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Dekady doświadczeń i zadowoleni klienci na całym 
świecie dowodzą, że technologia zmywania naczyń  
spod znaku HOBART to synonim innowacji, 
oszczędności i najwyższej jakości.

Decydujące znaczenie dla idealnego rezultatu zmywania 
ma m. in. zmywarka. Dużą rolę odgrywają też środki 
zmywania i jakość wody. Tylko optymalna współpraca 
wszystkich tych czynników może zagwarantować 
niezawodność zmywania i zadowolenie klienta.

Linia higieniczna HYLINE firmy HOBART  
spełnia stawiane przez większość klientów żądanie 
„rozwiązania z jednej ręki“. Produkty HYLINE nadają 
się do wszystkich typów zmywarek, od kompaktowej 
zmywarki do szkła po zmywarkę do naczyń i  
przyrządów kuchennych. 

W zależności od twardości wody i rodzaju  
zabrudzenia HOBART oferuje w ramach linii  
HYLINE produkty przystosowane do każdych potrzeb, 
przekonujące perfekcją zmywania i suszenia wszelkiego 
rodzaju materiałów, takich jak porcelana, szkło,  
sztućce, tworzywo sztuczne czy aluminium.

Wysokogatunkowe chemiczne środki zmywania  
w połączeniu z najwyższej jakości zmywarkami 
gwarantują perfekcyjne wyniki - dokładnie takie,  
jakich życzy sobie klient.

ZESPÓŁ HOBART

LINIA HIGIENICZNA HYLINE FIRMY HOBART
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NAJLEPSZY REZULTAT ZMYWANIA 
Linia higieniczna HYLINE firmy HOBART zapewnia 
dzięki swoim wysokogatunkowym składnikom idealny 
rezultat zmywania i perfekcyjną higienę.

WYSOKIEJ JAKOŚCI RECEPTURY PRODUKTÓW  
Receptury produktów są specjalnie przystosowane do 
zmywarek HOBART. Współpraca zmywarki z chemią jest 
dzięki temu wyjątkowo ekonomiczna i wydajna.

NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ 
Środki myjące i nabłyszczacze marki HOBART są 
wyjątkowo wydajne, a więc oszczędne w użyciu.  
Chroni to środowisko i zmniejsza koszty użytkowania.

NAJPROSTSZA OBSŁUGA
Zmywarki do naczyń firmy HOBART z oferty dla handlu 
specjalistycznego seryjnie wyposażone są w dozowniki 
środków płynnych. Gwarantuje to prostotę stosowania i 
dozowania tych produktów.

OPTYMALNA OFERTA PRODUKTÓW
Linia higieniczna HYLINE została stworzona z myślą o 
potrzebach klientów z branży gastronomicznej, drobnych 
zakładów żywienia zbiorowego i rzeźni. Kompaktowa 
oferta produktów umożliwia ich prosty wybór.

JEDNOZNACZNE OZNAKOWANIE POJEMNIKÓW
Możliwość pomylenia kanistrów ze środkiem myjącym 
i nabłyszczaczem jest praktycznie wykluczona dzięk 
jednoznacznemu barwnemu oznakowaniu. Pozwala to 
unikać przestojów spowodowanych pomyleniem  
pojemników.

TWOJE KORZYŚCI  
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ŚRODEK DO MYCIA SZKŁA  
HYLINE HLG-10

• płynny środek do mycia szkła 
• chroni elementy ozdobne  
• z dodatkiem chroniącym przed korozją szkła 
• zapewnia maksymalną stabilność piany piwnej  
• przystosowany do miękkiej wody  

Kanister 12 kg  

ŚRODEK MYJĄCY DLA BISTR  
HYLINE HLB-20

•  płynny środek do zmywania zastawy w bistrach 
• do usuwania resztek barwników i garbników 
• zmywanie neutralne zapachowo  
• do szkła bez elementów ozdobnych 
• przystosowany do twardej wody  

Kanister 12 kg  

ŚRODEK DO MYCIA SZKŁA ŚRODEK MYJĄCY DLA BISTR
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DO MYCIA NACZYŃ DO KAWIRNI I BISTRO
DO KAŻDEGO RODZAJU SZKŁA



UNIWERSALNY ŚRODEK MYJĄCY 
HYLINE HLU-30

• płynny środek myjący do uniwersalnego zastosowania 
• zawiera aktywny chlor  
• wysoka skuteczność zmywania
• wysoki stopień wybielania 
• do miękkiej i średnio-twardej wody  

Kanister 12 kg / 24 kg

UNIWERSALNY ŚRODEK MYJĄCY  
HYLINE HLU-31

• płynny środek myjący do uniwersalnego zastosowania
• zawiera aktywny chlor  
• wysoka skuteczność zmywania
• bardzo dobrze rozpuszcza tłuszcz 
• przystosowany do twardej wody

Kanister 12 kg

UNIWERSALNY ŚRODEK MYJĄCY

DO KAŻDEGO RODZAJU

NACZYŃ DO KAŻDEGO RODZAJU

NACZYŃ
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DO KAŻDEGO RODZAJU

NACZYŃ

UNIWERSALNY ŚRODEK MYJĄCY   
HYLINE HLU-32

• płynny środek myjący do uniwersalnego zastosowania  
• nie zawiera chloru 
• wysoka skuteczność zmywania   
• działa szczególnie skutecznie przeciwko skrobi  
• przystosowany do miękkiej wody 

Kanister 12 kg  

ŚRODEK DO MYCIA ALUMINIUM  
HYLINE HLA-40

• płynny środek myjący do każdego rodzaju przyrządów
• wysoka skuteczność zmywania
• bardzo dobrze rozpuszcza tłuszcz i białko
•  przystosowany do mycia naczyń oraz przyrządów z 

aluminium i stali szlachetnej
• wysoki stopień ochrony materiałów

 
 

Kanister 12 kg

SPECJALNY ŚRODEK MYJĄCY
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DO KAŻDEGO RODZAJU NACZYŃ I 

PRZYRZĄDÓW KUCHENNYCH



DO KAŻDEGO RODZAJU SZKŁA

NABŁYSZCZACZ DO SZKŁA  
HYLINE HLG-1000

• płynny nabłyszczacz do szkła  
• wysoko stężony 
• lekko kwasowy 
• chroni elementy ozdobne 
• szybko wysycha
• nadaje wspaniały połysk

Kanister 10 l

NABŁYSZCZACZ
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UNIWERSALNY NABŁYSZCZACZ
HYLINE HLU-3000

• płynny nabłyszczacz do uniwersalnego zastosowania  
• wysoko stężony 
• o neutralnej wartości pH
• bardzo dobrze spływa  
• wysycha bez pozostawiania plam

Kanister 10 l 

NABŁYSZCZACZ SPECJALNY
HYLINE HLD-5000

•  Nabłyszczacz w płynie do zastosowania z wodą zdemineralizowaną
•  Do zastosowania w połączeniu z osmozą lub pełną demineralizacją
• wysoce stężony
• chroni kolory
• bardzo dobry przebieg cyklów
• suszenie bez plam

Kanister 10 l
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DO KAŻDEGO RODZAJU

NACZYŃ
DO WODY ZDEMINERALIZOWANEJ



TECHNIKA ZMYWANIA NACZYŃ TECHNIKA KUCHENNA TECHNIKA PRZYRZĄDZANIA TECHNIKA ŚRODOWISKOWA SERWIS
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HOBART GMBH  

Robert-Bosch-Straße 17   I   77656 Offenburg   I   Germany 

Phone: +49(0)781.600-28 20   I   Faks: +49(0)781.600-28 19

E-Mail: info-export@hobart.de   I   Internet: www.hobart-export.com Przedsiębiorstwo grupy ITW.




