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Pro�l działalności:
     Firma ProElite specjalizuje się w produkcji preparatów myjących do różnorakiego spektrum zastosowań od mycia powierzchni 
biurowych, podłóg, jak również do mycia i pielęgnacji samochodów.
       Lata doświadczeń w  dziedzinie środków powierzchniowo aktywnych umożliwiły  poszerzenie gamy oferowanych produktów 
o specjalistyczne środki myjąco-pielęgnacyjne dla �rm sprzątających. 
    Wśród nowych wyrobów wyróżnić można wysokiej jakości preparaty  do mycia i pielęgnacji powierzchni biurowych oraz 
mebli, których użycie zapewnia optymalny połysk i �lm ochronny o działaniu antystatycznym. Powstały również produkty do 
mycia wszelkiego rodzaju posadzek, zarówno bardzo delikatnych pokrytych gładkimi płytkami ceramicznymi, jak i silnie 
zabrudzonych posadzek w zakładach przemysłowych.  W ofercie produktów znalazły się również preparaty do kompleksowego 
utrzymania czystości sanitariatów oraz wyroby specjalistyczne służące do usuwania rdzy, kamienia kotłowego, zabrudzeń 
smolistych oraz zanieczyszczeń z pisaków, śladów po gumie i kleju. Asortyment chemii sprzątającej �rmy ProElite to kompletny 
zestaw wyrobów niezbędnych dla każdej profesjonalnej �rmy sprzątającej.

     Preparaty �rmy ProElite produkowane są na bazie surowców chemicznych dostarczanych przez największych producentów 
na świecie, takich jak BASF czy AKZO NOBEL. Surowce tych �rm są wyrobami o najwyższej w świecie jakości i czystości, dzięki 
czemu produkty ProElite są preparatami charakteryzującymi się odpowiednią jakością. Dzięki kontaktom z takimi �rmami, 
stałej wymianie doświadczeń oraz wiedzy, ProElite szybko wprowadza do swoich wyrobów wszystkie światowe nowości                   
z dziedziny chemii. Jest również w stanie wykonać preparat na specjalne zamówienie klienta, dostosowany do jego 
indywidualnych wymagań i oczekiwań.

        Kadrę �rmy stanowią pracownicy młodzi, fachowi, ambitni, otwarci na ludzi i na nowe koncepcje, dzięki czemu pro�l rozwoju 
�rmy ukierunkował się na poszukiwanie najnowszych i najlepszych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych                                   
i marketingowych.
 Historia �rmy:
     Firma ProElite powstała w 2003 roku i od początku jej zamierzeniem było opracowanie własnej technologi  produkcji 
preparatów chemicznych. W tym samym roku udało się wprowadzić na rynek preparaty myjące oparte o własne formulacje,              
a do 2011 roku wprowadzono na rynek ponad 60 produktów do różnych zastosowań. 
  
   Kolejnym sukcesem w historii ProElite było otwarcie nowego zakładu produkcyjnego o powierzchni 1500 metrów 
kwadratowych, spełniającego wszelkie wymogi ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Wysoki standard techniczny hali 
produkcyjnej, szereg restrykcyjnych procedur i ich ciągłe udoskonalanie oraz odpowiedni dobór dostawców gwarantują 
wysoką jakość i stabilność produktów ProElite. Zostało to potwierdzone przez niezależną jednostkę audytorską TÜV Rheinland 
certy�katem ISO 9001-2000.
  
   Zapraszamy do współpracy wszystkie �rmy, które poszukują partnerów biznesowych stawiających na ciągły rozwój                                     
i doskonalenie.
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MYCIE RĘCZNE

ZNACZENIE PIKTOGRAMÓW

OBRÓBKA PRZY UŻYCIU AUTOMATU CZYSZCZĄCEGO
/ MASZYN STERUJĄCO-ZBIERAJĄCYCH

OCHRONA POWIERZCHNI LICOWYCH
/ NAKŁADANIE WARSTW OCHRONNYCH

ODCZYN PH PREPARATU

CZYSZCZENIE PRZY UŻYCIU SPRYSKIWACZA

CZYSZCZENIE WYSOKO- LUB NISKOCIŚNIENIOWE

RĘCZNE MYCIE POSADZEK
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ZESTAW BIURO

O�ce Shine & Protect

PIELĘGNACJA MEBLI
Gotowy do użycia preparat do konserwacji powierzchni drewnianych , drewnopochodnych, 
laminowanych. Doskonale odświeża pielęgnowane powierzchnie. Wyostrza kontrast barwy 
nadając właściwości antyre�eksyjne. Chroni przed nadmiernym przenikaniem i osiadaniem 
kurzu. Posiada przyjemny zapach. 
Sposób użycia: Rozpylić na ściereczkę lub bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię, 
następnie przetrzeć szmatką do sucha. 

 

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml 

Top O�ce GT

POWIERZCHNIE BIUROWE / codzienna pielęgnacja
Gotowy  do  użycia  środek  do  czyszczenia  nawierzchni   odpornych   na   działanie   wody. 
Doskonały  do  codziennej  pielęgnacji  mebli,  urządzeń  biurowych,  wyposażenia wnętrz. 
Szczególnie  zalecany  do  nawierzchni szklanych, nawierzchni z tworzyw sztucznych, 
lakierowanych, ceramicznych i metalowych. Bezpieczny dla każdego rodzaju powierzchni. 
Odświeża powietrze. 
Sposób użycia: Rozpylić na ściereczkę lub bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię, 
następnie przetrzeć szmatką do sucha.

 

 

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml  

Top O�ce

POWIERZCHNIE BIUROWE / codzienna pielęgnacja
Skuteczny preparat o właściwościach myjąco-pielęgnujących i przyjemnym zapachu, 
przeznaczony do mycia powierzchni odpornych na działanie wody materiałów takich jak 
tworzywo sztuczne, nawierzchnie szklane, drzwi, ramy okienne, kaloryfery. Nie pozostawia 
smug, utrzymuje połysk. Szybko schnący. 
Sposób użycia: stosować z zimna lub letnią wodą w postaci roztworu: mycie bieżące: 50-150 
ml/10 l wody.

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml 
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ZESTAW BIURO

Glass Cleaner GT

POWIERZCHNIE SZKLANE / szyby, lustra
Gotowy do użycia preparat do mycia szyb i luster oraz innych elementów szklanych                                 
i szkliwionych. Nie pozostawia smug, szybko schnie. Dzięki efektowi " anti-soling" zapobiega 
zbyt wczesnemu osadzaniu sie brudu. 
Sposób użycia: Rozpylić na ściereczkę lub bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię, 
następnie przetrzeć szmatką do sucha. 

 

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml  
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ZESTAW POSADZKI

Stripper

POSADZKI KONSERWOWANE / usuwanie starych powłok.
Alkaliczny preparat do gruntownego mycia oraz usuwania powłok polimerowych; szczególnie 
przydatny do usuwania  starych warstw. Krótki czas reakcji, łagodny dla powierzchni, 
intensywnie rozpuszcza stare powłoki woskowe, akrylowe. Niskopieniący, prosty w użyciu. 
Sposób użycia: stosować w postaci roztworów: mycie maszynowe i mycie ręczne: 
powierzchnie delikatne: 0,5-1 l/10 l  wody, pozostałe 1-3 l/10 l wody. Wymyte powierzchnie 
spłukać wodą. 

 

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml 

Floor Cleaner

Posadzki szybko i często brudzące się.
Niskopieniący, alkaliczny środek przeznaczony do mycia wodoodpornych posadzek szybko               
i często brudzących się np. markety, obiekty użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe               
i inne, o dużej przepustowości ludzi. Usuwa zabrudzenia z olejów, kurzu, sadzy, błota                        
i zanieczyszczenia mineralne. Produkt nie pozostawia smug. 
Sposób użycia: stosować w postaci roztworów: mycie maszynowe 50-100 ml / 10 l wody, 
mycie ręczne 25-50 ml/10 l  wody,  doczyszczanie 300-500 ml /  10 l wody. Nie wymaga 
spłukiwania.

 

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml  

Kitchen Cleaner

Powierzchnie w przemyśle spożywczym i kuchniach przemysłowych.
Niskopieniący alkaliczny środek przeznaczony do mycia maszynowego i ręcznego wszelkich 
silnie zanieczyszczonych powierzchni, odpornych na alkalia. Doskonale rozpuszcza 
zanieczyszczenia pochodzenia tłuszczowego, olejowego oraz pochodzenia zwierzęcego                     
i roślinnego. Współpracuje z twardą, zimną wodą. Preferowany do wszelkiego rodzaju 
powierzchni w kuchni i gastronomi oraz zakładach przetwórstwa spożywczego i zbiorowego 
żywienia, nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością. 
Sposób użycia: stosować w postaci roztworów: codzienne mycie 25-50 ml /10 l wody, 
doczyszczanie 100-200 ml /10 l wody. Po czyszczeniu dokładnie spłukać czystą wodą pitną. 

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml  



PCV Floor Cleaner

Posadzki elastyczne niekonserwowane.
Zasadowy, niskopieniący preparat do mycia i okresowego doczyszczania posadzek 
elastycznych i żywicznych na obiektach przemysłowych i innych, o dużej przepustowości 
ludzi. Usuwa zabrudzenia z olejów, kurzu, sadzy, błota i zanieczyszczenia mineralne. Krótki 
czas działania. 
Sposób użycia: stosować w postaci roztworów: mycie maszynowe100-200 ml / 10 l wody, 
mycie ręczne 100-300 ml/10 l  wody,  doczyszczanie 200-500 ml /  10 l wody. Nie wymaga 
spłukiwania. 

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml 

Panel Cleaner

Panele i posadzki drewniane.
Skoncentrowany , niskopieniący preparat myjąco – pielęgnujący. Przeznaczony jest do 
nawierzchni, posadzek podłogowych odpornych na działanie wilgoci takich jak lakierowane 
drewno, panele drewnopodobne, wodoodporne, szlifowany klinkier. Utrzymuje naturalne 
własności mytych powierzchni, bezsmugowy, pozostawia przyjemny, świeży zapach. 
Sposób użycia: stosować w postaci roztworów: mycie maszynowe 50-100 ml / 10 l wody, 
mycie ręczne 25-50 ml/10 l  wody,  doczyszczanie 300-500 ml /  10 l wody. Nie wymaga 
spłukiwania. 

 

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml 

Gres Cleaner

Płytki ceramiczne, gładkie, drobnoszorstkie i mikroporowate.
Środek myjąco-pielęgnujący przeznaczony do każdego rodzaju wodoodpornej posadzki typu 
płytki ceramiczne gładkie, drobnoszorstkie, mikroporowate . Produkt szybkoschnący, 
niskopieniący, wydajny o bardzo świeżym zapachu, nie pozostawia smug.  
Sposób użycia: mycie bieżące: 50-100 ml / 10 l wody; doczyszczanie: 1l / 10 l wody; miejsca                     
o dużym natężeniu ruchu: 100-200 ml / 10 l wody. Przy użyciu sprzętu ręcznego wskazane jest 
spłukanie posadzki wodą. 

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml  
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ZESTAW POSADZKI



Floor Shine & Protect

Pielęgnacja i zabezpieczanie posadzek.
Średnio twarda samonabłyszczająca emulsja akrylowa do zabezpieczania posadzek twardych 
na obszarach o dużym natężeniu ruchu; skutecznie zabezpiecza podłoże przed wnikaniem 
brudu, nabłyszczając jednocześnie posadzkę; posiada dobre właściwości rozlewające                              
i uzupełniające. Tolerowana przez środki dezynfekcyjne.  Nadaje się do polerowania; 
antypoślizgowa i usuwalna; możliwość użycia jako środka myjąco-pielęgnującego. 
Zastosowanie: PCV, linoleum, gumoleum, lakierowany parkiet, nieszkliwione powierzchnie z 
kamienia naturalnego i sztucznego, panele wodoodporne. 
Sposób użycia: Gruntowanie powierzchni chłonnych: 500ml/10 l wody, dwie lub trzy 
warstwy, pielęgnacja: 150 - 200 ml/10 l wody, odnawianie metodą ,,spray'': bez  rozcieńczenia. 
Czas samoczynnego utwardzania - około 8 godzin. 

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml 

Citric Floor

Kwaśny preparat do mycia podłóg.
Lekko kwaśny, niskopieniący preparat do usuwania matowych, zaschniętych nalotów 
powstałych po twardej wodzie oraz nie spłukanych zasadowych środkach myjacych. 
Zastosowanie: niekonserwowane posadzki kamienne, elastyczne i ceramiczne. Zalecany do 
bieążcego zmywania gresu. 
Sposób użycia: stosować w postaci roztworów: mycie maszynowe 100-200/10L wody i mycie 
ręczne: 200-500 /10 L wody. Przy użyciu sprzętu ręcznego wskazane jest spłukanie posadzki 
wodą.  

 
Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml  

Max Cleaner

POSADZKI PRZEMYSŁOWE / preparat myjąco-odtłuszczający.
Alkaliczny superkoncentrat do intensywnego czyszczenia mocno zabrudzonych, odpornych 
na działanie wody materiałów i posadzek podłogowych. Przeznaczony do czyszczenia  
nawierzchni w warsztatach, zakładach przemysłowych. Intensywnie działa wobec zabrudzeń 
olejowo-tłuszczowych, rozpuszcza stare zabrudzenia, nie niszczy nawierzchni. 
Sposób użycia: mycie bieżące: 50 ml-200 ml / 10 l wody; mycie gruntowe : 500 ml-1000 ml / 
10 l wody. Nie wymaga spłukiwania. 

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml 
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pH

Toilet Cleaner

Alkaliczny preparat do mycia urządzeń sanitarnych.
Gotowy do użycia zasadowy preparat myjący, przeznaczony do mycia toalet. Skutecznie 
usuwa zanieczyszczenia pochodzenia organicznego, a dzięki obecności aktywnego chloru 
wybiela mytą powierzchnię. Doskonale nadaje się do bieżącego mycia wszystkich urządzeń 
sanitarnych. 
Sposób użycia: preparat nanieść na mytą powierzchnię, odczekać 15 minut i spłukać wodą. W 
przypadku mycia posadzek stosować rozcieńczenie 50ml / 5L wody. Nie używać na emali                       
i powierzchniach metalizowanych (chromowanych, pozłacanych itp.). 

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml 

Universal Toilet

Preparat do mycia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych.
Gotowy do użycia środek do mycia pomieszczeń sanitarnych. Zalecany do czyszczenia 
wyrobów i powierzchni ceramicznych, plastikowych, emaliowanych i ze stali nierdzewnej. 
Doskonały do pielęgnacji wanien, brodzików, kabin natryskowych, armatury łazienkowej, 
muszli, pisuarów, umywalek, glazury ściennej i posadzek. Usuwa zabrudzenia pochodzenia 
mineralnego, resztki kosmetyków i mydła. 
Sposób użycia: Rozpylić na ściereczkę lub bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię, 
następnie przetrzeć do słucha. 

 

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml  

Max Sanit

Kwaśny preparat do mycia urządzeń sanitarnych.
Skoncentrowany kwaśny preparat codziennego mycia sanitariatów. Skutecznie usuwa 
zanieczyszczenia pochodzenia nieorganicznego, nacieki wodne, kamień, rdzę, resztki mydeł. 
Stosować do mycia bieżącego wszystkich powierzchni i materiałów kwasoodpornych w 
obszarze zmywania. Nie używać nie rozcieńczonego preparatu na myte powierzchnie. 
Sposób użycia: mycie ręczne powierzchni: 100-1000ml/10 l wody, spłukać wodą, posadzek: 
200ml/10 l wody, spłukać wodą. 

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml 
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Spot Cleaner

USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ z pisaków, śladów po gumie i kleju.
Gotowy do użycia preparat na bazie  rozpuszczalników  do usuwania miejscowych  
zanieczyszczeń z pisaków, gumy do żucia,  kleju z etykiet  samoprzylepnych, farby  drukarskiej, 
niektórych farb typu „gra�ti”, plasteliny i para�ny z dywanów. Zawiera składniki 
rozpuszczające gumę, dzięki czemu usuwa z powierzchni posadzek ślady po oponach 
samochodowych, wózkach widłowych, obuwiu  gumowym itp. Spot Cleaner może być 
stosowany na wszelkiego rodzaju powierzchnie podłogowe i z tworzyw sztucznych wszędzie 
tam, gdzie wymagany jest silnie działający skuteczny środek czyszczący. 
Sposób użycia: Przetrzeć czyszczoną powierzchnie za pomocą miękkiej ściereczki nasączonej 
preparatem Spot Cleaner. Wytrzeć do sucha. Nie pozostawić do samoistnego wyschnięcia. 

 

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml 

Strong Cleaner

CZYSZCZENIE ZABRUDZEŃ SMOLISTYCH.
Alkaliczny preparat do intensywnego czyszczenia odpornych na działanie zasad piecyków, 
grilli, komór wędzarniczych i konwektorów w kuchniach przemysłowych. Usuwa mocne 
zabrudzenia olejowo-tłuszczowe jak i zaschnięte białko oraz przypalone resztki jedzenia. 
Produkt charakteryzuje się dużą siłą rozpuszczania przypalonych i zaschniętych zabrudzeń. 
Sposób użycia: czyszczenie ręczne: 250-1000ml/10l wody, wytwornica piany: 1:3 do 1:5                   
z wodą. Spłukać dokładnie czystą wodą. Używać tylko na zimnych nawierzchniach. 

 
Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml  

Anty Rust

USUWANIE RDZY, kamienia wapiennego, kotłowego.
Silnie skoncentrowany kwaśny preparat do usuwania rdzy, kamienia wodnego, nacieków 
pochodzenia cementowego z powierzchni odpornych na kwasy. Przeznaczony jest do 
usuwania rdzy w różnej postaci i stopniu skorodowania z powierzchni stali i żeliwa oraz 
kamienia kotłowego. Trawiąc skorodowaną powierzchnię metalu tworzy trwałą, pasywną 
powłokę ochronną. 
Sposób użycia: Rozcieńczać 1l  preparatu na 1-10 l wody. Do czyszczenia zastosować 
kwasoodporne szczotki lub system rozpylający. Preparat pozostawić na powierzchni 
maksimum 5 minut. Następnie spłukać wodą przy pomocy urządzenia wysokociśnieniowego. 
Nie dopuścić do wyschnięcia roztworu na czyszczonej powierzchni. UWAGA : Niszczy szkło. 
Nie może być używany w zwykłych metalowych atomizerach wysokociśnienowych. Nie 
stosować na bardzo gorących powierzchniach. 

Dostępne opakowania : 1000 ml, 5000 ml  
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