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MEER VERZORGEN 
DOOR MINDER ZORGEN 
OVER SCHOONMAAK
Schoonmaak is niet de kerntaak van een verzorgende in een kleinschalige 
woonomgeving, maar wel van essentieel belang. Om een hygiënische en 
daarmee plezierige leefomgeving voor bewoners te creëren, moet worden 
voldaan aan de WIP-richtlijnen. Daarnaast moet schoonmaken eenvoudig zijn 
zonder ingewikkelde instructies, grote verpakkingen en schoonmaak- en 
doseersystemen.

Een veel geprezen 
eigenschap van kleinschalig 
wonen is de huiselijkheid die 
voor een kleine woongroep 
gerealiseerd wordt. Het 
welzijn van de bewoner 
staat hierbij centraal. Binnen 
de woning worden alle 
aspecten van het dagelijks 
leven, zoals koken, wassen, 
schoonmaak en 

dagbesteding zo huiselijk 
mogelijk voortgezet. 

Pro Formula voorziet in een 
volledig assortiment van 
professionele 
schoonmaakmiddelen in 
combinatie met de 
vertrouwde merken van 
Unilever (Cif, Sun, Andy, 
Glorix, Omo, Robijn). Onze 

Pro Formula producten zijn 
gebaseerd op 50 jaar aan 
professionele kennis en 
ervaring van Diversey. De 
producten geven u een 
gegarandeerde hygiëne, 
zodat u zich kunt richten op 
de zorg voor uw bewoners. 
Dit maakt Pro Formula uniek 
en uitermate geschikt voor 
kleinschalig wonen.

Ik wil alleen gebruik maken van professionele, 
gebruiksvriendelijke producten die mijn 
schoonmaaktaken gemakkelijker maken, 
zodat ik me volledig kan richten op het 
verzorgen van de bewoners.
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PRO FORMULA
KERNASSORTIMENT
Pro Formula ondersteunt in het hygiënisch schoonhouden van de 
woonomgeving. De range producten voldoet aan de hoogste standaard en 
helpt u het welzijn en de kwaliteit van leven van de bewoners hoog te houden. 

Speciaal voor kleinschalig 
wonen hebben we een 
beknopt assortiment 
geselecteerd dat essentieel 
is voor de schoonmaak. 
Deze professionele 
producten zijn ontwikkeld 
om specifieke, 
gespecialiseerde 

schoonmaaktaken binnen 
de kleinschalige zorg snel en 
effectief uit te voeren. In 
deze folder is per 
toepassingsgebied een 
selectie gemaakt van 
producten die u kunt 
gebruiken voor een schoon 
en hygiënisch eindresultaat.

Dit kernassortiment is een 
beknopte selectie van een 
uitgebreid assortiment Pro 
Formula producten. Mocht u 
aanvullende producten 
behoeven dan ondersteunen 
wij u graag bij het maken 
van de juiste keuze. 
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HERKENBARE 
PRODUCTEN EN MERKEN 
ZOALS BIJ U THUIS

PRODUCTEN DIE 
VOLDOEN  
AAN DE WIP-
RICHTLIJNEN

MAAKT PROFESSIONEEL  
HYGIËNISCH SCHOON

COMPLEET 
ASSORTIMENT VOOR  
ALLE 
SCHOONMAAKTAKEN

GEBRUIKSVRIENDELIJK /  
EENVOUDIG IN GEBRUIK

VEILIG IN GEBRUIK

MET EEN HERKENBARE 
GEURBELEVING

Je kunt de parfumvrije oplossingen herkennen 
aan bovenstaand logo. Onze parfumvrije range 
is veilig voor gebruik in omgevingen waar 
voedsel wordt bereid.

Parfumvrije  
oplossingen



Cif 2in1 Desinfecterende Keukenreiniger is parfumvrij en een geconcentreerd 
middel voor gecombineerd reinigen en desinfecteren van alle oppervlakken in 
keukens. Het is effectief tegen een breed spectrum van micro-organismen en 
verwijdert gemakkelijk vet en ingedroogde voedselresten.

Cif Krachtige Keukenontvetter verwijdert snel al het vet en vuil. Parfumvrij en 
veilig voor gebruik op aluminium. Het is eveneens geschikt voor gebruik op 
materialen zoals; keukengereedschap, pannen, afzuigkappen, filters, vloeren, 
muren, deuren en afvoerputjes.

Cif Gel met Bleek maakt dankzij de formule met reinigende chloorbestanddelen 
moeiteloos uw keuken en badkamer hygienisch schoon en laat een aangename 
geur achter.

KEUKENREINIGING

Cif 2in1 Desinfecterende Keukenreiniger

Cif Krachtige Keukenontvetter

Cif Gel met Bleek

Pro Formula is een range bestaande uit dagelijkse 
reinigers en specifieke reinigers voor onder andere 
de keuken. Deze producten helpen u om de keuken 
hygiënisch schoon te houden.

6 X 1L
SKU: 100959598

6 X 2L
SKU: 7517877

READY TO USE

Cif Oven- & Grillreiniger verwijdert snel hardnekkige vetaanslag en ingebrand voedsel. 
Geschikt voor ovens, grills, salamanders en bakplaten.

READY TO USE

Cif Oven- & Grillreinger

6 X 2L
SKU: 100847164

6 X 750ML
SKU: 7517917

Cif Roestvrijstaal Reiniger is parfumvrij en ideaal voor gebruik op harde oppervlakken 
binnen voedselcontactplaatsen. Het product verwijdert vuil en vingerafdrukken in een 
paar seconden en laat een glanzend resultaat achter. 

Cif Roestvrijstaal Reiniger

6 X 750ML
SKU: 7517939

Sun Keukenontkalker is uitermate geschikt voor het verwijderen van (on)zichtbare en 
onhygiënische kalkaanslag op keukenapparatuur en laat het tegelijkertijd weer glanzen. 
Ideaal voor het ontkalken van vaatwasmachines, au bain-marie bakken, kranen, koffie- 
en theekannen. Veilig in gebruik door niet-corrosieve formulering. 

Sun Keukenontkalker

6 X 2L
SKU: 7508550

Sun Handafwasmiddel is een uitzonderlijk goede en snelle ontvetter. Door zijn 
ontvettingskracht zal de vaat sneller en beter schoon zijn dan ooit tevoren. 

Sun Handafwasmiddel
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6 X 750ML
SKU: 7517913

READY TO USE



ALGEMENE 
REINIGING
De producten van Pro Formula helpen u  
bij uw dagelijkse, algemene reinigingstaken  
waaronder ook  het vaatwasproces.

Sun All in 1 Eco
De Sun All in 1 Eco is een tablet waarin vaatwasmiddel, spoelglans en zout is 
gecombineerd in één product met Eco Label. Geschikt voor alle waterhardheden 
en verwijdert ook hardnekkige vlekken zoals koffie, thee en lippenstift. 

5 X 100 TABS
SKU: 7522969

Sun Spoelglans
Sun Spoelglans zorgt voor streepvrije resultaten in alle 
waterhardheden en is geschikt voor de korte wascyclus. 

2 X 5L
SKU: 7508545

Sun Vaatwaspoeder
Sun Vaatwaspoeder met een professionele formulering voor een uitstekend resultaat. 
Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken zoals koffie, thee en lippenstift. 
Geschikt voor de korte wascyclus (1-5 min) en alle waterhardheden. U bent verzekerd 
van een stralend resultaat door onder andere de snelle droogtijd.

1 X 10KG
SKU: 100903258
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Sun Vloeibaar is een uniek vaatwasmiddel dat u kosten en tijd bespaart en de wasresultaten weet te ver-
beteren. Deze innovatieve formulering is voor kleine, eentanksmachines met een geïntegreerd doser-
ingsysteem en geeft keer op keer een perfect, streeploos resultaat, onder andere door de snelle droogtijd. 
Voor optimale resultaten raden wij aan dit product te gebruiken in combinatie met Sun Spoelglans. 

Sun Vloeibaar

1 X 10L
SKU: 100903034

Sun 2in1 Vaatwasmiddel & Spoelglans is een vloeibaar vaatwasmiddel waarbij het spoel-
glansmiddel is geintegreerd. Het product is ontwikkeld voor uitstekende vuilverwijdering, 
bij alle waterhardheden, van hardnekkige vlekken, zoals koffie, thee en lippenstift.  
Geschikt voor de korte wascyclus (1-5 min). 

Sun 2in1 Vaatwasmiddel & Spoelglans

2 X 5L
SKU: 100837501

Sun Vaatwaszout beschermt de vaatwasmachine tegen kalkaanslag 
en zorgt voor het goede spoelwater bij ieder wasprogramma.

6 X 2KG
SKU: 100848994

Sun Vaatwaszout



Cif 2in1 Sanitairreiniger verwijdert kalkaanslag, vuil en zeepresten en laat een glanzed 
restultaat achter inclusief een langdurige frisse geur. Geschikt voor reinigen van  
de badkuip, douche, wastafel, WC, chrome, roestvrijstaal, plastic en keramiek.  
Niet geschikt voor gebruik op marmer of andere zuurgevoelige oppervlakken.

Glorix Voegenreiniger hecht zich vast aan verticale oppervlakken en verwijdert zo 
gemakkelijk al het vuil en kalkaanslag op voegen. De formulering op basis van chloor 
verwijdert hardnekkige vlekken en bacteriën gelijktijdig.

Cif Sanitairontkalker is ideaal voor een effectieve verwijdering van urine- en 
kalkaanslag in toiletpotten en urinoirs. Met deze extra dikke formulering verdwijnt 
kalkaanslag snel en gemakkelijk en laat tegelijkertijd een frisse geur achter. Veilig in 
gebruik op porselein en geglazuurde oppervlakken.

SANITAIRREINIGING

6 X 750ML
SKU: 7519086

READY TO USE

6 X 750ML
SKU: 7522864

Cif 2in1 Sanitairreiniger

Het reinigen en bijhouden van toiletruimtes en badkamers 
vereist een hoge standaard op het gebied van hygiëne en 
moet constant hoog gehouden worden. De producten van 
Pro Formula helpen u de sanitaire ruimten hygiënisch 
schoon te houden.

Glorix Voegenreiniger

ALGEMENE  
REINIGING
De producten van Pro Formula helpen u bij uw 
dagelijkse, algemene reinigingstaken en zo uw vloeren, 
muren en andere harde oppervlakken schoon te houden.

Cif Sanitairontkalker

Andy Allesreiniger is een milde, dagelijkse reiniger die vloeren en 
interieur stralend schoon en fris maakt, zonder naspoelen.

Andy Allesreiniger Vertrouwd en Citroen Fris 

6  X 2L VERTROUWD
SKU: 100889879 

6  X 2L CITROEN FRIS
SKU: 100889878 
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6 X 750ML
SKU: 7517868

Cif Glas- & Interieurreiniger verwijdert snel en gemakkelijk vuil en laat een glanzend,  
streeploos resultaat achter in enkele secondes. Geschikt voor het reinigen van ramen,  
spiegels, tafels en toonbanken. 

6 X 750ML
SKU: 7517904

Cif Glas- & Interieurreiniger



TIPS & HINTS  
VOOR PERFECTE 
SCHOONMAAK- 
RESULTATEN

Met Sun Keukenontkalker behoort 
onhygiënische kalkaanslag in bijvoorbeeld 
spoelbakken en koffie- en theekannen tot het 
verleden. Breng het product aan op de 
kalkaanslag en laat het 5 minuten inwerken. 
Spoel het vervolgens grondig af. Indien nodig 
kunt u met behulp met een oude 
tandenborstel moeilijk bereikbare plekken 
schrobben voor een extra glanzend resultaat.

Een witte waas over servies is een 
veelvoorkomend probleem. Er kunnen 
verschillende oorzaken hiervoor zijn en 
daardoor zijn er een aantal suggesties die het 
probleem kunnen verhelpen. Verhoog 
bijvoorbeeld de dosering van het 
vaatwasmiddel en zorg ervoor dat ook de 
spoelglans meedraait. Het kan ook komen 
doordat er te veel vuil in het wasbad van de 
vaatwasmachine ligt. De oplossing is dan om 
het wasbad volledig leeg te laten lopen, 
opnieuw te vullen en een nieuw dosering van 
het vaatwasmiddel hieraan toe te voegen.

Verwijder kalkaanslag WASMIDDEL

Verwijderen van witte  
waas over vaat

Wasmiddel voor zeer goede hygiënische reiniging bij een lage 
temperatuur van 40°C. Ideaal voor een hygiënisch schone was in 
kleinschalige woonomgevingen. 

Omo Advance is een wasmiddel specifiek ontwikkeld voor de 
professionele gebruiker voor uitstekende vlekverwijdering. Het 
wasmiddel bevat enzymen en verwijdert effectief hardnekkig  
vuil en voorkomt het vergrijzen van linnen.  

Zeer geconcentreerde wasverzachter met hittebestendig parfum en een 
speciale geur neutralisatie technologie (O.N.T) een speciale formule voor 
de hoge eisen binnen de professionele markt. Stoffen blijven zacht en 
ruiken langdurig aangenaam.

Omo Hygiene

Omo Advance

Robijn Wasverzachter Deosoft

1 X 90 WASBEURTEN
SKU: 100874710

1 X 150 WASBEURTEN
SKU: 7516753

2 X 5L
SKU: 100849599

Heeft u vragen op het gebied van schoonmaak 
dan helpen wij u graag. Online via  
www.proformula.nl vindt u verschillende  
Pro Tips en gebruikerservaringen.  
Ook kunt u online een expert raadplegen  
of u kunt via Whatsapp (06 152 122 68) 
uw vraag stellen.

Vraag een expert:

Kleinschalig wonen   | PRO FORMULAPRO FORMULA | Kleinschalig wonen 1312

Verwijder bloed- & eiwitvlekken
Week onmiddellijk in koud, zout water. Gebruik 
geen heet water want daardoor zal de vlek 
alleen maar meer intrekken. Voor zwaar 
bevuilde spullen moet je het water blijven 
verversen totdat het helder blijft. Was hierna 
met het wasmiddel Omo Hygiene. Wanneer de 
vlek oud of hardnekkig is, week dan in koud, 
zout water voor een aantal uur en was dan 
zoals gebruikelijk. Heeft dit nog niet geholpen? 
Week het materiaal dan in een lauwwarme 
oplossing met Omo Hygiene. Schrob 
voorzichtig rondom de vlek en laat het daarna 
nog een aantal uur weken.

Veilig ontsmetten van 
keukenoppervlakken

In alle keukens is ontsmetten onvermijdelijk 
om besmetting en infecties te voorkomen. Cif 
2in1 Desinfecterende Keukenreiniger reinigt en 
ontsmet tegelijkertijd. Het is veilig in gebruik 
op plekken waar eten wordt bereid. De 
krachtige en parfumvrije formule gaat door vet 
heen en bestrijdt effectief een groot aantal 
micro-organismen.  

Net gemaakte vlekken wassen normaliter vrij 
gemakkelijk eruit. Week oudere vlekken in  
een oplossing van Omo Advance wasmiddel.  
Was daarna mee in een normaal programma 
met Omo Advance wasmiddel.

Verwijderen jamvlekken

Gebruik Omo Hygiene voor het reinigen van 
vlekken en bacteriën uit linnen. Dit wasmiddel 
zorgt zelfs op lage temperatuur van 40 graden 
voor een zeer goede hygiënische reiniging.

Verwijder bacteriën uit linnen
1 X 90 WASBEURTEN
SKU: 100874871
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Welk product gebruik ik waar? Welk product gebruik ik waar?

ROBIJN 
WASVERZACHTER 
DEOSOFT

ROBIJN 
WASVERZACHTER 
DEOSOFT

CIF 2IN1 
SANITAIRREINIGER

BADKAMER APPARTEMENT

CIF GLAS- & 
INTERIEURREINIGER 

CIF GLAS- & 
INTERIEURREINIGER 

ANDY 
ALLESREINIGER

ANDY 
ALLESREINIGER

GLORIX 
VOEGENREINIGER

CIF 
SANITAIRONTKALKER

OMO  
HYGIENE

OMO  
HYGIENE
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CIF PF ROESTVRIJ STAAL 
6 X 750 ML

WOONKAMER/ 
KEUKEN

WOONKAMER/ 
KEUKEN

Welk product gebruik ik waar?

De kleuren op deze pagina corresponderen 
met de producten op de volgende pagina.

SUN PF HANDAFWASMIDDEL 
6 X 1 L

ANDY PF ALLESREINIGER 
VERTROUWD 6 X 2 L

SUN PF KEUKENONTKALKER 
6 X 2 L 

CIF PF 2IN1 DESINFECTERENDE 
KEUKENREINIGER 6 X 2 L 

SUN PF SPOELGLANS 
2 X 5 L

SUN 2IN1 PROF. 
VLOEIBAAR 2 X 5 L

SUN VLOEIBAAR 
10 L

CIF GEL MET BLEEK 
6 X 2 L

SUN POEDER NORMAAL (KORTE 
WASCYCLUS 1-5 MIN.) 10 KG

SUN ONTHARDINGSZOUT 
6 X 2 KG

SUN TABLETTEN ALL-IN-1 ECO / 
100 5 X 100 TABLETTEN

CIF PF GLAS & INTERIEURREINIGER 
3 X 2 X 750 ML

CIF PF KRACHTIGE 
KEUKENONTVETTER 6 X 750 ML

CIF PF OVEN & GRILL 
6 X 750 ML 



voor meer informatie bezoek onze website.  
www.proformula.nl 
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