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Приложение № 2 

 

СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ 

ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ  

№ СПОР-28 от 21.12.2017 г. 

с предмет 

„УСЛУГИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ, ЩАДЯЩИ ОКОЛНАТА СРЕДА“ 

Изпълнител Препарат – наименование и описание 

1. „КОМЕКС PM“ 

ЕООД 
1. TANET Orange– екологичен универсален детергент за почистване 

на всички водоустойчиви повърхности и настилки например 

пластмаса, каучук, камък, линолеум, PVC и др. 
2. SANET ZITROTAN – екологичен санитарен детергент. Подходящ 

за използване върху киселинно-устойчиви повърхности в 

санитарните възли; 
3. TANET SR 13 – високоефективен детергент за почистване на 

повърхности, на алкохолна основа. Идеален поддържащ детергент 

за ефективно, предпазващо околната среда почистване на всякакви 

водоустойчиви повърхности като пластмаса, камък, каучук, 

линолеум, ПВЦ и др. Освен това приложим върху всякакви миещи 

се, гладки и блестящи повърхности от пластмаса, лак, стъкло, 

керамика, метал; 

4. TANA TAWIP vioclean – екологичен универсален детергент, много 

подходящ за употреба върху всички водоустойчиви повърхности, 

като например PVC, балатум, гума, камък и запечатано дърво; 

5. TANA GLASS Classic – екологичен препарат за почистване на 

всякакъв вид стъклени повърхности на закрито и открито; 
6. LINAX Stripper – системен детергент за основно почистване с 

особенно прадпазващи околната среда суровини. Зелена грижа 

Стрипер е специален детергент за всякакви водоустойчиви подове, 

разработен съгласно принципите за устойчиво развитие. Балансира 

перфектно между оптимална ефективност за почистване и 

устойчива екологична съобразителност. 

7. CREAM Cleaner - Изключително фино гранулиран. Отстранява 

упорити и отложени замърсявания, без да драска. Универсален 

екологичен препарат за всякакви повърхности. 

8. TANA Karacho - идеално подхожда за автоматично и ръчно 

почистване на всички водоустойчиви повърхности (напр. PVC-, 

балатум и каучукови настилки), както и каменни настилки. По-

специално микропорести камъни, например запечатани керамични 

плочки или импрегнирана каменна настилка, могат да се почистват 

много добре със Зелена грижа КАРАХО. Приложим за почистване 

на текстилни повърхности и мека мебел.  
http://www.bulengineering.com/prod_groups.php?P=&P1=5  

http://www.bulengineering.com/prod_groups.php?P=&P1=5
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2. „ЦЕ ЕС ГЕ 

БЪЛГАРИЯ” 

ООД 

1. MAXX Brial2 – универсален препарат за ежедневно почистване на 

всички видове повърхности. 
2. Indur Classic – за ежедневно ръчно почистване на твърди 

настилки /концентрат/. 
3. Neomax N – ежедневно машинно почистване (с подопочистващ 

автомат) на твърди подови настилки. 
4. MAXX Into C2 – за ежедневно почистване на санитарни 

помещения. 
5. Into Forte – за почистване на санитария и плочки в санитарни 

помещения. 
6. Brial Top – за почистване на повърхности от стъкло и изкуствени 

материали. 
7. Bendurol Forte – за основно почистване и отстраняване на 

полимерни покрития на твърди подови настилки /концентрат/. 
8. Isi Star – полимерна запечатка за всички видове твърди подови 

настилки. 
9. Sapur spray-ex – препарат за основно почистване (машинно и 

екстракторно изпиране) на текстилни покрития и тапицерии и 

отстраняване на петна /концентрат/ 

3. „РАЙТ 

КЛИНИНГ“ ООД 

1. Sucitesa Plus Quick / natursafe - универсален почистващ препарат 

за миеща се повърхност, пластмаси, стъкло, дървени повърхности;  
2. Sucitesa Plus Cleaner / natursafe – препарат за почистване на 

подове. Ползва се на настилки от мрамор, керамика, плочки и 

други подобни, винил, PVC, гума, а също и балатум;  
3. Sucitesa Plus Glass / natursafe – препарат за стъкла и огледала;  
4. Sucitesa Plus Shine / natursafe – препарат за почистване на баня, 

санитарни помещения; 
5. Sucitesa Plus Degreaser / natursafe – обезмаслител за 

повърхности, устойчиви на алкално PH, подове, стени, работни 

маси; 
6. POSEIDON ECOLABEL – мултифункционален 

суперконцентриран препарат за измиване на твърди подови 

настилки, фоайета, коридори, стълбища. За влажно почистване на 

врати, парапети, перила и первази; за почистване на асансьори;   
7. ECOSPEED ECOLABEL - препарат за бързо почистване на 

стъкла и повърхности, за избърсване на прах от офис-

обзавеждането /бюра, офис техника, ключове, конзоли, щори/; 
8. EDEN ECOLABEL – почистване  и измиване с висока 

ефективност и антикалциращ ефект на санитарно-хигиенни 

помещения; бърза ежедневна употреба върху всички повърхности 

в тоалетни, съблекални и бани; 
9. Елви – течен сапун за ръце; балансираната му формула от 

високопенещи се активни вещества измива перфектно. След всяко 

миене остава нежно ухание по кожата на ръцете.; 
10. MIRRORLUX– препарат за полиране на твърди настилки; 

Импрегнатор за повърхности от гранит, мрамор и др., където е 

невъзможна кристализацията. Придава огледален блясък на 

новополираните камъни. Възстановява блясъка на захабените 

повърхности. Защита и съхранение на повърхности, изложени на 

атмосферни условия; 
11. КITERSAN – Дезинфектант с висока концентрация и ефективност  

специално формулиран и тестван за пълното елиминиране на 

бактериите от повърхността. Почистване и дезинфекция на 

подове,стени, стълбища, фоайета, чакални, тоалетни и съблекални, 
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санитарни принадлежности.Отлично почиства и мазните 

замърсявания. приложим върху всички повърхности: синтетични 

(PVC, гума, линолеум), керамика, камък (натурални камъни, 

мрамор, гранит, клинкер, котто и др.), боядисани и лакирани, 

цимент, пластмаса, алпака, алуминии, цветни метали, хромирани 

повърхности.;   
12. BEST – мултифункционален алкален обезмаслител без пяна с 

екоетикет; За ежедневно и основно почистване на незапечатани 

подове от керамика, гранити, мрамор, гранит, камък, както и 

всички миещи се повърхности на обществени сгради, офиси и 

кухни; 
13. KERSAN - Дезинфекциращ препарат на базата на алкохол 

ултраконцентрат; За почистване и ежедневна дезинфекция на 

всички повърхности и особено тези, които са в чест контакт с 

ръцете - бюра, маси, работни повърхности и плотове, клавиатури и 

компютърни мишки, телефони, копчета, дръжки, мебели и 

обзавеждане; 
14. АКСИС - Почистващ препарат за килими и мокети: 

полуавтоматичен процес; ароматизиран, бързодействащ препарат 

за почистване на подове с меки настилки; 
15. DETERSI - Течен перилен препарат за ръчно миене на съдове; 

Концентриран течен детергент за ръчно миене на съдове, 

тенджери, чинии и чаши. 

4. ДЗЗД ВИП  Почистващи продукти с марка „EVANS“ /вносител Роял Клийн 

ООД/ : 

1. HIGH CLASS или CLEAR  

2. EVER FRESH или E-PHOS 

3. SPRAY & WIPE 

4. LIFT или S.S.C. 

5. EXTRACT или DRI FOAM 

6. EC 7 или CLEAN & SHINE 

7. ENHANCE 

8. L.S.P. 

 

 


