
Защото всеки гост
заслужава една

пефектна хигиенна
програма



Съобразена с клиента 
програма от 5 нива за
хигиена на кухнята
ТАНА се съобразява с вашите индивидуални условия в кухнята за да

- планирате икономически вашите разходи за кухненската хигиена

- ви бъде подкрепа в рискови ситуации

- ви помогне при прилагането на HACCP изискванията

■ Анализ на обекта
Ние гарантираме един систематичен анализ на

наличните условия в обекта чрез прилагането на

детайлни списъци с диагнози. Така е изключено

важни области да не бъдат взети под внимание.

■ Препоръки за продукта
Като резултат от анализите ние препоръчваме разтвори

на продуктите, помощни материали и работни методи,

които гарантират оптимум по отношение на

ефективността и икономичността.

■ Индивидуални почистващи и
хигиенни планове
Благодарение на единствения по рода си TANA

EXPRESS Software ние Ви предлагаме детайлни

почистващи и хигиенни планове, които съдържат

най-важните опорни точки за вашия успех:

● Процеса на почистване

● Честотата на почистването

● Документиране на резултата

■ Обучения на персонала
Ние подготвяме вашия персонал, чрез използването

на най-съвременната обучаваща документация, за

тяхната хигиенна дейност съгласно HACCP.

■ Контрол на дозирането и 
резултата
Постоянната проверка на техническите 

и химичните данни се извършва от нашата

програма. При необходимост се предприемат

корекции в дозирането.

Готвене



Хигиенната концепция 
за кухня

Като професионалист в сферата 

на почистването, дезинфекцията 

и поддръжката, ТАНА предлага професионална 

концепция в специализираната кухненска област.

■ 25 години опит
С новия клон в дейността си – кухненската хигиена, 

развивана в дъщерното предприятие във Франция –  

ТАНА има зад гърба си 25 годишен опит.

■ Качество и постижения във всички области
● с две производствени предприятия в Майнц и Халайн

● с два отдела за развитие, които се грижат за оптималното 

развитие на продуктите и прилагат строг контрол върху 

качеството им.

● Нашите продукти са квалифицирани и одобрени според 

международните и национални изисквания, чрез което 

предлагат сигурност във всички сфери.

■ Tана предлага цялостно решение
От хигиенния план през перфектното

съчетаване на продуктите до обслужването

на почистващия процес – една обмислена

система, на която може да се доверите.

■ Принципи за оптимален успех:
Ефективността и качеството на продуктите 

вървят ръка за ръка със сигурността 

в употребата и резултата.

Клонове

Дистрибуционни партньори

Оптималната употреба на вашите 
съдомиялни машини



ЛАВАМАНИ Розе
Лосион за ръце

1л бут./10 бут. в кашон
Арт.-№ 04763

3 л туба
Арт.-№ 02041

10 л туба
Арт.-№ 04765

АПЕЗИН 
Сензитив
Течен алкохолен
дезинфектант за ръце

500 мл/10 бут. в кашон
Арт.-№ 07177

1 л/10 бут. в кашон
Арт.-№ 07085

АПЕЗИН 
ДСР 50
Дезинфекциращ и бързо
почистващ препарат за
кухни

1 л/10 бут.
Арт.-№ 04796

10 л туба
Арт.-№ 04797

АПЕЗИН 
Комби-ДР
Универсален
дезинфекциращ 
и почистващ препарат

5 л туба
Арт.-№ 07868

10 л туба
Арт.-№ 07867

АПЕЗИН Рапид
Течен бързодействащ
дезинфекциращ и почистващ
препарат за повърхности с
бактерицидно, фунгицидно,
туберкулоцидно и
вирусоцидно действия

2 л бут./4 бут. в кашон
Арт.-№ 04604

2 л торб./6 торб. в кашон
Арт.-№ 04605

5 л туба
Арт.-№ 04603

НОВА Куик-Дез
Алкохолен, готов за
употреба, бързодействащ
дезинфектант, точно
нанасяне чрез впръскване,
без парфюм

750 мл/10 бут. в кашон
Арт.-№ 07878

KaltspeisenbereichОбласт на студените ястия
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ТАНА Почистваща и дезинфекцираща станция
Впръскваща хигиенна система за два продукта

Диспенсър за дезинфектант
500 мл и 1л

РЪЦЕ
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОВЪРХНОСТИ



ПУЛСАР Грил
Много силен
разтворител на
мазнини 
за отстраняване
на овъглени мазнини
във фурни и грилове

5 л туба
Арт.-№ 08222

ТАНИН
Универсално
приложим
разтворител на
мазнини и масла

10 л туба
Арт.-№ 3973

200 л варел
Арт.-№ 04650

СУПЕР КЛИЙН К
Мощен почистващ препарат
за специфични кухненски
замърсявания

2 л бут./4 бут. в кашон
Арт.-№ 04624

2 л торб./6 торб. в кашон
Арт.-№ 04614

СУПЕР КЛИЙН
10 л туба
Арт.-№ 04625

ПУЛСАР
Спринтер
Грийз
Мощен почистващ
препарат за специфични
кухненски замърсявания

750 мл/10 бут. в кашон
Арт.-№ 06966

ЗЕЛЕНА
ГРИЖА № 6
Екологично
почистващо мляко

500 мл/10 бут. 
в кашон
Арт.-№ 04103

МЕТАПУР
Поддържане на всички
неработни
повърхности от
неръждаема стомана

500 мл/6 бут. 
в кашон
Арт.-№ 04712

ПУЛСАР
Калк Фрий
Високоефективен
препарат за
отстраняване на
варовик, за всички
киселинно устойчиви
материали

10л туба
Арт.-№ 08220

ДРУГИ ПОЧИСТВАЩИ
ПРЕПАРАТИ

KochbereichПриготвяне на храна
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ПРЕПАРАТИ ЗА ИНТЕНЗИВНО 
ПОЧИСТВАНЕ НА КУХНИ



ПУЛСАР
ЕНЕРДЖИ
СофтХлор
Почистващ концентрат с
хлор и висока ефективност,
за мека вода

12,4 кг туба
Арт.-№ 08195

25 кг туба
Арт.-№ 08196

ПУЛСАР
ЕНЕРДЖИ
УниХлор
Почистващ концентрат с хлор 
и висока ефективност, за мека
до средно твърда вода

14 кг туба
Арт.-№ 08198

25 кг туба
Арт.-№ 08199

ПУЛСАР
ЕНЕРДЖИ
СУПЕР
Почистващ концентрат с
много висока ефективност,
за твърда вода и тежки
условия

12,9 кг туба
Арт.-№ 08166

25 кг тубаr
Арт.-№ 08167

ПУЛСАР ЕНЕРДЖИ
БАР
Почистващ концентрат с висока
ефективност

2,6 кг бут./4 бут. в кашон
Арт.-№ 08176

ПУЛСАР ЕНЕРДЖИ
ПУДРА
Почистващ концентрат с висока
ефективност за всяка твърдост 
на водата

10 кг кофа
Арт.-№ 08192

SpülbereichМиялна област
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ТАНА Д1
Дозатор за миещ препарат, с регулиране
на оборотите, за съдомиялни с една
магнитна клапа

ТАНА Д2
Дозатор за миещ препарат, 
с регулиране на оборотите, 
за съдомиялни с две магнитни клапи

ТАНА ТУИН 20
Аналогова дозираща система за миещ 
и плакнещ препарати за конзолни 
и тунелни съдомиялни машини

ПОЧИСТВАЩА ПУДРА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИ

СЪДОМИЯЛНИ МАШИНИ

3

ТЕЧНИ ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪДОМИЯЛНИ МАШИНИ

ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ ЗА
ЧАШОМИЯЛНИ МАШИНИ



SpülbereichМиялна област

ПУЛСАР
БРИЛЛЯНТ Матик
Плакнещ препарат с висока
ефективност, подходящ за води
с различна твърдост

5 л туба
Арт.-№ 08178

10 л туба
Арт.-№ 08182 

25 л туба
Арт.-№ 08184

ПУЛСАР
БРИЛЛЯНТ Ултра
Високо ефективен плакнещ
препарат, за екстремни
условия също

10 л туба
Арт.-№ 08185

ПУЛСАР ЛИМОН
Интензивно почистващ
препарат за ръчно миене 
на съдове

1 л/10бут. в кашон
Арт.-№ 08223

10 л туба
Арт.-№ 08224

ЗЕЛЕНА ГРИЖА
№ 5
Екологичен препарат 
за ръчно миене на съдове

1л/10 бут. в кашон
Арт.-№ 04638

10 л туба
Арт.-№ 04637 

200 л варел
Арт.-№ 04648

ПУЛСАР Ресторе
Пудра за основно почистване
на съдове и прибори чрез
потапяне, приложима 
и в машини

8 кг кофа
Арт.-№ 08194

ОСНОВНО
ПОЧИСТВАНЕ
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ТАНА В
Дозатор за плакнещ препарат 
с регулиране на оборотите

ТАНА ТУИН 40+
Дигитална дозираща система за миещ 
и плакнещ препарати, измерваща 
времето, за тунелни съдомиялни машини

ПРЕПАРАТИ ЗА РЪЧНО
МИЕНЕ
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ПЛАКНЕЩИ ПРЕПАРАТИ ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИ

СЪДОМИЯЛНИ МАШИНИ



■ Ние Ви предлагаме за всяка поръчка
най-доброто решение!

ТАНА поема своята отговорност спрямо околната среда 

и обществото над 35 години. Многобройните сертификати

потвърждават успешната работа на нашето предприятие 

и екологично издържаните ни високо качествени продуктови

групи за всички приложими сфери.

● ECO Flower – европейски екологичен сертификат 

за продуктите ЗЕЛЕНА ГРИЖА

● ÖSTERREICHISCHE UMWELTZEICHEN австрийски

сертификат за екологичносъобразени продукти 

и услуги

● A.I.S.E. – грамота за дълготрайна търговска дейност

● DIN EN ISO 14001 – международно признатата норма

за екологичносъобразени системи за управление

● EMAS – общата система за екологично съобразено

управление на свободна воля

ТАНА ПРОФЕСИОНАЛИСТ

“Булинженеринг къмпани” ООД
1407 София, ул. “Кишинев” 5А, офис 4
тел.     +359/ 2/ 962 37 71
факс   +359/ 2/ 962 22 79
dpetkova@bulengineering.com
www.bulengineering.com
www.tana.at


