
Urine Finders – latarkaUrinal Fresh

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku w dozowniku 
Urial Fresh. System dozujący Urinal Fresh ciągle oczyszcza 
i odświeża wnętrze pisuaru jak również konserwuje kolektory 
wodne i zabezpiecza przed osadzaniem się kwasu moczowego 
w syfonach i armaturze. Utrzymując czystość zabezpiecza 
przed koniecznością demontażu pisuarów dla udrożnienia 
odpływu. Używać bez rozcieńczania.

•  Automatyczna kontrola zapachu
•  Ciągła kontrola czystości pisuaru
•  Nie dopuszcza do rozsiewania i wzmacniania się 

nieprzyjemnego zapachu kwasu moczowego
•  Zapobiega niszczeniu instalacji wodno-kanalizacyjnej

Opakowania:
1 l – opakowanie uzupełniające 
3,75 l – kanister uzupełniający
18,75 l – skrzynka uzupełniająca

System 
odświeżania 
i ochrony 
pisuarów

Nowoczesna technologia LED pozwala 
na odnalezienie wszystkich plam moczu 
niewidzialnych gołym okiem. 
Latarka w łatwy sposób podświetla i lokalizuje 
zabrudzenia oraz plamy moczu. Jest 
doskonałym narzędziem do przeprowadzania 
szkoleń personelu w identyfikacji 
problemu, procedur zapobiegawczych 
oraz kontroli czystości. Zaprojektowana 
tak, aby nie ulegać łatwemu 
zniszczeniu. Latarka Urine Finder 
pozwoli Ci zaoszczędzić czas oraz 
pieniądze!

Eliminacja plam moczu oraz związanych z tym nieprzyjemnych 
zapachów to problem ogólnoświatowy. W przypadku miejsc 
publicznych, takich jak toalety miejskie, hotelowe łazienki, toalety 
w środkach transportu, na dworcach i lotniskach problem ten jest 
uporczywy i ciągły.

Miejsca te, mimo iż są regularnie sprzątane i dezynfekowane, 
kojarzone są z przykrą i niestety wyczuwalną wonią moczu. 
Teraz, dzięki produktom Urine Off pojawiła się szansa na 
całkowite wyeliminowanie tego problemu. Produkty Urine Off 
eliminują plamy z moczu, krwi, kału oraz wszystkie związane 
z tym nieprzyjemne zapachy w sposób nieodwracalny. Działają 
na wszystkich typach powierzchni. Produkty Urine Off to nowe 
standardy higieny! 

Nareszcie… Coś,  
co naprawdę działa!

Wyłączny dystrybutor produktów Urine Off:
ROLVET J. i B. Napierała Sp. j.
ul. Nowotomyska 33, 64-310 Lwówek
tel.: 061 44 12 200, fax: 061 44 12 213 
e-mail: rolvet@rolvet.pl, www.rolvet.pl

www.urineoff.pl



Linia do czyszczenia 
łazienek i toalet

Linia 
wielozadaniowa

Linia do tkanin 
przed praniem

Urine Off działa na wszystkich powierzchniach w łazience. 
Dzięki wykorzystaniu specjalnych enzymów i bakterii rozkłada 
składniki moczu i innych wydalin ciała, które powodują 
powstawanie nieprzyjemnego zapachu i trwałych plam. 
Powoduje rozkład białek, które stanowią pożywkę dla rozwoju 
niepożądanych mikroorganizmów. Usuwa skutecznie również 
i inne brudy występujące w łazience.

Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Używać 
bez rozcieńczania.

•  Jeden produkt zastępuje wszystkie inne preparaty 
•  Rzeczywiście eliminuje plamy moczu oraz nieprzyjemne 

zapachy
•  Działa doskonale również na wszystkich powierzchniach

Opakowania:
1 l – butelka
3,75 l – kanister uzupełniający
18,75 l – skrzynka uzupełniająca

Wielozadaniowy Urine Off działa na gładkich i porowatych 
powierzchniach. Dzięki wykorzystaniu specjalnych enzymów 
i bakterii rozkłada składniki moczu i innych wydalin ciała, 
które powodują powstawanie nieprzyjemnego zapachu 
i trwałych plam. Powoduje rozkład białek, które stanowią 
pożywkę dla rozwoju niepożądanych mikroorganizmów.

Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Używać 
bez rozcieńczania.

•  Działa na wszystkich powierzchniach
•  Doskonale usuwa plamy i nieprzyjemne zapachy 

pochodzenia organicznego z dywanów i wykładzin
•  Posiada certyfikat  Amerykańskiego Instytutu Koców 

i Dywanów

Opakowania:
1 l – butelka
3,75 l – kanister uzupełniający
18,75 l – skrzynka uzupełniająca

Poprzez eliminację przy pomocy produktów Urine Off plam 
i zabrudzeń moczu oraz innych wydzielin pochodzenia 
organicznego z bielizny pościelowej, koców bądź narzut 
w znacznym stopniu przyczyniamy się do kreowania 
pozytywnego wizerunku  oraz w widoczny sposób poprawiamy 
samopoczucie klientów.

Urine Off do tkanin przed praniem, przeznaczony jest 
do stosowania na wszystkich rodzajach włókien. Dzięki 
wykorzystaniu specjalnych enzymów i bakterii rozkłada 
składniki moczu i innych wydalin ciała, które powodują 
powstawanie nieprzyjemnego zapachu i trwałych plam. 
Powoduje też rozkład białek, które stanowią pożywkę dla 
rozwoju niepożądanych mikroorganizmów. 

Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Używać 
bez rozcieńczania.

•  Usuwa większość plam i nieprzyjemnych zapachów 
pochodzenia organicznego

•  Redukuje konieczność dodatkowego użycia silnych środków 
piorących

Opakowania:
1 l – butelka
3,75 l – kanister uzupełniający
18,75 l – skrzynka uzupełniająca

Więcej informacji o produktach na stronie:

www.urineoff.pl

Produkty Urine-Off stosują wysoko zaawansowaną technologię bioenzymatyczną, która całkowicie eliminuje plamy i zapachy moczu


