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KONCEPCJA

 JAKOŚĆ

“Produkty fi rmy Novadan przeznaczone do użytku 
w kuchniach przemysłowych otrzymały wyróżnienie 
“Best Products” przyznawane przez wiodących 
europejskich producentów zmywarek oraz instytut 
technologii w Stanach Zjednoczonych”.
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DK  alkalisk Maskinopvask              
 bistro 741 anvendes til professionelle opvaskemaskiner til hårdt vand. Rengør effektivt porcelæn og bestik for kaffe & te rester samt 
 proteiner. bistro 741 er ikke egnet til aluminium eller andre letmetal legeringer. 

en  alkaline Machine dishwasheR agent               
 bistro 741 is used in professional dishwashers for hard water. clean effectively crockery  & cutlery for coffee & tea residues plus proteins. 
 bistro 741 is not suited for aluminium or other light metal alloys.

no  alkalisk Maskinoppvask
 bistro 741 anvendes til profesjonelle oppvaskmaskiner til hardt vann. Rengjøre porselen og bestikk effektivt for kaffe & terester samt 
 proteiner. bistro 741 er ikke egnet til aluminium eller andre lettmetallegeringer.  

se  alkalisk MaskindiskMedel              
 bistro 741 är avsett för professionella diskmaskiner vid hårt vatten.  Ren porslin och bestick effektivt bort kaffe & terester och proteinet. 
 bistro 741 är inte lämpligt för aluminium eller andra lättmetallegeringar.

De  alkalish spülMittel FüR spülMaschinen                            
 bistro 741 wird in professionelle spülmaschinen für hartes wasser verwendet. Reinigen geschirr als besteck effektiv für kaffee & tee Reste 
 und protein. bistro 741 ist für aluminium oder andere leichtmetalllegierungen nicht geeignet.

PL  alkaliczny ŚRodek czyszczący do zastosowania w zMywaRkach              
 bistro 741 stosuje się w profesjonalnych zmywarkach z przeznaczeniem do wody twardej. czyścić skutecznie porcelany i sztućców do białko. 
 bistro 741 nie nadaje się do zastosowania w przypadku aluminium oraz innych stopów metali lekkich.

ee  aluseline nõudepesuvahend              
 bistro 741 on ette nähtud professionaalses nõudepesumasinas lubjarikka veega kasutamiseks. sobib kõikidele dekoorita klaasiliikidele, 
 samuti portselannõudele ja söögiriistadele. bistro 741 eemaldab tõhusalt kohvi- ja teejäägid, samuti huulepulga ja rasva. bistro 741 ei sobi  
 alumiiniumi ja teiste kergmetallisulamite pesemiseks.  

es  alcalina lavavajillas              
 bistro 741 se utiliza para lavavajillas profesionales para el agua dura. limpie con eficacia vajilla y cubiertos para los residuos de café y té y las 
 proteínas. bistro 741 no es adecuado para el aluminio o otras aleaciones metálicas ligeras.
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DK  alkalisk MaskinopvaskeMiddel                                            
 bistro 142 er et klorineret , stærkt alkalisk maskinopvaskemiddel, som er specielt effektiv til fjernelse af besmudsning. 
 bistro 142 rengør effektivt porcelæn og bestik for kaffe & te rester samt glas.  pR-nr. : 1953955

EN  alkaline dishwashing liquid FoR dishwasheRs                                            
 bistro 142 is a chlorinated, strongly alkaline dishwashing liquid which is especially effective for removal of dirt. 
 bistro 142 clean effectively crockery  & cutlery for coffee & tea residues plus glass.

sE  alkaliskt MaskindiskMedel                                            
 bistro 142 är ett klorinerat, starkt alkaliskt maskindiskmedel, som är speciellt effektivt för borttagning av 
 smuts. bistro 142 en porslin och bestick effektivt bort kaffe & terester och glas. 

DE  alkalisches  spülMittel                                            
 bistro 142 ist ein chloriertes, stark alkalisches spülmittel, das zur entfernung von schmutz besonders gut geeignet 
 ist. bistro 142 reinigen geschirr als besteck effektiv für kaffee & tee Reste und glas.

Pl  ŚRodek o odczynie zasadowyM do stosowania w zMy  
 waRkach                                            
 bistro 142 to chlorowany, silnie zasadowy środek do zastosowania w zmywarkach, szczególnie skutecznie usuwający 
 zabrudzenia powierzchni. bistro 142 czyścić skutecznie porcelany i sztućców i szkła.

cZ  alkalický čisticí pRostředek do Myčky nádobí                                            
 bistro 142 je chlórovaný, silně alkalický mycí prostředek na nádobí s mimořádným účinkem při odstraňování nečistot. 
 bistro 142 účinně odstraní zabarvení po čaji a kávě.

Es  alcalina lavavajillas                                            
 bistro 142 se utiliza para lavavajillas profesionales para el agua dura. bistro 142 limpie con eficacia vajilla y cubiertos 
 para los residuos de café y té y las vidrio. bistro 142 elimina eficazmente las manchas de té y café.
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Widoczne 

Firma Novadan opracowała bezpieczną koncepcję dla kuchni 
przemysłowych, która w widoczny i wymierny sposób 
zoptymalizuje higienę w Twojej kuchni.

Przy pomocy profesjonalnego, najwyższej jakości sprzętu 
pomiarowego dokonamy inspekcji Twojej kuchni, będącej 
podstawą dla jasnych zaleceń dotyczących optymalizacji 
higieny. Umożliwi to poczynienie oszczędności bez 
kompromisów w kwesti ach jakości.

Następnie pomożemy Ci wdrożyć koncepcję, zapewniającą 
optymalne bezpieczeństwo w zakresie utrzymania higieny w 
kuchni.

Firma Novadan, od wielu lat utrzymująca pozycję wiodącego 
dostawcy środków czystości i dezynfekcji dla sektora 
spożywczego, jest partnerem , który dobrze zna wymogi 
branży.

Skontaktuj się z fi rmą Novadan i dowiedz się więcej o 
koncepcji i inspekcji.

Firma Novadan opracowała bezpieczną, efektywną koncepcję dla kuchni 
przemysłowych, gwarantującą widoczne bezpieczeństwo.

SERWISOWA CEL   KOMPETENCJA

  OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII 
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Bistro 741:
Bistro 741 stosuje się w profesjonal-
nych zmywarkach z przeznaczeniem 
do wody twardej. Bistro 741 sku-
tecznie usuwa tłuszcz, pozostałości 
po kawie i herbacie oraz pomadkach 
do ust. Bistro 741 nie nadaje się do 
zastosowania w prZYPADKU ALUMI-
NIUM.

Bistro CL 341:
Bistro CL 341 to środek o skutecznym 
działaniu do stosowania w wodzie o 
niskim i średnim stopniu twardości, 
w zmywarkach przemysłowych z 
automatycznym dozowaniem.

Bistro Powder 743:
Bistro Powder 743 przeznac-
zony jest do zmywania naczyń i 
sztućców w mniejszych zmywarkach 
przemysłowych oraz w zmywarkach 
domowych. Bistro Powder 743 sku-
tecznie usuwa resztki pożywienia i 
wszystkie rodzaje tłuszczów z naczyń i 
sztućców.

Bistro Powder CL 349:
Bistro Powder CL 349 to skoncen-
trowany proszek alkaliczny do mycia 
naczyń w zmywarkach do ręcznego 
dozowania. Bistro Powder CL 349 
skutecznie usuwa każdego rodzaju 
białko oraz osad z kawy i herbaty, 
jednocześnie zapobiegając osadza-
niu się w zmywarce kamienia. Bistro 
Powder CL 349 nie uszkadza alumi-
nium, ani innych metali.

Bistro Glas 345:
Bistro Glas 345 stosuje się w pro-
fesjonalnych zmywarkach z przez-
naczeniem do wody twardej. Bistro 
Glas 345 skutecznie usuwa tłuszcz, 
pozostałości po oraz pomadkach do 
ust. 

Bistro Rinse 780:
Bistro Rinse 780 doskonale nadaje się 
do wszystkich rodzajów zmywarek. 
Bistro Rinse 780 jest niskie pienienie.

Sole Tabletki

Sprzęt Pomiarowy

Sprzęt Pianę

Środki czystości dla 
kuchni przemysłowych:

Bistro Alu 742:
Bistro Alu 742 to środek o sku-
tecznym działaniu do stosowa-
nia w wodzie o niskim i średnim 
stopniu twardości, w zmywarkach 
przemysłowych z automatycznym 
dozowaniem. 

INNOWACJE I 
ROZWÓJ:
Firma Novadan to innowacyjne 
duńskie przedsiębiorstwo produk-
cyjne i usługowe, które istnieje od 
1980 r. 
Posiada ono swoje własne, nowo-
czesne laboratorium i zakład pro-
dukcyjny, w którym powstaje sze-
roki wybór wysokiej jakości środków 
czystości, detergentów do prania 
oraz środków dezynfekcyjnych. W 
tym zakresie swojej działalności 
fi rma Novadan znalazła się wśród 
wiodących na rynku przedsiębiorstw. 

KOMPETENTNY 
PARTNER:
Firma Novadan kładzie ogromny 
nacisk na swoje kompetencje jako 
partnera we współpracy w zakre-
sie wszelkich rozwiązań związanych 
z czyszczeniem. Dostarczamy 
rozwiązania w zakresie czyszczenia i 
higieny zarówno dla przedsiębiorstw 
prywatnych, jak i publicznych, dla 
których priorytetem są wysokiej 
jakości usługi.

KLIENT NA PIERWSZYM 
MIEJSCU:
W fi rmie Novadan najważniejszy 
jest klient, a partnerska współpraca 
ma najwyższy priorytet. Oferuje-
my konkurencyjny wybór środków 
czyszczących i dezynfekcyjnych, sku-
tecznie spełniających wymogi klien-
tów.

WYSOKI POZIOM 
USŁUG:
Przykładamy szczególną wagę, 
aby zapewniać naszym klientom 
najwyższy poziom usług technicz-
nych oraz doradczych.


