
 KATALOG

ARCORA  GROUPARCORA  GROUP®ARCORA  GROUP®

TÜRKİYE ÜRÜN YELPAZESİ



ÖNSÖZ 

2

                                                        “Temiz bir dünya için, ARCORA hijyen ürünleri dünyasında buluşmak dileğiyle…”
 

ARCORA® GROUP

Sami MEMİLİ
CEO / PRESIDENT 

ARCORA® GROUP, 27 yılı aşkın bir süredir temizlik ve hijyen sektörüne yönelik uluslararası faaliyet veren 
profesyonel üreteci ve çözüm odaklı bir şirketler topluluğudur. ARCORA®, ürünlerini ve hizmetlerini sürekli 
geliştirerek tek bir kaynaktan komple çözüm sunma konusunda hijyen sektöründe bir lider üretici konumuna 
gelmiştir. Ürünlerinin kalitesi ve verimliliği, onlarca yıldır temizlik ve hijyen hizmetlerinin bütün alanlarında 
kullanıcılarla yaptığı işbirliğine dayanmaktadır. ARCORA®´nın yüksek kalite standardına tasarruf ve çevre bilinci 
eşlik etmektedir. 

ARCORA®'nın geliştirdiği ve patentlettiği ürünler, kurumun ulusal ve uluslararası müşterileriyle yoğun dayanışma 
içerisinde uzun seneler edinmiş olduğu deneyimlere dayanmaktadır. Düzenli bilgi alışverişi sayesinde, 
ARCORA®'nın yeni zorlukların üstesinden gelme becerisi tekrar tekrar sınanmıştır. Sonuç olarak, sürekli geliştirilen 
şaşırtıcı yenilikler; uygun fiyatlı, yüksek verimliliğe ve kaliteye sahip çevre dostu ürünler ortaya çıkmaktadır. Bu 
yaklaşımla hem müşteriler hem de çevre fayda görmektedir. ARCORA® daima profesyonel temizlik alanındaki her 
uygulamaya, sahasına yönelik özel ürünler sunmaktadır. 

ARCORA® şirketinin felsefesi, piyasadaki yeni ihtiyaçlara ve kalite standartlarına olabildiğince erken ve dinamik bir 
şekilde yanıt vermektir. İşte bu yüzden her geçen gün daha da fazla sayıda müşteri ve geleceği vadeden şirketler, 
ARCORA® ürünlerini kullanmaktadır. Yıllarca çok sayıda müşterimizle devam ettirdiğimiz başarılı iş ilişkilerimiz, 
başta Avrupa olmak üzere Dünya'nın birçok ülkesinde ses getirmektedir. Temizlik ve bakım ürünlerinden temizlik 
tekstillerine; aksesuarlardan pedlere, kat arabalarına, temizlik makinelerine varıncaya kadar ARCORA® tüm 
temizlik ve hijyen taleplerine geniş kapsamlı bir ürün portföyü sunmaktadır. 

ARCORA® GROUP olarak stratejimiz; daima ileriye bakmak ve teknolojinin hızla gelişip değiştiği global pazarın 
beklentilerini doğru tespitlerle, en hızlı şekilde doğru çözümü sunmak çağımızın en önemli görevlerindendir. Bu 
da ancak pazarın farklı beklentilerini anlayabilen, bunları yerine getirme duygusuyla zamanla yarışan profesyonel 
bir ekiple mümkündür. Global pazarın ihtiyaçları doğrultusunda hedeflerini önceden planlayabilen firmaların 
sağlam adımlarla başarıya imza atmaları kaçınılmazdır.



TEMİZLİK TEKSTİLLERİ 

MULTI MOP “KIRMIZI/BEYAZ/MAVİ”

Elastik, sert, pürüzsüz ve gözenekli zeminlerin bakım amaçlı temizliği ve temel 
temizliği için idealdir. 

● Yüzeylerde yormadan kolayca kayma kabiliyetine sahiptir.
● Çok iyi su ve kir emme gücü vardır.

● Yüzeyler üzerinde yüksek performans sağlar.

UNIVERSAL BW-MOP BEZİ “KIRMIZI/BEYAZ/MAVİ”
40° - 90°
Ayrı yıkayınız.

%70 birinci kalite pamuk/
%30 polyester 

Elastik, sert, pürüzsüz ve gözenekli zeminlerin bakım amaçlı temizliği ve temel 
temizliği için idealdir. 

● Yüzeyler üzerinde yüksek performans sağlar.
● Yüzeylerde yormadan kolayca kayma kabiliyetine sahiptir.
● Çok iyi su ve kir emme gücü vardır.

Boyut 
Ağırlık Ürün Kodu

Ambalaj
 içi

MOP BEZLERİ/PAMUKLU VE KARMA İPLİKLİ MOP

QUATTRO MOP BEZİ “KIRMIZI/MAVİ/YEŞİL
%35 birinci kalite pamuk / %35 polyester /
%25 süper mikrofiber / %5 rayon lifi  

● Yüzeylerde yormadan kolayca kayma kabiliyetine sahiptir.

Elastik, sert, pürüzsüz, kaplamalı ve kaplamasız zeminlerin bakım amaçlı 
temizliği için idealdir. Kırmızı renk, sıhhi mekanlar için idealdir.

● Yüzeyler üzerinde çok yüksek performanslı su ve kir emme gücü vardır.
● Yüksek kaliteli 4 iplik lifi sayesinde sağlık tesisleri için idealdir.

40 cm 
yakl. 160 g EHQM40BL 75 

HOSPITAL HYGIENE MOP BEZİ 
“SARI/KIRMIZI/YEŞİL/MAVİ” 

%30 birinci kalite pamuk / %30 polyester / 
%30 süper mikrofiber / %10 rayon lifi

Elastik, sert, pürüzsüz, kaplamalı ve kaplamasız zeminlerin bakım amaçlı 
temizliği için idealdir. Kırmızı renk, sıhhi mekanlar için idealdir.

● Yüzeyler üzerinde çok yüksek performanslı su ve kir emme gücü vardır.

● Yüzeylerde yormadan kolayca kayma kabiliyetine sahiptir
● Yüksek kaliteli 4 iplik lifi sayesinde sağlık tesisleri için idealdir.

YENİ NESİL MOP BEZLERİ!

50 cm
yakl. 200 g

EHQM40RO

50 

EHQM50GR

EHQM50RO
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40 cm 
yakl. 120 g EUM40WE 90 

50 cm 
yakl. 160 g

EUM40RO

80 EUM50WE

EUM50RO

40 cm
yakl. 160 g EMM40WE 75 

50 cm 
yakl. 200 g

EMM40RO

50 EMM50WE

EMM50RO

40 cm
yakl. 160 g 75 

50 cm 
yakl. 200 g 50 

EHHM40BL

EHHM40GR

EHHM40RO

EHHM40GE

EHHM50GR

EHHM50RO

EHHM50GE

EHQM40GR

EHQM50BL

EMM50BL

EMM40BL

EUM50BL

EUM40BL

EHHM50BL

Boyut
Ağırlık Ürün Kodu

Ambalaj
 içi

40° - 90°
Ayrı yıkayınız.

40° - 95°
Ayrı yıkayınız.

40° - 95°
Ayrı yıkayınız.

Boyut
Ağırlık Ürün Kodu

Ambalaj
 içi

Boyut 
Ağırlık Ürün Kodu

Ambalaj
 içi

%70 birinci kalite pamuk/
%30 polyester 



NEMLİ MOP BEZİ
%50 pamuk/
%50 polyester

40° - 9 0°
Ayrı yıkayınız.

60 cm + 80 cm cepli olarak sunulur.
100 cm ipli ve cepli olarak sunulur.

Elastik, sert zemin kaplamaların bakım amaçlı temizliği ve ıslak temizliği 
için idealdir.

● Spor salonları ve fuaye gibi geniş mekanlar için idealdir.
● Yüzeylerde yormadan kolayca kayma kabiliyetine sahiptir.

● Yüzeyler üzerinde yüksek performans sağlar.

AKRİLİK KURU MOP BEZİ “MAVİ” / SAÇAKLI %100 akrilik
30° 

Ayrı yıkayınız.

60 cm + 80 cm cepli olarak sunulur.

● Spor salonları ve fuaye gibi geniş mekanlar için idealdir.

100 cm ipli ve cepli olarak sunulur.

● Sadece kuru uygulama içindir.

● Yüzeyler üzerinde yüksek performans sağlar.

Elastik, sert zemin kaplamaların bakım amaçlı temizliği ve kuru temizliği 
için idealdir.

● Yüzeylerde yormadan kolayca kayma kabiliyetine sahiptir.

ISLAK MOP BEZİ / BANTLI, AÇIK PÜSKÜLLÜ
40° - 60°
Ayrı yıkayınız.

%65 pamuk/
%35 polyester

Elastik, sert, pürüzsüz kaplamaların bakım amaçlı temizliği için idealdir. 

60 cm 
yakl. 230 g 
80 cm 
yakl. 250 g

50 

35 

FWM60

FWM80

100 cm 
yakl. 300 g 30 FWM100

60 cm
yakl. 190 g 
80 cm 
yakl. 220 g

50 

35 

100 cm 
yakl. 260 g 30 

OR60

OR80

OR100

Avrupa 
standardı
yakl. 400 g 

30 NMMB-400
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TEMİZLİK TEKSTİLLERİ 

MOP BEZLERİ/PAMUKLU VE KARMA İPLİKLİ MOP

Boyut 
Ağırlık Ürün Kodu

Ambalaj
 içi

Boyut
Ağırlık Ürün Kodu

Ambalaj
 içi

Boyut
Ağırlık Ürün Kodu

Ambalaj
 içi



EXCELLENT SCRUB-IGEL MİKROFİBER MOP BEZİ 

EXCELLENT ABRASIVE MOP BEZİ   
%80 süper mikrofiber / 
%20 PP-Polyamid

Elastik zemin kaplamaların, gözenekli taş zeminlerin bakım amaçlı ve temel 
temizliği için en iyi seçenektir. Kaplamasız zeminler için uygun değildir.
 

● İnatçı kirler için idealdir.
● Aşındırıcı polyamid kıllar sayesinde optimum kir sökme kuvvetine sahiptir.
● Kirleri ve lekeleri çıkarmak için sert aşındırma etkisi mevcuttur.

● Özellikle kaymaya karşı korunmuş emniyetli zeminler için uygundur.

%80 süper mikrofiber / 
%20 igel-polyamid iplik

Sert zemin kaplamaların,  gözenekli taş zeminlerin bakım amaçlı ve temel 
temizliği için en iyi seçenektir. Kaplamasız zeminler için uygun değildir.
 
● Çok yüksek aşındırma ve kir emme gücüne sahiptir.

● Özellikle kaymaya karşı korunmuş emniyetli zeminler için uygundur.

● Polyesterden mamul kıl monofillerine sahip igel-mikrolifli mop bezidir.
● İnatçı kirler için idealdir.

FLOOR-FINISH-FLAT CİLA MOP BEZİ %100 sentetik lif

Her tür kaplamalı zeminler için uygundur.

● Fazla kuvvet uygulamaya gerek olmadan zemin üzerinde kayar.

 
● Birinci kalite sentetik liflerden oluşur. 

● Emici özelliği sayesinde kimyasal kullanımını azaltır.

40 cm 
yakl. 104 g 
50 cm 
yakl. 128 g

75 

50 

EAMF40

EAMF50

40 cm 
yakl. 80 g 
50 cm 
yakl. 110 g

75 

50 

ESMMF40

ESMMF50

40 cm
yakl. 90 g 75 

50 cm
yakl. 120 g 50 

FFM40

FFM50

EDITION-MF- MİKROFİBER MOP BEZİ “BEYAZ” 
40° - 9 5°
Ayrı yıkayınız.%100 mikrofiber

Yumuşatıcı kullanmayınız. 
Elastik, sert, lamine zemin kaplamaların; pürüzsüz ve gözenekli zeminlerin 
bakım amaçlı temizliği, temel temizliği, ıslak ve kuru temizliği için idealdir.

● Yüzeyler üzerinde yüksek su emme ve su tutma gücüne sahiptir.

● Çok iyi su ve kir emme gücü vardır.
● Yüksek kaliteli özel zincir dokuma tekniği sayesinde kuru temizlik için idealdir.

40 cm 
yakl. 78 g 
50 cm 
yakl. 98 g

75 

50 

ABLM40

ABLM50
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TEMİZLİK TEKSTİLLERİ 

MOP BEZLERİ/MİKROFİBER MOP BEZİ 

40° - 9 5°
Ayrı yıkayınız.

Yumuşatıcı kullanmayınız. 

40° - 60°
Ayrı yıkayınız.

Yumuşatıcı kullanmayınız. 

40° - 60°
Ayrı yıkayınız.

Yumuşatıcı kullanmayınız. 

Boyut 
Ağırlık Ürün Kodu

Ambalaj
 içi

Boyut 
Ağırlık Ürün Kodu

Ambalaj
 içi

Boyut 
Ağırlık Ürün Kodu

Ambalaj
 içi

Boyut 
Ağırlık Ürün Kodu

Ambalaj
 içi



MICRO GREEN-FC SIRT KUMAŞSIZ 

Elastik, sert, lamine zemin kaplamaların; pürüzsüz ve gözenekli zeminlerin 
bakım amaçlı temizliği, ıslak ve kuru temizliği için idealdir. 
 
● 30 m²'ye ulaşan çok yüksek yüzey performansı, yüksek su emme ve tutma 
 kabiliyeti mevcuttur
● Renk kodlamasına sahiptir.
● İdeal kir sökme gücü ve temizleme performansı sağlar.

MICRO GREEN DB-FC SIRT KUMAŞLI

● Renk kodlamasına sahiptir.
 kabiliyeti mevcuttur.

 

Elastik, sert, lamine zemin kaplamaların; pürüzsüz ve gözenekli zeminlerin 
bakım amaçlı temizliği, ıslak ve kuru temizliği için idealdir. 

● İdeal kir sökme gücü ve temizleme performansı sağlar.

● 30 m²'ye ulaşan çok yüksek yüzey performansı, yüksek su emme ve tutma 

MICRO RED-FC SIRT KUMAŞSIZ

MICRO BLUE-FC SIRT KUMAŞSIZ %100 süper mikrofiber  

MICRO BLUE DB-FC SIRT KUMAŞLI

● İdeal kir sökme gücü ve temizleme performansı sağlar.
● Renk kodlamasına sahiptir.

● 30 m²'ye ulaşan çok yüksek yüzey performansı, yüksek su emme ve tutma 
 kabiliyetine sahiptir.

Elastik, sert, lamine zemin kaplamaların; pürüzsüz ve gözenekli zeminlerin 
bakım amaçlı temizliği, ıslak ve kuru temizliği için idealdir. 

40 cm
yakl. 85 g 
50 cm
yakl. 125 g

75 

50 

AEMB40FC

AEMB50FC

40 cm
yakl. 120 g 
50 cm 
yakl. 150 g

75 

50 

EMB40DBFC

EMB50DBFC

40 cm
yakl. 85 g 
50 cm 
yakl. 125 g

75 

50 

AEMG40FC

AEMG50FC

40 cm
yakl. 120 g 
50 cm
yakl. 150 g

75 

50 

EMG40DB

EMG50DB

40 cm 
yakl. 85 g 
50 cm
yakl. 125 g

75 

50 

AEMR40FC

AEMR50FC

Mahfazalı MICRO BLUE DB-FC, emdirme için uygundur. 

Mahfazalı MICRO GREEN DB-FC, emdirme için uygundur. 
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Talep halinde sırt kumaşlı olarak sunulabilir!

TEMİZLİK TEKSTİLLERİ 

MOP BEZLERİ/MİKROFİBER MOP BEZİ 

40° - 9 5°
Ayrı yıkayınız.

Yumuşatıcı kullanmayınız. 

40° - 9 5°
Ayrı yıkayınız.

Yumuşatıcı kullanmayınız. 

40° - 9 5°
Ayrı yıkayınız.

Yumuşatıcı kullanmayınız. 

Boyut
Ağırlık Ürün Kodu

Ambalaj
 içi

Boyut
Ağırlık Ürün Kodu

Ambalaj
 içi

Boyut 
Ağırlık Ürün Kodu

Ambalaj
 içi

Boyut 
Ağırlık Ürün Kodu

Ambalaj
 içi

%100 süper mikrofiber  

%100 süper mikrofiber  

Boyut 
Ağırlık Ürün Kodu

Ambalaj
 içi



TOP-LINE MİKROFİBER BEZ 
40° - 9 0°
Ayrı yıkayınız.

Yumuşatıcı ve çamaşır 
suyu kullanmayınız. 

%80 polyester / 
%20 polyamid

Hassas yüzeyleri çizmeden temizler. 

● Çift dikişli kenar ve ekstra kaliteli çerçeve bandı mevcuttur.

Yağ lekelerini, parmak izlerini ve tozları kolayca temizler. 

● Uzun ömürlüdür.
● Tüm yüzeylerde kullanıma uygundur.

● Maksimum su tutma, kir emme ve tutma gücüne sahiptir.

20x10
= 200 

40 x 40 cm
yakl. 50 g/bez

ATL4040BL

ATL4040GR

ATL4040GE

ATL4040RO

ATL4040SC

SOFT-LINE MİKROFİBER BEZ 

40 x 40 cm
yakl. 52 g/bez 

ASL4040BL
20x10
= 200 

ASL4040GR

ASL4040RO

En küçük parçacıkları bile çekebilen yumuşak bez. Yüzeyde tiftik 
bırakmayan muhteşem temizleme etkisiyle temel temizlik ve 
parlatma işleri için idealdir. 

● Çift dikişli kenar ve ekstra kaliteli çerçeve bandı mevcuttur
● Tüm yüzeylerde kullanıma uygundur
● Ortalamanın üzerinde ömürlüdür

● Maksimum su, kir emme ve tutma gücüne sahiptir.

ASL4040WE

ASL4040GUASL4040GE

FINE-LINE MİKROFİBER CAM SİLME BEZİ 

● Maksimum su, kir emme ve tutma gücüne sahiptir.
● Süper emicidir. (Kendi ağırlığının sekiz katı su emer.)

Cam temizliğinin olmazsa olmazıdır. Camları, aynaları, paslanmaz çelik 
eşyaları geride iz ve tiftik bırakmadan mükemmel temizler. 

● Çift dikişli kenar ve ekstra kaliteli çerçeve bandı mevcuttur.

40 x 40 cm
yakl. 52 g/bez

AFL4040BL

20x10
= 200 

AFL4040GR

AFL4040GE

AFL4040RO

GLASS-SHINE MICROFIBER GLASSES
CAM PARLATMA BEZİ   

● Bulaşıklar ve sofra takımları için uygundur.

Bu mikrofiber bez, cam parlatma ve temizliği için idealdir. 
Otellerde, lokantalarda ve barlarda (HoReCa) kullanım için idealdir. 

● Yüzeyleri parlatır.
● Geride tiftik ve iz bırakmadan temizler.

AGP5080TU 100 

%100 mikrofiber 

50 x 80 cm
yakl. 64 g/bez

MULTI-SHINE MICROFIBER BULAŞIK HAVLUSU 

● Çok ince ve bakımı kolay kumaştan oluşur.
● Maksimum su, kir emme ve tutma gücüne sahiptir.
● Çift dikişli kenar ve ekstra kaliteli çerçeve bandına sahiptir.

Genel amaçlı olarak kullanılabilir. 
Tüm pürüzsüz yüzeylerdeki suyu geride tiftik bırakmadan emer. 

AGS5060BL 15x10
= 150 

50 x 60 cm 
yakl. 50 g/bez
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TEMİZLİK TEKSTİLLERİ 

MİKROFİBER BEZLER 

Boyut 
Ağırlık Ürün Kodu

Ambalaj
 içi

Boyut 
Ağırlık Ürün Kodu

Ambalaj
 içi

Boyut  
Ağırlık Ürün Kodu

Ambalaj
 içi

Boyut
Ağırlık Ürün Kodu

Ambalaj
 içi

40° - 9 0°
Ayrı yıkayınız.

Yumuşatıcı ve çamaşır 
suyu kullanmayınız. 

40° - 9 0°
Ayrı yıkayınız.

Yumuşatıcı ve çamaşır 
suyu kullanmayınız. 

40° - 9 0°
Ayrı yıkayınız.

Yumuşatıcı ve çamaşır 
suyu kullanmayınız. 

%80 polyester / 
%20 polyamid

%80 polyester / 
%20 polyamid

Boyut 
Ağırlık Ürün Kodu

Ambalaj
 içi

40° - 9 0°
Ayrı yıkayınız.

Yumuşatıcı ve çamaşır 
suyu kullanmayınız. 

%100 mikrofiber 



FLOOR-CLEAN MİKROFİBER YER BEZİ

PROFI MIKROFIBER PENCERE SİLME BEZİ
“EKSTRA BÜYÜK”  

POLISH-LINE MİKROFİBER BEZ 
HIGH PILE – KENARSIZ

● Pofuduk yapısı sayesinde maksimum düzeyde kir ve su emer.
● Uzun ömürlüdür.

● Kenarsızdır.

Parlatma bezi olarak kullanılabilen pofuduk mikrofiber bez araç bakımı 
için idealdir. 

%80 polyester / 
%20 polyamid

● Maksimum su, kir emme ve tutma gücüne sahiptir.

● Uzun ömürlüdür.
● Çift dikişli kenar ve ekstra kaliteli çerçeve bandı mevcuttur.

Fayans, taş, parke, laminant ve PVC zeminler dahil her tür zemin için 
uygundur. Tiftiksiz, yağ emici ve yıkanabilir mikrofiber yer bezidir. 

● Çift dikişli kenar ve ekstra kaliteli çerçeve bandı mevcuttur.

● Süper emicidir.(Ağırlığının sekiz katı sıvı emer.)
● Maksimum su, kir emme ve tutma gücüne sahiptir.

Camlarda, aynalarda ve kromda iz bırakmadan temizlik sağlar. 
“Cam temizliğinin olmazsa olmazıdır.”

15x10
= 150 

50 x 60 cm 
yakl. 88 g/bez ABT5060BL

15x10
= 150 

50 x 70 cm
yakl. 105 g/bez PMT5070BL

20x10
= 200 

40 x 40 cm
yakl. 62 g/bez APOL4040BL

● Çizmeden temizler.
● Temizlik için sadece su yeterlidir.

● Defalarca yeniden kullanılabilir.

ARCORA® BAKIR SİSTEMİ için bu durum sorun değil! 
Çimento, kireç, tutkal, boya veya silikon kalın�ları mı var?

Bakır alaşımlı bu ürünler; kapları, lavaboları, armatürleri, 
tavaları, emayeleri, camları, aynaları, seramik ocak ızgaralarını, 
paslanmaz çelikleri ve boyalı olmayan metal parçaları 
yıpratmadan temizler. Ayrıca sofra takımlarındaki pasları da 
çıkarır. 

ARCORA® BAKIR ALAŞIMLI ÜRÜNLER 

100

 

13 x 9 x 2,8 cm
    yakl. 22 g

Ürün

Bakır bez
Küçük boy

Bakır bez
Büyük boy

Bakır bez
Sade

Bakır sünger 01240

100
 

16 x 19 cm
yakl. 25 g 01238

10 x 14 cm
yakl. 9 g

25 x 25 cm
yakl. 34 g

01239

01241

100

100
 

EASY CLEAN – TEK KULLANIMLIK MOP BEZİ
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Kovasız, susuz temizlik için yeni nesil mop sistemleridir. Bu tek kullanımlık mop ürünü, tüm yüzeylerde bakım amaçlı 
temizlik için idealdir. Özel yer temizleyicilerle hazırlanan yapağı malzeme, tozu ve kiri bir mıknatıs gibi içine çeker. 
Bu nedenle, tüm yüzeylerde yorgunluk yaratmadan en yüksek düzeyde kaydırılabilme özelliğine sahiptir. 
Tek kullanıma yöneliktir. 
● 120 m²'ye varan yüzey performansına sahiptir.

Çevre dostu bir üründür.● 
Rulo halinde ve münferit boylarda temin edilebilir.● 
Velcron pedle her mop aparat boyutu için uygundur.● 

Ürünle ilgili ek bilgi 
pek yakında!

KULLANIMA HAZIR

TEMİZLİK TEKSTİLLERİ 

MİKROFİBER BEZLER / BAKIR ALAŞIMLI ÜRÜNLER / TEK KULLANIMLIK MOP BEZİ

40° - 9 0°
Ayrı yıkayınız.

Yumuşatıcı ve çamaşır 
suyu kullanmayınız. 

40° - 9 0°
Ayrı yıkayınız.

Yumuşatıcı ve çamaşır 
suyu kullanmayınız. 

40° - 9 0°
Ayrı yıkayınız.

Yumuşatıcı ve çamaşır 
suyu kullanmayınız. 

6 0°
Ayrı yıkayınız.

Yumuşatıcı kullanmayınız. 

Boyut
Ağırlık Ürün Kodu

Ambalaj
 içi

%80 polyester / 
%20 polyamid

%80 polyester / 
%20 polyamid

Boyut 
Ağırlık Ürün Kodu

Ambalaj
 içi

Boyut
Ağırlık Ürün Kodu

Ambalaj
 içi

Boyut
Ağırlık Ürün Kodu

Ambalaj
 içi



60 cm

80 cm

NEMLİ MOP VE AKRİLİK MOPLAR İÇİN MOP APARATI “TURKUAZ” 

60 cm 28 

80 cm 28 

FWMH60TU

28 100 cm

FWMH80TU

FWMH100TU

60 cm; katlanabilir, plastik taban plakası tarafından tutulur.

80 cm; katlanabilir, plastik taban plakası tarafından tutulur.

100 cm; katlanabilir, plastik taban plakası tarafından tutulur.

BORA KATLANABİLİR MOP APARATI “TURKUAZ”    

Bütün standart mop bezleri için uygundur. Bu katlanabilir aparat, optimum 
ağırlığı ve sağlam tasarımı sayesinde ergonomik çalışma olanağı sunar. 
BORA BASIC temizlik arabasına ve BORA alüminyum / teleskopik boruya 
(turkuaz) uyar. 

40 cm
yakl. 362 g 10 

50 cm
yakl. 454 g 10 

MH40TU

MH50TU

BORA ISLAK MOP APARATI “TURKUAZ”   

Pamuklu mop kılıfları için kapatma mekanizmalı plastik mop aparatı

Euronorm
yakl. 110 g 100 NWMHTU

100 cm

BORA ALÜMİNYUM BORU 140 cm “TURKUAZ”   

140 cm 60 AS140TU
● Aşırı baskı altında bile formunu korur.
● Delikli ucu sayesinde asma olanağı vardır.

ARCORA renginde (turkuaz), sağlam ve ergonomik yapıya sahiptir.
BORA katlanabilir mop aparatı ve BORA BASIC temizlik arabası için uygundur. 

BORA TELESKOPİK BORU 2 PARÇALI, 170 cm “TURKUAZ”   

170 cm 25 TST170TU

● Delikli ucu sayesinde asma olanağı sağlar.
● Daha uzun erişim mesafesi mevcuttur.

BORA katlanabilir mop aparatı ve BORA BASIC temizlik arabası için uygundur, 
sağlam ve ergonomik yapıdadır. 

STANDART İKAZ LEVHASI   

20 01193AR

● Sinyal sarısında sağlam plastik yapıdadır.
● Katlanabilir ve parçalanmaz özelliktedir.
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BORA ALÜMİNYUM BORU 140 cm “TURKUAZ” VİDALI  

140 cm 60 ASG140TU

ARCORA renginde (turkuaz), vidalı, sağlam ve ergonomik borudur.

TEMİZLİK SİSTEMLERİ VE AKSESUARLARI

MOP APARATLARI/BORULARI VE AKSESUARLARI

Boyut  
Ağırlık Ürün Kodu

Ambalaj
 içi

Boyut 
Ağırlık Ürün Kodu

Ambalaj
 içi

Boyut  
Ağırlık Ürün Kodu

Ambalaj
 içi

Boyut
Ağırlık Ürün Kodu

Ambalaj
 içi

Boyut  
Ağırlık Ürün Kodu

Ambalaj
 içi

Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

Boyut
Ağırlık Ürün Kodu

Ambalaj
 içi



SAM LT 25 KROM KAPLAMA 

TEKERLEKLİ TEK KOVALI TEMİZLİK ARABASI

LT25CH

1x 25 litrelik plastik kova
1x itme kolu
1x plastik pres, 1x plastik asma sepeti

● Sağlam metal gövdelidir.
● Tamponlu durdurucu mekanizmaya sahip tekerleklere sahiptir.

SAM LT 50 KROM KAPLAMA 

TEKERLEKLİ ÇİFTE KOVA

LT50CH 2 takım

● Sağlam, krom kaplama metal gövdelidir.
● Rulmanlı özel tekerlekleri sayesinde yürütmesi kolaydır.

1x 25 litrelik kova MAVİ; 1 x 25 litrelik kova KIRMIZI

● Tamponlu durdurucu mekanizmaya sahip tekerleklere sahiptir.

1x plastik asma sepeti
1x plastik pres, 1X itme kolu 

SAM PLASTİK PRES

MAVİ

1 

● SAM LT 25 ve SAM LT 50 temizlik arabası içindir.

PA4010226

TURKUAZ 

BORA PLASTİK PRES

● Tüm Bora Basic serisi için uygundur.

PA4010225 1

MOP ARABALARI İÇİN ASKI

MOP ASKISI

● Boyutu: 520 mm

● Oldukça kullanışlı ve sağlamdır, yerden tasarruf sağlar.
● 6 bölmeli askıdır.

İKİ KANCALI MOP ASKISI

TH520 1
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Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

TEMİZLİK ARABALARI VE AKSESUARLARI

TEKERLEKLİ TEMİZLİK ARABALARI VE AKSESUARLARI 

2 takım



KAT ARABALARI 

KAT ARABASI

BORA BASIC 160

2 x 20 litrelik gri renkli kova, MAVİ ve KIRMIZI kulplu

● Çevre dostu geri dönüştürülmüş ürünlerden yapılmış gövdeye sahiptir.

1 x plastik pres, turkuaz-gri renklerinde

1 x plastik bidon, turkuaz kapaklı
1 x mop aparatı veya süpürge için askı
4 x 8 litrelik gri kova / Mavi, yeşil, sarı ve kırmızı kulplu

1 x plastik gri tepsi

KAT ARABASI

BORA BASIC 340

● Çevre dostu geri dönüştürülmüş ürünlerden yapılmış gövdeye sahiptir.
● Fermuarlı çamaşır ve atık torbası mevcuttur.

2 x 20 litrelik gri renkli kova, MAVİ ve KIRMIZI kulplu

1 x torba, atık sınıflandırmalı
1 x plastik pres, turkuaz-gri renklerinde

1 x kapak, iş planının konulması için yer 

2 x 8 litrelik gri kova / Mavi ve kırmızı kulplu
1 x mop aparatı veya süpürge için askı

B160BC 1 takım

B340BC

TEMİZLİK ARABALARI VE AKSESUARLARI

KAT ARABASI

BORA BASIC 440

KAT ARABASI

BORA BASIC 450

● Fermuarlı çamaşır ve atık torbası mevcuttur.
● Çevre dostu geri dönüştürülmüş ürünlerden yapılmış gövdeye sahiptir.

2 x 20 litrelik gri renkli kova, MAVİ ve KIRMIZI kulplu

1 x plastik bidon, turkuaz kapaklı

1 x plastik gri tepsi
1 x plastik pres, turkuaz-gri renklerinde

1 x mop aparatı veya süpürge için yan muhafaza
1 x torba, atık sınıflandırmalı
1 x kapak, iş planının konulması için yer 

2 x kapak, PVC anahtarlı 
4 x 8 litrelik gri kova / Mavi, yeşil, sarı ve kırmızı kulplu

B440BC

B450BC
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Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

● Çevre dostu geri dönüştürülmüş ürünlerden yapılmış gövdeye sahiptir.
● Fermuarlı çamaşır ve atık torbası mevcuttur.

1 x plastik pres, turkuaz-gri renklerinde
1 x plastik gri tepsi

1 x torba, atık sınıflandırmalı 

1 x plastik bidon, turkuaz kapaklı

1 x mop aparatı veya süpürge için askı

1 x kapak, iş planının konulması için yer 

2 x 20 litrelik gri renkli kova, MAVİ ve KIRMIZI kulplu

4 x 8 litrelik gri kova / Mavi, yeşil, sarı ve kırmızı kulplu

2 takım

1 takım

1 takım



KAT ARABALARI 

BORA BASIC 300

1 x kapak, iş planının konulması için yer 
2 x 8 litrelik gri kova / Mavi ve kırmızı kulplu

1 x torba, atık sınıflandırmalı

● Fermuarlı çamaşır ve atık torbası mevcuttur.
● Çevre dostu geri dönüştürülmüş ürünlerden yapılmış gövdeye sahiptir.

1 x mop aparatı veya süpürge için askı

BORA BASIC 420

1 x torba, atık sınıflandırmalı
1 x kapak, iş planının konulması için yer 

1 x plastik gri tepsi

● Fermuarlı çamaşır ve atık torbası mevcuttur.
● Çevre dostu geri dönüştürülmüş ürünlerden yapılmış gövdeye sahiptir.

1 x mop aparatı veya süpürge için askı

4 x 8 litrelik gri kova / Mavi, yeşil, sarı ve kırmızı kulplu
1 x plastik bidon, turkuaz kapaklı

B300BC

B420BC

TEMİZLİK ARABALARI VE AKSESUARLARI

BORA BASIC 430

1 x plastik bidon, turkuaz kapaklı
2 x kapak, PVC anahtarlı 
4 x 8 litrelik gri kova / Mavi, yeşil, sarı ve kırmızı kulplu

1 x kapak, iş planının konulması için yer 

● Çevre dostu geri dönüştürülmüş ürünlerden yapılmış gövdeye sahiptir.
● Fermuarlı çamaşır ve atık torbası mevcuttur.

1 x plastik gri tepsi
1 x mop aparatı veya süpürge için askı
1 x torba, atık sınıflandırmalı

B430BC

BORA BASIC 470

● Fermuarlı çamaşır ve atık torbası mevcuttur.
● Çevre dostu geri dönüştürülmüş ürünlerden yapılmış gövdeye sahiptir.

1 x plastik gri tepsi

2 x torba, atık sınıflandırmalı
1 x mop aparatı veya süpürge için askı

2 x kapak, iş planının konulması için yer 

4 x 8 litrelik gri kova / Mavi, yeşil, sarı ve kırmızı kulplu

1 x plastik bidon, turkuaz kapaklı
2 x kapak, PVC anahtarlı 

B470BC
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KAT ARABASI

KAT ARABASI

KAT ARABASI

KAT ARABASI

Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

1 takım

1 takım

1 takım

1 takım



KAT ARABASI

BORA HOTEL 500

● Çevre dostu geri dönüştürülmüş ürünlerden yapılmış gövdeye sahiptir.

3 x raf

● Büyük muhafaza alanı mevcuttur.

1 x üst muhafaza bölmesi

B500HL

mevcuttur. Fiyatlar için özel teklif alınabilir.

Çok yakında bu ürün grubumuz ile ilgili daha da fazla bilgiye, internet sitemizden 
ARCORA BORA OTEL ÜRÜN GRUBU'nun oluşumu devam etmektedir. 

BORA HOTEL TEMİZLİK ARABASI, bir veya iki çöp torbası seçenekleri ile de 

veya bizleri arayarak ulaşabilirsiniz!
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KAT ARABALARI 

TEMİZLİK ARABALARI VE AKSESUARLARI

Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

1 takım



TEMİZLİK VE PARLATMA PEDLERİ

PROFI MELAMINE POWER-CLEAN

● Çok işlevli kullanım olanağına sahiptir.
● Uzun ömürlüdür. 

● Pürüzsüz yüzeylerdeki lekeleri kimyasal kullanmadan kolayca çıkarır. 

LEKE ÇIKARICI SÜNGER

120x65x30 mm 12653
25x10
=250

SUPERPAD SİYAH

aşındırıcı ped sınıfıdır. 

Dikkat: Bu ped, doğru ve dikkatli kullanılmadığı takdirde zemine zarar verebilir.                   

Hassas olmayan zeminlerdeki eski kaplamaları hızlı ve kolay çıkaran 

● İnatçı metal kürlü kaplamaların çıkarılması için idealdir.
● Temel temizlik alanında kullanılır.

17" = 432 mm SP432SC 5
SP503SC20" = 503 mm 5

SUPERPAD KIRMIZI

    temizlik için uygundur.

Bakım amaçlı temizlik İçin, 400 rpm'ye kadar kullanılabilir. 
● Ara temizlik ve otomatik ovalayıcı ve sprey işlemiyle 

● Bakım amaçlı temizlikte kullanılır.
● Ara temizlik için idealdir.
● Spreyle temizleme yöntemi ile kullanılır.

17" = 432 mm SP432RO 5
SP503RO20" = 503 mm 5

SUPERPAD BEYAZ

● Parlatmaya yöneliktir.

● Parke, mantar zemin üzerindeki mum cilasının ve 
    yağın parlatılması için idealdir.

● Kuru parlatmayla özellikle yüksek parlaklık elde edilebilir.
Bakım amaçlı temizlik İçin, 400 rpm'ye kadar kullanılabilir. 

17" = 432 mm SP432WE 5
SP503WE20" = 503 mm 5

ROUNDPAD SCRUB-IGEL  
%80 süper mikrofiber /
     %20 igel-polyamid iplik 

17" / 43 cm MF43-1-SCI 8 

● Kaymaz zeminler ve güvenli zeminler için son derece uygundur.
● İnatçı kirlere karşı idealdir.

Sert zeminlerin ve gözenekli taş zeminlerin temel temizliği için uygundur. 

● 1-taraflı, ped tutucu: beyaz ped                                                                                   

Çok yüksek ovalama ve kir emme kabiliyetine sahiptir.
● Polyester kıl mono filamanlardan oluşan taraklı mikrofiber ped sınıfıdır.

Kaplamalı zeminler İçin uygun değildir. 

ROUNDPAD MICRO MAVİ 

● Çok yüksek yüzey performansı sağlar.
● Uzun ömürlüdür.

Çeşitli sert zeminlerin, elastik kaplamaların ve halıların bakım amaçlı temizliği ve 
temel temizliği için uygundur. 

● İdeal kayma özelliği ve yüksek kir çıkarma gücüne sahiptir.

● 1-taraflı, ped tutucu: beyaz ped

Bina temizleyicileri, kamu alanları ve sağlık kurumları için uygundur.

%100 süper mikrofiber 

17" / 43 cm MF43-1-MB 8 
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MELAMINE POWER-CLEAN/SUPERPEDLER/MİKROFİBER PEDLER

Talep halinde başka 
boyutlarda da sunulabilir!

Talep halinde başka 
boyutlarda da sunulabilir!

Talep halinde başka 
boyutlarda da sunulabilir!

Talep halinde başka 
boyutlarda da sunulabilir!

Talep halinde başka 
boyutlarda da sunulabilir!

Boyut Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

Boyut Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

Boyut Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

Boyut Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

Boyut Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

Boyut Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

6 0°
Ayrı yıkayınız.

Yumuşatıcı kullanmayınız. 

6 0°
Ayrı yıkayınız.

Yumuşatıcı kullanmayınız. 



PU-PAD SİSTEMLERİ / UZUN ÖMÜRLÜ SÜNGER 

PU-PAD

● Sağlam ve kırılmazdır.
● 50.000 m²'ye varan yüzey performansına sahiptir.
● %100 çevre dostu, geri dönüştürülmüş ürünlerden imalat edilmiştir.

● Suya dirençli bütün sert zeminler için uygundur. 
● İki taraflı kullanım olanağı sağlar.

● Bütün yörüngesel temizlik makineleri için uygundur.

Kamu alanlarının, havaalanlarının, alışveriş merkezlerinin, otellerin, 
lokantaların ve iş merkezlerinin temizliği için idealdir. Her türlü sert 
zemin kaplamalarda ve elastik zeminlerde bakım amaçlı temizlik için 
kullanılır.

PU-HANDPAD VE PU-MINI HANDPAD 

Köşelerin ve daha küçük yüzeylerin temizliği için idealdir. 

PU-PAD SÜNGER, SARI/KIRMIZI/YEŞİL/MAVİ

250x120x25 mm PU1225BP 10

150x70x45 mm

PU sırtlı sünger

● İnatçı kirleri çıkarır.

● Mutfakta kullanım için idealdir.
● Yüksek su emme kabiliyetine sahip ve dayanıklıdır.

28 

TEMİZLİK VE PARLATMA PEDLERİ

11" = 280 mm PU280BP 5 Stück 
PU305BP12" = 305 mm 5 Stück 

13" = 330 mm PU330BP 5 Stück 
PU356BP14" = 356 mm 5 Stück 

15" = 381 mm PU381BP 5 Stück 
PU406BP16" = 406 mm 5 Stück 

17" = 432 mm PU432BP 5 Stück 
PU457BP18" = 457 mm 5 Stück 

19" = 483 mm PU483BP 5 Stück 
PU508BP20" = 508 mm 5 Stück 
PU533BP21" = 533 mm 5 Stück 

7,5" = 190 mm PU190-IM-XL 5 Stück 
PU203BP8" = 203 mm 5 Stück 

9" = 228 mm PU228BP 5 Stück 
PU254-IM-XXL10" = 254 mm 5 Stück 

PU-MINI EL PEDİ

80x120x25 mm PU0812BP 30

LONGLIFE SÜNGER  

PU15070GE

PU15070RO

150x70x43 mm
10x10
=100 LLS15070GEG

PU-PAD ORBITAL

● Özel geliştirilmiş ped arka yüzeyi sayesinde yüke karşı dayanıklıdır.
● Yörünge teknolojisi için idealdir.

Yörüngesel makinelere yönelik ped türüdür. 

5PU432ORB17" = 432 mm
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Preslenmiş keçeden yapılma süngerdir. 

● Aşındırıcı keçeli tarafı sayesinde inatçı kirleri çıkarır.

● Sarı tarafı sünger, yeşil tarafı ise keçedir.
● Çok dayanıklıdır.

Mutfaklarda kullanım için idealdir.

● Talep halinde başka renklerde de keçe sünger sunulabilir.

PU15070GR

PU15070BL

Talep halinde başka boyutlarda da sunulabilir!

Boyut Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

Boyut Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

Talep halinde başka boyutlarda da sunulabilir!

Boyut Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

Boyut Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

Boyut Ürün Kodu
Ambalaj

 içi



SUNSHINE PEDLER

SUNSHINE STRONG PLUS No1+ / KOYU KAHVERENGİ

Zemin kaplamaların ön işleminde son derece inatçı kirler 
için kullanılır. 

● Kaba, yağlı, aşırı kirli yüzeyler için uygundur.
● Nadiren zor durumlarda kullanılabilir.

SUNSHINE STRONG No1 / KIRMIZI

Yüksek performanslı yüzey restorasyonu için kullanılır. 
Derinlemesine temizlik için ve genel işleme yönelik ilk adım 
olarak kullanılır.

● Kaba, yağlı, aşırı kirli yüzeyler için uygundur.
● Sun-shine sisteminin birinci adımıdır.
● Zaman zaman gerekli durumlarda kullanılabilir.

350 ADP-350DBR 5x2=10

SUNSHINE MULTI No2 / MAVİ

meydana getirir.
Temel temizlik için, ışığı yansıtan ve tasarruf sağlayan bir yüzey 

● Zaman zaman derinlemesine temizlik için kullanılır.
● Aşırı kullanılan zeminler ve tozlu yüzeyler için uygundur.

● Işıl ışıl parlayan zeminler elde etmek için günlük kullanıma uygundur.

SUNSHINE FINE No3 / SARI

parlak bir yüzey meydana getirir.

● Normal cila bakımında kullanılır.
● Bütün zeminler için uygundur.

● Yüksek parlaklıkta cila için günlük kullanıma uygundur.

Günlük parlatma ve temizlik işlemleri için uygundur. Temiz ve 

SUNSHINE FINAL No4 / YEŞİL

Çok ince ped, ıslak veya kuru kullanılabilir. Yüksek parlaklıkta 

cilayı korur ve iyileştirir.

● Bütün zeminler için uygundur.

kusursuz zemin meydana getirir. Günlük kullanılması halinde 

● Temizlik ve cila bakımında kullanılır.

400 ADP-500RO 5x2=10

800 ADP-1000BL 5x2=10Mavi

1500 ADP-1500GE 5x2=10Sarı

3000 ADP-3000GR 5x2=10Yeşil

SUNSHINE GOAL No5 / ZEYTİN YEŞİLİ 

● Yüksek performansta parlaklık sağlar.
● Günlük kullanımla “ayna gibi” parlayan zemin meydana getirir.

getirir. Günlük kullanılması halinde, zemin ayna parlaklığında 
görünümünü muhafaza eder.  
● Bütün zeminler için uygundur.

Ultra ince ped, benzersiz ve göz kamaştırıcı bir zemin meydana 

8000 ADP-8000OL 5x2=10Zeytin yeşili

step 1+

step 1

step 2

step 3

step 5

step 4

TEMİZLİK VE PARLATMA PEDLERİ
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Granülasyon Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

Granülasyon Ürün Kodu
Ambalaj

 içiGranülasyon Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

Granülasyon Ürün Kodu
Ambalaj

 içiRenk

Granülasyon Ürün Kodu
Ambalaj

 içiRenk

Granülasyon Ürün Kodu
Ambalaj

 içiRenk

Granülasyon Ürün Kodu
Ambalaj

 içiRenk

Koyu Kahverengi

RenkRenk

Kırmızı

Renk



TEMİZLİK MAKİNELERİ VE AKSESUARLARI

KURU ELEKTRİK SÜPÜRGESİ VE AKSESUARLARI

SILENCE S9Q

BİNA TEMİZLİĞİ İÇİN ELEKTRİK SÜPÜRGESİ 

● Döşemelik başlığı, süpürgelik başlığı, mobilya fırçası, kartuş filtre ve bez 
 filtre torbası bu ürüne dahildir.

● 5 farklı filtre sistemine sahiptir.

● Elektrik kablosu, fiş sistemi alet kullanmadan değiştirilebilir.

● Dayanıklı yapıda, devrilmez, kolay kullanılır.

Bu kuru elektrik süpürgesi, binaların temizlenmesi için özel olarak 
tasarlanmıştır.  Halıdan laminant zemin döşemesine kadar farklı zeminler 
için uygundur. Günlük bakım amaçlı temizlik alanında ideal bir yapıya 
sahiptir.

● Cihaz üzerinde aksesuar muhafaza yeri mevcuttur.
● Boru için park pozisyonu vardır.

● Kıvrılmaz esnek hortumludur.

TEKNİK BİLGİLER

Voltaj   220 V/ 50 Hz

Güç 9   00 W

Toz torbası kapasitesi 7  litre 

Vakum  2  500 mmH2O

Hava akış hızı  3  5 l/saniye 

Ağırlık 7   kg

Güç kablosu 1  5 metre

Ses düzeyi 6  8 dB(A)

Boyutları 3  3x40x40 cm

AKSESUARLAR

Ürün Kodu 

S9Q-VFT

Ambalaj İçi

32x10

Açıklama 

Bez filtre torbaları 

MAGIC VIBRATION NOZZLE 

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE İÇİN TİTREŞİMLİ BAŞLIK APARATI 

Sleepfree Vibra-Tool'un kauçuk ağızları, döşeği saniyede 40 defa (elektrik süpürgesinin 
ayarlarına bağlı olarak) çırparak temizler. Ardından tekstil liflerinin titreşimli gevşeyen kiri, 
tozu ve akarları (maytları) vakumla çekilir. 

Patentli MAGIC VIBRATION NOZZLE yepyeni bir ürün olup kullanımı kolaydır. Vibra-Tool, 
yaygın kullanılan çok çeşitli elektrik süpürgesi hortumlarına uyar. Süpürge yaparken, Vibra-
Tool döşeği/tekstil yüzeyinin liflerinde oluşan temel kiri çırparak temizler. Temiz ve sağlıklı 
bir döşek sağlar.

Uygulama; döşekler (su yatakları hariç), döşemelikler, halılar, pelüş oyuncaklar, evcil 
hayvan yatakları, araba koltukları gibi tozdan kaynaklanan akarların oluştuğu bütün tekstil 
yüzeyleri için idealdir. Sleepfree Vibra-Tool, toz çeken eşyalardaki bütün tozu yok eder. 

01271 1 adet 

Patentli Vibra-Tool apara�nı elektrik süpürgesinin hortumuna 
takın ve döşeğinizin her tara�nı elektrik süpürgesiyle 
temizleyin. Titreşim sayesinde toz maytları, pisliklerinin yanı 
sıra kepek, saç ve toz da döşekten temizlenir. 

   temizleme işlemi 
1. Elektrik süpürgesi ile 

Akar spreyini döşeğinizin her tara�na dengeli şekilde püskürtün. 
Yaklaşık 30 cm mesafeden püskürtün. Kullanmadan önce spreyi 
sallayın. Bilimsel olarak kanıtlanan bu ürün, döşeğinizde 6 ay toz 
akarlarının oluşumunu engeller. Döşek, kuruduktan (yaklaşık 1 – 2 
saat) sonra kullanılabilir.  

 işlemi
2. Püskürtme 

AKARLAR İÇİN TEMİZLEME SİSTEMİ 
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300 mm

S9Q 1 tak m ı

Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

Ürün Kodu
Ambalaj

 içi



FIRÇA MAKİNESİ / TENAS HALI TEMİZLEYİCİ VE EL FIRÇASI   

1 kit

 hastanelerde, kamu kurumlarında vs. kullanıma uygundur. 

● 35.5 cm'lik küçük çalışma genişliği makinenin dar yerlerde 

● Zemin fırçalama vazifesi görür.

Halıların yanı sıra sert zemin kaplamalarını temizleyebilir. Deterjanla 
kirleri toplayarak temizleyen döner fırça sistemine sahip makine günlük 
kullanım için idealdir. 

 geriye hiçbir kalıntı bırakmaz ve zemin üzerinde hemen yürünebilir. 
● Kuru temizleme sistemi sayesinde kurulama süresi çok kısadır, 

 kullanılmasını mümkün kılar. 
● Kaba kirleri temizler.
● Kuru ve nemli temizlik yapabilir.

● Temizlik şirketlerinde, otellerde, trenlerde, sinemalarda, barlarda, 

TEKNİK BİLGİLER

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR 

MAKİNEYLE BİRLİKTE 
VERİLEN AKSESUARLAR 

Islak ve kuru kirin 
basitçe çıkarılması 
için yenileyiciler 
(renovatörler)

Mavi renkli 
2 standart fırça 

Halının içine granül 
uygulanırken kullanım 
için doz koruyucu 

Fırça makinesinin 
temizlenecek yere 
güvenli taşınması 
için taşıma tablası 

 

Açıklama 

Yedek fırça, standart, mavi

Yedek fırça, yumuşak, beyaz

Yedek fırça, sert, kahverengi

Yedek fırça, ekstra sert, siyah

art.no.

01266
01267
01268
01269

units

1
1
1
1

DÖNER FIRÇA SİSTEMİNE SAHİP MAKİNE

ANIKO 350 DUO BRUSH

Güç değeri    6 00 W

Fırça dönme hızı    483 rpm 

Depo    2.8 litre

Halı temizleme performansı  100 m2/saate kadar

Sert zemin temizleme performansı 200 m2/saate kadar 

Ses düzeyi    57.8 dB

Ağırlığı     21.3 kg

Kablo uzunluğu    10 metre 

Boyutları    40.5x28.5x23 cm

ANIKO350

TEMİZLİK MAKİNELERİ VE AKSESUARLARI

POLİMER/YÜZEY AKTİF MADDE SİSTEMLİ HALI TEMİZLEME GRANÜLLERİ

şarap lekelerini, yağ, ayakkabı boyası vs. kirleri temizler.

● Temizlenen halının üzerinde hemen yürünebilir.
● Bitkisel maddelerden yapılmıştır ve biyolojik olarak çözünür.
● Kuru granül olduğundan halının kurumasını beklemeye gerek kalmaz.

Halı zeminlerdeki temel kiri temizler. Granül, nötr pH değerine sahiptir ve cilt 
dostudur. Sokak kirini, yiyecek ve içecek lekelerini, hatta kahve veya kırmızı 

● Arkada kalıntı veya su lekesi bırakmaz.

1 kg bidon 01261 10x1 kg 

1x10 kg 0126210 kg kova

TENAS GRANÜL pH 7

TENAS EL FIRÇASI   

1 01254

Döşeme ve halılardaki kiri çıkarmaya yarayan köpüklü ve kıllı TENAS �rçasıdır. 
TENAS 4IN1 için dozaj seviyesi koluna sahip�r. Daha çok küçük alanlar için idealdir. 

TENAS 4IN1

POLİMER/YÜZEY AKTİF MADDE SİSTEMLİ HALI TEMİZLEYİCİ

● Zamandan, paradan ve yerden tasarruf sağlar.

Bu ürünün kullanımında kir önce parçalanır, sonra bağlanır ve en sonunda 
hapsedilir.

Sistem, tek bir ürünle dört klasik halı temizleyicisinin işini görür. Leke çıkarma, 
ön temizlik, püskürtmeli (extraction) temizlik ve bonnet temizliği için uygundur. 

● Formülün içerdiği polimerler yeniden kirlenmeyi ve grileşmeyi engeller.
● Kuruma süresini azaltır ve halı elyaflarını korur.

01008 12x1 l 

01028-05 2x5 l 

pH 6,5-7,5
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Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

Ürün Kodu
Ambalaj

 içiAmbalaj  Türü

Ürün Kodu
Ambalaj

 içiAmbalaj  Türü

1 litre şişe

10 litre bidon

Ürün Kodu
Ambalaj

 içi



KURU HALI TEMİZLEME SİSTEMİ
· %100 doğal ve yenilenebilir ham maddeler 

·% 90 su tasarrufu imkânı

·T emizlik sonrasında halı zeminini hemen kullanabilme fırsatı

19



ZEMİN BAKIM SİSTEMLERİ 

TEMİZLİK VE BAKIM ÜRÜNLERİ 

GLOSS SYSTEM1 

pH NÖTR ZEMİN TEMİZLEYİCİ 

Kaplamalı zeminlerin günlük temizliği için özel olarak üretilmiş yüksek etkili, 
alkali içermeyen zemin temizleyicidir.

● emini matlaştırmadan temizler.

● Tüm ARCORA zemin bakım sistemleri için günlük temizleyici
● Nötr bileşimi sayesinde zemin parlaklığını bozmadan etkili temizler. 

®

01197 12x1 l 

1x10 l 01068

pH 7

article-no. units

TIGER

YÜKSEK PERFORMANSLI GENEL AMAÇLI TEMEL TEMİZLEYİCİ

01203 1x10 l 

Hemen her suya dirençli ve alkaliye hassas zemin kaplamalar üzerindeki 
tüm suda çözünür. Kaplamaları, kireci, bakım ürünü kalıntılarını ve kiri 
çözer.

● Metal çapraz bağlı ve metal tuzu içermeyen kaplamaları çıkarır.
● Bütün suda çözünür.

● Hızlı etki gösterir ve kalıntı bırakmadan çıkarır.

10 litrelik bidon

pH 10-10,5pH 10-10,5

ELITE 29 

DEZENFEKSİYON MADDESİ VE ALKOLE DAYANIKLI ZEMİN CİLASI                

● Uzun süreli etkiye sahiptir ve onarımı kolaydır.

Yüzey ve el dezenfektanlarının sık kullanıldığı mekânlarda zeminin korunması 
için idealdir.

● Yeniden kaplama kolaylığı (önceden başka temel temizlik 
 yapılmasını gerektirmez.)                

pH 8,5

5 litrelik bidon 01152-05 2x5 l 

CITRUS 2IN1

TEMİZLİK VE ONARICI RESTORASYON MADDESİ 

01067-05 2x5 l 

Tek bir adımda hem temizleyen hem bakım sağlayan bir zemin temizlik ve 

● Kaplamada toz oluşumunu engelleyen ve zemine göz alıcı parlaklık 
 kazandıran bir tazeleyici içerir.
● Zemin yüzeyinin kaymazlık özelliğini artırır.

cila onarım maddesidir. Tüm ARCORA kaplamaları için uygundur. 

pH 11-12,5

article-no. units

SURF

YENİDEN KAPLAMA HAZIRLIĞI İÇİN PERİYODİK ZEMİN TEMİZLEYİCİ

5 litrelik bidon 01076-05 2x5 l 

pH 11,5-12,5

● Çok fazla kirlenen alanların günlük temizliği için uygundur.

Mevcut kaplamalar üzerine yeni bir kaplama tabakası uygulanması için 
ideal hazırlık ürünüdür.

 işlemi gerektirmez.
● Daha az gayretle daha hızlı ve daha basit temizlik, nötralizasyon 

● Sıyrılma süresini uzatarak temel temizlik ihtiyacını azaltır.
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Ürün Kodu
Ambalaj

 içiAmbalaj  Türü

Ürün Kodu
Ambalaj

 içiAmbalaj  Türü

Ürün Kodu
Ambalaj

 içiAmbalaj  Türü

1 litre şişe

10 litre bidon

Ambalaj  Türü article-no. unitsÜrün Kodu
Ambalaj

 içi

5 litrelik bidon

article-no. unitsAmbalaj  Türü article-no. unitsÜrün Kodu
Ambalaj

 içi



UZMAN KULLANICILARIN ÖNERDİĞİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

TEMİZLİK VE BAKIM ÜRÜNLERİ

“İNCİ” GİBİ TEMİZLEYEN SIHHİ BAKIM AMAÇLI TEMİZLEYİCİ 
Islak mekânlarda günlük temizliğe yönelik, sülfamik asit içeren sıhhi bakım 
amaçlı temizleyicidir. 

● Geride iz bırakmadan çabuk kurur, yüzeyleri pırıl pırıl yapar ve korur.
● Temizlik süresini oldukça kısaltır.

 (inci etkisi) meydana getirir.
● İçerdiği polimer yüzey aktif maddeler sayesinde ekstra parlaklık 

KARMA Pearl

01019 12x1 l 

1x10 l 01002

pH 0,5-1,5

BIO-LIVE
ORGANİK TEMİZLEYİCİ VE KÖTÜ KOKU NÖTRLEŞTİRİCİ 

Kötü koku giderici, en zorlu kokuları bile giderir. BIO-LIVE ürününün içerdiği 
kültürler canlı mikroorganizmalardır. Yüzeylerin temeline işlemiş olan kiri ve 
lekeyi temizleyerek kötü kokuları giderir.
 

● Uzun süreli hoş bir koku bırakır.
● Ayrıca halılar, kumaşlar, masalar ve nevresimler üzerindeki lekeleri çıkarmak için de kullanılabilir. 

01096 12x1 l 

2x5 l 01082-05

® pH 8,6-8,9

NÖTR TEMİZLEYİCİ 

● Genel amaçlı kullanılır, iyi temizleme etkisine sahiptir.

● Geride iz bırakmadan çabuk kurur, yüzeyde göz alıcı parlaklık meydana getirir.

Sert, suya dirençli yüzeyleri ve zeminleri geride iz bırakmadan temizlemeye 
yönelik alkol esaslı bakım amaçlı temizleyicidir.

● Hoş ve kalıcı narenciye kokuludur.

CITRUS Fresh®

01055 12x1 l 

1x10 l 01060

pH 6,5-7,5

INPUR
ALKALİK YAĞ ÇÖZÜCÜ VE GÜÇLÜ MUTFAK TEMİZLEYİCİ 

Katı ve sıvı yağ bulaşmış yüzeyleri temizleyen güçlü bir temizleyicidir. Sadece 

 temizlenmesi için idealdir.

● Köpüklenme düzeyi düşüktür, mekanik uygulama için uygundur. 
● Aşırı yağlanmış zeminlerin, çalışma alanlarının ve davlumbazların 

alkaliye dayanıklı sert yüzeylerde kullanılabilir. 
01021 12x1 l 

1x10 l 01018

pH 14

IZGARA TEMİZLEYİCİ VE DUMAN REÇİNESİ GİDERİCİ 

● Yoğun temizleyici ve duman reçinesi gidericisidir.

● Yanmış, kömürleşmiş ve tabakalaşmış kiri çıkarmada olağanüstüdür. 

● Hızlı ve etkin sonuç verir.
● Sıcak ve soğuk yüzeylerde kullanılabilir.

● Yoğun bir yağ çözücü olarak daha güçlü bir seyreltmeyle kullanılabilir.

01006 12x1 l 

1x10 l 01015

POWER-CLEAN pH 14

SCHACHMATT
PLASTİK VE MASA TEMİZLEYİCİ 

 yüzeyler için uygundur.

Kalıcı işaret kalemi, tükenmez kalem lekelerini, yağ, tutkal ve etiket 
kalıntılarını kolayca çıkaran yoğun temizleme spreyidir. 

● Plastik, paslanmaz çelik, anotlu alüminyum gibi suya ve çözücüye dayanıklı
01091 12x1 l 

1x10 l 01092

pH 6
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Ürün Kodu units
Ambalaj

 içi

Ürün Kodu units
Ambalaj

 içi

Ürün Kodu units
Ambalaj

 içi

Ambalaj  Türü

1 litrelik şişe

10 litrelik bidon

Ambalaj  Türü

1 litrelik şişe

10 litrelik bidon

Ambalaj  Türü

1 litrelik şişe

5 litrelik bidon

Ürün Kodu units
Ambalaj

 içiAmbalaj  Türü

1 litrelik şişe

10 litrelik bidon

Ambalaj  Türü

1 litrelik şişe

10 litrelik bidon

Ürün Kodu units
Ambalaj

 içi

Ambalaj  Türü Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

1 litrelik şişe

10 litrelik bidon



ORKAN
-30° C'ye KADAR DAYANIKLI SOĞUK DEPO TEMİZLEYİCİSİ 

● Temizleme işlemi sırasında soğuk depodaki sıcaklık muhafaza edilebilir, 

● Yağlı kirleri çıkarır ve hatta aşırı kirlenmiş zeminleri temizler.
● Sıhhi ve temiz bir etki meydana getirir.

 çözme işlemine gerek yoktur.

-30° C'ye kadar yüzeyleri temizlemeye yönelik özel temizleyicidir.

01089 1x10 l 

pH 9

DOĞAL VE YAPAY TAŞLAR İÇİN ÖZEL TEMİZLEYİCİ 

● Birden fazla kat uygulamasına gerektirmeyen kendinden parlak bir yapıya 
 sahiptir.

Hızlı bir şekilde yüksek performanslı temizlik ve bakım sağlayan oldukça etkili 
temizlik maddeleridir. Doğal bakım özelliğiyle yüzeyin rengini ve yapısını en 
iyi şekilde muhafaza ederek parlak bir görünüm kazandırır. 

● Elle ve makineyle kullanılabilir 
● Mermer, kireç taşı, gnays, migmatit, dökme mozaik, yapay taş, aglo 

 gibi doğal ve yapay taştan yapılma tüm zeminler, merdivenler ve duvar 
 kaplamaları için özel temizleyicidir.

 mermer, kompozit malzemeler, cotto, tuğla, kiremit, sırlanmamış seramik 

PALACE LIQ

01290 12x1 l 

01291 1x5 l 

pH 8

HAMMER
KİR KIRICI / YÜKSEK PERFORMANSLI DERİN TEMİZLEYİCİ 

● Makine yağını, gres yağını, isi, grafit ve egzoz kirlerini çıkarır.

 temizleyicidir.
● Her tip makineyle temizleme yöntemi için uygundur.

Alkaliye ve suya dayanaklı her tür zemin için alkalin ve yüksek güçlü 
temizleyicidir.

● Özel terkip maddeleri kullanılarak imal edilmiş güçlü ve az köpüklü  

® pH 11,5

EXBETAN-X 
TAMİRHANE VE ENDÜSTRİYEL TEMİZLEYİCİ 

Otomotive, ticari taşıt sektöründeki alkaliye ve suya dayanıklı 
malzemelerden kaynaklanan ağır kiri temizlemeye yönelik özel 
temizleyicidir.

● Çabuk ve kolay temizler, malzemeler üzerinde naziktir.
● Gres, yağ, is ve inatçı tabakalaşmış kiri tamamen çıkarır.
● Ö-NORM B 5105 standardına uygun yağ ayırıcı dostudur.

pH 11,3-11,5

Mermerin görünümü ve rengini yeniler. Uzun süre kalıcı parlaklık kazandırır. 
Ürün tüketimi: m² başına 20-40 gram gerekir, beş kiloyla 150-250 m² 
arasında işlem yapılabilir.

Mermer ve kireçli zemin kaplamalarının kristalizasyonu için kullanılır. 
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Ürünle ilgili ek bilgi 
pek yakında!

MIRROR SHINE 
YÜKSEK PARLAKLIK YARATAN KRİSTALLEŞTİRME TOZU 

pH 2

Ambalaj  Türü Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

10 litrelik bidon

Ambalaj  Türü Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

1 litrelik şişe

5 litrelik bidon

01041 1x10 l 

Ambalaj  Türü Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

10 litrelik bidon

01025 1x10 l 

Ambalaj  Türü Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

10 litrelik bidon

01295 1x5 kg 

Ambalaj  Türü Ürün Kodu
Ambalaj

 içi

5 kg

● Dayanıklı ve kalıcı parlaklık sağlar.
  ● Küçük çizikleri yok eder
  ● Yeniden kirlenmeyi engeller ve kaymazlık sağlar.

UZMAN KULLANICILARIN ÖNERDİĞİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

TEMİZLİK VE BAKIM ÜRÜNLERİ



ZEMİN 
BAKIMINDA 

UZMAN!

ZEMİN 
BAKIMINDA 

UZMAN!

ZEMİN 
BAKIMINDA 

UZMAN!

PEDLER VE FIRÇALAR İÇİN 
YENİ NESİL ALTERNATİF ÜRÜN!

PEDLER VE FIRÇALAR İÇİN 
YENİ NESİL ALTERNATİF ÜRÜN!

®ARCORA  PU-PADARCORA  PU-PAD
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SANITÄR - HYGIENE - TECHNIK

®

YÜKSEK TALEPLERİNİZ İÇİN GÜÇLÜ ÜRÜNLER! 

BÖLGE DİSTRİBÜTÖRÜ

AVRUPA MERKEZİ

ARCORA® INTERNATIONAL GmbH ARCORA® TÜRKİYE 
Marsstrasse 9 Alaaddinbey Mh. 618 Sk. No:2/E
85609 Aschheim / Münih / Almanya  Nilüfer / Bursa / Türkiye 

Faks:  +49 (0)89/14 33 29 3 – 29 Faks : +90 (0) 224 441 15 05
Telefon:  +49 (0)89/14 33 29 3 – 0 Telefon : +90 (0) 224 441 15 05 

Web: www.arcora-group.com                              Web : www.arcora-group.com
e-posta: info@arcora.de  e-posta :s.toykarga@arcora.de

www.arcora-group.com internet sitemizden bizi ziyaret ederek, mevcut ürün serilerimize, bunlara ilişkin uygulamalara, 
ayrıca çok çeşitli faydalı bilgilere ve geniş hizmet yelpazemize ulaşabilirsiniz. 
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TÜRKİYE MERKEZİ
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