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Marka SaneChem®,  to od ponad 25 lat symbol 
profesjonalnych rozwiązań utrzymania higieny dla 
przemysłu spożywczego. Każdej z jego gałęzi możemy 
zaoferować wysokiej klasy rozwiązania w dziedzinie 
zapewnienia czystości.

Zasadniczym elementem naszej strategii jest wysoki 
standard wszystkich działań skierowanych ku klientowi 
począwszy od produktu, poprzez technologię, szkolenia, 
audyty i usługi serwisowe.

Jednym z elementów  kompleksowej obsługi klientów 
jest montaż i serwis urządzeń do mycia i dezynfekcji 
gwarantujących utrzymanie właściwej higieny 
w zakładzie.

Jesteśmy konstruktorem centralnych systemów mycia 
oraz różnego rodzaju systemów dozujących i urządzeń 
myjących. Specjalizujemy się w projektowaniu urządzeń 
innowacyjnych. Do naszych indywidualnych projektów 
należą systemy mycia komór wędzarniczych, wózków 
wędzarniczych, kominów i wędzarni tradycyjnych, stacje 
mycia samochodów specjalistycznych, np. do przewozu 
żywca, mięsa.

 Urządzenia SaneChem® charakteryzują się przede 
wszystkim wysoką trwałością i bezawaryjnością dzięki 
zastosowaniu autorskich rozwiązań konstrukcyjnych. 
Powyższe rozwiązania oraz wdrożony wiele lat temu 
mobilny serwis techniczny, pozwalają zapewnić 
klientom najniższe na rynku koszty eksploatacji urządzeń 
myjących przy jak najlepszej obsłudze technologicznej.

Urządzenia marki SaneChem® wyróżniają się niższym 
zużyciem mediów (w tym wody, środków chemicznych) 
w stosunku do urządzeń konkurencyjnych. Na etapie 
projektowania urządzeń kładziony jest szczególny 
nacisk na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, 
które stanowią znaczące koszty dla każdego producenta 
spożywczego.

Wdrażamy systemy zapewnienia higieny kierując się 
wymogami jakości i bezpieczeństwa.

Systematycznie podnosimy standardy produkcji 
i obsługi klienta. Pracujemy w oparciu  o certyfikowany 
system zarządzania jakością ISO 9001:2008 oraz system 
zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004

Wybór marki SANECHEM® to właściwy krok w kierunku 
gwarancji higieny. 

SANECHEM® to marka godna największego zaufania.

Prezes zarządu

SANECHEM® has been a symbol of professional 
hygiene maintenance solutions for the food industry 

for over 25 years. We can offer high class solutions for 
maintaining cleanliness for each branch of the food 

industry

The fundamental element of our strategy is the high 
standard of everything we do for our clients, starting 

from the product through technology, training, audits 
and services.

One of the elements of the complex customer support 
is the assembly and maintenance of washing and 

disinfecting systems which guarantee keeping the 
plant clean as required.

We develop central washing systems, various types 
of dosing and dispensing systems and washing 

machines. We are specialists in the design of 
innovative equipment. Our tailor-made designs 

include washing systems for smoking chambers, 
smoking carriages, chimneys and traditional 

smokeries, washing stations for special-purpose 
vehicles, e.g. for the transport of meat or livestock.

 SaneChem® equipment are highly durable and 
failure-free due to original design solutions. With the 

above-mentioned solutions and the mobile technical 
service implemented many years ago, customers have 

the lowest costs on the market for the operation of 
cleaning devices plus the best technological service.

SaneChem® equipment feature lower consumption 
of media (including water and chemical agents) as 

compared to competition. At the equipment design 
stage, we focus in particular on environmental 

protection and water management, which are major 
expenses for every food producer.

We implement hygiene assurance systems following 
the relevant quality and safety requirements.

We continuously raise the production and customer 
service standards. We work based on the certified 

quality management system ISO 9001:2008 and the 
environmental management system ISO 14001:2004.

Choosing SANECHEM® is the right step to ensure 
excellent sanitary standard.

SANECHEM® is an absolutely trustworthy brand.

President
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Item PART No NAME DESCRIPTION

1. CSM-08 Satellite station BLIZZARD 1/0 Stationary terminal with the functions: water rinsing, 
foam washing, disinfection. Modern and compact design, 
appliance made entirely of stainless steel. Easy operation and 
maintenance guarantee long-term usability. The terminal 
is designed to be mounted on wall or mobile platform. The 
washing agent is dosed through special valve with infinitely 
variable adjustment.

2. CSM-09/1 Satellite station BLIZZARD 1/1 Stationary terminal with the functions: water rinsing, 
foam washing, disinfection. Modern and compact design, 
appliance made entirely of stainless steel. Easy operation and 
maintenance guarantee long-term usability. The terminal 
is designed to be mounted on wall or mobile platform. It 
has two separate valves with infinitely variable  reduction 
for independent and precise dosing of washing agents and 
disinfectants.

3. SM700 Satellite station BREEZE Stationary terminal with two selectors for selecting functions. 
The larger selector is used to select the mode of operation: 
rinse with water, foam washing, and disinfection. The smaller 
selector is used to select the chemical agent. The innovative 
and compact enclosure is entirely made of acid-proof steel 
and facilitates keeping the terminal; clean. The chemical 
agents, the cleaner and the disinfectant, are placed under the 
satellite. The agent is selected and the dissolution aeration air 
is supplied by means of special selector (1-0-2) which makes 
it impossible to use both chemical agents at the same time. 
Adequate batches of a selected chemical agent are dosed by 
valves with finitely variable control of pre-sets.

4. SM710 Satellite station STORM Stationary terminal with the functions: water rinsing, foam 
washing. Modern and compact design, appliance made 
entirely of stainless steel. Easy operation and maintenance 
guarantee long product life. All fittings and fixtures of the 
unit are behind the enclosure which is permanently fixed 
with screws to the base. Washing agent is dosed through 
replaceable orifice.

1 2
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1. CSM-08 Stacja satelitarna BLIZZARD 
1/0

Terminal stacjonarny z funkcjami: płukanie wodą, mycie 
pianą, dezynfekcja. Nowoczesna i zwarta obudowa wykonana 
jest w całości ze stali kwasoodpornej. Łatwa obsługa 
i konserwacja gwarantuje długie użytkowanie.Terminal do 
montażu na ścianie lub na mobilnej platformie. Dozowanie 
środka myjącego poprzez specjalny zawór z płynną regulacją.

2. CSM-09/1 Stacja satelitarna BLIZZARD 
1/1

Terminal stacjonarny z funkcjami: płukanie wodą, mycie pianą, 
dezynfekcja. Nowoczesna i zwarta obudowa  wykonana jest 
w całości ze stali kwasoodpornej. Łatwa obsługa i konserwacja 
gwarantuje długie użytkowanie.Terminal do montażu na 
ścianie lub na mobilnej platformie. Posiada dwa oddzielne 
zawory z płynną redukcją do niezależnego i precyzyjnego 
dozowania śrdoków myjących oraz dezynfekcyjnych.

3. SM700 Stacja satelitarna BREEZE Terminal stacjonarny pozwalający na wybór funkcji dwoma 
selektorami. Większym selektorem wybierany jest tryb 
pracy: płukanie wodą, mycie pianą oraz dezynfekcja. 
Mniejszym selektorem -  wybór środka chemicznego. 
Nowoczesna i zwarta obudowa wykonana jest w całości ze 
stali kwasoodpornej i zapewnia łatwe utrzymanie terminala 
w czystości. Środki chemiczne: myjący i dezynfekcyjny 
umieszczone są pod satelitą. Wybór środka oraz podanie 
powietrza do napowietrzania roztworu dokonywany jest za 
pomocą specjalnego selektora (1-0-2) wykluczającego użycie 
obydwu środków chemicznych jednocześnie. Odpowiednią 
dawkę wybranego środka chemicznego dozują zawory 
z płynną regulacją nastaw.

4. SM710 Stacja satelitarna STORM Terminal stacjonarny z funkcjami: płukanie wodą, mycie pianą. 
Nowoczesna i zwarta obudowa wykonana jest w całości ze 
stali kwasoodpornej.  Łatwa obsługa i konserwacja gwarantuje 
długie użytkowanie. Cała armatura urządzenia znajduje się za 
obudową na stałe skręconą z podstawą. Dozowanie środka 
myjącego realizowane jest poprzez wymienną kryzę.
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5. SM673/7 Hose, CSM Sanechem, 50/70 L 
10 m with metal fitting clamp

Hose for the food industry. Excellent for central washing 
systems and for pressurised water from water supply networks. 
It consists of four special layers of plastic, resistant to alkaline 
and acidic environments. Its external surface is entirely 
smooth and does not absorb dirt; it is resistant to animal and 
plant fats. Maximum temperature: 70 °C. Maximum pressure: 
50 bar. Available in blue.

6. SM673/8 Hose, CSM Sanechem, 50/70 L 
15 m with metal fitting clamp

Hose for the food industry. Excellent for central washing 
systems and for pressurised water from water supply networks. 
It consists of four special layers of plastic, resistant to alkaline 
and acidic environments. Its external surface is entirely 
smooth and does not absorb dirt; it is resistant to animal and 
plant fats. Maximum temperature: 70 °C. Maximum pressure: 
50 bar. Available in blue.

7. SM673/9 Hose, CSM Sanechem,  50/70 L 
20 m with metal fitting clamp

Hose for the food industry. Excellent for central washing 
systems and for pressurised water from water supply networks. 
It consists of four special layers of plastic, resistant to alkaline 
and acidic environments. Its external surface is entirely 
smooth and does not absorb dirt; it is resistant to animal and 
plant fats. Maximum temperature: 70 °C. Maximum pressure: 
50 bar. Available in blue. 

8. SM673/10 Hose, CSM Sanechem,  50/70 L 
25 m with metal fitting clamp

Hose for the food industry. Excellent for central washing 
systems and for pressurised water from water supply networks. 
It consists of four special layers of plastic, resistant to alkaline 
and acidic environments. Its external surface is entirely 
smooth and does not absorb dirt; it is resistant to animal and 
plant fats. Maximum temperature: 70 °C. Maximum pressure: 
50 bar. Available in blue.

9. SM673/11 Hose, CSM Sanechem,  50/70 L 
30 m with metal fitting clamp

Hose for the food industry. Excellent for central washing 
systems and for pressurised water from water supply networks. 
It consists of four special layers of plastic, resistant to alkaline 
and acidic environments. Its external surface is entirely 
smooth and does not absorb dirt; it is resistant to animal and 
plant fats. Maximum temperature: 70 °C. Maximum pressure: 
50 bar. Available in blue.

5 6
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5. SM673/7 Wąż CSM Sanechem  50/70 L 
10 mb okuty zacisk

Wąż dla sektora spożywczego. Doskonały do centralnych 
systemów mycia, jak również do wody pod ciśnieniem z sieci 
wodociągowej. Składa się z  czterech specjalnych warstw 
tworzywa sztucznego, odpornych na środowisko zasadowe 
i kwaśne. Jego powierzchnia zewnętrzna jest zupełnie 
gładka i nie absorbuje brudu, odporna na tłuszcze zwierzęce 
i roślinne. Maksymalna temperatura: 70 °C. Maksymalne 
ciśnienie: 50 bar. Występuje w kolorze niebieskim.

6. SM673/8 Wąż CSM Sanechem  50/70 L 
15 mb okuty zacisk

Wąż dla sektora spożywczego. Doskonały do centralnych 
systemów mycia, jak również do wody pod ciśnieniem 
z sieci wodociągowej. Składa się z  czterech specjalnych 
warstw tworzywa sztucznego, odpornych na środowisko 
zasadowe i kwaśne. Jego powierzchnia zewnętrzna jest 
zupełnie gładka i nie absorbuje brudu,odporna na tłuszcze 
zwierzęce i roślinne. Maksymalna temperatura: 70°C. 
Maksymalne ciśnienie: 50 bar. Występuje w kolorze niebieskim.

7. SM673/9 Wąż CSM Sanechem 50/70 L 
20 mb okuty zacisk

Wąż dla sektora spożywczego. Doskonały do centralnych 
systemów mycia, jak również do wody pod ciśnieniem 
z sieci wodociągowej.  Składa się z czterech specjalnych warstw 
tworzywa sztucznego, odpornych na środowisko zasadowe 
i kwaśne. Jego powierzchnia zewnętrzna jest zupełnie 
gładka i nie absorbuje brudu,odporna na tłuszcze zwierzęce 
i roślinne. Maksymalna temperatura: 70 °C. Maksymalne 
ciśnienie: 50 bar. Występuje w kolorze niebieskim. 

8. SM673/10 Wąż CSM Sanechem  50/70 L 
25 mb okuty zacisk

Wąż dla sektora spożywczego. Doskonały do centralnych 
systemów mycia, jak również do wody pod ciśnieniem 
z sieci wodociągowej.  Składa się z czterech specjalnych warstw 
tworzywa sztucznego, odpornych na środowisko zasadowe 
i kwaśne. Jego powierzchnia zewnętrzna jest zupełnie 
gładka i nie absorbuje brudu, odporna na tłuszcze zwierzęce 
i roślinne. Maksymalna temperatura: 70 °C. Maksymalne 
ciśnienie: 50 bar. Występuje w kolorze niebieskim.

9. SM673/11 Wąż CSM Sanechem  50/70 L 
30 mb okuty zacisk

Wąż dla sektora spożywczego. Doskonały do centralnych 
systemów mycia, jak również do wody pod ciśnieniem 
z sieci wodociągowej.  Składa się z czterech specjalnych warstw 
tworzywa sztucznego, odpornych na środowisko zasadowe 
i kwaśne. Jego powierzchnia zewnętrzna jest zupełnie 
gładka i nie absorbuje brudu, odporna na tłuszcze zwierzęce 
i roślinne. Maksymalna temperatura: 70 °C. Maksymalne 
ciśnienie: 50 bar. Występuje w kolorze niebieskim.
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10. SM196 Connecting hose for 
retractable drum (water)

This hose is specially prepared to be connected to self-
retracting reel with water intake or terminal.

11. SM-157 Connecting hose for mobile 
station (water)

This hose is specially prepared to be connected to the mobile 
station with water intake.

12. SM-240 Connecting hose for mobile 
station (air)

This hose is specially prepared to be connected to the mobile 
station with compressed air intake.

10
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10. SM196 Wąż przyłączeniowy bębna 
samozwijającego (woda)

Specjalnie przygotowany wąż do połączenia bębna 
samozwijającego z ujęciem wody lub terminalem.

11. SM-157 Wąż przyłączeniowy do stacji 
mobilnej ( woda)

Specjalnie przygotowany wąż do połączenia stacji mobilnej z 
ujęciem wody.

12. SM-240 Wąż przyłączeniowy do stacji 
mobilnej ( powietrze)

Specjalnie przygotowany wąż do połączenia stacji mobilnej z 
ujęciem sprężonego powietrza.

12
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13. CSM-01 Lance connection, 1/2" valve, 
brass

Set of compatible accessories which allow the user to quickly 
connect and disconnect washing and foaming lances after 
screwing it on the CSM hose.

14. CSM-01/1 Lance connection, 1/2" valve, 
acid-proof steel

Set of compatible accessories which allow the user to quickly 
connect and disconnect washing and foaming lances after 
screwing it on the CSM hose.

15. CSM-01/3 Lance connection, 1/2" valve, 
in rubber coating

Set of compatible accessories which allow the user to quickly 
connect and disconnect washing and foaming lances after 
screwing it on the CSM hose.

16. SM-002/1 Hanger for hose and lances Hose hanger, attractively designed and made of acid-proof 
steel, the lower part containing convenient hanger for 
washing and foaming lances.

17. SM-002/1 Hanger for 25L canister Compact, durable and attractively designed acid-proof steel 
hanger for one canister with  washing agent

18. SM325 5L canister casing for satellite 
stations

Special enclosure designed to enable the satellite unit to take 
washing agents from small five litre canisters. Enclosure made 
of acid-proof steel.

19. SM-109 Lance hanger Attractively designed acid-proof steel hanger for three lances:  
for washing, foaming and disinfecting.

13
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13. CSM-01 Przyłącze lancy zawor 1/2" 
mosiądz

Zestaw odpowiednich akcesoriów, które po dokręceniu do 
węża CSM pozwalają na szybkie podłączanie i odłączanie lanc 
do mycia i pianowania.

14. CSM-01/1 Przyłącze lancy zawór 1/2" stal 
kwasoodporna

Zestaw odpowiednich akcesoriów, które po dokręceniu do 
węża CSM pozwalają na szybkie podłączanie i odłączanie lanc 
do mycia i pianowania.

15. CSM-01/3 Przyłącze lancy zawór 1/2" w 
osłonie gumowej

Zestaw odpowiednich akcesoriów, które po dokręceniu do 
węża CSM pozwala na szybkie podłączanie i odłączanie lanc 
do mycia i pianowania.

16. SM-002/1 Wieszak na wąż i lance Estetyczny, wykonany ze stali kwasoodpornej wieszak na wąż, 
który w swojej dolnej części zawiera wygodny wieszak na 
lance do mycia i pianowania.

17. SM-002/1 Wieszak na kanister 25L Zwarty, mocny, estetyczny, wykonany ze stali kwasoodpornej 
wieszak na jeden kanister ze środkiem myjącym.

18. SM325 Obudowa kanistra 5L do 
satelity

Specjalna obudowa umożliwiająca  pobieranie przez satelitę 
środka myjącego z małych pięciolitrowych kanistrów. 
Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej.

19. SM-109 Wieszak na lance Estetyczny, wykonany ze stali kwasoodpornej wieszak na trzy 
lance:  do mycia, pianowania i dezynfekcji.

16
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20. CSM-05/25 Foaming lance, 250 mm, 
WHITE

Lance made of acid-proof steel tube with  vulcanised 
rubber handle and proper nozzle designed for applying 
foam.

21. CSM-05/24 Rinsing lance, 250 mm, BLACK 
(available on request)

Lance made of acid-proof steel tube with  vulcanised 
rubber handle and proper nozzle designed for rinsing 
(tailored to meet the client's individual request).

22. CSM-05/20 Rinsing lance, 250 mm, RED 
(angle, 25/25)

Lance made of acid-proof steel tube with  vulcanised 
rubber handle and proper nozzle designed for standard 
rinsing. Jet angle: 25°, output capacity: 25 l/min.

23. CSM-05/22 Rinsing lance, 250 mm, BLUE 
(point, 00/30)

Lance made of acid-proof steel tube with  vulcanised 
rubber handle and proper nozzle designed for rinsing. 
Point type nozzle, output capacity: 30 l/min.

24. CSM-05/23 Rinsing lance, 250 mm, 
ORANGE (point, 00/40)

Lance made of acid-proof steel tube with vulcanised 
rubber handle and proper nozzle designed for rinsing. 
Point type nozzle, output capacity: 40 l/min.

25. CSM-05/21 Rinsing lance, 250 mm, GREEN 
(angle, 25/30)

Lance made of acid-proof steel tube with  vulcanised 
rubber handle and proper nozzle designed for rinsing 
hardly accessible spots. Jet angle: 25°, output capacity: 
30 l/min.

26. CSM-05/19 Rinsing lance, 250 mm, 
YELLOW (disinfecting, 15/20)

Lance made of acid-proof steel tube with  vulcanised 
rubber handle and proper nozzle designed for spray 
disinfection. Jet angle: 15°, output capacity: 20 l/min.

L.P NR KAT. NAZWA OPIS

20. CSM-05/25 Lanca do pianowania 250 mm 
BIAŁA

Lanca wykonana z rury kwasoodpornej z wulkanizowaną 
gumową rękojeścią i odpowiednią dyszą przeznaczoną do 
nakładania piany.

21. CSM-05/24 Lanca do płukania 250 mm 
CZARNA (pod zamówienie)

Lanca wykonana z rury kwasoodpornej z wulkanizowaną 
gumową rękojeścią i odpowiednią dyszą przeznaczoną do 
płukania (dobrana indywidualnie na życzenie klienta). 

22. CSM-05/20 Lanca do płukania 250 mm 
CZERWONA (kątowa 25/25)

Lanca wykonana z rury kwasoodpornej z wulkanizowaną 
gumową rękojeścią i odpowiednią dyszą przeznaczoną do 
płukania standardowego. Kąt strumienia 25°, wydajność 
25 l/min.

23. CSM-05/22 Lanca do płukania 250 mm 
NIEBIESKA (punktowa 00/30)

Lanca wykonana z rury kwasoodpornej z wulkanizowaną 
gumową rękojeścią i odpowiednią dyszą przeznaczoną do 
płukania. Dysza punktowa, wydajność 30 l/min.

24. CSM-05/23 Lanca do płukania 250 mm 
POMARAŃCZOWA (punktowa 
00/40)

Lanca wykonana z rury kwasoodpornej z wulkanizowaną 
gumową rękojeścią i odpowiednią dyszą przeznaczoną do 
płukania. Dysza punktowa, wydajnosć 40 l/min.

25. CSM-05/21 Lanca do płukania 250 mm 
ZIELONA (kątowa 25/30)

Lanca wykonana z rury kwasoodpornej z wulkanizowaną 
gumową rękojeścią i odpowiednią dyszą przeznaczoną do 
płukania trudno dostępnych miejsc. Kąt strumienia 25°, 
wydajność 30 l/min.

26. CSM-05/19 Lanca do płukania 250 mm 
ŻÓŁTA (dezynfekcyjna 15/20)

Lanca wykonana z rury kwasoodpornej z wulkanizowaną 
gumową rękojeścią i odpowiednią dyszą przeznaczoną do 
dezynfekcji natryskowej. Kąt strumienia 15°, wydajność 
20 l/min.
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27. CSM-05/1 Foaming lance with shield, 
75 mm, WHITE

Short lance for foaming with nozzle in a special shield.

28. CSM-05/15 Lance for rinsing in a shield, 
75 mm, BLACK (available on 
request)

Short lance for rinsing with nozzle in special shield 
(tailored to meet the client's individual request). 

29. CSM-05/14 Rinsing lance with shield, 
75 mm, RED (angle, 25/25)

Short rinsing lance with angular nozzle in special shield. 
Jet angle: 25°, output capacity: 25 l/min.

30. CSM-05/13 Rinsing lance with shield, 
75 mm, BLUE (point, 00/30)

Short lance for rinsing hardly accessible spots, with nozzle 
in special shield. Point type nozzle, output capacity: 
30 l/min.

31. CSM-05/17 Rinsing lance with shield, 
75 mm, ORANGE (point,  
00/40)

Short lance for rinsing hardly accessible spots, with nozzle 
in special shield. Point nozzle, output capacity: 40 l/min.

32. CSM-05/12 Rinsing lance with shield, 
75 mm, GREEN (angle, 25/30)

Short rinsing lance with angle nozzle in a special shield. 
Jet angle: 25°, output capacity: 30 l/min.

33. CSM-05/16 Rinsing lance with shield, 
75 mm, YELLOW (disinfecting, 
15/20)

Short lance for spray disinfection with nozzle in special 
shield. Jet angle: 25°, output capacity: 30 l/min.

L.P NR KAT. NAZWA OPIS

27. CSM-05/1 Lanca do pianowania z osłoną 
75 mm BIAŁA

Krótka lanca do pianowania z dyszą w specjalnej osłonie.

28. CSM-05/15 Lanca do płukania z osłoną 
75 mm CZARNA (pod 
zamówienie)

Krótka lanca do płukania z dyszą w specjalnej osłonie 
(dobrana indywidualnie na życzenie klienta).

29. CSM-05/14 Lanca do płukania z osłoną 
75 mm CZERWONA (kątowa 
25/25)

Krótka lanca do płukania z dyszą kątową w specjalnej 
osłonie. Kąt strumienia 25°, wydajność 25 l/min.

30. CSM-05/13 Lanca do płukania z osłoną 
75 mm NIEBIESKA (punktowa 
00/30)

Krótka lanca do płukania trudno dostępnych miejsc, 
z dyszą w specjalnej osłonie. Dysza punktowa, wydajność 
30 l/min.

31. CSM-05/17 Lanca do płukania z osłoną 
75 mm POMARAŃCZOWA 
(punkowa 00/40)

Krótka lanca do płukania trudno dostępnych miejsc, 
z dyszą w specjalnej osłonie. Dysza punktowa, wydajność 
40 l/min.

32. CSM-05/12 Lanca do płukania z osłoną 
75 mm ZIELONA (kątowa 
25/30)

Krótka lanca do płukania z dyszą kątową w specjalnej 
osłonie. Kąt strumienia 25°, wydajność 30 l/min.

33. CSM-05/16 Lanca do płukania z osłoną 
75 mm ŻÓŁTA (dezynfekcyjna 
15/20)

Krótka lanca do dezynfekcji natryskowej z dyszą 
w specjalnej osłonie. Kąt strumienia 15°, wydajność 
20 l/min.
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34. SM698/1 Foaming lance, 500 mm, 
WHITE

Lance made of acid-proof steel tube with vulcanised 
rubber handle and proper nozzle designed for applying 
foam.

35. WG006/7 Rinsing lance, 500 mm, BLACK 
(available on request)

Lance made of acid-proof steel tube with  vulcanised 
rubber handle and proper nozzle designed for rinsing 
(tailored to meet the client's individual request).

36. WG006/3 Rinsing lance, 500 mm, RED 
(angle, 25/25)

Lance made of acid-proof steel tube with vulcanised 
rubber handle and proper nozzle designed for rinsing. 
Angled nozzle. Jet angle: 25°, output capacity: 25 l/min.

37. WG006/5 Rinsing lance, 500 mm, BLUE 
(point, 00/30)

Lance made of acid-proof steel tube with vulcanised 
rubber handle and proper nozzle designed for rinsing 
hardly accessible spots. Point type nozzle, output capacity: 
30 l/min.

38. WG006/6 Rinsing lance, 500 mm, 
ORANGE (point, 00/40)

Lance made of acid-proof steel tube with  vulcanised 
rubber handle and proper nozzle designed for rinsing 
hardly accessible spots. Point type nozzle, output capacity: 
40 l/min.

39. WG006/4 Rinsing lance, 500 mm, GREEN 
(angle, 25/30)

Lance made of acid-proof steel tube with vulcanised 
rubber handle and proper nozzle designed for rinsing. 
Angled nozzle. Jet angle: 25°, output capacity: 30 l/min.

40. WG006/2 Rinsing lance, 500 mm, 
YELLOW (disinfecting, 15/20)

Lance for spray disinfection with nozzle in special shield.
Jet angle: 15°, output capacity: 20 l/min.
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34. SM698/1 Lanca do pianowania 500 mm 
BIAŁA

Lanca wykonana z rury kwasoodpornej z wulkanizowaną 
gumową rękojeścią i odpowiednią dyszą przeznaczoną do 
nakładania piany.

35. WG006/7 Lanca do płukania 500 mm 
CZARNA (pod zamówienie )

Lanca wykonana z rury kwasoodpornej z wulkanizowaną 
gumową rękojeścią i odpowiednią dyszą przeznaczoną do 
płukania (dobrana indywidualnie na życzenie klienta). 

36. WG006/3 Lanca do płukania 500 mm 
CZERWONA (kątowa 25/25)

Lanca wykonana z rury kwasoodpornej z wulkanizowaną 
gumową rękojeścią i odpowiednią dyszą przeznaczoną do 
płukania. Dysza umieszczona pod kątem. Kąt strumienia 
25°, wydajność 25 l/min.

37. WG006/5 Lanca do płukania 500 mm 
NIEBIESKA (punktowa 00/30)

Lanca wykonana z rury kwasoodpornej z wulkanizowaną 
gumową rękojeścią i odpowiednią dyszą przeznaczoną 
do płukania trudno dostępnych miejsc. Dysza punktowa, 
wydajność 30 l/min.

38. WG006/6 Lanca do płukania 500 mm 
POMARAŃCZOWA (punktowa 
00/40)

Lanca wykonana z rury kwasoodpornej z wulkanizowaną 
gumową rękojeścią i odpowiednią dyszą przeznaczoną 
do płukania trudno dostępnych miejsc. Dysza punktowa, 
wydajność 40 l/min.

39. WG006/4 Lanca do płukania 500 mm 
ZIELONA (kątowa 25/30)

Lanca wykonana z rury kwasoodpornej z wulkanizowaną 
gumową rękojeścią i odpowiednią dyszą przeznaczoną do 
płukania. Dysza umieszczona pod kątem. Kąt strumienia 
25°, wydajność 30 l/min.

40. WG006/2 Lanca do płukania 500 mm 
ŻÓŁTA (dezynfekcyjna 15/20)

Lanca do dezynfekcji natryskowej z dyszą w specjalnej 
osłonie. Kąt strumienia 15°, wydajność 20 l/min.
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41. CSM-15 Automatic hose retractor, 
NEDERMAN 886

Hose self-retracting hanger made of acid-proof steel. 
Capacity: up to 30 m of hose.

42. CSM-151/3 Automatic hose retractor, 
E-544, 1/2” |30 m

Hose self-retracting hanger made of acid-proof steel. 
Capacity: up to 30 m of hose.

43. SM-049/12 Mounting plate for retractor, 
NEDERMAN 886

Counterplate with installation holes, made of stainless 
steel. Designed for the mounting of hose self-retracting 
hangers. Used for installation on layered boards.

44. SM-019 Retractor universal installation 
plate

Counterplate with installation holes, made of stainless 
steel. Designed for the mounting of hose self-retracting 
hangers. Used for installation on layered boards.

45. CSM-16 Reinforced pipeline to the 
mobile satellite unit

Set of relevant accessories which allow the user to 
quickly connect and disconnect the mobile satellite after 
screwing it to a pipeline.

46. SM328/1 Retractor positioner The swinging mounting of the reel allows its position to 
be horizontally changed. The positioner allows the user to 
change the reel position within 180°.

41
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41. CSM-15 Automatyczny zwijacz węża 
NEDERMAN 886

Wieszak samozwijający wąż wykonany ze stali kwaso-
odpornej. Pojemność do 30 mb węża.

42. CSM-151/3 Automatyczny zwijacz węża 
E-544 1/2” |30 m

Wieszak samozwijający wąż wykonany ze stali kwaso-
odpornej. Pojemność do 30 mb węża.

43. SM-049/12 Płyta montażowa do zwijacza 
NEDERMAN 886

Płyta oporowa z otworami montażowymi wykonana 
ze stali kwasoodpornej. Do mocowania wieszaków 
samozwijających wąż. Wykorzystywana do montażu na 
płytach warstwowych.

44. SM-019 Płyta montażowa do zwijacza, 
uniwersalna

Płyta oporowa z otworami montażowymi wykonana 
ze stali kwasoodpornej. Do mocowania wieszaków 
samozwijających wąż. Wykorzystywana do montażu na 
płytach warstwowych.

45. CSM-16 Uzbrojenie rurociągu do 
satelity mobilnego

Zestaw odpowiednich akcesoriów, które po dokręceniu do 
rurociągu pozwalają  na szybkie podłączenie i odłączenie 
satelity mobilnego.

46. SM328/1 Obrotnica zwijacza Uchylne mocowanie bębna pozwalające na poziomą 
zmianę jego położenia. Obrotnica pozwala na zmianę 
pozycji bębna w zakresie 180°.

43
44
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47. SM-050 Female quick connector/
socket AKBO_ 1/2” int. thread

Female quick connector with the 1/2" internal thread, 
made of stainless steel. Recommended to be used with 
central washing systems.

48. SM-050/3 Female quick connector/
socket AKBO_ 1/2” ext. thread

Female quick connector with the 1/2" external thread, 
made of stainless steel. Recommended to be used with 
central washing systems.

49. SM-049 Male quick connector/plug, 
1/2” int. thread

Male quick connector with the 1/2" internal thread, made 
of stainless steel. Recommended to be used with central 
washing systems.

50. SM-075 Male quick connector/plug, 
1/4” int. thread

Male quick connector with the 1/4" internal thread, made 
of stainless steel. Recommended to be used with central 
washing systems.

51. SM-075/1 Male quick connector/plug, 
3/8” int. thread

Male quick connector with the 3/8" internal thread, made 
of stainless steel. Recommended to be used with central 
washing systems.

52. SM-026/1 Female quick connector/
socket air_ 1/2” int. thread

Female quick connector with the 1/2" internal thread, 
made of brass. Recommended to be used for supplying 
central washing systems with compressed air.

53. SM-026 Female quick connector/
socket air_ 1/2” ext. thread

Female quick connector with the 1/2" external thread, 
made of brass. Recommended to be used for supplying 
central washing systems with compressed air.

54. SM-037 Hose screw-on fitting, 1/2” ext. 
thread

Reusable end piece for do-it-yourself assembly, provided 
as an equivalent for hydraulic fittings. Made of stainless 
steel

55. SM-037/1 Complete hose fitting, 
clamped

Hose fitting, 1/2" , made of stainless steel. Single use 
fitting.

52
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47. SM-050 Szybkozłączka żeńska/gniazdo 
AKBO_ 1/2” gw

Szybkozłącze żeńskie z gwintem wewnętrznym 1/2” 
wykonane ze stali nierdzewnej. Rekomendowane do 
centralnych systemów mycia.

48. SM-050/3 Szybkozłączka żeńska/gniazdo 
AKBO_ 1/2” gz

Szybkozłącze żeńskie z gwintem zewnętrznym 1/2” 
wykonane ze stali nierdzewnej. Rekomendowane do 
centralnych systemów mycia.

49. SM-049 Szybkozłączka męska/wtyk 
1/2” gw

Szybkozłącze męskie z gwintem wewnętrznym 1/2" 
wykonane ze stali nierdzewnej. Rekomendowane do 
centralnych systemów mycia.

50. SM-075 Szybkozłączka męska/wtyk 
1/4” gw

Szybkozłącze męskie z gwintem wewnętrznym 1/4" 
wykonane ze stali nierdzewnej. Rekomendowane do 
centralnych systemów mycia.

51. SM-075/1 Szybkozłączka męska/wtyk 
3/8” gw

Szybkozłącze męskie z gwintem wewnętrznym 3/8" 
wykonane ze stali nierdzewnej. Rekomendowane do 
centralnych systemów mycia.

52. SM-026/1 Szybkozłączka żeńska/gniazdo 
powietrze_ 1/2” gw

Szybkozłącze żeńskie z gwintem wewnętrznym 1/2” 
wykonane z mosiądzu. Rekomendowane do zasilania 
centralnych systemów mycia sprężonym powietrzem.

53. SM-026 Szybkozłączka żeńska/gniazdo 
powietrze_ 1/2” gz

Szybkozłącze żeńskie z gwintem zewnętrznym 1/2” 
wykonane z mosiądzu. Rekomendowane do zasilania 
centralnych systemów mycia sprężonym powietrzem.

54. SM-037 Okucie do węża zakręcane 
1/2” gz

Końcówka wielokrotnego użytku do samodzielnego 
montażu, zastępująca hydrauliczne okucia. Wykonana ze 
stali kwasoodpornej.

55. SM-037/1 Okucie do węża zaciskane 
komplet

Okucie węża 1/2" wykonane ze stali nierdzewnej. Okucie 
jednorazowe.

53
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56. SM470 TORNADO mobile station 
without equipment

Standalone system consisting of pump unit,  compressor, 
washing agent intake system and  control system. The 
whole system is contained in an attractively designed and 
durable enclosure made of acid-proof steel.

57. SM485 PSH M-1 Hygiene Sluice, 
without fittings

Sluice designed for disinfecting occupational footwear 
soles and wheels of transport carriages. The appliance 
controlled by photocells at the entrance and exit of the 
factory production facilities. Disinfection takes place 
when passing through the foam with disinfectant.

56
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56. SM470 Mobilna stacja TORNADO 
bez osprzętu

Samodzielne urządzenie składające się z jednostki 
pompowej, kompresora, układu zasysania środka 
myjącego i sterowania. Całość zamknięta w estetycznej i 
trwałej obudowie wykonanej ze stali kwasoodpornej.

57. SM485 Śluza higieniczna PSH M-1, 
bez armatury

Śluza przeznaczona  do dezynfekcji podeszew obuwia 
roboczego oraz kół wózków transportowych. Urządzenie 
załączane fotokomórkami przy wejściu oraz wyjściu z 
pomieszczeń produkcyjnych. Dezynfekcja odbywa się 
w trakcie przejście przez pianę wytworzoną ze środka 
dezynfekcyjnego.

57
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58. CSM-02 Pump Seko PR01 Analogue peristaltic pump with rate control for dosing 
rinsing and shine products for catering and industrial 
dishwashing machines. Output capacity: up to 1 l/h, 
power supply: 230V. 

59. CSM-02/2 Pump Seko PR04 Analogue peristaltic pump with rate control for dosing 
rinsing and shine products for catering and industrial 
dishwashing machines. Output capacity: up to 4 l/h, 
power supply: 230V.

60. DOZ-09 Pump Seko CR10 Digital peristaltic pump controlled by means of  
conductivity probe and designed for dosing washing 
products for catering and industrial dishwashing 
machines. Measuring range: 0,2 - 10 mS, output capacity: 
up to 10 L/h, power supply: 230V.

61. SM398 Pump Seko Twindose 

40LL Plus

Automatic dosing system for catering and industrial 
dishwashing machines, equipped with two pumps for 
detergent and shine agent. The system is controlled by 
an induction probe with the possibility to select the time 
adjustment and the dosing rate. Measuring range: 0,2 - 
100 mS, detergent pump output capacity - up to 10 L/h, 
power supply: 24/230V. 

62. SM207/1 Pump Prodose Dema Manual pump designed for dosing chemical products; it 
doses a specified amount of the product; it is operated by 
pressing the button. Wall-mounted; available with plastic 
spout.

58 59 60
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58. CSM-02 Pompa Seko PR01 Analogowa pompa perystaltyczna z regulacją prędkości, 
do dozowania produktów płucząco-nabłyszczających do 
zmywarek gastronomicznych, przemysłowych. Wydajność 
do 1 l/h, zasilanie 230V. 

59. CSM-02/2 Pompa Seko PR04 Analogowa pompa perystaltyczna z regulacją prędkości, 
do dozowania produktów myjących do zmywarek 
gastronomicznych, przemysłowych. Wydajność do 4 l/h, 
zasilanie 230V.

60. DOZ-09 Pompa Seko CR10 Cyfrowa pompa perystaltyczna sterowana sondą 
przewodności, do dozowania produktów myjących do 
zmywarek gastronomicznych, przemysłowych. Zakres 
pomiarowy 0,2 - 10 mS, wydajność do 10 l/h, zasilanie 
230V.

61. SM398 Pompa Seko Twindose 
40LL Plus

Automatyczny system dozujący do zmywarek 
gastronomicznych i przemysłowych, z dwoma pompami 
do detergentu oraz środka nabłyszczającego. Układ 
sterowany sondą indukcyjną z możliwością wyboru 
regulacji czasu i prędkości dozowania. Zakres pomiarowy 
0,2 - 100 mS, wydajność pompy detergentu - do 10 L/h, 
zasilanie 24/230V. 

62. SM207/1 Pompa Prodose Dema Pompa ręczna do dozowania produktów chemicznych, 
dozuje określoną ilość produktu, działa poprzez 
nacisnięcie przycisku. Montaż na ścianę, dostępna wersja 
z plastikową wylewką.

61 62
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63. SM-177 Mixer Promax 1pr hose Dosing and mixing system designed for filling up tubs, scrubber 
reservoir and buckets with a ready working solution of washing 
agents and disinfectants. Through the use of special nozzles, it allows 
precisely dosing the preparation as required for the concentrates 
being used and preparing working solutions with a concentration 
rate ranging from 0.2 to 15%. Easy to install and use; supplied with 
water from the building network. The system is equipped with an 
agent backflow protection provided to prevent the water supply 
from getting chemically contaminated. The system version is 
designed for 1 product with discharge hose with an output capacity 
of 16 l/min.

64. SM451 Mixer Promax 4pr hose Dosing and mixing system designed for filling up tubs, scrubber 
reservoir and buckets with a ready working solution of washing 
agents and disinfectants. Through the use of special nozzles, it allows 
precisely dosing the preparation as required for the concentrates 
being used and preparing working solutions with a concentration 
rate ranging from 0.2 to 15%. Easy to install and use; supplied with 
water from the building network. The system is equipped with an 
agent backflow protection provided to prevent the water supply from 
getting chemically contaminated. The system version is designed for 
4 products with discharge hose with an output capacity of 16 l/min.

65. SM-176 Mixer Promax 1pr bottle Dosing and mixing system designed for filling up canisters and 
spray bottles with a ready working solution of washing agents and 
disinfectants. Through the use of special nozzles, it allows precisely 
dosing the preparation as required for the concentrates being 
used and preparing working solutions with a concentration rate 
ranging from 0.2 to 15%. Easy to install and use; supplied with water 
from the building network. The system is equipped with an agent 
backflow protection provided to prevent the water supply from 
getting chemically contaminated. The system version is designed for 
1 product with a bottle spout with an output capacity of 4 l/min.

66. SM-176/1 Mixer Promax 4pr bottle Dosing and mixing system designed for filling up canisters and 
spray bottles with a ready working solution of washing agents 
and disinfectants. Through the use of special nozzles, it allows 
precisely dosing the preparation as required for the concentrates 
being used and preparing working solutions with a concentration 
rate ranging from 0.2 to 15%. Easy to install and use; supplied with 
water from the building network. The system is equipped with an 
agent backflow protection provided to prevent the water supply 
from getting chemically contaminated. The system version is 
designed for 4 products with a bottle spout with an output capacity 
of 4 l/min.

63 64 65 66

L.P NR KAT. NAZWA OPIS

63. SM-177 Mieszacz Promax 1pr wąż System dozująco-mieszający do napełniania wanien, zbiorników 
szorowarek, wiaderek gotowym roztworem roboczym 
preparatów myjąco-dezynfekcyjnych. Poprzez zastosowanie 
odpowiednich dysz, umożliwia precyzyjne dozowanie preparatu, 
właściwe dla stosowanych koncentratów i przygotowanie 
roztworów roboczych o stężeniu w zakresie od 0,2 do 15%. 
Łatwa instalacja oraz użytkowanie, zasilany wodą z instalacji 
budynku. Urządzenie wyposażone w zabezpieczenie chroniące 
przed wstecznym przepływem czynnika, w celu uniknięcia 
chemicznego zanieczyszczenia dopływu wody. Wersja urzą-
dzenia na 1 produkt z wężem spustowym o wydajności 16 l/min.

64. SM451 Mieszacz Promax 4pr wąż System dozująco-mieszający do napełniania wanien, 
zbiorników szorowarek, wiaderek gotowym roztworem 
roboczym preparatów myjąco-dezynfekcyjnych. Poprzez 
zastosowanie odpowiednich dysz, umożliwia precyzyjne 
dozowanie preparatu, właściwe dla stosowanych koncentratów 
i przygotowanie roztworów roboczych o stężeniu w zakresie od 
0,2 do 15%. Łatwa instalacja oraz użytkowanie, zasilany wodą 
z instalacji budynku. Urządzenie wyposażone w zabezpieczenie 
chroniące przed wstecznym przepływem czynnika, w celu 
uniknięcia chemicznego zanieczyszczenia dopływu wody.
Wersja urządzenia na 4 produkty z wężem spustowym o wydaj-
ności 16 l/min.

65. SM-176 Mieszacz Promax 1pr butelka System dozująco-mieszający do napełniania kanistrów, butelek 
z rozpylaczami, gotowym roztworem roboczym preparatów 
myjąco-dezynfekcyjnych. Poprzez zastosowanie odpowiednich 
dysz, umożliwia precyzyjne dozowanie preparatu, właściwe 
dla stosowanych koncentratów i przygotowanie roztworów 
roboczych o stężeniu w zakresie od 0,2 do 15%. Łatwa instalacja 
oraz użytkowanie, zasilany wodą z instalacji budynku. Urządzenie 
wyposażone w zabezpieczenie chroniące przed wstecznym 
przepływem czynnika, w celu uniknięcia chemicznego zanie-
czyszczenia dopływu wody. Wersja urządzenia na 1 produkt 
z wylewką do butelki o wydajności 4 l/min.

66. SM-176/1 Mieszacz Promax 4pr butelka System dozująco-mieszający do napełniania kanistrów, butelek 
z rozpylaczami, gotowym roztworem roboczym preparatów 
myjąco-dezynfekcyjnych. Poprzez zastosowanie odpowiednich 
dysz, umożliwia precyzyjne dozowanie preparatu, właściwe 
dla stosowanych koncentratów i przygotowanie roztworów 
roboczych o stężeniu w zakresie od 0,2 do 15%. Łatwa instalacja 
oraz użytkowanie, zasilany wodą z instalacji budynku. Urządzenie 
wyposażone w zabezpieczenie chroniące przed wstecznym 
przepływem czynnika, w celu uniknięcia chemicznego zanie-
czyszczenia dopływu wody. Wersja urządzenia na 4 produkty 
z wylewką do butelki o wydajności 4 l/min.
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67. SM-180 Mixer ProWash with 
15 m hose

Multi-functional system for the food industry and the catering 
business, designed for washing and disinfecting washable surfaces, 
floors, walls, machines and food storage containers. Supplied with 
water from the building network, with the possibility to connect the 
supply of two kinds of chemicals, e.g. for washing and disinfecting. 
Through the use of special nozzles, it allows precisely dosing 
the preparation as required for the concentrates being used and 
preparing working solutions with a concentration rate ranging from 
0.5 to 10%. The kit contains a 15 m long hose, a gun and two hangers 
for 5 kg canisters. The system is equipped with an agent backflow 
protection provided to prevent the water supply from getting 
chemically contaminated.

68. SM-180/2 Rapid mixer with 15 m 
hose

Dosing and mixing system for the food industry and the catering 
business. Provided for washing and disinfecting washable surfaces, 
floors, walls and machines. Stainless steel enclosure, one integrated 
handwheel for selecting the system operation mode, supplied with 
water from the building network, possibility to connect supplies of 
two kinds of chemicals: for washing and for disinfecting. Through the 
use of proper nozzles, it allows precisely dosing the preparation with 
concentration rates ranging from 0.5 to 10%. The kit contains a 15 m 
long hose and a gun with a foaming end piece.

69. CSM-13/3 Dispenser, 1 l, with flap, 
stainless steel

Elbow-operated soap or disinfectant dispenser made of stainless 
steel. It has a special flap provided to cover the one litre reservoir. 
Single dose: 5 ml.

70. CSM-17 Dispenser for V-fold 
towels

Dispenser for the V-fold type paper towels Made of polished acid-
proof steel. Capacity- two packs.
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67. SM-180 Mieszacz ProWash z 
wężem 15 m

Wielofunkcyjne urządzenie dla przemysłu spożywczego i gastronomii, 
przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych, 
podłóg, ścian, urządzeń, pojemników do przechowywania żywności. 
Zasilane wodą z instalacji budynku z możliwością podłączenia 
dwóch rodzajów chemii, np.  do mycia i do dezynfekcji. Poprzez 
zastosowanie odpowiednich dysz, umożliwia precyzyjne dozowanie 
preparatu, właściwe dla stosowanych koncentratów i przygotowanie 
roztworów roboczych o stężeniu w zakresie od 0,5 do 10%. W zestawie 
wąż o długości 15 m, pistolet oraz dwa wieszaki na kanistry 
5 kg. Urządzenie wyposażone w zabezpieczenie chroniące przed 
wstecznym przepływem czynnika, w celu uniknięcia chemicznego 
zanieczyszczenia dopływu wody.

68. SM-180/2 Mieszacz Rapid z wężem 
15 m

System dozująco-mieszający dla przemysłu spożywczego 
i gastronomii. Przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni 
zmywalnych, podłóg, ścian, urządzeń. Obudowa ze stali nierdzewnej, 
jedno zintegrowane pokrętło wyboru trybu pracy urządzenia, 
zasilane wodą z instalacji budynku, możliwość podłączenia dwóch 
rodzajów chemii do mycia i do dezynfekcji. Poprzez zastosowanie 
odpowiednich dysz, umożliwia precyzyjne dozowanie preparatu,  
stężeń od 0,5 do 10%. W zestawie wąż o długości 15 m oraz pistolet 
z końcówką do pianowania.

69. CSM-13/3 Dozownik 1 l z klapką, 
stal kwasoodporna

Dozownik lokciowy do mydła lub środka dezynfekcyjnego wykonany 
ze stali kwasoodpornej. Posiada specjalną klapkę maskującą 
jednolitrowy pojemnik. Jednorazowa doza 5 ml.

70. CSM-17 Podajnik na ręczniki ZZ Podajnik papierowych ręczników typu ZZ. Wykonany ze szlifowanej 
stali kwasoodpornej. Pojemność: dwa pakiety.
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Item PART No NAME DESCRIPTION

71. SM454 Dispenser hose, PR 4 Spare part for the washing product dosing pump.

72. SM454 Dispenser hose, PR 1 Spare part for the shine product dosing pump.

73. SM-180/1 Low-pressure hose for 
the ProWash mixer, 15 m

Spare part for ProWash.

74. SM590 Gun in rubber for the 
ProWash mixer

Spare part for ProWash.

75. SM591 Plastic gun for the 
ProWash mixer

Spare part for ProWash.

76. SM-02/3C Hanger with spillage tray On-wall system designed for hanging canisters with chemicals in 
the spillage tray next to dosing and mixing systems. Designed to 
be mounted above the floor which significantly facilitates keeping 
the place clean. It prevents chemical substances from leaking to the 
environment. Tub size: 30 x 40 cm.

77. SM652/1 Bin with spillage tray System designed for storing canisters with chemicals in the spillage 
tray next to dosing and mixing systems. The tray is installed above 
the floor, which significantly facilitates keeping the place clean. 
The system prevents chemical substances from leaking to the 
environment. Tub size: 30 x 40 cm.
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71. SM454 Jelitko dozownika PR 4 Część zamienna do pompki dozującej produkt myjący.

72. SM454 Jelitko dozownika PR 1 Część zamienna do pompki dozującej produkt nabłyszczający.

73. SM-180/1 Wąż niskociśnieniowy 
do mieszacza ProWash, 
15 mb

Część zamienna do ProWasha.

74. SM590 Pistolet w gumie do 
mieszacza ProWash

Część zamienna do ProWasha.

75. SM591 Pistolet plastikowy do 
mieszacza ProWash

Część zamienna do ProWasha.

76. SM-002/3C Wieszak z wanną 
wychwytową

System do montażu na ścianie, przeznaczony do podwieszania 
kanistrów z chemią w wannie wychwytowej przy urządzeniach 
dozująco-mieszających. Montowany nad podłogą, co w znaczny 
sposób ułatwia utrzymanie czystości. Zabezpiecza przed wyciekiem 
substancji chemicznych do otoczenia. Wymiary wanny 30 x 40 cm.

77. SM652/1 Kosz z wanną 
wychwytową

System przeznaczony do przechowywania kanistrów z chemią w 
wannie wychwytowej przy urządzeniach dozująco-mieszających. 
Wanna umieszczona nad podłogą w znaczny sposób ułatwia 
utrzymanie higieny. Układ zabezpiecza przed wyciekiem substancji 
chemicznych do otoczenia. Wymiary wanny 30 x 40 cm.
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