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Sijaj in higiena v kuhinji
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Kdor želi bleščeče pomito 
posodo, potrebuje več kot  
le pomivalni stroj
Že več kot 70 let je Winterhalter sinonim za popolne rezultate pomivanja. 
Ponujamo vam rešitev na enem mestu. Poleg vrhunske in inovativne pomival-
ne tehnologije vam zagotavljamo tudi visoko kakovost pomivalnih sredstev, 
učinkovito pripravo vode, dodatno opremo in servis. Le z natančno medse-
bojno usklajenimi in uigranimi komponentami je možno dosegati dolgoročno 
briljantne rezultate pomivanja.

Z dolgoletnimi izkušnjami in kompetentnostjo kot specialist za profesionalno 
pomivanje Winterhalter ponuja preizkušen, kakovosten in zanesljiv sortiment 
pomivalnih in izpiralnih ter čistilnih in negovalnih sredstev. 

Pri lastnem razvoju izdelkov stalno preverjamo rezultate in uporabo ter  
optimiramo recepte in jih prilagajamo pomivalni tehniki Winterhalter.  
Vedno nove iznajdbe zagotavljajo neoporečno čistočo in sijaj pri vedno  
višjih zahtevah.

Pomivalna sredstva in proizvodi za higieno in čiščenje •
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Piktogrami in njihov pomen
Posebej  
primerno za 
pomivanje 
kozarcev

Posebej  
primerno za 
pomivanje 
posode za 
čaj in kavo

Posebej  
primerno za 
pomivanje 
jedilne  
posode

Še posebej 
primerno  
za pranje 
jedilni  
pribor

Posebej 
primerno za 
pomivanje 
kuhinjske 
posode, 
pekačev in 
delovnih 
pripomočkov

Primerno  
za aluminij 

Primerno  
za srebro

Primerno 
za trdo 
vodo

Pogojno 
primerno za 
pomivanje 
kozarcev

Pogojno 
primerno za 
pomivanje 
posode za 
čaj in kavo

Pogojno 
primerno za 
pomivanje 
jedilne  
posode

Pogojno 
primerno  
za pranje 
jedilni  
pribor

Pogojno 
primerno za 
pomivanje 
kuhinjske  
posode, 
pekačev in 
delovnih 
pripomočkov

Pogojno 
primerno  
za aluminij   
 
Pogojno 
primerno  
za srebro 

Primerno 
za srednje 
trdo vodo

Ni  
primerno za 
pomivanje 
kozarcev

Ni  
primerno za 
pomivanje 
posode za 
čaj in kavo

Se ne  
uporablja 
za pranje 
jedi

Ni  
primerno za 
pomivanje 
jedilne  
posode

Ni pri-
merno za 
pomivanje 
kuhinjske 
posode, 
pekačev in 
delovnih 
pripomočkov

Ni primerno 
za aluminij

 
Ni primerno 
za srebro

Primerno 
za mehko 
vodo

 
brez klora 
 

brez fosfatov

AL

AG

AL

AG

AL

AG

CL PO4

1

2

3

4

6

7

5

Pomivalna higiena Winterhalter – 
nov standard sijaja

• Skrb za stranke

Učinkovitost in prijaznost uporabnikom sta pri podjetju Winterhalter na prvem mestu. Zato nenehno 
optimiramo naše izdelke – tako vsebinsko kot tudi formalno.  
Winterhalter program pomivalnih in izpiralnih ter čistilnih in negovalnih sredstev je z najmodernejšimi  
recep-turami še bolj učinkovit in natančen.

Uporabo pomivalnih in čistilnih sredstev Winterhalter olajšujejo premišljene in jezikovno neodvisne 
oznake. To pomaga k hitrejši definiciji izdelka in območja uporabe.

Kaj vam pove naša embalaža 

Barva pokrova: informacija o sestavinah – rumena 
pomeni izdelke z aktivnim klorom 
Barva posode: informacija o skupini izdelkov;  
srebrnosiva pomeni pomivalno sredstvo  
Ime izdelka: F 8400  
Motiv ozadja: val pomeni tekoča sredstva  
Barva etikete: vijoličasta pomeni univerzalna  
pomivalna sredstva  
Piktogrami za področja uporabe: piktogram pogrinjka 
in lonca pomeni mnogostransko področje uporabe  
Kratka oznaka: higiensko univerzalno pomivalno  
sredstvo
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Slika pove več kot 1000 besed
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F 30 F 40 F 300
P 300

F 8400
S 8400

F 6800 F 865 Plus
P 865 Plus
S 865 Plus

F 300 F 720 BLU e F 420 e A 100 e 
A 120 e  
A 140 e 

V treh korakih do ustreznega  
pomivalnega sredstva
Za vsako zahtevo Winterhalter ponuja ustrezno pomivalno sredstvo. 
Temeljni kriteriji so:

1. vrsta posode in pribora 
2. umazanost 
3. posebne zahteve

Spodnja preglednica vam je v pomoč pri izbiri pri vseh standardnih zahtevah.  
Pri posebnih zahtevah in problemih vam z veseljem svetujejo strokovnjaki  
podjetja Winterhalter.

Preglednica za pomoč pri izbiri •

1.  vrsta 
posode in 
pribora

2.  umazanost

3.  posebne 
zahteve 

F 50 OD F 8700

Kozarci Kozarci+posoda+pribor Posoda+pripomočki Pripomočki

Ostanki pijač, 
npr. vino,  
pivo itd. 

Nevtraliza-
cija vonja v 
kozarcih

Pomivanja 
z znižanimi 
temperatu-
rami

Pomivalno 
sredstvo za 
sijaj brez  
ročnega 
poliranja

Srebrnina,  
visoka 
varnost 
pomivanja, 
nevtralnost 
odpadne  
vode

Trda  
voda

Ostanki 
pijač, npr. 
sadni
koktejli,  
kava in čaj

Ostanki pijač, barvne usedline 
(rahlo zasušeno)

F 6200
S 6200

Pomi-
vanja z 
zniža-
nimi 
tempe-
raturami

Ostanki hrane

močno zasušeno

zelo močno 
zasušeno; 
škrobne 
obloge

4.  specialna 
pomivalna 
sredstva

F 8500

AG ALAG AL AG AGAGALAG AL AG AL ALAL

AG AL AG AG AL AG ALALAG AG AL

Turbozyme
Predpomivanje

AL

zasušeno

Ostanki hrane z visoko 
vsebnostjo maščob in/ali 
beljakovin
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Preprečevanje korozije kozarcev, ohranjanje dekoracij in kljub temu temeljito pomivanje – za pomivalna 

sredstva za kozarce Winterhalter to ni problem. Z blagimi sestavinami skrbijo za popoln sijaj kozarcev 

pri minimalni porabi. 

• Pomivalna sredstva za kozarce

Popolno pomiti kozarci – 
sijaj brez poliranja

Prednosti pomivalnih sredstev za kozarce Winterhalter 

• Lesk brez progastih sledi

• Popolna stabilnost pene piva

• Dolgoročno lepi kozarci
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 Izdelek Kratek opis Velikost(i) posode

Pomivalno sredstvo za kozarce
F 30

Tekoče pomivalno sredstvo z učinkom varovanja dekorja Kanister 5 l
Kanister 12 kg

Pomivalno sredstvo za kozarce z 
aktivnim kisikom
F 40

Tekoče pomivalno sredstvo z učinkom varovanja dekorja,  
s sestavinami nevtralnega vonja za odstranjevanje ostankov  
kave in čaja

Kanister 12 kg

Specialno pomivalno sredstvo za 
kozarce
F 50 OD

Tekoče alklano sredstvo za pomivanje kozarcev brez dekorja,  
z učinkom preprečevanja neprijetnega vonja

Kanister 12 kg

AGAL CL

AL AG CL

AL AG CL PO4
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Pomivalna sredstva za bistroje morajo izpolnjevati dve zahtevi: nežno doseganje sijaja kozarcev in  

neoporečno pomivanje posode z odstranitvijo vseh ostankov. Naša pomivalna sredstva omogočajo  

tako zaščito kozarcev kot tudi popolne rezultate pomivanja za manj umazano posodo in pri ostankih 

kave in čaja.

• Pomivalna sredstva za bistroje

Brezhibna čistoča za mešano posodo in pribor

Prednosti pomivalnih sredstev za bistroje Winterhalter 

• Bleščeči kozarci in brezhibno čista posoda

• Popolno odstranjevanje ostankov kave in čaja

• Nežno pomivanje občutljivih materialov
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Izdelek Kratek opis Velikost(i) posode
Higiensko bistro pomivalno 
sredstvo
F 300

Tekoče, alkalno pomivalno sredstvo z vsebnostjo aktivnega klora za 
pomivanje posode z ostanki kave in čaja

Kanister 5 l
Kanister 12 kg
Kanister 25 kg

Specialno bistro pomivalno 
sredstvo
F 420 e

Okolju prijazno, tekoče, alkalno pomivalno sredstvo za uporabo pri 
trdi vodi

Kanister 5 l
Kanister 12 kg
Kanister 25 kg

Sod 195 l

Specialno bistro pomivalno 
sredstvo
F 720 BLU e 

Okolju prijazno, tekoče, specialno pomivalno sredstvo z nevtralnim 
učinkom na odpadno vodo

Kanister 10 l
Kanister 20 l

Specialno bistro pomivalno 
sredstvo
P 300

Praškasto, alkalno pomivalno sredstvo z vsebnostjo aktivnega klora, 
posebno primerno za ostanke čaja in kave

Vedro 10 kg
Vedro 25 kg

AL AG

CL PO4AL AG

CL PO4AL AG

AL AG

9



Univerzalna pomivalna sredstva Winterhalter so namenjena običajno umazani posodi.  

S svojo vsestranskostjo zanesljivo odstranjujejo vse ostanke.

• Univerzalna pomivalna sredstva

Vsestranska sredstva zanesljivo  
poskrbijo za sijaj vaše posode

Prednosti univerzalnih pomivalnih sredstev Winterhalter  

• Energično odstranjevanje ostankov maščob in beljakovin

• Popolna zanesljivost higiene

• Uporaba možna pri vseh trdotah vode
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Izdelek Kratek opis Velikost(i) posode
Higiensko univerzalno pomivalno 
sredstvo
F 8400

Tekoče, visoko alkalno univerzalno pomivalno sredstvo z vsebnostjo 
aktivnega klora

Karton (steklenica 15 x 1 l)
Kanister 5 l

Kanister 12 kg
Kanister 25 kg

Sod 190 l

Higiensko univerzalno pomivalno 
sredstvo 
F 8500

Tekoče, visoko alkalno univerzalno pomivalno sredstvo z vsebnostjo 
aktivnega klora, brez fosfatov

Karton (steklenica 15 x 1 l )
Kanister 5 l

Kanister 12 kg
Kanister 25 kg

Sod 190 l

Specialno higiensko pomivalno 
sredstvo
F 8700

Tekoče, visoko alkalno univerzalno pomivalno sredstvo z vsebnostjo 
aktivnega klora, primerno tudi za trdo vodo

Kanister 12 kg
Kanister 25 kg

Higiensko univerzalno pomivalno 
sredstvo
S 8400

Praškasto, visoko alkalno univerzalno pomivalno sredstvo z 
vsebnostjo aktivnega klora

Karton (kartuša 2 x 5 kg)

AGAL

PO4AGAL

AGAL

AGAL
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Trdovratna umazanost kot so npr. zasušeni ostanki škroba, so za intenzivna in visoko učinkovita pomi-

valna sredstva Winterhalter prava malenkost. Ta sredstva zagotavljajo čistočo tudi pri težkih pogojih.

• Visoko zmogljivo pomivalno sredstvo 

Bleščeči rezultati – tudi pri 
trdovratni umazanosti

Prednosti intenzivnih pomivalnih sredstev Winterhalter 

• Za vse močne umazanosti

• Ne nastajajo obloge zaradi odlične sposobnosti razgradnje škroba 

• Moč pomivanja z nevtralnim vonjem
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Izdelek Kratek opis Velikost(i) posode
Visoko zmogljivo pomivalno 
sredstvo z oxi močjo
F 6200

Tekoče, visoko alkalno pomivalno sredstvo brez vonja,  
za odstranjevanje škroba in madežev od čaja in kave

Kanister 12 kg
Kanister 25 kg

Sod 190 l

Visoko zmogljivo pomivalno 
sredstvo 
F 6800

Tekoče, visoko alkalno pomivalno sredstvo z intenzivno močjo 
odstranjevanja škroba 

Kanister 25 kg
Sod 195 l

Visoko zmogljivo pomivalno 
sredstvo z oxi močjo
S 6200

Praškasto, z nevtralnim vonjem, visoko alkalno pomivalno sredstvo,  
z intenzivno močjo odstranjevanja škroba

Karton (kartuša 2 x 5 kg)

CL PO4AGAL

CL PO4AGAL

CL PO4AGAL
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Naša sredstva za pomivanje kuhinjske posode in pribora zagotavljajo optimalno zaščito materiala in hkrati 

higienično čistočo. S temi sredstvi je pomivanje zelo učinkovito in hkrati nežno. Posebne sestavine aktivno 

učinkujejo proti nastajanju pene v pomivalnem stroju.

• Sredstvo za pomivanje kuhinjske posode in pribora

Nežna zaščita posebej 
za občutljive materiale 

Prednosti Winterhalter 

• Energično proti ostankom beljakovin in maščob

• Aktivno zmanjševanje penjenja za popolno čistočo

• Najboljša zaščita materiala občutljivih površin

•  Z našim patentiranim postopkom TurboZyme si boste prihranili 
delovni korak ročnega predpomivanja
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Izdelek Kratek opis Velikost(i) posode
Pomivalno sredstvo za ALU 
kuhinjsko posodo
F 865 Plus

Tekoče pomivalno sredstvo, antipenilno, aluminiju prijazno 
pomivalno sredstvo, za pomivanje kuhinjske posode

Kanister 25 kg
Sod 195 l

Pomivalno sredstvo za ALU 
kuhinjsko posodo
P 865 Plus

Pomivalno sredstvo v prahu, antipenilno, aluminiju prijazno 
pomivalno sredstvo, za pomivanje kuhinjske posode

Vedro 25 kg

Pomivalno sredstvo za ALU 
kuhinjsko posodo
S 865 Plus

Praškasto, antipenilno, aluminiju prijazno pomivalno sredstvo za 
pomivanje kuhinjske posode

Karton (kartuša 2 x 5 kg)

CLAL AG

CLAL AG

CLAL AG
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Za popoln rezultat pomivanja niso dovolj le pomivalna sredstva, ampak so nujno potrebna tudi izpiralna 

sredstva Winterhalter. Ta nevtralizirajo in izperejo ostanke pomivalnega sredstva. Posebne sestavine 

omogočajo hitro sušenje.

• Izpiralna sredstva

Izpiranje za briljantne  
rezultate

Prednosti izpiralnih sredstev Winterhalter 

• Zagotavlja hitro sušenje

• Lesk brez progastih sledi

• 100 % biološko razgradljivo
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Izdelek Kratek opis Velikost(i) posode

Izpiralno sredstvo
B 1 N

Nevtralno izpiralno sredstvo Kanister 10 l

Univerzalno izpiralno sredstvo
B 100 N

Nevtralno visoko koncentrirano izpiralno sredstvo Karton (steklenica 12 x 1 l) *
Kanister 5 l

Kanister 10 l
Kanister 20 l

Sod 200 kg

Specialno izpiralno sredstvo
B 150 OD

Nevtralno visoko koncentrirano izpiralno sredstvo za uporabo v 
posebnih problemih z vonji v kozarcih

Kanister 10 l

Specialno izpiralno sredstvo
B 165 NE

Nevtralno visoko koncentrirano izpiralno sredstvo s protipenilnimi 
komponentami

Kanister 5 l *
Kanister 10 l

Izpiralno sredstvo
B 2 S

Kislo izpiralno sredstvo Kanister 10 l

Univerzalno izpiralno sredstvo
B 200 S

Kislo visoko koncentrirano izpiralno sredstvo, primerno za uporabo 
pri trdi vodi

Karton (steklenica 6 x 2 l)
Kanister 5 l *
Kanister 10 l 

Sod 195 l

Specialno izpiralno sredstvo
B 220 e 

Okolju prijazno, visoko koncentrirano kislo izpiralno sredstvo 
primerno za vse vrste uporabe

Kanister 5 l
Kanister 10 l

* Po naročilu. Rok dobave: cca 8 tednov.

AL AG CL PO4

AL AG CL PO4

CL PO4AL AG

AL AG CL PO4

AL AG CL PO4

AL AG CL PO4

AL AG CL PO4
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• Namenska sredstva

Namenska sredstva
za vse zahteve
Namenska sredstva Winterhalter rešujejo probleme v zvezi s pomivalnimi stroji ter posodo in priborom. 

Naj gre za odstranjevanje posebej trdovratnih ostankov kave, čaja ali škroba, predhodno namakanje 

pribora ali odstranjevanje apnenca v pomivalnem stroju – Winterhalter vam ponuja rešitev za vsak 

problem.

Prednosti namenskih sredstev Winterhalter  

• Povečana moč pri posebno visokih zahtevah

• Učinkovitost uporabe

• Natančna rešitev problema
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Izdelek Kratek opis Velikost(i) posode

Tablete z aktivnim klorom
A 10 TK

Tablete z aktivnim klorom za izboljšanje učinka pomivanja pri 
odstranjevanju ostankov kave in čaja

Karton (doza 24 x 160 gl)

Čistilne tablete
A 15 MC

Tablete za samočistilni program pomivalnih strojev Winterhalter Karton (doza 10 x 0,2 kg)

Sredstvo za povečano moč pomivanja
A 20 ST

Praškasto visoko alkalno sredstvo za osnovno čiščenje in strojno 
razškrobljevanje posode ter zvišanje moči pomivanja

Karton (doza 12 x 1 kg)

Sredstvo za osnovno čiščenje posode
A 30 CT

Praškasto visoko alkalno sredstva za ročno odstranjevanje 
beljakovinskih in škrobnih oblog ter obarvanosti od čaja in kave iz 
pribora in posode iz nerjavečega materiala 

Vedro 10 kg

Sredstvo za ročno predpomivanje
A 50 PC

Tekoče predpomivalno sredstvo za ročno predpomivanje pred 
strojnim pomivanjem brez penjenja

Kanister 5 l

Sredstvo proti penjenju
A 60 FO

Tekoče sredstvo za preprečevanje penjenja v pomivalnem stroju Karton (steklenica 12 x 1 l)
Kanister 5 l

Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna
A 70 LS

Tekoče koncentrirano sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Kanister 5 l
Kanister 12 kg

Odstranjevalec trdovratnih ostankov 
A 100 e 

Ekoče, okolju prijazno, predpomivalno sredstvo z encimskim 
delovanjem za TurboZyme postopek, posebej primerno za 
odstanjevanje trdovratnih ostankov hrane

Kanister 10 l

Odstranjevalec trdovratnih ostankov
A 120 e 

Tekoče, okolju prijazno, predpomivalno sredstvo z encimskim 
delovanjem za TurboZyme postopek, posebej primerno za 
odstranjevanje škrobnih oblog

Kanister 10 l

Odstranjevalec trdovratnih ostankov
A 140 e 

Tekoče, okolju prijazno, predpomivalno sredstvo z encimskim 
delovanjem za TurboZyme postopek, posebej primerno za 
odstranjevanje beljakovinskih oblog

Kanister 5 l  
 Kanister 10 l

AL PO4AG

AGAL CL

AG CLAL

AG CLAL

AG CLAL

CL PO4AL AG

CL PO4AL AG

CL PO4AL AG

CL PO4AL AG

CL PO4AL AG



Popolna čistoča in higiena sta v kuhinji najvišji zapovedi. Winterhalter za vsa področja ponuja  

ustrezen izdelek – od večnamenskih čistil, dezinfekcijskih sredstev do sredstev za higieno rok.  

Čiste roke so pomemben faktor higiene. Blagi, koži prijazni izdelki dopolnjujejo našo ponudbo  

na področju pomivalne higiene.

• Higiena kuhinje in rok 

Popolna čistoča na  
vseh ravneh 

Izdelek Kratek opis Velikost(i) posode

Čistilo za ročno pomivanje
C 111

Koži prijazno sredstvo za ročno pomivanje posode z 
intenzivnim penjenjem

Steklenica 1 l
Kanister 10 l

Večnamensko čistilo
C 121

Večnamensko čistilo za vse trde površine Plastenka z razpršilko 750 ml
Kanister 10 l

Topilo maščob in čistilo za RF 
C 122

Čistilo z intenzivno močjo raztapljanja maščob za vse 
trde, alkalno odporne površine

Plastenka z razpršilko 750 ml
Kanister 10 l

Čistilo za steklo
C 123

Čistilo za steklo z alkoholom za visoko sijajne površine Plastenka z razpršilko 750 ml
Kanister 10 l

Odstranjevalec apnenca
C 131

Odstranjevalec vodnega kamna na bazi kisline za 
armature, pomivalna korita in umivalnike

Plastenka z razpršilko 750 ml
Kanister 10 l

Sredstvo za dezinfekcijo *
C 141

Dezinfekcijsko sredstvo z alkoholom za površine Plastenka z razpršilko 750 ml
Kanister 10 l

Čistilo za žare in konvektomate
C 151

Alkalno intenzivno čistilo za štedilnike, žare in 
konvektomate

Plastenka z razpršilko 750 ml
Kanister 10 l

Nega za nerjaveče jeklo v 
aerosolu
C 162

Specialno sredstvo za nego površin iz nerjavečega 
jekla, v dozi pod pritiskom za enakomernejše 
nanašanje

Doza aerosol 400 ml

* Prosim upoštevajte, da je to biocid, ki mora biti registriran v skladu z zakonodajo v posamezni državi.

CL PO4AL AG

CL PO4AL AG

CL PO4AG

AG

AG

AG

AG

AG
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Pravo sredstvo v  
pravi količini
Načeloma priporočamo naše vgrajene avtomatske 

dozirne naprave. Njihova prednost je v tem, da se 

na krmiljenju pomivalnega stroja izvede natančna 

prilagoditev doziranja na vse faktorje, kot so trdota 

vode, vrsta posode in stopnja umazanosti. Pravilna 

količina zagotavlja konstantno dober rezultat 

pomivanja in stalno zanesljivost higiene. Hkrati se  

s tem izognete nepotrebnim stroškom in obreme-

njevanju okolja s prekomernim doziranjem.

Izdelek Kratek opis Velikost(i) posode

Parfumirano milo za roke
H 1

Koži prijazen losjon za umivanje s prijetnim vonjem Karton (steklenica 12 x 1 l)

Higiensko milo za roke
H 2

Tekoče milo z nevtralnim vonjem za zaščito in nego 
kože z ucinkom higienski

Karton (steklenica 12 x 1 l)

Dezinfekcija rok *
H 3

Alkoholno sredstvo za dezinfekcijo rok z nevtralnim 
vonjem

Karton (steklenica 10 x 1 l)

Krema za roke
H 4

Blaga krema za nego rok s pomirjujočimi 
komponentami za zašičito kože

Karton (razpršilnik 24 x 100 ml)

* Prosim upoštevajte, da je to biocid, ki mora biti registriran v skladu z zakonodajo v posamezni državi.
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• Winterhalter, prvak v pomivanju

Kakovost in servis  
z roko v roki
Z več kot 70 letnimi izkušnjami, kompetentnostjo in skrbjo za stranke Winterhalter zagotavlja popolne 

rezultate pomivanja. Naša stalna koncentracija na “profesionalno pomivanje” prinaša najbolj ustrezne 

rešitve.

Prednosti storitev Winterhalter  

• Prilagojene rešitve s preverjeno kakovostjo

• Varčno ravnanje z viri

• Storitve in svetovanje za celotno območje 
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Lastni razvoj in tehnika uporabe 

Veččlanska ekipa strokovnjakov se ukvarja s stalnim razvijanjem pomivalnih in izpiralnih sredstev ter 

čistilnih in negovalnih sredstev Winterhalter in iskanjem najustreznejših rešitev. Pri problemih uporabe 

niste prepuščeni sami sebi, temveč mi poskrbimo za optimiranje vseh faktorjev, dokler ne dobite 

popolnega rezultata pomivanja. Ponujamo obsežen spekter storitev, od analize vode do preverjanja 

higiene na licu mesta.  

 

Upravljanje kakovosti in odgovorno ravnanje 

Odgovorno ravnanje z okoljem je v podjetju Winterhalter samoumevno. Sem spadata uporaba nestru-

penih in zdravju neškodljivih surovin ter okolju prijazna proizvodnja. Dodaten element je pravilno 

doziranje. S koncentrati se preprečuje prekomerno doziranje, ki je obremenjujoče za okolje. 

Z označevanjem izdelkov in pravilnimi deklaracijami skrbimo za maksimalno zaščito uporabnikov.  

Poleg obsežnih internih preverjanj se izvajajo neodvisna preverjanja higiene in certificiranja po  

ISO 9001, 14001 in OHSAS 18001. 

Podjetje Winterhalter se zaveda svoje odgovornosti do okolja in ponuja “zeleno paleto izdelkov”, ki 

je certificirana pod znakom EU Ecolabel. 

 

Oskrba in logistika 

Kot partner za pomivalna in izpiralna ter čistilna in negovalna sredstva Winterhalter zagotavlja oskrbo 

po vsej Evropi. Veliko osrednje skladišče in široka prodajna mreža zagotavljata dostavo, pa naj gre za 

en paket ali pa cel tovornjak. 

 

Celostne rešitve zagotavljajo popoln rezultat 

Za bleščeče rezultate so poleg popolnega pomivalnega stroja potrebni pravilno dozirana pomivalna in 

izpiralna sredstva, prava priprava vode in ustrezna dodatna oprema. Vse komponente procesa pomivanja 

posode naši tehniki medsebojno uskladijo ter jih prilagodijo na posodo in na individualne zahteve, 

tako da se lahko vedno veselite popolnega rezultata pomivanja. Dodatno Winterhalter omogoča sve-

tovanje in planiranje optimalnega procesa pomivanja, razvija potreben proces higiene in nudi podpo-

ro v obliki tehnične dokumentacije in programov usposabljanja.

Sistemski krog 
Winterhalter  
Človek, voda, stroj, pomivalna 

sredstva – Winterhalter  

za vsako komponento v  

sistemskem krogu ponuja  

premišljeno rešitev.  

Samo popolna uigranost vseh 

komponent omogoča bleščeče 

rezultate pomivanja.

23



01
/2

0 
30

00
09

04
  P

ri
d

rž
u

je
m

o
 s

i p
ra

vi
co

 d
o

 t
eh

n
ič

n
ih

 s
p

re
m

em
b

. 

O
PO

M
B

A
: n

ek
at

er
i v

 p
ro

sp
ek

tu
 o

p
is

an
i p

ro
d

u
kt

i i
n

 

ve
lik

o
st

i e
m

b
al

až
e 

n
is

o
 d

o
b

av
lji

vi
 v

 S
lo

ve
n

iji
.

Winterhalter Gastronom d. o. o. 

Profesionalni pomivalni stroji in sistemi

Pod jelšami 9

1290 Grosuplje

Slovenija

Telefon +386 1 7863 445

www.winterhalter.si

informacije@winterhalter.si


