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Η Δύναμη της Φύσης
SURE είναι μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων καθαρισμού με βάση 
φυτικά συστατικά, 100 % βιοδιασπώμενα*, σχεδιασμένα για να προσφέρουν 
υψηλού επιπέδου επαγγελματικά αποτελέσματα, ενώ είναι ασφαλή για τους 
ανθρώπους και το περιβάλλον. Με φιλικά προς το περιβάλλον συστατικά  
από ανανεώσιμες πηγές , τα προϊόντα της σειράς SURE πληρούν όλες τις 
καθημερινές σας ανάγκες για καθαρισμό κουζίνας, φροντίδα κτιρίου και 
προσωπική φροντίδα & υγιεινή.

Για Ασφαλή & Βιώσιμο Καθαρισμό
Tα προϊόντα της σειράς SURE προσφέρουν τα καθαριστικά αποτελέσματα 
που χρειάζεστε, για την υγεία και την ευημερία των πελατών σας και του 
προσωπικού σας , ενισχύοντας πάντα την φήμη της επιχείρησής σας.

Τα συστατικά φυτικής προέλευσης που περιέχονται στα προϊόντα SURE  
παράγονται συνήθως από τα υποπροϊόντα της βιομηχανίας γεωργικών 
προϊόντων διατροφής, που προέρχονται από ζαχαρότευτλα, καλαμπόκι, 
πίτουρο από άχυρο , πίτουρο σιταριού και καρύδα. Τα προϊόντα  δεν 
περιέχουν τεχνητά χρώματα, αρώματα, χλώριο, φωσφορικά άλατα ή ενώσεις 
του αζώτου, και έχουν διαμορφωθεί ώστε να επιτευχθεί η χαμηλότερη 
ταξινόμηση επικινδυνότητας, χωρίς να απαιτούνται γυαλιά και γάντια κατά 
τον καθαρισμό **.

Από τους Ειδικούς που Εμπιστεύεστε
Η Diversey είναι ο παγκόσμιος ηγέτης ολοκληρωμένων λύσεων για τον 
καθαρισμό και την υγιεινή. Κατανοούμε τις προκλήσεις του καθαρισμού  που 
αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα και ενδιαφερόμαστε για την βελτίωση της ζωής 
των ανθρώπων με βιώσιμες και αποτελεσματικές επαγγελματικές λύσεις . Με 
πάνω από 90 χρόνια εμπειρίας και μια παγκόσμια παρουσία σε 175 χώρες , 
γνωρίζουμε τις δραστηριότητές μας, και κατανοούμε τις δικές σας ανάγκες.

Nα είσαστε βέβαιοι ότι με τα προϊόντα SURE, 
φυτικά προϊόντα καθαρισμού,  παρέχετε 
ασφάλεια και φιλικό προς το περιβάλλον 
καθαρισμό χωρίς συμβιβασμό στην απόδοση! 



Φυσικά και Απλά Αποτελεσματικά
Η προϊοντική σειρά SURE αντιπροσωπεύει την παγκόσμια δέσμευση της 
Diversey  για την παροχή επαγγελματικών προϊόντων καθαρισμού που πληρούν 
τις αυστηρές απαιτήσεις σας για την αποτελεσματικότητα , σε συνδυασμό με 
σεβασμό για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Όλα τα προϊόντα χρησιμοποιούν φόρμουλες με βάση φυτικά συστατικά για 
να δημιουργήσουν μια πλήρη γκάμα φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων 
καθαρισμού που λειτουργούν αποδοτικά. 

Η ανώτερη απόδοση είναι εγγυημένη έπειτα από αυστηρό έλεγχο που 
πραγματοποιήθηκε, με βάση την εμπειρία της Diversey και την παγκόσμια 
εμπειρία μας στην ανάπτυξη λύσεων καθαρισμού ως ηγέτιδα δύναμη στην αγορά.

Τα προϊόντα SURE είναι ασφαλή και εύκολα στη χρήση και δεν απαιτούν ειδική 
εκπαίδευση των χρηστών. Μίνι οδηγός χρήσης  και απλές ετικέτες με χρωματική 
κωδικοποίηση βοηθούν να διασφαλισθεί η ορθή χρήση του προϊόντος.

Να είσαστε Σίγουροι 
Πρακτική βιώσιμου και αποτελεσματικού καθαρισμού 

 • Υψηλότερη  ικανοποίηση  πελατών και  εργαζομένων
 • Ενισχυμένη φήμη στην επιχείρησή σας
 • Συνεπής απόδοση καθαρισμού

Επίτευξη εύκολων και ικανοποιητικών αποτελεσμάτων
 • Ακριβής δοσολόγηση μέσω των δομετρικών συστημάτων που εξασφαλίζει 
έλεγχο του κόστους, αποφεύγοντας την υπερδοσολόγηση

 • Όλα όσα χρειάζεστε για τον καθημερινό καθαρισμό και την προσωπική 
φροντίδα

 • Χρωματικά κωδικοποιημένες ετικέτες
 • Απαιτείται ελάχιστη εκπαίδευση

Προστατεύστε τους εργαζομένους και το περιβάλλον
 • Όλα σχεδιασμένα για χαμηλότερη ταξινόμηση επικινδυνότητας
 • Δεν υπάρχει ανάγκη για γάντια ή προστατευτικά γυαλιά κατά τη διάρκεια του 
καθαρισμού **

 • Χωρίς επικίνδυνα συστατικά
 • Κλειστά και ευέλικτα δοσομετρικά συστήματα

*Βασίζεται σε ανεξάρτητη αξιολόγηση του OECD 301B
** Εκτός από τον καθαρισμό του φούρνου / γκριλ με αδιάλυτο προϊόν





SURE Hand Dishwash
Συμπυκνωμένο υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι για τον 
καθαρισμό τηγανιών, κατσαρολών, πιάτων, σκευών από 
γυαλί και όλα τα σκεύη που πλένονται.
Διατίθεται σε συσκευασίες: 1L, 5L, 1.5L  Aμπούλα Divermite

SURE Washroom Cleaner & Descaler
Συμπυκνωμένο και εξαιρετικά αποτελεσματικό προϊόν για  
τον καθημερινό και περιοδικό καθαρισμό των ανθεκτικών 
στο νερό σκληρών επιφανειών σε χώρους υγιεινής.
Διατίθεται σε συσκευασίες: 1L, 5L, 1.4L SmartDose

SURE Interior & Surface Cleaner
Συμπυκνωμένο απορρυπαντικό για καθαρισμό σκληρών 
επιφανειών, όπως δάπεδα, τοίχοι, πόρτες, οροφές και 
γενικό εξοπλισμό. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε 
χώρους τροφίμων. 
Διατίθεται σε συσκευασίες: 1L, 5L, 1.5L  Aμπούλα 
Divermite, 2.5L Aμπούλα QuattroSelect, 1.4L SmartDose

SURE Toilet Cleaner
Έτοιμο προς χρήση, ισχυρό  καθαριστικό για την 
αποτελεσματική απομάκρυνση των επικαθίσεων αλάτων  
και βρωμιάς σε λεκάνες τουαλέτας και ουρητήρια. 
Διατίθεται σε συσκευασίες: 750 ml, 5 L

SURE Cleaner & Degreaser
Συμπυκνωμένο ισχυρό απολιπαντικό για τον καθαρισμό 
όλων των πολύ λερωμένων επιφανειών στην κουζίνα, 
όπως ο εξοπλισμός, απορροφητήρες, πάγκοι κουζίνας και 
πίνακες.  
Διατίθεται σε συσκευασίες: 1L, 5L, 1.5L  Aμπούλα 
Divermite, 2.5L Aμπούλα QuattroSelect, 1.4L SmartDose

SURE Floor Cleaner
Συμπυκνωμένο, χαμηλού αφρισμού καθαριστικό, 
κατάλληλο για τον καθημερινό καθαρισμό όλων των 
ανθεκτικών στο νερό σκληρών επιφανειών. Συνιστάται για 
όλες τις μεθόδους καθαρισμού, συμπεριλαμβανομένων 
των εφαρμογών σε κουβά και σε μηχανή πλύσεως-
στεγνώσεως.
Διατίθεται σε συσκευασίες: 1L, 5L, 1.5L  Aμπούλα 
Divermite, 2.5L Aμπούλα QuattroSelect, 1.4L SmartDose

SURE Descaler
Συμπυκνωμένο όξινο καθαριστικό για την απομάκρυνση  
αλάτων από τον εξοπλισμό της κουζίνας και  των 
μαγειρικών σκευών, καθώς και για την αφαλάτωση των 
πλυντηρίων πιάτων.
Διατίθεται σε συσκευασίες: 1 L, 5 L 

SURE Antibac Hand Wash Free
Αντιβακτηριακό κρεμοσάπουνο χεριών που διασφαλίζει 
τα υψηλότερα πρότυπα απολύμανσης, χωρίς άρωμα και 
χρώμα.
Διατίθεται σε συσκευασίες: 1,3L για τη δοσομετρική 
συσκευή IntelliCare

SURE Glass Cleaner
Έτοιμο προς χρήση καθαριστικό για τον καθαρισμό 
γυάλινων επιφανειών.
Διατίθεται σε συσκευασίες: σε φιάλη ψεκασμού 750ml, 5L

SURE Hand Wash
Απαλό και αποτελεσματικό κρεμοσάπουνο χεριών με 100% 
φυσικό άρωμα.
Διατίθεται σε συσκευασίες: 500ml

SURE Grill Cleaner
Απορρυπαντικό κατάλληλο για τον καθημερινό 
καθαρισμό πολύ βρώμικων επιφανειών, όπως φούρνοι, 
ψησταριές και σκεύη κουζίνας.
Διατίθεται σε συσκευασίες: σε φιάλη ψεκασμού 750ml, 5L

SURE Cleaner Disinfectant Spray
Ετοιμο προς χρήση καθαριστικό και απολυμαντικό για τον 
καθαρισμό και την απολύμανση όλων των επιφανειών σε 
χώρους τροφίμων.
Διατίθεται σε συσκευασίες: σε φιάλη ψεκασμού 750ml, 5L

SURE Washroom Cleaner
Συμπυκνωμένο καθαριστικό για καθημερινή χρήση σε 
όλες τις ανθεκτικές στο νερό σκληρές επιφάνειες, όπως 
τουαλέτες, πλακάκια και πορσελάνη σε χώρους υγιεινής.  
Διατίθεται σε συσκευασίες: 1L, 5L, 1.5L  Aμπούλα 
Divermite, 2.5L Aμπούλα QuattroSelect, 1.4L SmartDose

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ SURE



SURE Interior & Surface Cleaner SURE Washroom Cleaner

SURE Cleaner & Degreaser SURE Floor Cleaner

Divermite
Η δοσομετρική συσκευή Divermite™ είναι ένα επιτοίχιο σύστημα 
δοσομέτρησης το οποίο δοσολογεί απλά και με ασφάλεια 
συμπυκνωμένο προϊόν καθαρισμού δίνοντας πάντα την 
ακριβή δόση και προσφέροντας το χαμηλότερο κόστος 
χρήσης.

Αποτελεσματικό – απλή δοσολόγηση του προϊόντος για 
συνεπή αποτελέσματα στον καθαρισμό 

Αποδοτικό – Το κουμπί δοσολογίας βραδείας 
απελευθέρωσης διασφαλίζει ότι το προϊόν χρησιμοποιείται 
αποτελεσματικά, χωρίς υπερδοσολόγηση

Ασφαλές – Το dispenser αλλά και ο σχεδιασμός κλειστής 
συσκευασίας μειώνουν τα λάθη και αποφεύγουν την 
επαφή με το προϊόν 

Απλό – χρειάζεται μόνο να πιέσετε το κουμπί με την 
κατάλληλη χρωματική κωδικοποίηση για να πάρετε το 
προϊόν που θέλετε  

Βιώσιμο – η συσκευασία αδειάζει εντελώς, χωρίς να έχουμε απώλειες 
προϊόντος και χημικά απορρίμματα ενώ η συσκευασίες είναι πλήρως 
ανακυκλώσιμες

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ SURE

QuattroSelect
Το QuattroSelect είναι μια ιδιαίτερα αποδοτική πλατφόρμα 
αραίωσης για επιχειρήσεις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, 
που έχουν σχεδιαστεί για πολλούς χρήστες και διαφορετικές 
απαιτήσεις προϊόντων.

Αποδοτικό – παραδίδει πάντα το σωστό 
διάλυμα προϊόντος με την βέλτιστη 
ταχύτητα πλήρωσης των φιαλών-δοχείων

Ασφαλές – κλειστό, κλειδωμένο σύστημα το 
οποίο αποτρέπει την επαφή του χρήστη με 
τα συμπυκνωμένα χημικά

Απλό – δυνατότητα χρήσης έως και 
τεσσάρων χημικών με διαφορετική αραίωση, 
καλύπτοντας τις βασικές καθημερινές 
ανάγκες καθαρισμού ενός κτιρίου 

Βιώσιμο – μια αμπούλα παραδίδει έως και 
2,500 L έτοιμου προς χρήση προϊόντος. γεγονός που μεταφράζεται 
σε εξοικονόμηση κατά τη μεταφορά, την αποθήκευση και σε 
λιγότερα απορρίμματα συσκευασίας. 

SURE Hand Dishwash SURE Cleaner Disinfectant

SURE Interior & Surface Cleaner SURE Floor Cleaner

SURE Cleaner & Degreaser SURE Washroom Cleaner

Διαθέσιμα προϊόντα σε αμπούλες QuattroSelect 2 x 2.5 L:Διαθέσιμα προϊόντα σε αμπούλες Divermite 4 x 1.5 L:

SURE Interior & Surface Cleaner SURE Washroom Cleaner

SURE Cleaner & Degreaser SURE Washroom Cleaner & Descaler

SURE Floor Cleaner

SURE Antibac Hand Wash Free SURE Antibac Foam 
Hand Wash Free

Διαθέσιμα προϊόντα σε SmartDose 1 x 1.4 L: Διαθέσιμο προϊόν σε IntelliCare 4 x 1.3 L:

SmartDose
Η σειρά  SmartDose αποτελεί ιδανική λύση για μικρούς, μεσαίους 
πελάτες που έχουν την ανάγκη για απόλυτο έλεγχο του κόστους, αλλά 
δεν διαθέτουν τη δυνατότητα σύνδεσης με παροχή νερού.

Αποτελεσματικό – υπολογισμός και 
απελευθέρωση πάντα της ακριβούς 
δόσης προϊόντος, διασφαλίζοντας 
σταθερή απόδοση στον καθαρισμό

Αποδοτικό – καλύπτει όλες τις ανάγκες 
του καθημερινού καθαρισμού

Ασφαλές – κλειστό σύστημα, με 
συγκολλημένη κεφαλή όπου ο χρήστης 
δεν έρχεται σε επαφή με το 
συμπυκνωμένο χημικό

Απλό – απλότητα στη χρήση με ξεκάθαρες 
ενδείξεις στο πάνω μέρος της φιάλης για 
το γέμισμα των δοχείων και χρωματική 
κωδικοποίηση

Βιώσιμο – δεν μένουν υπολείμματα 
προϊόντος στη συσκευασία, πλήρως ανακυκλώσιμες συσκευασίες, 
μειωμένο κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης

IntelliCare
Με το IntelliCare μπορείτε να επιλέξετε είτε μια χειροκίνητη 
δοσομετρική συσκευή είτε την πρώτη υβριδική δοσομετρική συσκευή 
παγκοσμίως, με ενσωματωμένη πατενταρισμένη τεχνολογία 
που επιτρέπει χειροκίνητη και μη χειροκίνητη ενεργοποίηση και 
παρέχει ειδοποιήσεις όταν η αμπούλα έχει χαμηλό 
περιεχομένο. Η δοσομετρική συσκευή που θα 
επιλέγξετε ταιριάζει με οποιοδήποτε προϊόν SURE 
ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι αφρός ή υγρό 
σαπούνι.

Αποτελεσματικό: Δυνατότητα παρακολούθησης 
των στοιχείων κάθε στιγμή, προσφέροντας 
απόλυτη αξιοπιστία

Αποδοτικό: Μέχρι 3250 δόσεις χωρίς 
απώλειες

Ασφαλές: Η καλά σφραγισμένη 
συσκευασία αποτρέπει την επαφή με το 
χημικό.

Απλό: Εύκολη αλλαγή αμπούλας 

Βιώσιμο: Πλήρως ανακυκλώσιμες αμπούλες



 

Η Diversey ήταν και θα είναι πάντα πρωτοπόρα με λύσεις που διευκολύνουν 
την ζωή μας καθημερινά. Παρέχουμε διαρκώς επαναστατικές τεχνολογίες 
καθαρισμού και υγιεινής που προσφέρουν απόλυτη σιγουριά στους πελάτες 
μας, σε όλους τους κλάδους, παγκοσμίως. Με κεντρικά γραφεία στην Charlotte 
της Βόρειας Καρολίνας στις Η.Π.Α., η Diversey απασχολεί περίπου 9.000 άτομα 
παγκοσμίως με συνολικές πωλήσεις που ανέρχονται περίπου στα 2,6 δισ. 
δολάρια το 2017. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  
www.diversey.com ή ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
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