De 
combinatie van bleekmiddel en warmte doet 
de vlek verdwijnen.

Verwijder koffie- & theevlekken

Verwijder vetvlekken
Was een normaal wasprogramma met Omo 
Advance, op hoogst mogelijke temperatuur 
wat de stof toelaat. Wanneer de vlek er nog 
niet uit is, probeer dan een middel dat vet 
oplost. Was daarna opnieuw. 

Wanneer het kaarsvet droog is, kun je de grote 
stukken verwijderen met een bot mes. Vouw 
daarna  het tafellaken dubbel met daartussen 
wat keukenpapier en strijk eroverheen met een 
strijkijzer. Het vet zal in het papier trekken. 
Indien nodig kun je nog extra vet 
vlekverwijderaar gebruiken om de laatste 
sporen weg te halen. Was vervolgens het 
tafellaken met het  wasmiddel Omo Advance.

Verwijder kaarsvet

Verwijder olievlekken
Lees het etiket in de kleding eerst zorgvuldig. 
Grote vlekken moeten in de droger, of 
behandeld worden met een vet 
vlekverwijderaar. Kleinere, meer recente 
vlekken kun je behandelen door eerst een 
beetje talk in de stof te wrijven, laat het rusten 
voor 30 minuten, klop de talk eraf en was met 
het wasmiddel Omo Advance.



WASMIDDEL

Wasmiddel voor zeer goede hygiënische en desinfecterende reiniging  
bij een lage temperatuur van 40°C en elimineert 99,9% van de bacteriën 
inclusief MRSA (EN1276). Ideaal voor was in gezondheidsinstellingen  
of bijvoorbeeld hotellinnen en werkkleding.

Omo Advance is een wasmiddel specifiek ontwikkeld voor de 
professionele gebruiker voor uitstekende vlekverwijdering. Het 
wasmiddel bevat enzymen en verwijdert effectief hardnekkig  
vuil en voorkomt het vergrijzen van linnen.  

Zeer geconcentreerde wasverzachter met hittebestendig parfum en een 
speciale geur neutralisatie technologie (O.N.T) een speciale formule voor 
de hoge eisen binnen de professionele markt. Stoffen blijven zacht en 
ruiken langdurig aangenaam.

Omo Hygiene

Omo Advance

Robijn Wasverzachter Deosoft

1 X 90 WASBEURTEN
SKU: 100874871

1 X 90 WASBEURTEN
SKU: 100874710

1 X 150 WASBEURTEN
SKU: 7516753

2 X 5L
SKU: 100849599
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KEUKEN
Welk product gebruik ik waar in de keuken?

CIF KRACHTIGE 
KEUKENONTVETTER

CIF DESINFECTERENDE 
REINIGER

CIF ROESTVRIJSTAAL 
REINIGER

SUN 
KEUKENONTKALKER

CIF OVEN & GRILLSUN VLOEIBAAR
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SANITAIR
Welk product gebruik ik waar?

GLORIX 
URINOIR BLOKKEN

CIF 2IN1
SANITAIRREINIGER

CIF
SANITAIRONTKALKER

ANDY 
ALLESREINIGER 
VERTROUWD

CIF GLAS- & 
INTERIEURREINIGER
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Welk product gebruik ik waar?

ROBIJN 
WASVERZACHTER 
DEOSOFT

CIF 2IN1 
SANITAIRREINIGER

HOSPITALITY

CIF GLAS- & 
INTERIEURREINIGER 

ANDY 
ALLESREINIGER 
VERTROUWD

SUN  
KEUKENONTKALKER

CIF 
SANITAIRONTKALKER

OMO  
ADVANCE



Productoverzicht   | PRO FORMULA 19

RESTAURANT
Welk product gebruik ik waar?

ANDY
ALLESREINIGER
VERTROUWD

CIF 
ROESTVRIJSTAAL

SUN  
ALL IN 1 ECO 

SUN  
BIERGLASREINIGER

CIF GLAS- &
INTERIEURREINIGER



voor meer informatie bezoek onze website  
www.proformulabydiversey.com 

© 2017 Sealed Air Corporation. All Rights Reserved. 62439 nl 08/17

Omo, Cif, Glorix, Robijn en Sun zijn merken van Unilever  
welke door Diversey worden verkocht onder licentie.


