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środki czystości i opakowania dla branży
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HANDEL
DETALICZNY
Rynek handlu detalicznego w Polsce zmienia się bardzo dynamicznie

W niniejszej broszurze znajdą Państwo nasze propozycje produktów

m.in. pod wpływem coraz bardziej zróżnicowanych oczekiwań Klientów,

niezbędnych w każdej ze stref sklepu i rekomendowane przez nas

trendów gospodarczych, a nawet nieprzewidywalnych zdarzeń,

rozwiązania dla realizacji zadań:

których jesteśmy świadkami, a które wywołują ponadprzeciętny wzrost

( jak wyeksponować świeże wyroby, aby zachęcić Klienta do zakupu

sprzedaży online.
Róznorodność produktów oferowanych przez sklep i ich ceny nie są
jedynymi wyznacznikami sukcesu. Bez względu na format sklepu;
nowoczesny czy tradycyjny, duży czy mały, szczególne zadania stoją
przed właścicielami sklepów oferujących produkty świeże. To właśnie
produkty świeże są dla większości konsumentów głównym celem
zakupów offline.

( jak zapakować produkt, aby zamówiony online dotarł bezpiecznie
do Klienta
( jak wyposażyć personel i stanowsko pracy, aby zakupy były
komfortowe i bezpieczne
( jak zoptymalizowac koszty związane z obsługą sprzedaży
i utrzymaniem sklepu

KASA
Torby papierowe
( Funkcjonalne rozmiary, sprawdzone w handlu detalicznym
( Z uchwytami skrętnym, płaskim lub bez uchwytu
( Wzmocnione dno, wytrzymały uchwyt gwarantują bezpieczny transport
zakupów
( Ekologiczne-wykonane z papieru białego lub brązowego, o odpowiednich
gramaturach, nie podlegają opłacie recyklingowej
( Nadruki reklamowe w atrakcyjnych cenach (sitodruk) już od 800 sztuk
( Dla nadruków wykonywanych metodą fleksodruku w nakładach powyżej
5000 sztuk ceny ustalamy indywidualnie

Reklamówki foliowe
– wielorazowego użytku

( Wysokiej jakości folie, zgrzewy oraz nadruki indywidualne
( Realizacje szyte na miarę: optymalizujemy rozmiar, grubość, dobieramy surowiec
i nakład
( Nadruki realizujemy dla nakładów rzędu 35 tys. sztuk
( W stałej ofercie proponujemy uniwersalne torby sprawdzone przez wielu naszych
Klientów

Rolki do kas fiskalnych i terminali
( Pełna gama szerokości wstęgi i nawoju do urządzeń obecnych na rynku
( Wysokiej jakości nadruki indywidualne
( Wyprodukowane z papierów BPA Free (wyroby zgodne
z rozporządzeniem Komisji UE 2016/2235)

54% konsumentów

Dezynfekcja

obawia się dotknięcia terminala płatniczego.
Adyen Retail Report 2020

Stanowisko kasowe to miejsce największego natężenia ruchu i wzajemnych kontaktów
Klientów oraz Klientów z obsługą sklepu. Krótki czas obsługi w tym obszarze gra ogromną
rolę dla wyników sprzedaży i komfortu Kupujących.
Bezpieczeństwo higieniczne to kolejny kluczowy warunek udanych zakupów.
Dlatego rekomendujemy profesjonalne rozwiązania i preparaty:
( Preseptol QV do dezynfekcja powierzchni
( Preseptol Multi do dezynfekcja rąk i powierzchni
− po 60 sekundach uzyskujemy efekt biobóczy (preparaty niszczą bakterie, grzyby i prątki)
− po 120 sekundach eliminują dodatkowo wirusy (w tym COVID-19)
( Dozownik ze sciereczkami z włókniny
− stabilny, szczelny- w formie wiaderka
− umożliwia czyszczenie i dezynfekcję jednocześnie np. taśmy przesuwnej, klawiatury
kasy, terminali
− jednorazowe ściereczki to gwarncja pełnej higieny dezynfekowanych powierzchni

62% konsumentów

twierdzi, że jest w stanie nadłożyć drogi, aby odwiedzić sklepy, w których
nie ma kolejek lub które ułatwiają im robienie zakupów.
Ayden Retail Report 2020

HALA SPRZEDAŻY
Torebki papierowe na pieczywo
( Bogaty asortyment i zróżnicowane rozmiary torebek bez nadruku
i z nadrukami uniwersalnymi
( Formaty bez okienka, z oknem, białe lub brązowe
( Nadruki indywidualne dla nakładu od 30 000 sztuk

Opakowania foliowe
Niezbędne w każdym sklepie, produkty foliowe:
( Reklamówki „typu koszulka”, reklamówki na rolce, rękawice foliowe,
woreczki w roli
( Nie podlegaja opłacie recyklingowej
( Posiadają atesty do kontaktu z żywnością (pełna dokumentacja na
życzenie)

58% polskich konsumentów

nie może się doczekac sposobności ponownego robienia
zakupów dla przyjemności.
Adyen Retail Report 2020

Mycie i czyszczenie powierzchni
podłogowych
Posadzka hali sprzedaży to jedna z wizytówek sklepu.
Utrzymanie w czystości porowatych gresów nieszkliwionych, unikanie smug
na polerowanej podłodze, to zadania, które będą łatwe do wykonania
z użyciem odpowiednich preparatów i akcesorów.
Polecamy:
( PROFIBASIC F510 koncentrat do bieżącego ręcznego i maszynowego
mycia podłóg
( FLORMATIK FAT koncentrat do mycia bieżącego i do tłustych
zabrudzeń, usuwanych ręcznie i maszynowo również w obszarach
do wkontaktu z żywnością
Dlaczego polecamy koncentraty chemii profesjonalnej
polskiej marki LAKMA?
( dają doskonałe efekty mycia i obniżone koszty utrzymania czystości
( 5 litrów koncentratu=nawet 1000 litrów roztworu do mycia!
Mycie ręczne będzie łatwe i skuteczne z bezdotykową obsługą mopa
i z polecanymi przez nas akcesoriami:
( wózki jedno i dwu wiaderkowe z prasą
( profesjonalne mopy płaskie i stelaże typu SPEEDY

Nie odmawiajmy Klientom możliwości odwiedzin
w sklepie czystym i z lśniącą posadzką!

CUKIERNIA
52% konsumentów

twierdzi, że aranżacja sklepu ma duże znaczenie dlatego chce
zobaczyć strannie wyselekcjonowany asortyment, a nie tylko stosy
produktów. W przeciwnym razie, po co mieliby wychodzić z domu,
skoro mogą znaleźc to samo online.
Adyen Retail Report 2020

Pojemniki cukiernicze
( Klasyczne pojemniki z zespoloną pokrywką, w pełni
transparentne, to znane i ekonomiczne opakowania ciast
porcjowanych
Obok klasycznych pojemników polecamy pojemniki nowocześnie
zaprojektowane, z czarnym spodem z linii BONNIPACK
( Oryginalny kształt pojemników BONNIPACK pozwala doskonale
prezentować ciasto, zachęcając do zakupu przyczyniają się
do wzrostu sprzedaży
( Opakowania na torty kilku linii, w tym ACTIPACK są wytrzymałe,
idealnie zabezpieczają zawartość w drodze do domu i w trakcie
przechowywania
Wszystkie opakowania cukiernicze oferowane przez nas nadają
się do recyklingu i zostały wyprodukowane z surowców (RPET)
odzyskiwanych w procesie utylizacji. Proces produkcji opakowań
Guillin, prowadzony w obiegu zamkniętym otrzymał europejski znak
MORE.
Stosowanie opakowń RPET i ich przerób ma wpływ na obniżenie
emisji CO2.

Kartony cukiernicze
( Składane białe pudełka z uchwytem na torty i „szufelki” na ciasta
porcjowane to ekonomiczne, wygodne pakowanie wyrobów
cukierniczych na wynos
( Opakowania typu premium z uszlachetnionego kartonu z nadrukiem
to elegancka klasyka opakowań kartonowych
( Kartoniki z papieru kraft z okienkiem to nowoczesny wzór opakowania
na ciasteczka

Higiena rąk
Dobra praktyka higieniczna na każdym ze stoisk ze świeżąporcjowaną żywnością zaczyna się od higieny rąk personelu,
a ta decyduje o wizerunku sklepu.
Do mycia rąk zalecamy sprawdzonej jakości;
( mydło w płynie do dozowników nalewowych
( mydło w płynie do dozowników pianowych Milk & Vanilia
to niezwykle ekonomiczne rozwiązanie; z 5 litów płynu otrzymamy
ponad 7000 doz, podczas gdy z tej samej pojemności mydła w płynie
w przybliżeniu 3000 doz.
Higienę rąk dopełniają płyny i żele do higienicznej dezynfekcji:
( Preseptol DRN - wcierany w dłonie, bez spłukiwania, pozostawiony
do wyschnięcia niszczy na dłoniach bakterie, grzyby i wirusy.
Wielkość i organizacja stoiska cukierniczego ma wpływ na wybór
sposobu podawania mydeł i żeli, dlatego polecane przez nas prepraty
do rąk są dostępne w kanistrach do przelewania do dozowników
lub w butelkach z pompką.

TRADYCJA-LADY
58% polskich konsumentów

twierdzi, że po wybuchu pandemii nie kupowało w sklepach produktów innych niż podstawowe.
Adyen Retail Report 2020
Oznacza to jak ważną rolę dla dezycji zakupowych i ich ponawianiu ma zarówno ekspozycja produktów świeżych, zastosowanie opakowania
zapewniającego bezpieczeństwo higieniczne w drodze do domu oraz komfort przechowywania produktu.

Pojemniki zamykane
górną folią
Ekspozycja wyrobów w ladach garmażeryjnych i wygoda
oraz bezpieczeństwo ich transportu przez Klienta, w drodze
do domu jest dziś wyzwaniem dla właścicieli i managerów
sklepów.
Dlatego rekomendujemy:
( zgrzewarki i pojemniki do zgrzewu
Ręczne urządzenie do zgrzewu i pojemniki w kolorze
czarnym białym i transparentnym - wybranych dwóch liniiz całej gamy opakowań do zgrzewu, pozwolą na organizację
niemal całego działu!
Opakowania są przystosowane do posiłków zimnych
i gorących.
( folie do zgrzewu - gwarantują szczelne zamknięcie
pojemnika, a funkcja peel ułatwia jego otwieranie

Pojemniki zamykane wieczkiem
( Linie pojemników rekomendowanych do zamykania folią mogą być
alterantywnie zamykane wieczkiem.
( Tradycyjne pojemniki cienkościenne z osobną i zespoloną pokrywką to
ekonomiczne rozwiązanie dla surowek i sałatek pakowanych na wynos
( Eleganckie opakowania z wieczkiem linii SNACKIPACK nadają się
idealnie do ekspozycji drogich wędlin plasterkowanych, serów
i wyrobów garmażeryjnych
( Niezastąpione do gorących dań gotowych są pojemniki linii AVIPACK
i COOKIPACK; niespotykana konstrukcja, świetne zamknięcia,
innowacyjna wentylacja

Obrywacze i odcinacze
( Profesjonalne urządzenia do cięcia papieru i folii
( Docinanie papieru i folii do wielkości pakowanego towaru
pozwala na optymalizację kosztów pakowania
( Różne sposoby montażu (pod blat, na blat lub ścianę)
umożliwiają dobór do stoisk o różnej wielkości przestrzeni
roboczej

TRADYCJA-LADY
Pakowanie i znakowanie
etykietą termiczną
( Etykiety termiczne standardowe
rozmiary - do popularnych modeli wag i wg
indywidualnych specyfikacji
− Czyste i z nadrukami jedno- i wielokolorowymi
− Wyprodukowane z papierów BPA Free (wyroby zgodne
z rozporządzeniem Komisji UE 2016/2235)
( Wielozadaniowe torebki metalizowane
( Ekonomiczne i atestowane woreczki HDPE
( Papiery pakowe w roli i w arkuszach
− nadruk własny lub uniwersalny
− nieprzemakalne papiery powlekane polietylenem
doskonałe do pakowania wędlin to nie tylko
estetyczne opakowanie, ale dobry sposób na
przechowywanie zakupionych wędlin w domu

Bezpieczeństwo i higiena pracy
środki ochrony osobistej

Funkcjonowanie każdego stoiska ze świeżą żywnością wymaga
odpowiednich zabezpieczeń higienicznych personelu. Różnorakie
czynności: porcjowanie żywności, pakowanie i obsługa wagi lub kasy
jednocześnie, segregacja odpadów wiążą się z używaniem odpowiednich
akcesorów:
( rękawice: jednorazowe foliowe, lateksowe, winylowe, nitrylowe
( fartuchy foliowe
( worki na odpady

Mycie, odtłuszczanie
i dezynfekcja
Czystość na stoiskach ze świeżą, łatwo psującą się żywnością
to podstawowy warunek aby sprzedawany towar był bezpieczny,
a Klient powracał na zakupy w sklepie, ponieważ są przyjemne.
Stosowanie właściwie dobranych, profesjonalnych preparatów do
mycia i dezynfekcji blatów roboczych, krajalnic, noży i lad chłodniczych
to warunek podstawowy:
( eliminacji zagrożeń związanych z zakażeniem produktów świeżych
( zapobiegania namnażania się bakterii i powstawaniu niepożądanych
zapachów
( ograniczenia strat w produktach świeżych
( utrzymanie czystości lad chłodniczych przy jednoczesnym zachowaniu
reżimu temeperatur chłodzenia
Rekomendujemy preparaty:
( Profimax SPD 100 - koncentrat do mycia, dezynfekcji i odtłuszczania
( Profimax SPD 105 - aerozol do szybkiej dezynfekcji - w 60 sekund
daje efekt biobóczy, bez spłukiwania
( Profimax SP 130 - myje urządzenia chłognicze i usuwa szron
i lód do 3 mm.
Dla uniknięcia zakażeń krzyżowych świadomy sprzedawca stosuje ściereczki z zachowaniem zasad: jeden kolor do jednego obszaru.
Nieodzowne są również celulozowe czyściwa i ręczniki w systemach dozowania dobranych do stoiska.

POLECAMY RÓWNIEŻ
Maszyny
do czyszczenia
podłóg
Małe, średnie i duże automaty szorująco
zbierające uznanej marki Nifisk. Sprawdzają
się w sprzataniu nawet w trudno dostępnych
miejsc w małym sklepie, ułatwią utrzymanie
czystości w placówce o powierzchni sprzedaży
rzędu 300 metrów kwadratowych,
a w większych sklepach są po prostu
nieodzowne.

Dozowniki bezdotykowe
( do zawieszania lub ze stojakiem
( trzy rodzaje wymiennych dysz pozwalają na wykorzystanie dozownika nie tylko
do płynów do dezynfekcji, ale również do podawania żelu do rąk i pianki.

Specjalistyczne preparaty
do urządzeń
gastronomicznych w sklepie
( Profimax SP 180 oven do czyszczenia pieców konwekcyjnych
z wbudowanym systemem mycia
( Profimax SP 180 do gruntownego czyszczenia urządzeń
pracujacych w wysokich temperaturach

DLACZEGO MOŻNA
NA NAS LICZYĆ?
JAK PRACUJEMY?
W każdym z przedsięzięć szytych na miarę potrzeb naszych
Klientów:
( zapewniamy pełne wsparcie i wykonawstwo przy nadrukach
indywidulanych na wielu nośnikach: od roli kasowej, poprzez
torby kasowe, etykiety po kubki na napoje
( bierzemy udział w realizacji całej ścieżki: od projektu,
po wybór parametrów nośnika i indywidulane kalkulacje,
zlecenie produkcji po dostawę do Klienta

Doradztwo to nie hasło, ale konkretne działania:
( indywidulany opiekun Klienta, który rozpoznaje potrzeby
na podstawie otrzymanych danych lub audytu u Klienta

Ponadto:
( montujemy profesjonalne systemy dozownia preparatów
chemicznych w ramach umowy użyczenia
( użyczamy do testów zgrzewarki opakowań do żywności
( szkolimy personel w zakresie zasad higieny, ze szczególnym
uwzglednieniem stanowisk z bezposrednim kontaktem
personelu z żywnością
( przygotowujemy pełną dokumentację stanowiskową
i plany higieny
( dobieramy artykuły higieniczne wraz z systemami
ich dozowania i kalkulacją kosztów

( przekazuje próbki towarów (np. opakowania, środki czystości)
( organizuje nieodpłatne testy i prezentacje (np. prezentacje
urządzeń do zgrzewu, maszyn do utrzymania czystości)
( pomaga w doborze systemów utrzymania czystości:
od środków chemicznych poprzez akcesoria do urządzeń
i systemy dozowania
( przygotowuje indywidualne kalkulacje kosztów utrzymania
czystości

Urządzenia do zgrzewu

Pompy dozujące

