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Jesteśmy rzeszowską firmą specjalizującą się w produkcji profesjonalnych środków czystości i preparatów  
przemysłowych.

Współpraca z doświadczonymi, polskimi laboratoriami umożliwia nam dostarczanie Klientom biznesowym  
profesjonalnego produktu. Preparaty Alfios lab odpowiadają na poszukiwane właściwości i zaspokajają potrzeby 
każdej firmy oczekującej skutecznego sposobu na rozprawienie się z uporczywymi zabrudzeniami w miejscu pracy,  
w biurach czy obiektach przemysłowych.

Wykorzystujemy posiadane możliwości i skupiamy się na opracowaniu pożądanego, użytecznego preparatu pod  
specjalistyczne zastosowanie. Nasza pasja daje gwarancję unikalnego rezultatu w postaci profesjonalnych  
preparatów myjących, czyszczących, odtłuszczających i konserwujących, do zastosowania w sektorze świadczonych 
usług czy też różnorodnych branżach produkcyjnych.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ
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Dlaczego produkty Alfios Lab?

Preparat posiada wszechstronne zastosowanie poprzez szerokie spektrum usuwania brudu na wszel-
kich podłożach. Przy ogromnej sile czyszczenia nie niszczy nawet najbardziej delikatnej powierzchni. 
Innowacyjna formuła produktu pozwala na wielofunkcyjne zastosowanie czyszcząco - odtłuszczają-
ce.  Usuwa olej, plamy z żywności, tłuszcz i wiele innych uciążliwych zabrudzeń. Skutecznie zmywa 
tłuste zabrudzenia pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i przemysłowego.

IFAROX
HIPOALERGICZNY ŚRODEK CZYSZCZĄCO-ODTŁUSZCZAJĄCY

Produkt
Hipoalergiczny

Do mycia 
ręcznego 

 i maszynowego

Do zastosowania 
profesjonalnego

1 / 5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 8.5

EKOLOGICZNY 

Ekologiczny 
i bezpieczny dla 

środowiska

Płyn do szyb o dużej sile mycia. Skutecznie usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia.  
Niezawodny. Nie pozostawia smug  i zacieków. Idealny do miejscowego usuwania odcisków palców  
z powierzchni szklanych. Nowoczesna formuła preparatu nie posiada żadnych środków toksycznych 
i uczulających, dzięki czemu jest całkowicie bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Nie zawiera koloru, 
zapachu i innych środków mogących prowadzić do uczuleń.

GLASS
HIPOALERGICZNY PŁYN DO MYCIA SZYB, LUSTER I POWIERZCHNI ZE STALI SZLACHETNEJ

Produkt
Hipoalergiczny

Nie pozostawia
smug

Produkt gotowy
do użycia

1 / 5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 5.5

EKOLOGICZNY 

Ekologiczny 
i bezpieczny dla 

środowiska

Preparat do mycia wszelkich powierzchni szklanych metodą ściągaczki. Preferowany do dużych  
powierzchni.

VITRUM
PREPARAT DO MYCIA SZYB ZA POMOCĄ ŚCIĄGACZKI

Usuwa
tłuste plamy

Nie pozostawia
smug

Koncentrat

1 / 5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 5.5

Do zastosowania 
profesjonalnego

Preparat do mycia wszelkich powierzchni szklanych metodą ściągaczki. Preferowany do prac alpini-
stycznych. Niezwykle wydajny.

VITRUM PLUS
PREPARAT DO MYCIA SZYB ZA POMOCĄ ŚCIĄGACZKI

Usuwa
tłuste plamy

Nie pozostawia
smug

Koncentrat

1 / 5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 7

Polecany  
w alpinizmie 

przemysłowym

 Jako producent środków czystości Alfios lab, zapewniamy indywidualne podejście do Klienta, w tym  
możliwość opracowania i wdrożenia specjalistycznego preparatu stosowanego w różnych procesach technologicz-
nych. W celu opracowania optymalnego rozwiązania z zakresu środków czystości dla firm wystarczy skontaktować się  
z naszym przedstawicielem. Wspólnie osiągniemy oczekiwany efekt, czyli kluczowy produkt końcowy – profesjonalny 
preparat dostosowany do nawet najbardziej niestandardowych potrzeb. 

Tym co nas wyróżnia jest nie tylko wiedza, ale także elastyczność, która skutkuje bezproblemową współpracą oraz 
dokładnym zrozumieniem oczekiwań Klientów. Wszelkie szczegóły, takie jak pojemności produktów, miejsca i terminy 
ich dostarczenia są dostosowane do Państwa wymagań i zapotrzebowania.

Preparaty Alfios lab to przede wszystkim środki czystości dla firm sprzątających, specjalistycznych obiektów prze-
mysłowych oraz firm świadczących usługi specyficzne. Klienci cenią produkty chemii gospodarczej i przemysłowej 
Alfios lab przede wszystkim za wysoką skuteczność, wydajność oraz parametry dopasowane do ich indywidualnego 
zapotrzebowania.
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Uniwersalny preparat o szerokim spektrum usuwania brudu różnego pochodzenia. Do bieżącego 
mycia wyposażenia wnętrz i posadzek odpornych na działanie wody. Nie odkłada się i nie mato-
wi mytych powierzchni. Szybko wysycha, a po umyciu pozostawia przyjemny zapach. Przeznaczony 
do mycia wodoodpornych twardych podłoży: podłóg, płytek ściennych, lamperii, laminatów, mebli,  
a także okien i luster. Produkt pienny, tylko do mycia ręcznego.

UNIVERSAL
DO BIEŻĄCEGO MYCIA POWIERZCHNI ODPORNYCH NA DZIAŁANIE WODY

Produkt
uniwersalny

Do mycia 
ręcznego

Koncentrat

5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 7

Do zastosowania 
profesjonalnego

Uniwersalny środek do bieżącego mycia ręcznego podłoży odpornych na działanie wody i alkoholi. 
Przeznaczony do pielęgnacji podłóg z kamienia naturalnego i sztucznego, w tym marmuru, granitu, 
gresu, lastriko, podłóg z PCV oraz lakierowanego drewna. 

GROUND
DO CODZIENNEGO MYCIA RĘCZNEGO PODŁOŻY NATURALNYCH I SZTUCZNYCH

Usuwa tłuste 
plamy  

i pielęgnuje

Nie pozostawia
smug

Koncentrat

5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 7

Do mycia 
ręcznego

Skoncentrowany preparat do bieżącego mycia i pielęgnacji wszelkich wodoodpornych powierzch-
ni naturalnych oraz sztucznych. Szczególnie polecany do mycia podłóg z kamienia naturalnego: 
marmuru, trawertynu, granitu, wapieni, łupków kwarcowych oraz kamienia sztucznego, a także 
podłoży elastycznych, gumowych, typu PCV czy lakierowanego drewna. 

FLORID
DO CODZIENNEGO MYCIA RĘCZNEGO I MASZYNOWEGO POWIERZCHNI ODPORNYCH  
NA DZIAŁANIE WODY I ALKOHOLI

Usuwa tłuste 
plamy  

i pielęgnuje

Nie pozostawia
smug

Koncentrat

5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 7

Do mycia 
ręcznego 

 i maszynowego

Skoncentrowany, niskopienny preparat do doczyszczania wszelkich wodoodpornych podłoży nieod-
pornych na wysokie pH. Działa szybko i skutecznie. Bardzo wydajny i łatwy w użyciu. Doskonale 
odtłuszcza i rozpuszcza brud różnego pochodzenia. Nie powoduje odbarwień i nie matowi kamienia.  
Preferowany do podłoży wykonanych z kamieni naturalnych - marmuru, trawertynu, granitu, wapie-
ni, łupków kwarcowych, a także podłoży elastycznych i gumowych typu PCV, gumoleum, linoleum.

DUXOR
PROFESJONALNY PREPARAT DO OKRESOWEGO DOCZYSZCZANIA PODŁOŻY NATURALNYCH  
I SZTUCZNYCH

Usuwa tłuste 
plamy  

i pielęgnuje

Nie odbarwia
i nie matowi

Koncentrat

5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 8.5

Do mycia 
ręcznego 

 i maszynowego

Profesjonalny środek do bieżącego mycia, a przy wyższym stężeniu jako środek doczyszczający do 
podłoży szlifowanych, polerowanych i szkliwionych. Idealny do szkliwionego gresu, szlifowanego 
granitu oraz szkliwionych płytek ceramicznych. Nowoczesna formuła produktu umożliwia skuteczne 
mycie posadzek, na których podczas czyszczenia innymi produktami występują smugi lub widocz-
ny osad po twardej wodzie, lub środków zasadowych. Uwaga! Nie stosować na marmur i posadzki  
zabezpieczone filmem ochronnym.

LUXGRAN
DO POWIERZCHNI SZKLIWIONYCH I POLEROWANYCH

Produkt prze-
znaczony do 

podłoży

Do mycia 
ręcznego 

 i maszynowego

Koncentrat

5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 1

Do zastosowania 
profesjonalnego

Niezawodny środek do zwalczania bardzo uciążliwych zapachów– zapachu moczu, potu, nikotyny, 
ryb, odory powstające w procesach gnilnych w oczyszczalniach ścieków, wysypiskach śmieci, śmietni-
kach, schroniskach dla zwierząt, instalacjach sanitarno-kanalizacyjnych. Pozostawia długo utrzymu-
jący się bardzo przyjemny zapach. Można dodawać do środków piorących i czyszczących. 

SENTIREX
USUWA UCIĄŻLIWE I NIEPRZYJEMNE ZAPACHY

Szybkie i długo-
trwałe działanie

Pozostawia
przyjemny 

zapach

Produkt gotowy
do użycia

1 / 5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 3

Do mycia 
ręcznego 

 i maszynowego

Antybakteryjny środek do bieżącego mycia i pielęgnacji sanitariatów. Rozpuszcza wszelkie osady  
z kamienia, mydeł i rdzy. Redukuje zawartość drobnoustrojów i pozostawia przyjemny zapach. Nie 
powoduje zacieków i smug. Wykonany na bazie składników naturalnych. Zawiera kwasy kosmetycz-
ne. Stosować do mycia bieżącego urządzeń sanitarnych, armatury, wszelkie powierzchnie ceramicz-
ne, wanny, umywalki, brodziki,  pisuary, muszle klozetowe oraz kabiny natryskowe, glazura, terakota, 
fugi, spoiny cementowe. 

SANID
DO ŁAZIENEK I TOALET 

Antybakteryjny Pozostawia
przyjemny 

zapach

Produkt gotowy
do użycia

1 / 5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 3

Nie powoduje 
smug i zacieków

Rozpuszcza wszelkie osady z kamienia, mydeł i rdzy. Redukuje zawartość drobnoustrojów na  
mytych podłożach i pozostawia przyjemny zapach. Nie powoduje zacieków i smug. Jest delikatny dla 
czyszczonych materiałów. Nie zawiera kwasu solnego i fosforowego. Mycie urządzeń sanitarnych, 
armatury, wszelkie powierzchnie ceramiczne wanny, umywalki, brodziki, pisuary, muszle klozetowe 
oraz kabiny natryskowe, glazura, terakota.

SANID PLUS
DO BIEŻĄCEGO MYCIA SANITARIÓW

Antybakteryjny Pozostawia
przyjemny 

zapach

Koncentrat

1 / 5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 1

Nie powoduje 
smug i zacieków
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Profesjonalny niskopienny preparat do usuwania ciężkich zabrudzeń z wszystkich wodoodpornych 
powierzchni odpornych na alkaliczne środowisko. Wyjątkowo skuteczny preparat do mycia posadzek 
w warsztatowych samochodowych, halach produkcyjnych, stacjach paliw czy garażach podziemnych.
Produkt posiada silne właściwości odtłuszczające i penetrujące. Usuwa zabrudzenia olejowe oraz 
smary, tłuszcze, sadzę.

GEFOR
DO DOCZYSZCZANIA POWIERZCHNI ODPORNYCH NA ALKALIA

Usuwa olej, 
smary, tłuszcz, 

sadzę

Do mycia 
ręcznego 

 i maszynowego

Koncentrat

5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 14

Do zastosowania 
profesjonalnego

Niskopienny, silny środek usuwający zanieczyszczenia różnego pochodzenia o dużej sile emulgowa-
nia i silnych właściwościach odtłuszczania. Skutecznie rozpuszcza tłuszcze i zabrudzenia ropopo-
chodne, nawarstwione i utrwalone z wszelkich wodoodpornych i chemio odpornych podłoży. Bardzo 
skutecznie usuwa plamy olejowe z podłoży nasiąkliwych jak beton czy kostka brukowa. Łatwo spłuki-
wany i bardziej bezpieczny dla mytych powierzchni niż produkty oparte na ługu sodowym. Stosując 
twarde pady w maszynach szorujących skutecznie usuwa ślady po gumach.

GEFOR X
WODNOROZPUSZCZALNY ŚRODEK DO USUWANIA CIĘŻKICH ZABRUDZEŃ I ODTŁUSZCZANIA 
POWIERZCHNI ODPORNYCH NA ALKALICZNE ŚRODOWISKO

Usuwa olej, 
smary, tłuszcz, 

sadzę

Do mycia 
ręcznego 

 i maszynowego

Koncentrat

5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 14

Do zastosowania 
profesjonalnego

Środek do mycia i doczyszczania wszelkich posadzek odpornych na alkalia. Do posadzek nasiąkli-
wych: płytki gresowe, lastryko, beton. Zabezpiecza przed wnikaniem brudu i pylicą betonu.
Uniwersalna formuła środka o silnych właściwościach czyszczących, nadająca się do maszyn  
szorująco-zbierających. Usuwa brud uliczny, zanieczyszczenia tłuszczowe i olejowe.

GEFOR BT
DO POSADZEK NASIĄKLIWYCH – GRES, BETON, LASTRYKO

Do podłoży 
nasiąkliwych

Do mycia 
ręcznego 

 i maszynowego

Koncentrat

5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 14

Do zastosowania 
profesjonalnego

Preparat do mycia i odtłuszczania karoserii samochodowych oraz plandek samochodów  
dostawczych i ciężarowych. Do mycia silników i podzespołów oraz części samochodów i maszyn.

CAR CLEAN
DO MYCIA ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do mycia  
i odtłuszczania

Do mycia 
ręcznego 

 i maszynowego

Koncentrat

5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 14

Do zastosowania 
profesjonalnego

Silnie skoncentrowany środek myjący przeznaczony do każdego rodzaju profesjonalnych zmywa-
rek gastronomicznych w hotelach, kawiarniach, barach oraz innych punktach zbiorowego żywienia.  
Doskonale usuwa uporczywe zabrudzenia. Zapewnia higieniczną czystość mytych naczyń. Skuteczny  
i wydajny. Nie stosować do naczyń wykonanych z aluminium i stopów kolorowych.  
Stosować ze środkiem płuczącym i nabłyszczającym. Nie zawiera chloru i fosforanów.

GASTROLINE - GL01
PŁYN DO MYCIA W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH

Usuwa uporczy-
we zabrudzenia 

i tłuszcze 

EKOLOGICZNY 

Ekologiczny 
i bezpieczny dla 

środowiska

Koncentrat

5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 14

Do zastosowania  
profesjonalnego

Wysoce skoncentrowany płyn do płukania oraz nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastrono-
micznych. Przeznaczony do profesjonalnych zmywarek gastronomicznych w barach, restauracjach, 
hotelach, itp. Dzięki swojej formule zapewnia doskonały połysk bez polerowania. Nie pozostawia 
smug, zacieków, ani osadów. Stosowanie środka do nabłyszczania również zapobiega ponownemu 
osadzaniu się ciężkich zabrudzeń. Przeznaczony do nabłyszczania wszystkich mytych przedmiotów  
w zmywarkach gastronomicznych. Preparat biodegradowalny. Nieszkodliwy dla środowiska. 

GASTROLINE - GL02
PŁYN DO PŁUKANIA I NABŁYSZCZANIA W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH

Nie pozostawia
smug, osadów  

i zacieków

EKOLOGICZNY 

Ekologiczny 
i bezpieczny dla 

środowiska

Koncentrat

5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 3

Do zastosowania  
profesjonalnego

Profesjonalny preparat o dużej sile działania przeznaczony do  czyszczenia i odtłuszczania przypalo-
nych powierzchni. Usuwa nawet najbardziej uporczywy brud i nagromadzony tłuszcz, nie powodując 
zarysowań i mikrouszkodzeń. Nie pozostawia smug ani zacieków na czyszczonych powierzchniach.
Szczególnie polecany do czyszczenia grilli, piekarników, frytkownic, rusztów, kuchenek.

GASTROLINE - GL03
PREPARAT ODTŁUSZCZAJĄCY DO URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH

Usuwa uporczy-
we zabrudzenia 

i tłuszcze 

Nie pozostawia
smug, osadów  

i zacieków

Produkt gotowy
do użycia

5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 13

Do zastosowania  
profesjonalnego

Silnie skoncentrowany środek do okresowego odkamieniania urządzeń gastronomicznych odpor-
nych na działanie kwasów. Usuwa osady mineralne ze zmywarek, bemarów, kotłów warzelnych,  
warników, czajników i ekspresów do kawy. Działa szybko i skutecznie. Bardzo wydajny i łatwy  
w użyciu.

GASTROLINE - GL04
ODKAMIENIACZ PRZEZNACZONY DO OKRESOWEGO ODKAMIENIANIA URZĄDZEŃ  
GASTRONOMICZNYCH

Usuwa osad  
i kamień

Szybkie i długo-
trwałe działanie

Koncentrat

5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 1

Do zastosowania  
profesjonalnego
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DOSTĘPNE AKCESORIA

Produkty dostępne  
w pojemnościach: 

1, 5, 10, 20, 200L oraz według 
indywidualnych ustaleń.

Ilość w opakowaniu zbiorczym: 
1l – 12 szt. w kartonie
5l – 4 szt. zgrzewka
10, 20,200 L – 1 szt.

Butelka 1L z nakrętką flip top Butelka 1L z rozpylaczem Butelka 0.65L z rozpylaczem Miarka 500ml

Skoncentrowany, silnie działający, środek do doczyszczania wszelkich mocno zabrudzonych  
powierzchni twardych, odpornych na silne kwasy. Skutecznie rozpuszcza kamień po twardej wodzie, 
wapno, cement, rdzę. Posiada również właściwości odtłuszczające.

DOMESOL
USUWA KAMIEŃ, RDZĘ I CEMENT

Produkt
silnie działający

Do mycia 
ręcznego 

 i maszynowego

Koncentrat

5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 1

Do zastosowania 
profesjonalnego

Skoncentrowany środek do zdejmowania nalotów solnych w okresie zimy z wszelkich posadzek  
odpornych na lekko kwaśne środowisko. Neutralizuje podłoża po stosowaniu silnych zasad.  
Skutecznie usuwa  poremontowe osady z kredy, gipsu i wapna.

KGW-SOL
PREPARAT DO USUWANIA NALOTÓW SOLNYCH, OSADÓW Z GIPSU I WAPNA

Produkt
silnie działający

Do mycia 
ręcznego 

 i maszynowego

Koncentrat

5 / 10 / 20

Dostępne

pojemności
ph 3

Do zastosowania 
profesjonalnego

RozpylaczPompka dozująca

Beczki 100L / 200L

Pojemnik 1000L



Producent:

Opusel Sp. z o.o.
Langiewicza 24b, 35-085 Rzeszów

Godziny pracy: 8.00 - 16.00

telefon: 
+48 607 351 674 
+48 607 35 16 55

www.alfioslab.pl


