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Sortiment výrobků DuraDry®:

č. výr. rozměr Barva uveden

7472100 34 x 40cm modrá 5 x 24

7472200 34 x 40cm červená 5 x 24

7472300 34 x 40cm žlutá 5 x 24

7472400 34 x 40cm zelená 5 x 24

Níže naleznete jen 

několik málo z naší 

nabídky řešení.

J-Cloth® 3000

Ekologické 
čisticí utěrky – 
kompostovatelné a 
biologicky rozložitelné

Coffee Towel

Nejlepší utěrky pro 
čištění parních trysek

Super-Twill Hygiene

Certifikace pro styk 
s potravinami (FCC) 
znamená, že se tyto utěrky 
hodí do každé kuchyně

Lavette Super

Silné univerzální 
víceúčelové utěrky s 
otevřenou strukturou

Ve společnosti Chicopee® je úklid tím nejdůležitějším. Vždy to 

tak bylo a nepochybně i bude. Není tedy s podivem, že se již více 

než 40 let zaměřujeme na vývoj nejširšího sortimentu ubrousků a 

profesionálních řešení pro nejrůznější druhy úklidu.

Vymáchejte Vyždímejte

Použijte Vyperte

100%
čistota
Hygienická utěrka ze 
100% mikrovlákna

Použití
  Výrobky DuraDry® plní svou funkci 

nejlépe, pokud je nejprve vymácháte 
a vyždímáte.

  Nejlepších výsledků dosáhnete 
častým vymácháním a vyždímáním 
utěrek.

  Po vyprání v pračce můžete výrobky 
DuraDry® pověsit, aby vyschly, 
případně je můžete vysušit v sušičce.

Oblast úklidu podle barevného rozlišení (HACCP)

Modrá  Prostory restauračních zařízení, např. stoly, podnosy atd.

Červená  Umývárny, podlahy a toalety

Žlutá  Dezinfekce kuchyňských potřeb, např. nožů atd.

Zelená  Kuchyně a prostory pro přípravu potravin

Uvedené pokyny jsou informativní povahy, nejsou však závazné.

Další výrobky

Výrobky Chicopee®, obchodní značky 
společnosti PGI DuraDry®, pochází z EU

info@chicopee-europe.com

Podívejte se na 
video o výrobku



DuraDry®

Další výrobky
Výrobky DuraDry® nabízí kombinací tři unikátních vlastností v jednom

Nejvyšší úroveň čistoty Nejvyšší úroveň hygieny

Nejlepší cena

Certifikace pro 
styk s potravinami

Dělitelná
vlákna

Ihned suché Antibakteriální Vhodné na
nerezovou ocel

Lze prát v
pračce

Kterýkoliv pracovník v ubytovacích službách či 
pohostinství chce pro své hosty to nejlepší. Poskytovat 
hostům maximum v otázkách pohodlí, prostředí, 
pohostinnosti a samozřejmě i čistoty je každodenní 
výzvou. Pokud však jde o hygienu, na výrobky 
společnosti Chicopee® se můžete vždy spolehnout – 
jsme globálními odborníky na čisticí utěrky již 40 let.

Výrobky DuraDry® jsme v našich laboratořích vyvinuli 
specificky pro potřeby sektoru gastronomie. DuraDry® 
jsou revoluční čisticí utěrky, které vám přináší tři 
úžasné výhody najednou.

První výhoda: ubrousky DuraDry® jsou vyrobeny ze 
100% mikrovlákna, a umožňují tak snadné čištění 
jakéhokoliv povrchu od skla až po nerezovou ocel – 
rychle, důkladně a bez šmouh.

Druhá výhoda: u výrobků DuraDry® byly prokázány

antibakteriální vlastnosti. Současně se jedná o jedinou

utěrku z mikrovláken, která získala značku kvality v 
podobě evropské certifikace pro styk s potravinami 
provedené předním německým zkušebním institutem.

Třetí výhoda: výrobky DuraDry® nabízí velmi dlouho 
životnost. I po mnoha vypráních si utěrky zachovají své 
jedinečné vlastnosti. Značka DuraDry® tak představuje 
skvělý poměr kvality a ceny.

Zvolíte-li výrobky DuraDry®, získáte výhody 
poskytované kombinací unikátních vlastností. Hygiena 
na nejvyšší úrovni – pokud jde o udržování pořádku ve 
vaší kuchyni, svým hostům můžete nabídnout jen to 
nejlepší. 100% čistota!

Chtějí-li pracovníci v gastronomii dosáhnout maximální 
čistoty, potřebují maximálně účinné čisticí utěrky. Po 
úklidu musí očištěné plochy zůstat bez skvrn a šmouh 
a samozřejmě i hygienicky čisté a bezpečné, a to vše 
bez zatížení životního prostředí. Utěrky DuraDry® jsou 
jediným výrobkem na trhu, který předčí své konkurenty 
ve všech zásadních aspektech: čisticí účinek, hygiena 
a náklady. Ať již na nerezovém povrchu (Inox) či skle, v 
kuchyni nebo restauraci, výrobky DuraDry® poskytují 
okamžitou hygienickou čistotu bez šmouh, a to za skutečně 
dostupnou cenu. Žádný jiná utěrka se nemůže pyšnit tak 
vynikajícími vlastnostmi ve všech těchto oblastech.

Pracovníci v odvětví gastronomie neustále hledají 
čisticí utěrku, která umožní ten nejrychlejší, 
nejúčinnější a nejhygieničtější způsob úklidu. 
Nyní již hledat nemusí – utěrky DuraDry® ze 100% 
mikrovlákna dosahují těch nejlepších čisticích 
výsledků a poskytují nejvyšší kvalitu provedení.

Výrobky DuraDry® navíc splňují a překonávají normy 
„Haute Hygiene“, které zaručují nejvyšší možnou 
míru čistoty. Díky možnosti opakovaného použití, 
a to až 365x, nabízejí výrobky DuraDry® vynikající 
poměr kvality a ceny.

  Složení 100% mikrovláken použitých ve výrobcích 
DuraDry® zajišťuje tu nejčistší možnou čistotu.

  Unikátní konstrukce z dělitelných vláken poskytuje větší 
čisticí plochu.

  I ve vlhkém prostředí výrobky DuraDry® rychleji absorbují 
větší množství tekutiny než kterýkoliv jiný ubrousek.

  Výrobky DuraDry® slibují čistotu bez šmouh jedním 
setřením, a dokonale se tak hodí pro použití na 
nerezových a skleněných površích či zrcadlech.

  Chcete-li při úklidu dosáhnout nejlepších výsledků, 
utěrku důkladně vymáchejte a vyždímejte.

  Výrobky DuraDry® získaly certifikaci pro styk s 
potravinami (FCC) od předního německého 
zkušebního institutu. Použití výrobků v jakýchkoliv 
prostorech využívaných k přípravě potravin je 
zcela bezpečné, neboť při přímém ani nepřímém 
kontaktu s potravinami nedochází k přenosu 
žádných nečistot.Certifikace je udělována na 

  Výrobky DuraDry® jsou odolné a vyhovují nárokům, 
které klade odvětví gastronomických služeb.

  I po 365 vypráních si zachovají své čisticí vlastnosti a 
hygienickou funkci.

  Díky možnosti mnohonásobného opakovaného 
použití jsou náklady na používání výrobků DuraDry® 
výrazně nižší než u jiných utěrek.

základě nařízení EK č. 1935/2004.

  Certifikace FCC zaručuje, že při použití utěrek ve 
vlhkých či mastných podmínkách NEDOJDE k 
přenosu jakýchkoliv škodlivých látek na pracovní 
plochu nebo potraviny ani k jejich obarvení.

  Antibakteriální vlastnosti výrobku významně omezují 
růst populace bakterií v utěrkách, a zajišťují tak 
100% čistotu.

  Výrobky DuraDry® samozřejmě vyhovují normám 
HACCP souvisejícím s bezpečností při úklidu. 
Výrobky jsou současně k dispozici ve čtyřech 
různých barevně označených kategoriích, z nichž si 
vyberete při jakémkoliv druhu úklidu.

Антибактериальное действие

Certifikace 
pro styk s 
potravinami

Lze prát v pračce, 
a to až 365x

Nejlepší utěrky 
na trhu


