
D e l t a  C l e a n
Gyártó és Kereskedelmi Kft.

L é t e s í t m é n y h i g i é n i a



MAYA STRONG
intenzív padló és felülettisztítószer

Citrus illatú, nagyhatású általános tisztítószer koncentrátum, mosható felületek 
tisztítására. Hatékonyan bánik el a járófelületeken lerakódott zsíros, olajos 

tisztításra is alkalmas. ÖBLÍTÉSMENTES.   
Enyhén lúgos.  Ajánlott hígítás: 0,1-1%   Kiszerelés: 5L, 1L

MAYA CLEAN
alkoholos padló és felülettisztítószer

Kiválóan tisztít minden PVC, laminált és hidegburkolatot. Kézi és gépi használatra 
egyaránt alkalmas. Nagy tisztítóhatást biztosít , miközben gyorsan és foltmentesen 
szárad. Használat után kellemes, lágy  illatot hagy maga után. ÖBLÍTÉSMENTES.   
Semleges kémhatású. Ajánlott hígítás: 0,25-1% Kiszerelés: 5L, 1L

MAYA SHINE
általános padló és felülettisztítószer

Nagy tisztítóhatást és csillogó felületet biztosít, miközben foltmentesen szárad. Kézi 
és gépi használatra egyaránt alkalmas ÖBLÍTÉSMENTES.   
Enyhén lúgos.  Ajánlott hígítás: 0,25-1%  Kiszerelés: 5L, 1L

DELTASEPT

minden mosható padló-és falburkolat, valamint egyéb vízálló illetve, egyéb beren-

biztosít.  

MAYA DEZ

Kiválóan alakalmas WC kagylók, lefolyók, csatornák, kádak, mosdókagylók, nagyobb 

fungicid, szelektív virucid.



ALBA FLOOR
ipari zsírtalanító koncentrátum

területek takarítására alkalmas. Korróziós inhibitorokat tartalmaz, mely megvédi a 
fém felületeket a károsodástól, nem korrozív. Használat után filmréteget képez a 

DYNAMIC
sportpadló tisztító

Dynamic sportpadló tisztító egy oldószertartalmú, enyhén habzó tisztítószer 

alkalmas oldószerálló anyagok és padlóbevonatok tisztítására. Minden vízálló, 
kemény és rugalmas padlón használható, mint pl. PVC, gumi, linóleum, nedvszívó 

UNI CLEANER
ipari zsírtalanító koncentrátum



szanitertisztító
MAYA ACID

Használható szaniterek tisztítására. Kellemes dezodorálást nyújtva, nagy hatékony- 

-

POWER ACID

-

MAYA TOP

MAYA SEPT



AIR DREAM
illatosító olaj

-

SANI FOAM

-

 

LEMON FRESH

DEO AKTÍV



MAYA GLASS
alkoholos ablaktisztító

OLIVIN
illatosított ablaktisztító

SPEED SEPT

-



MAYA WOOD
bútorápoló

Kellemes illatú, nem habzó tisztítószer, mely minden fa felület tisztítására, ápolására 

oszlassa el a tisztítandó felületen. Száradás után a bútort finoman áttörölve a felület 
selymes fényt kap. 

KVIKKO

-

FURNITOP
bútortisztító



CARPEX

CARPET FOAM



Adagoló pohár Dupla nyakú 
adagolóflakon

beépített csappal kannákhoz

flakon

kábellel biztosított

Mércés kancsó Mércés pohár 

vegyszerek pontos adagolásához
adagoló 
vegyszerek pontos adagolásához



Felmosónyél
menetes véggel

Mop alváz fe lenítéshez
rögzí mbos

Mop alváz
rögzí mbos
40 x 11 cm
50 x 13 cm

alumínium
krómozott
fa

40 x 13 cm
50 x 13 cm

40 x 11 cm 100 cm

100 cm

40 x 13 cm

400 g

Speed Clean cserehuzat
hurkolt, m anyag füllel

Mikroszálas mop cserehuzat

Mop befogó

csomózott, m anyag bújtatóval

Mop pamut
szalagos

140 g
200 g
275 g

Mop
szalagos

Mop alváz
m anyag tartóvázzal és nyéltartóval

Pamut cserehuzat
bujtatós

Hátlap:pamut fonal
finom pamut

Hátlap:pamut fonal
akril

100 cm

100 cm

100 cm

Akril cserehuzat
bujtatós

Fém ollós mop váz
nyélrögzí vel

Nyél
ollós mophoz

Standard pamut ollós
cserehuzat
bújtatós panellel

Hátlap: pamut Fonal
finom pamut

Akril ollós cserehuzat
bújtatós panellel

Hátlap: pamut Fonal
akril



55 cm
75 cm

Portalanító
ovális

kézi

Mop prés

P  
P é
10 c s, 10  



Gumibetétes lehúzó
m anyag befogóhoz  35cm

Gumibetétes lehúzó
m anyag befogóhoz  45cm

INOX 
Gumibetétes lehúzó 35cm

INOX 
Gumibetétes lehúzó 45cm

anyag befogó
elfordítható

INOX befogó

Vize  huzat  35cm, 45cm

Vízlehúzó szett
nyéllel  35cm,  45cm

Ablakmosó szett
nyéllel  35cm,  45cm

Teleszkópos rúd

1,25x2 m

2,00x2 m

3,00x2 m

Guruló vödör
ablaktisztító szetthez



Egyvödrös felmosóvödör Osztott vödrös
felmosókocsi14 literes vödör

piros, kék, sárga, zöld 20 literes vödör
1 db prés
fém fül
önbeálló kerék

Kétvödrös felmosókocsi
2x25 literes vödör 
4 db önálló kerékkel
1db mop prés

Egyvödrös felmosókocsi

Krómozott kétvödrös
felmosókocsi
2 x 23 literes vödör
1 db prés
1 db eszköztartó
önbeálló kerék

Tec Plus 30
felmosókocsi
15 literes felmosóvödör.
2 db 4 literes vödör 
50 liter PVC szemétgyüj

Krómozott egyvödrös
felmosókocsi
23 literes felmosóvödör
1 db prés
1 db eszköztartó

eszköztartóval
25 literes vödör
1db mop prés

2 x 17 literes vödör
1 db prés
1 db eszköztartó
1 db szemetestartó

Kombi 1 felmosókocsi



8 - 10 szobához
100 literes zsáktartó

Hotel kocsi

2x20 literes vödör
2x6 literes vödör
1db mop prés
2db mop tartó
2db eszköztartó
zsáktartó fedél

akrilszálas portalanító
felmosó szett

Vario Complet 
szervízkocsi

Starace 107
szervízkocsi

4L, 9L, 15L, 26L, 50L
szürke, fehér

30L, 50L, 70L, 100L
zöld, sárga, piros, kék

8 - 10 szobához
120 literes zsáktartó
(zsák nem tartozék)

Hotel 945

2x15 literes
Króm váz, önbeálló kerékkel, ütk vel.
2 db 6 literes vödör, kék/piros

2x15 literes
Króm váz, önbeálló kerékkel, ütk vel.
2 db 6 literes vödör, kék/piros
1db mop prés
120 literes zsáktartó

2x15 literes
2x6 literes vödör, kék/piros
1db mop prés
120 literes zsáktartó
(zsák nem tartozék)

Króm váz a felmosóvödrökhöz, mop tartó.
2 db 15 literes vödör, mop prés.
120 literes szemetestartó keret, zsák
klipsz. Alsó szemetestartó váz.

Modular 170
szervízkocsi

Krómozott
szervízkocsi

szemetes



Porszívók

Egytárcsás súrolók

Súroló automaták
CT 15

A 7600 A 7571 Sabrina

P 215 P 440 P 429

P 515

P 640

EEM 13R

CT 40 CT 160

EM 17R



D e l t a  C l e a n
Gyártó és Kereskedelmi Kft.

Delta Clean
Gyártó és Kereskedelmi Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Makói út 7717/16
Tel: +36-62/533-686, Fax: +36-62/533-687

E-mail: info@deltaclean.hu
www.deltaclean.hu


