
PEZINOK

29.9. 2020

/241



Úklidem to všechno začíná

Pořádek je to první, 

čeho si všimneme, 

ať přijdete kamkoliv…
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Úklidem to všechno začíná

Že by hadr, kartáč, kbelík a saponát?
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Vzdělávání zaměstnanců
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Vzdělávání zaměstnanců
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Školení pořádané u zákazníka

0  1    2   3 4   5    6  7    8   9  10 11 12 13 14

pH hodnota

Usazené minerály a nečistoty na podlaze

tenzidy v praxi
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SPOLEČNOST CORMEN

• český výrobce průmyslové chemie od r. 1994

• počet zaměstnanců 70 s obratem cca 200 mil. Kč

• významné postavení v  oblasti profesionálního úklidu 

sanitace v gastro provozech a průmyslové kosmetiky

• export do  dalších zemí (SK, PL, UA, RU, Island)

• vlastní a externí vývoj
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Profesionální úklidová a dezinfekční chemie

Pro náročné úklidy, gastro provozy, zdravotnictví 

a potravinářský průmysl
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ZNAČKY, KTERÉ ZNÁTE
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Produkty do nenáročných provozů
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ZNAČKY, KTERÉ ZNÁTE
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Profesionální péče o pokožku
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ZNAČKY, KTERÉ ZNÁTE
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ZNAČKY, KTERÉ ZNÁTE

GEAR

Kelímek se šroubovacím pro jednotlivce

SOLO

Láhev s pumpou na umyvadlo pro jednotlivce.

X

Láhev s pumpou a držákem na zeď pro menší dílny.

COMP

Velká láhev s pumpou a držákem na zeď pro velké společnosti.
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FOGACE – základní oblasti využití
zdravotnictví

sociální sféra potravinářství a průmysl

zemědělství a živočišná výroba
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FOGACE – dezinfekce prostorů
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FOGACE ultrazvukovým generátorem
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FOGACE – dezinfekce prostorů
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1 můj text 

obrázek – logo Cormenu jako titulní obrázek

Dámy a pánové, pro naše dnešní setkání jsem si připravil zamyšlení nad zdánlivě jednoduchým úkonem jako je úklid.

Z čeho se vlastně správný úklid skládá? Odpověď se zdá více jak snadná, ale zkuste se nad ní rychle zamyslet krátká

pomlka.

obrázek hadry, smetáku,kbelíku s otazníky.

Hadra, smeták a pozinkovaný kbelík?

obrázek mopu, barevných hadříků, úklidového vozíku a sanitačního plánu a několik lahví s chemií

Na to zapomeňte! Je nutné zvolit správné pomůcky a systémově vypracovaný postup úklidu. Ale to je stránka

materiálová. obrázek školící místnosti s lidmi K provádění kvalitního úklidu nutně potřebujeme kvalifikovaný, dobře

proškolený personál. Já vím, že dobrý personál v tomto případě je k „nezaplacení“. Je více, jak nutné pracovníky úklidu

zdokonalovat formou školení přímo od výrobců pomůcek a úklidové chemie. Jen tak lze dosáhnout výborných a

dlouhodobých výsledků.

Jak je patrno najednou nám požadavky na zabezpečení úklidových prací narůstají. Kde to všechno najednou zabezpečit,

kde vzít potřebné informace? Nabízí se samozřejmě několik možností. Asi jako první všichni saháme po internetu, ale

zde jsou informace kusé a v nejednom případě i zavádějící. A je tu ještě jedna možnost jak zabezpečit profesionální

školení a to společnost Cormen a jejich tým odborníků. V pořádaných kurzech a školeních přímo u zákazníka navážeme

na základy úklidu (zde se účastník dozví základy chemie, co to je pH, obrázek stupnice pH něco o tvrdosti vody, obrázek

zavápněné konvice(krápník) tenzidech a dalších potřebných informací sloužící k pochopení procesů v úklidu.

Nezapomeneme na seznámení pracovníků s úklidovou chemií a jejím použitím. obrázek hádajících se babek Ze

zkušenosti z těchto akcí mohu říct, že se většinou přejde do velice přínosné debaty o chemii i její aplikaci./2423



2 můj text

Společnost CORMEN je ryze českým výrobcem chemie pro běžný úklid v průmyslu, gastro zařízení, ale také pro 

zpracovatelský průmysl v potravinářství.

Jistě znáte šedou lahev s číselným označením výrobku, barevným horním okrajem. A pokud náhodou ne, je právě 

vhodná chvíle se seznámit. 

obrázek LOGA Cleamen a z každé oblasti produkt

CLEAMEN Tato značka je zárukou, že se Vám dostává do rukou profesionální výrobky na úklid základní-řada 100, řada 

200 zase řeší úklid v kuchyních, 300 řeší sanitární oblast a 400 umývárenskou. Řada 500 řeší dezinfekce.

obrázek LOGA Krystal  a několik produktů

KRYSTAL Produkty této značky se vyznačují svojí rozmanitostí použití v prostorách s méně náročným úklidem, kde si 

zákazník rád dopřeje příjemné parfemace výrobků.

obrázek LOGA Isolda a několik produktů

ISOLDA Mnohým z Vás se vybaví celá řada příjemně laděných krémů na ruce, mýdla tekutá i pěnová a v neposlední 

řadě i dezinfekční přípravky na ruce.

obrázek LOGA Isofa a několik produktů

ISOFA Autoservis, strojírenství, ale i drobné servisní organizace, zkrátka všude kde si umažete ruce a potřebujete 

účinný prostředek na odstranění těchto nečistot zvolíte právě tuto značku, která zaručí, že ruce budete mít po 
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3 můj text

Z důvodu nám všem známým okolnostem ohledně šíření se nepříjemného viru jsme do našich aktivit zavedli i

obrázek fogátoru

FOGACI ULTRAZVUKOVÝM GENERÁTOREM. Co vlastně je taková FOGACE?

Vytváření aerosolu účinné látky pomocí ultrazvukových vln

Výrazné snižování mikroorganismů jako bakterie, viry, plísně, spóry a kvasinky

obrázek fogátoru v chodu

Ošetření i špatně dostupných prostor. Výhody také nejsou zanedbatelné

naprosto tichý chod

snížení prašnosti

univerzálnost pro různé typy vodných chemických roztoků

snížení spotřeby přípravků

naprosto jednoduché použití a obsluha

Ovšem FOGACE bez kvalitních dezinfekčních prostředků. které se samy rozloží nám není nic platná. Ale i tady máme 

pro Vás dobrou zprávu. Příslušnou dezinfekci Vám doporučíme na základě prostor, kde má být použita.

Ještě jedna otázka zůstává nezodpovězena-kde všude se dá použít systém Fogace?

zdravotnictví, sociální sféra, průmyslová a potravinářská výroba, zemědělská a živočišná výroba. 

Kde nelze použít? Všude tam, kde je cokoliv živého (lidé, květiny, zvířata,)
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