
 

Čisticí pomůcky zn. KOBRA  
- Vysoká odolnost – teplotní, chemická stálost. 

- Dlouhá životnost – i 40x déle než běžné pomůcky. Násady, držáky vydrží až 10 let. 

- Vyměnitelné náhradní díly. 

- Účinnost pomůcek – kartáče drží tvar štětin, nevypadávají, nedrolí se. 

- Celková finanční úspora. 

  
Hygiena v kuchyních vyžaduje profesionální přístup – efektivní a ekonomický:   

 Výhodný poměr cena / užitná hodnota - s ohledem na velmi dlouhou životnost pomůcek 
(obvykle pomůcky KOBRA účinně slouží v provozech s velkou mechanickou i chemickou zátěží řadu let).
V zátěžových provozech s velkou spotřebou běžných pomůcek je zpravidla finanční návratnost velmi rychlá,
a tak je i ekonomická stránka případného vybavení provozu ekonomicky zajímavá. Ušetříte tak dvakrát, peníze i starosti

 Velmi vysoká účinnost pomůcek která mnohdy překvapí a potěší především obsluhu a personál. 
Už žádná zbytečná námaha, ale smysluplná práce s pomůckami s výbornou účinností pro svělý výsledek, který je opravdu znát. 
Vyzkoušejte nákup vzorku, budete určitě už po prvních použitích pomůcek KOBRA s výsledky sanitace mile překvapeni.  

 Prémiová kvalita provedení bez kompromisů a celková bytelnost zpracování  
- Těla pomůcek jsou vyrobena z netříštivých plastů  
Nehrozí kontaminace plastovými střepy, jde o odolné plasty vhodné pro nejnáročnější použití v gastronomických provozech  
- Unikátní patentované spojení pomůcek s násadami  
Díky patentovanému spoji se násady nelámou v místě spojení  
- Násady opravdu hodně vydrží a jsou kompatibilní s pomůckami  
Síla stěny hliníkových násad je cca. 1,8 mm, při běžném použití nejdou zlomit.   
- Jištěné a bezpečné uchycení svazků vláken pomocí nerezových smyček  
Zabraňuje uvolňování štětin všech jemností a eliminuje tak případné kontaminace surovin   
- Paměťový efekt u vláken smetáků a kartáčů extrémně prodlužuje životnost pomůcek,  
Vlákna / štětiny se nekroutí, nelámou, nevypadávají a to ani vlivem vysokých teplot či použití silných chemikálií  
- Velmi vysoká teplotní i chemická odolnost použitých materiálů  
předurčuje jejich možné použití s běžnými chemikáliemi používanými pro čistění v gastroprovozech i potravinářství  
Polyesterová vlákna jsou tepelně odolná až do 134°C, Polypropylenová těla jsou tepelně odolná až do teploty100°C  
- Možnost opakovaného čištění použitých pomůcek čištěním v horké vodě s chem. roztokem nebo autokláv.  

 Široká nabídka provedení pomůcek 
(tvarů, tvrdostí, barev apod.) nabízí zpravidla možnost komplexního řešení sanitace v celém provozu a ve všech jeho částech  

 Škála barevnosti pro potřeby začlenění do HACCP, u potravinářů také IFS, BRC apod.
Převážná většina zboží je dostupná v 5 nebo více barevných variantách -1 bílá, -2 modrá, -3 červená, -4 žlutá a -5 zelená    

 Aktuální atesty, prohlášení a certifikáty pro vhodnost použití pomůcek v potravinářství. 
Program KOBRA splňuje nejpřísnější normy, prohlášení a směrnice požadované EU i legislativou České republiky.






 

Nabídkový list nejoblíbenějších pomůcek KOBRA pro profesionální sanitaci v gastro provozech, kuchyních a jídelnách  
 
Pomůcky pro sanitaci podlahy   
použití  položka kat.str. katalogové číslo 

Mytí podlahy, nanášení chemie – napěnování Kartáč na mytí 22 cm 7 515011 

Drhnutí podlahy Kartáč na drhnutí 28 cm / 30cm 10 515001 / 515923 

Drhnutí – rohy,patky strojů, fabiony, vaničky odpadů Kartáč s bočními štětinami 11 540154 

Stírání podlahy – hladké, lité podlahy bez nerovností Stěrka jednodílná 40cm / 60cm 37 548400 / 548600 

Stírání podlahy – dlažba Stěrka s výměnnou gumou 40 cm / 60 cm 37 515071 / 515073 

Stírání podlahy – dlažba Stěrka s výměnnou gumou kloubová 40 cm / 60 cm 38 548453 / 548653 

Náhradní guma do podlahových stěrek Náhradní guma do stěrky 40 cm / 60 cm 38 515075 / 515077 

Zametání podlahy – univerzální smetáky PP a PBT (měkké) Smeták PP 28 cm měkký / PBT 40 cm měkký 3,4 515205 / 515204 

Zametání - podlahové smetáky tvrdší (střední) Smeták PBT 30 cm střední / PBT 40 cm střední 5 515023 / 515009 

Zametání - univerzální ruční smetáček s rukojetí Uklidový smetáček 13 510252 

Lopatka úklidová – extra pevná Úklidová lopatka 30cm 44 580301 

Násada standardní hliníková 150 cm / Ergo hliníková 150 cm Násada standard hliník 150 cm / Ergo hliník 150 cm 47,48 515032 / 515932   
Pomůcky pro sanitaci zařízení a univerzální  
použití položka kat.str. katalogové číslo 

Kopist k míchání a stírání (náhrada za dřevěný kopist) Kopist tvrdý PP 120°C / měkčený PE 70°C 39 548290 / 548291 

Kartáč na mytí varných kotlů Kartáč na nádrže PBT tvrdý 13 515026 

Krátké násady pro kopist a kartáč na mytí kotlů Násada Ergo hliník 65 cm / Násada stand. hliník 80 cm 47,48 549812 / 549802 

Mytí a leštění gastro zařízení- lehce odolné nečistoty PAD velmi měkký (bílý) / PAD měkký (béžový) 36 515120 / 515121 

Mytí gastro zařízení- středně odolné nečistoty PAD střední (modrý) / PAD hrubý (zelený) 36 515124 / 515122 

Mytí gastro zařízení- velmi odolné nečistoty (náhrada drátěnek) PAD velmi hrubý (hnědý) / PAD extra hrubý (černý) 36 515123 / 515125 

Držák padu ruční / Držák padu na násadu Držák PADU ruční / Držák PADU na násadu s kloubem 35 557101 / 547101 

Kartáče na čištění výpusti (ventily) varných kotlů Kartáč pr. 50 mm PBT / Labor. štětka pr. 50 mm Nylon 31,33 510758 / 301635 

Laboratorní štětka na čištění kohoutů termosů Laboratorní štětka kónická pr. 7 – 15 mm 32 301659 

Kartáček na mytí nádobí – univerzální Kartáček na mytí nádobí (zakulacený se škrabkou) 22 510463 

Kartáč na spodní lemy gastronádob, ventily, atd. Kartáč s rukojetí, úzký, prohnutý 19 510299 

Kartáče na mytí sklenic nylon průměr 70 mm / 82 mm Kartáč na sklenice Nylon pr. 70 mm / pr. 82 mm 31 590007 / 596008 

Kartáč na desky, špalky atd. kartáč kombinovaný / Kartáč ruční zaoblený – tvrdý 23,25 343931 / 515063 

Ruční kartáček malý – na ruce i nádobí Kartáček ruční malý měkký / tvrdý 25 515060 / 515061 

Kartáč s rukojetí na nejhrubší čištění (nápeky, přischlé těsto, atd.) Kartáč s rukojetí extra tvrdý 20 510199 

Špachtle na čištění nádob, plechů, atd. Špachtle plastová PP 75 mm / PP 110 mm 40 582904 / 515109 

Ergo stěrka pro porcování a servírovaní zapečených pokrmů Stěrka Ergo PP 41 581900 

Kbelík potravinářský PP, vhodný i pro potraviny do 120°C Kbelík PP 9 litrů / Kbelík PP 15 litrů 46 580102 / 580101 

 




