
Środki myjąco-pielęgnujące wetco  
Pożegnaj się ze skomplikowanymi procesami!  
Powitaj nową prostotę!



wetco Line:
wysoka jakość Wetrok w niskiej cenie
Ile środków myjąco-pielęgnujących stosujesz w swoim obiekcie? Zbyt wiele? 
W firmie Wetrok uważamy, że czyszczenie regularne musi spełniać przede wszystkim jeden warunek: być 
nieskomplikowane. Szczególnie w przypadku, braku czasu. Dlatego stworzyliśmy linię produktów wetco 
Line – pięć środków myjąco-pielęgnujących do wszelkich zastosowań. Możesz zredukować liczbę środków 
czyszczących w swojej szafce, zmniejszyć wydatki, a ponadto cieszyć się linią produktów wykonanych 
z materiałów odnawialnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego. Bezpieczne i przyjazne dla 
środowiska naturalnego środki czyszczące nie muszą być drogie! 

Linia produktów wetco Line spełnia pięć najczęstszych wymagań klientów:

„Czyszczenie regularne bez  
niepotrzebnych dodatków”

Linia produktów wetco Line zawiera pięć 
środków myjąco-pielęgnujących: jeden 
środek do mycia podłóg, jeden środek do 
czyszczenia powierzchni, jeden środek do 
czyszczenia szkła, a także dwa środki do 
czyszczenia sanitariatów. Można je rozróżnić 
na pierwszy rzut oka dzięki zastosowaniu 
różnych kolorów. Dlaczego czyszczenie ma 
być skomplikowane, jeśli może być proste?

„Bez żadnych szkód dla środowiska 
naturalnego”

Również niedrogie produkty powinny być 
przyjazne dla środowiska naturalnego. 
Wybierając produkty wetco Line, 
przyczyniasz się do zrównoważonego 
rozwoju: środki te posiadają certyfikat 
Nordic Ecolabel, co oznacza, że łatwo 
ulegają biodegradacji. Po co szkodzić 
środowisku, jeśli dostępne są metody 
oszczędzające zasoby naturalne?

„Najwyższy poziom bezpieczeństwa dla  
personelu”

W trakcie codziennych czynności 
związanych z czyszczeniem nie ma wiele 
czasu na szkolenie, dlatego produkty 
bezpieczne w użyciu redukują stres 
pracowników. Z produktami wetco Line 
można cieszyć się bezpieczeństwem: są 
one pozbawione alergenów, szkodliwych 
środków konserwujących i substancji 
zapachowych. Po co podejmować ryzyko, 
jeśli można pracować bezpiecznie?

„Wysoka jakość w niskiej cenie”

Zapewnienie czystości nie musi kosztować 
fortuny. Dlatego produkty wetco Line 
przekonują atrakcyjnym stosunkiem ceny do 
jakości. Prosto do celu i bez niepotrzebnych 
komplikacji. Po co kupować drogie środki, 
jeśli istnieją tańsze opcje? 

„Mniej wariantów produktów,  
mniej błędów”

Linia produktów wetco Line pozwala 
zredukować liczbę zastosowanych 
środków czyszczących – a przez to również 
stopień komplikacji. Dzięki uniwersalności 
produktów można zredukować zasoby 
środków czyszczących, pozostawiając 
od trzech do pięciu środków myjąco-
pielęgnujących. Po co stosować dziesięć 
środków czyszczących, jeśli do wykonania 
pracy wystarczy pięć?



Produkty są dostępne w pojemnikach o różnej wielkości. Opcjonalne akcesoria: butelki ze spieniaczem do czyszczenia pianą.

Środek do czyszczenia 
powierzchni

Środek myjąco-pielęgnujący do po-
wierzchni i wykładzin podłogowych

   Środek do czyszczenia szkła i 
powierzchni

wetco surfwetco floor   wetco cristal 

Pełen asortyment wetco
Pięć środków myjąco-pielęgnujących do czyszczenia całego budynku

wetco floor dzięki szerokiemu spektrum 
zastosowań uwolni nieco miejsca w szaf-
ce ze środkami czyszczącymi. Zarówno 
stosowany w szorowarce, jak i do czysz-
czenia ręcznego: wetco floor gwarantuje 
czystą podłogę o wspaniałym połysku. 

Wielka zaleta: wetco floor nadaje się 
do zastosowania z wieloma różnymi 
wykładzinami podłogowymi – począw-
szy od podłóg z tworzywa sztucznego i 
kamienia naturalnego/sztucznego, aż po 
lakierowane wykładziny drewniane.

Środek wetco surf jest przeznaczony 
do czyszczenia wszelkiego typu 
powierzchni. Powierzchnie szklane, 
biurka, czy klamki – dzięki wetco surf 
będą czyste w mgnieniu oka. Ponadto 
gwarantuje szybkie schnięcie i nie 
pozostawia smug. 

Wielka zaleta: można dodatkowo 
stosować wetco surf do ręcznego 
czyszczenia wykładzin podłogowych.

Środek do czyszczenia szkła i 
powierzchni wetco cristal nadaje się 
do czyszczenia okien i powierzchni 
szklanych. Skutecznie usuwa 
zabrudzenia po oleju i tłuszczu, a 
kryształowo czyste powierzchnie 
pięknie błyszczą.

Wielka zaleta: środek wetco cristal  
jest gotowy do użycia, a zatem można 
go natychmiast stosować.

� lekko alkaliczny
� bez dodatku substancji zapachowych

� pH-neutralny
� bez dodatku substancji zapachowych

Metody użycia: 

� ręczne wycieranie na mokro
�  maszynowe szorowanie z 

odkurzaniem

Metody użycia: 

� ręczne wycieranie na mokro
� ręczne wycieranie na wilgotno
� ręczne czyszczenie pianą

Metody użycia: 

� ręczne wycieranie na wilgotno

Nadaje się do wszystkich zmywalnych  
wykładzin podłogowych i powierzchni.

Nadaje się do odpornych na działanie 
alkoholu, zmywalnych powierzchni i 
wykładzin podłogowych.

Nadaje się do powierzchni 
zmywalnych i odpornych na działanie 
rozpuszczalników.

� pH-neutralny
� bez dodatku substancji zapachowych



Neutralny środek myjąco-
pielęgnujący do sanitariatów

Środek myjąco-pielęgnujący do 
sanitariatów

wetco san neutralwetco san

Piana zamiast 
płynów do 
czyszczenia?

Ważne jest dla Ciebie zdrowie pra-
cowników oraz ochrona środowiska 
naturalnego? 

W takim razie korzystaj z produktów 
wetco surf, wetco san i wetco san 
neutral w połączeniu z opracowaną 
przez firmę Wetrok metodą „wycierania 
na wilgotno pianą”.

Korzyści:
� bezpiecznie: 
    bez rozpylania cząsteczek, które mogą 

dostać się do dróg oddechowych
� ekologicznie: 
   o 90% mniejsze zużycie wody, 
   o 30% mniej środków chemicznych
� ergonomicznie: 
    nie ma potrzeby wyżymania ścierek, 

które obciąża stawy, nie trzeba także 
nosić ze sobą wiader
� łatwo: 
    instrukcja dozowania na każdej 

butelce
� oszczędność czasu: 
   o 20% mniejszy nakład czasowy
� doskonałe wyniki: 
   brak konieczności osuszania, 
   brak smug
� ochrona zasobów naturalnych: 
    butelka ze spieniaczem do 

wielokrotnego użytku

Wskazówka: środki do czyszczenia 
pianą wetco san i wetco san neutral 
doskonale nadają się również do 
czyszczenia toalet i są bardzo 
efektywne.

Film instruktażowy: tak działa 
czyszczenie za pomocą piany 
(pokazane na przykładzie produktu 
Wetrok Caledor)

 

Środek myjąco-pielęgnujący do 
sanitariatów wetco san skutecznie 
i trwale likwiduje osady kamienia 
i nieczystości z armatur, ścianek 
prysznicowych i desek klozetowych. 
Idealny przy zastosowaniu z wodą od 
dużej do średniej twardości.

Wielka zaleta: środek wetco san dzięki 
szybko działającemu kwasowi 
wykazuje niskie właściwości korozyjne 
na chromowanych armaturach.

Środek myjąco-pielęgnujący do sanita-
riatów wetco san neutral jest, jak sama 
nazwa wskazuje, pozbawiony kwasu. 
Dlatego idealnie nadaje się do wszelkich 
silnie zabrudzonych powierzchni w 
łazience, które są wrażliwe na działanie 
kwasu (np. marmuru). 

Wielka zaleta: wetco san neutral 
działa delikatnie na wrażliwych 
powierzchniach, a ponadto szybko 
schnie i nie pozostawia smug.

� silnie kwasowy 
� bez dodatku substancji zapachowych

� pH-neutralny
� bez dodatku substancji zapachowych

Metody użycia: 

� ręczne wycieranie na mokro
� ręczne wycieranie na wilgotno
� ręczne czyszczenie pianą

Metody użycia: 

� ręczne wycieranie na mokro
� ręczne wycieranie na wilgotno
� ręczne czyszczenie pianą

Nadaje się do odpornych na działanie 
kwasu, zmywalnych powierzchni i  
wyposażenia.

Nadaje się do wrażliwych na działanie 
kwasu, zmywalnych powierzchni i 
wyposażenia.

W A T C H

M O V I E



Certyfikat ekologiczny Nordic Ecolabel  
Wykonane z surowców odnawialnych i łatwo ulegające biodegradacji produkty 
wetco Line

Twój produkt do czyszczenia powinien nie tylko zapewniać doskonałą czystość, ale również być przyja-
zny dla środowiska naturalnego? W takim razie produkty wetco Line są dla Ciebie idealne. Nie tylko łatwo 
ulegają one biodegradacji, ale również zostały opracowane pod kątem zrównoważonego rozwoju. Linia 
produktów do czyszczenia posiada certyfikat ekologiczny (Nordic Ecolabel). Oznakowanie ekologiczne 
zobowiązuje do spełnienia ścisłych kryteriów certyfikacyjnych i użycia odnawialnych surowców, a po-
nadto wymaga zastosowania środków dla ochrony zasobów naturalnych naszej planety. Priorytetem jest 
zatem nie tylko maksymalna redukcja w zakresie liczby środków czyszczących, ale również zmniejszenie 
zużycia surowców, ilości środka potrzebnej do wykonania czyszczenia oraz materiałów opakowaniowych.

Ochrona użytkownika

Środki do czyszczenia nie mogą zawierać 
żadnych wywołujących alergie substancji 
zapachowych ani konserwujących. 
Ponadto zastosowane surowce i substancje 
zapachowe muszą być zgodne z 
dyrektywami międzynarodowymi.

Produkty wetco nie zawierają substancji 
zapachowych w żadnej formie i są 
zgodne ze wszystkimi dyrektywami.

Ochrona zwierząt

Dla uniknięcia negatywnego wpływu na 
organizmy wodne obowiązują surowe 
przepisy w zakresie objętości rozcieńczenia 
i biodegradacji. Dodatkowo użyte składniki 
nie mogą odkładać się w organizmach 
żywych (np. w rybach) poprzez pobieranie 
ich z otoczenia lub pożywienia.

Produkty wetco nie stanowią żadnego 
zagrożenia dla akwenów i żyjących 
w nich zwierząt i łatwo ulegają 
biodegradacji.

Ochrona zasobów naturalnych

Elementy opakowania muszą być wykonane 
w większości z materiałów nadających się 
do recyklingu. Poza tym konieczna jest 
ochrona surowców naturalnych (zmniejszone 
użycie środków chemicznych i wody, 
zastosowanie materiałów odnawialnych). 

Pojemniki ze środkami czyszczącymi 
wetco nadają się w 100% do 
recyklingu. Zastosowane związki 
powierzchniowo czynne pochodzą z 
zasobów odnawialnych. Przyjazne dla 
środowiska naturalnego stosowanie w 
formie spienionej zapewnia najmniejsze 
możliwe zużycie wody i substancji 
chemicznych.

Najważniejsze kryteria certyfikatu ekologicznego Nordic Ecolabel w skrócie: 

Nordic Swan to oficjalne oznaczenie 
ekologiczne stosowane w krajach 
skandynawskich, przy czym między-
narodowe znaczenie tego certyfikatu 
stale rośnie. Ma on dwa cele: 

•  Zmniejszenie wpływu na środowisko 
naturalne, wywieranego przez 
produkcję i używanie produktów. 

•  Wspieranie odpowiedzialnych za 
zakupy użytkowników i managerów 
przy wyborze produktów w jak 
największym stopniu ekologicznych.



„Dzięki produktom wetco Line z certyfikatem ekologicznym (Nordic Ecolabel) za każdym razem uzysku-
jemy w Förenade Service idealny wynik. Zastosowanie środków w formie spienionej sprawia, że nasi 
pracownicy nie są już narażeni na działanie aerozoli, co znacznie zwiększyło bezpieczeństwo pracy”.

Linnéa Leisten Bergman, 
kierowniczka projektu w dziale strategii sprzedaży i ochrony środowiska w firmie Förenade Service AB 
(Szwecja)

„Linia produktów wetco Line jest nieskomplikowana, przyjazna dla środowiska naturalnego i niedroga. 
Oferowane przez firmę Wetrok produkty z certyfikacją Nordic Ecolabel są dla nas doskonałym rozwią-
zaniem ekologicznym, jakiego szukaliśmy. Korzystając z produktów wetco Line, które charakteryzują 
się wszechstronnością zastosowań, potrzebujemy znacznie mniej różnych środków czyszczących. Kto 
powiedział, że wysoka jakość nie może iść w parze z niską ceną?”

Lee Stephenson, 
krajowy kierownik ds. środków czyszczących w firmie Nuffield Health (Wielka Brytania)

Mopy i ścierki z mikrofibry

Skompletuj swoje wyposażenie do czyszczenia 

Marzysz o idealnych efektach czyszczenia? Skompletuj swój zestaw  
produktów wetco, dobierając odpowiednie mopy i ścierki do czyszczenia.

www.wetrok.com

Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH  Deutschstrasse 19, A-1230 Wiedeń, info@wetrok.at, tel. 0800 20 48 68

Wetrok GmbH  Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A.  ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB  Kyrkvägen 1 G, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, tel. +46 8 444 34 00

Ścierki z mikrofibry:
wetco micro soft, dzianina

Mopy:
nakładka do stelaża na mopy wetco flat
nakładka do stelaża na mopy wetco micro
nakładka do stelaża na mopy wetco micromix

Opinie klientów

Produkty wetco Line cieszą się popularnością wśród klientów na całym świecie 


