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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ
Είδος
Περιγραφή
Οπωρολαχανικά
Όλα τα είδη μαναβικής θα πρέπει να είναι Α΄ διαλογής και να μην
παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Να είναι στο
κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν.
Η προσφορά θα πρέπει να είναι επί του εκάστοτε τιμολογίου.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΙΔΗ ΚΑΒΑΣ
Είδος
Περιγραφή
Οινοπνευματώδη
Όλα τα είδη κάβας θα πρέπει να είναι εγνωσμένης μάρκας.
Αναψυκτικά, χυμοί
Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι εγνωσμένης μάρκας. Συσκευασίες:
κουτί 330ml και PET 250ml για τα αναψυκτικά, 250ml και 1L χάρτινη
για τους χυμούς.
Νερό
Συσκευασία 12x500ml ή 24x500ml.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΙΔΗ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΥ
Είδος
Περιγραφή
Ελληνικός καφές
Αλεσμένος καφές, χαρμάνι για παρασκευή τύπου ελληνικού καφέ σε
συσκευασία του ενός ή μισού κιλού εγνωσμένης μάρκας.
Nescafe classic
Ο Νες καφέ να είναι σε χάρτινη συσκευασία των 2.750 γραμμαρίων,
να φέρει ταινία γνησιότητας και στην συσκευασία και να αναγράφεται
ημερομηνία λήξης του προϊόντος.
Nescafe Decaffeinated Νες καφέ (decaf) σε μεταλλική συσκευασία των 200 γραμμαρίων
(ντεκαφεινέ)
καθαρού βάρους όπου να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του.
Καφές φίλτρου
Καφές φίλτρου (τύπου JACOBS) συσκευασμένος αεροστεγώς,
καθαρού βάρους 500 γραμμαρίων.
Ρόφημα σοκολάτας
Η συσκευασία να αναγράφει απαραίτητα ότι πρόκειται για σκόνη
σοκολάτας, για ρόφημα, την ημερομηνία παραγωγής και λήξης.
Περιεκτικότητα κακάο 35%.
Espresso κόκκους
100% ARABICA SPECIALITY COFFEE φρέσκος 15 ημερών
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:3KGR)
Espresso κόκκους
Φρέσκος καφές espresso από Βραζιλία με 15% Robusta (συσκευασία
1 kg)
Espresso decaffeinated Espresso decaf ευρέως γνωστής μάρκας σε συσκευασία των 1 kg.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
Γάλα
συμπυκνωμένο Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να είναι πλήρες συμπυκνωμένο με
(εβαπορέ)
7,5% λιπαρά 500 ml όπου θα αναγράφεται η χώρα παρασκευής (της
Ε.Ε.) ημερομηνία παραγωγής - λήξης και το καθαρό βάρος.
Γάλα μακράς διαρκείας Το πλήρες γάλα μακράς διάρκειας θα πρέπει να είναι σε χάρτινη
3,5 %
συσκευασία του ενός λίτρου όπου θα αναγράφεται η χώρα παραγωγής
(της Ε.Ε.), το καθαρό βάρος, ημερομηνία παραγωγής και λήξης του
προϊόντος.
Γάλα μακράς διαρκείας Το ελαφρύ γάλα μακράς διάρκειας θα πρέπει να είναι σε χάρτινη
0% - 1,5%
συσκευασία του ενός λίτρου καθαρού βάρους όπου θα αναγράφεται η
χώρα παραγωγής (της Ε.Ε.), το καθαρό βάρος, ημερομηνία
παραγωγής και λήξης του προϊόντος.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Είδος

Περιγραφή
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Ζάχαρη Λευκή
Ζάχαρη sticks
Ζάχαρη sticks μαύρη
Υποκατάστατο ζάχαρης
sticks
Μέλι Sticks
Μουστάρδα
Μουστάρδα

Κέτσαπ
Κέτσαπ
Αλάτι
Ξύδι φιάλη
Λεμόνι φιάλη
Ελιές Καλαμων
Ηλιέλαιο
Ντολμαδάκια

Θα πρέπει να αναγράφει στην συσκευασία ότι πρόκειται για
κρυσταλλική ζάχαρη, ο τόπος παραγωγής και οδηγίες για φύλαξη.
Συσκευασία ενός κιλού.
Να είναι κρυσταλλική ζάχαρη σε συσκευασία των 4 γραμμαρίων και
κιβώτιο των 1.000 τεμαχίων.
Να είναι καστανή ζάχαρη σε συσκευασία των 4 γραμμαρίων και
κιβώτιο των 1.000 τεμαχίων.
Γλυκαντική ουσία σε μορφή σκόνης συσκευασμένη σε φακελάκι του
1 γραμμαρίου και κουτί των 500 τεμαχίων.
Μέλι σε sticks μερίδας 8 γραμμαρίων και κουτί των 100 τεμαχίων.
Μουστάρδα απαλή φακελάκι 15g κιβώτιο 200τεμ.
Μουστάρδα απαλή, εγνωσμένης μάρκας, Α’ ποιότητας σε συσκευασία
κανάτας-μπιτονιού τουλάχιστον 4 κιλών όπου θα αναγράφεται η
ημερομηνία λήξης.
Κέτσαπ φακελάκι 15g κιβώτιο 200τεμ.
Κέτσαπ απαλή, εγνωσμένης μάρκας, Α’ ποιότητας σε συσκευασία
κανάτας-μπιτονιού τουλάχιστον 4 κιλών όπου θα αναγράφεται η
ημερομηνία λήξης.
Θα πρέπει να είναι σε κουβά των 12,5 κιλών όπου θα αναγράφονται
τόπος παραγωγής, η μάρκα, το καθαρό βάρος και ότι πρόκειται για
μαγειρικό αλάτι.
Θα πρέπει να είναι σε φιάλη των 400 ml |περίπου όπου θα
αναγράφεται το εργοστάσιο παραγωγής και ημερομηνία λήξης.
Θα πρέπει να είναι σε φιάλη των 400 ml |περίπου όπου θα
αναγράφεται το εργοστάσιο παραγωγής και ημερομηνία λήξης.
Θα πρέπει να είναι σε δοχείο των 5 κιλών περίπου και θα
αναγράφεται το εργοστάσιο παραγωγής και η ημερομηνία λήξης.
Ηλιέλαιο ραφινέ σε δοχείο των 10 λίτρων
Κονσέρβα 2 κιλών όπου θα αναγράφεται το εργοστάσιο παραγωγής
και ημερομηνία λήξης.

Φασόλια

Κονσέρβα 2 κιλών όπου θα αναγράφεται το εργοστάσιο παραγωγής
και ημερομηνία λήξης.

Σκουμπρί φιλέτο
καπνιστό
Ρέγγα καπνιστή

Συσκευασία τάπερ σε λάδι ή νερό περίπου 2 κιλών.

Πικλες Τουρσί

Δοχείο 5 κιλών όπου θα αναγράφεται το εργοστάσιο παραγωγής και
ημερομηνία λήξης.

Πιπεράκι Τουρσί

Δοχείο 5 κιλών όπου θα αναγράφεται το εργοστάσιο παραγωγής και
ημερομηνία λήξης.

Γκούντα φέτες

Τυρί γκούντα σε φέτες και συσκευασία περίπου ενός κιλού όπου θα
αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής - λήξης και το καθαρό βάρος.

Πικ νικ - Ζαμπόν
φέτες

Συσκευασία περίπου 1 κιλού όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία
παραγωγής - λήξης και το καθαρό βάρος.

Συσκευασία τάπερ σε λάδι ή νερό περίπου 2 κιλών.
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Τζατζίκι
Ρωσική
Τυροκαυτερή
Ταραμάς
Πάπρικα

Τζατζίκι παρασκευασμένο σε εργοστάσιο που λειτουργεί νόμιμα,
ευρείας κυκλοφορίας, σε τάπερ. Συσκευασία 2-3 κιλών. Απαραίτητη
η αναγραφή της ημερομηνίας λήξης.
Ρωσική παρασκευασμένη σε εργοστάσιο που λειτουργεί νόμιμα,
ευρείας κυκλοφορίας, σε τάπερ. Συσκευασία 2-3 κιλών. Απαραίτητη
η αναγραφή της ημερομηνίας λήξης.
Τυροκαυτερή παρασκευασμένο σε εργοστάσιο που λειτουργεί
νόμιμα, ευρείας κυκλοφορίας, σε τάπερ. Συσκευασία 2-3 κιλών.
Απαραίτητη η αναγραφή της ημερομηνίας λήξης.
Ταραμάς παρασκευασμένος σε εργοστάσιο που λειτουργεί νόμιμα,
ευρείας κυκλοφορίας, σε τάπερ. Συσκευασία 2-3 κιλών. Απαραίτητη
η αναγραφή της ημερομηνίας λήξης.
Πάπρικα παρασκευασμένη σε εργοστάσιο που λειτουργεί νόμιμα,
ευρείας κυκλοφορίας, σε τάπερ. Συσκευασία 2-3 κιλών. Απαραίτητη
η αναγραφή της ημερομηνίας λήξης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
Είδος
Περιγραφή
Αρτίδιο τύπου
Στρογγυλό ψωμάκι τύπου χάμπουργκερ με σουσάμι. Δεν
χάμπουργκερ
επιτρέπεται να περιέχει χρωστικές ουσίες. Το βάρος του αρτιδίου
πρέπει να είναι 75 γραμμάρια περίπου και διαμέτρου 10-12 cm.
Αρτίδιο μεσαίο
Μακρόστενο ψωμάκι μήκους 20 cm και βάρους 90-95 γραμμαρίων
περίπου. Δεν επιτρέπεται να περιέχει χρωστικές ουσίες.
Ψωμί Τοστ
Σε φέτες μεγέθους 10 και 12 εκατοστών όπου θα αναγράφεται το
καθαρό βάρος, ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
Είδος
Περιγραφή
Λουκάνικα τύπου Hot- Κάθε τεμάχιο θα πρέπει να ζυγίζει περίπου 30 γραμμάρια και να
Dog
έχει μήκος 18cm. Η σύσταση του θα πρέπει να αποτελείται από
χοιρινό κρέας.
Λουκάνικα χωριάτικα
Κάθε τεμάχιο θα πρέπει να ζυγίζει 100 γραμμάρια περίπου και να
έχει μήκος 15cm. Η σύσταση του θα πρέπει να αποτελείται από
χοιρινό κρέας.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Είδος
Περιγραφή
Τυροπιτάκι
Να είναι 100% με τυρί φέτα και βούτυρο πρώτης ποιότητας
τυλιγμένο με φύλλο κρούστας συνολικού βάρους 25 γραμμαρίων
περίπου. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατάψυξης από
εταιρεία παραγωγής με αναγραφόμενες προδιαγραφές και
ημερομηνία λήξης
Λουκανοπιτάκι
Να είναι πρόσφατης παραγωγής και ψύξης σε συσκευασία 10 κιλών,
με αναγραφόμενες στη συσκευασία προδιαγραφές και ημερομηνία
λήξης.
Πατάτες
Πατάτες προτηγανισμένες σε ηλιέλαιο στους 180o C σε συσκευασία
προτηγανισμένες
των 2,5 κιλών, μεγέθους 6x6 ή 7x7, με αναγραφόμενες στη
συσκευασία προδιαγραφές και ημερομηνία λήξης.
Σουβλάκι χοιρινό
Κάθε τεμάχιο θα πρέπει να είναι 80-100 γραμμαρίων περίπου και η
χειροποίητο
σύστασή του να αποτελείται από 75% χοιρινό μπούτι και 25%
πανσέτα. Θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και
ψύξης και να υπάρχει σήμανση πιστοποίησης.

Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.
ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ – ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ 55110 ΤΘ 20109
ΤΗΛ.: 2310 454 453 Fax: 2310 454 485 e-mail : detek@otenet.gr
Α.Φ.Μ.: 997993298 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67706/62/β/090015 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σουτζουκάκι

Μπιφτέκι χάμπουργκερ

Παγωτά

Κάθε τεμάχιο θα πρέπει να είναι 80 γραμμαρίων περίπου και η
σύστασή του να αποτελείται από χοιρινό και μοσχαρίσιο κρέας. Θα
πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και ψύξης και να
υπάρχει σήμανση πιστοποίησης.
Το κάθε τεμάχιο θα πρέπει να ζυγίζει 70 γραμμάρια περίπου να είναι
στρογγυλού σχήματος και να αποτελείται από μίξη βοδινού και
χοιρινού κρέατος 59% και 41% υπολοίπων συστατικών (νερό,
φρυγανιά και μπαχαρικά).
Παγωτά τύπου πύραυλος/χωνακι,ξυλακι,κυπελλακι.θα πρέπει να
εναρμονίζονται με το άρθρο 137 του ΚΤΠ του ΕΦΕΤ. Η συσκευασία
τους να είναι αυτοτελής εντός χάρτινων η πλαστικών κυτίων η
θηκών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Είδος
Περιγραφή
Ποτήρια χωρητικότητας 4, 8
Χάρτινα ποτήρια μεγέθους 4, 8 και 12-16 ΟΖ. Η συσκευασία
12 και 16 oz (240-350 ml)
να είναι των 50 τεμαχίων.
Καπάκια για ποτήρια πιπίλα
Καπάκι πιπίλα για ποτήρια με τρύπα στην άκρη.
4,8 oz
Καπάκια οβάλ
Διάφανα καπάκια από πολυπροπυλένιο πομπέ για ποτήρια 12
και 16 oz
Θήκη χάρτινη για πατάτα
θήκη πατάτας Κατάλληλη για τηγανιτές πατάτες
400ml
Πιρουνάκι τρίαινα-Διαινα
Τριαινα-Δίαινα ξύλινη, οικολογικό πιρουνάκι, ιδανικόγια
πατάτες ή και για μεζέδες σε συσκευασία των 1000 τεμαχίων.
Ξύλινα πιρούνια μίας χρήσης Πιρούνι ξύλινο με διάσταση 16-18cm, κατάλληλο για κάθε
χρήση. Οι συσκευασίες να είναι των 100 τεμαχίων.
Ξύλινα
Κουτάλι ξύλινο με διάσταση 16-18cm κατάλληλο για κάθε
κουτάλια μίας χρήσης
χρήση.Οι συσκευασίες να είναι των 100 τεμαχίων.
Ξύλινα μαχαίρια μίας χρήσης Μαχαίρι ξύλινο με διάσταση 16-18cm κατάλληλο για κάθε
χρήση. Οι συσκευασίες να είναι των 100 τεμαχίων.
Κουβέρ Ξύλινο
Κουβέρ ξύλινο που περιλαμβάνει μαχαίρι,πιρούνι και
χαρτοπετσέτα
Χαρτοσακούλα
Χαρτοσακούλα από ρυζόχαρτο σε μακρόστενο μέγεθος. Η
συσκευασία να είναι των 20 κιλών.
Καλαμάκια σπαστά
Καλαμάκι βιοδιασπώμενο σπαστό 24cm σε χαρτί. Δεσμίδα
250 η 1.000 τεμαχίων.
Καλαμάκια γρανίτας
Καλαμάκι βιοδιασπώμενο σπαστό 24cm και 8 χιλιοστών σε
χαρτί σε συσκευασία 250 η 1.000 τεμαχίων
Καλαμάκια Freddo
Καλαμάκι βιοδιασπώμενο ίσιο 20cm σε χαρτί. Δεσμίδα 250 η
1.000 τεμαχίων.
Να είναι ανθεκτικά στη θερμοκρασία, στις παραμορφώσεις
από υγρασία και υδρατμούς.Να διαθέτουν στεγανό πάτο,
Κουτί μερίδας χάρτινο
ώστε να μην επιτρέπουν τη διαφυγή υγρών, λαδιών.
Διάσταση 23,5x16,2x5cm. Σε συσκευασία 10 κιλών
Βιοδιασπώμενες συσκευασίες Χάρτινο Πιάτο με διάμετρο: 18cm, σε συσκευασία 100
τεμαχίων.
Βιοδιασπώμενες συσκευασίες κουτί τριών χώρων με καπάκι κατάλληλο για μενού και
ουζομεζε
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Είδος
Περιγραφή
Αλουμινόχαρτο
Αλουμινόχαρτο αρίστης ποιότητας, από καθαρό αλουμίνιο,
κατάλληλο να διατηρεί τρόφιμα πάντα φρέσκα και υγιεινά.
Διαστάσεις: 100m Χ 30cm και 60m Χ 45cm. Τυποποιημένο σε
χάρτινο κουτί που εξωτερικά να αναγράφονται η προέλευση και οι
διαστάσεις του προϊόντος.
Σφουγγάρι για τα
Σφουγγαράκι με συνθετικό συρματάκι γίγας αρίστης ποιότητας, για
πιάτα
πιάτα ή ποτήρια κ.λ.π. να είναι υπεραποροφητικό, να καθαρίζει και
να είναι αντιβακτηριδιακό.
Σύρμα (χούφτα)
Σύρμα πλεκτό 15 γραμμαρίων ασημί.
Πανάκια γενικού
Πανάκια γενικού καθαρισμού τύπου (wettex) αρίστης ποιότητας,
καθαρισμού (wettex)
υπεραπορροφητικά, υπερανθεκτικά, κατάλληλα για καθαριότητα σε
τραπέζια, ψυγεία, τοίχους, κουζίνες, πλακάκια, εμαγιέ, είδη υγιεινής
κ.ά. Συσκευασμένο σε κατάλληλα τυποποιημένη συσκευασία,
εξωτερικά της οποίας να αναγράφονται οι διαστάσεις και η
προέλευση. Συσκευασία των 20, 30 ή 100 τεμαχίων.
Γάντια λάτεξ
Γάντια λάτεξ (ιατρικά) με πούδρα, μίας χρήσης, συσκευασία 100 τμχ.
Oινόπνευμα
Φωτιστικό οινόπνευμα μπλε 350ml.
Διάλυμα
Διάλυμα Υδροχλωρικού οξέως αρίστης ποιότητας, για την
υδροχλωρικού οξέως
καθαριότητα και λεύκανση WC, νεροχυτών, νιπτήρων κ. λ. π.
Μπουκάλι βάρους 1 λίτρου. Εξωτερικά του πλαστικού μπουκαλιού να
αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης.
Αρωματικό χώρου
Αρωματικό χώρου συμπυκνωμένο σε συσκευασία 500 ml
Σκούπα
Σκούπες αρίστης ποιότητας τύπου βεντάλιας, από συνθετικό τρίχωμα
με ειδικά επεξεργασμένες ίνες.
Κοντάρι σκούπας
Κοντάρι αλουμινίου αρίστης ποιότητας, μήκους 1,5 μέτρων περίπου
κατάλληλο για σκούπα - σφουγγαρίστρα.
Σφουγγαρίστρα καρώ Σφουγγαρίστρα αρίστης ποιότητας (τύπου wettex).
Σφουγγαρίστρα
Σφουγγαρίστρα αρίστης ποιότητας, επαγγελματική 300γρ.
300γρ
Σφουγγαρίστρα
Σφουγγαρίστρα μαλλί, επαγγελματική χρήσης, αρίστης ποιότητας,
(άσπρο μαλλί)
νο.40.
Φαράσι με κοντάρι
Φαράσι με κοντάρι αρίστης ποιότητας.
Χαρτί κουζίνας
Χαρτί κουζίνας αρίστης ποιότητας, από 100% λευκασμένο χημικό
πολτό σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία των 12 ρολών των 0,5
Kg βάρους έκαστος .Στη συσκευασία να αναγράφονται όλα τα σχετικά
στοιχεία και η προέλευση και να είναι πιστοποιημένα με ISO
Χαρτί Βιομηχανικό
Βιομηχανικό ρολό 5 μέτρων, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2 ή 3 κιλών.
Χαρτί υγείας
Χαρτί υγείας αρίστης ποιότητας, από 100% λευκασμένο χημικό
πολτό. Σε κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική συσκευασία των 40
ρολών λευκού χρώματος στην οποία εξωτερικά να αναγράφεται η
προέλευση. Μήκος ρολού:40Χ90 και 12Χ450. Όλα αναγραφόμενα
εξωτερικά της συσκευασίας και να είναι πιστοποιημένα με ISO.
Χαρτοπετσέτα
Χαρτοπετσέτες
αρίστης
ποιότητας, απαλές,
απορροφητικές,
εστιατορίου
ανθεκτικές, από λευκασμένο χημικό πολτό. Σε κατάλληλα
τυποποιημένη πλαστική συσκευασία των 500 φύλλων, λευκού
χρώματος, ανά πακέτο διαστάσεων 24Χ24cm. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται όλα τα παραπάνω στοιχεία και η
προέλευση.
Χειροπετσέτα
Χειροπετσέτα ζικ – ζακ μονόφυλλη λεύκη σε συσκευασία 2.500 ή
4.000 φύλλων.
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Σακούλες
απορριμμάτων
μαύρες
Σακούλες γραφείου

Σακούλα
χαρτοπλάστ.
Χλωρίνη

Απορρυπαντικό
πλυντηρίου πιάτων
Στεγνωτικό
πλυντηρίου πιάτων
Απορρυπαντικό
πιάτων
Υγρό γενικού
καθαρισμού

Υγρό αφαλατικό

Υγρό καθαρισμού
τζαμιών
Κρεμοσάπουνο

Καθαριστικό για λίπη,
φούρνους και grill

Μεγάλες σακούλες απορριμμάτων αρίστης ποιότητας. Να μην
σκίζεται, να μην στάζει, κατάλληλη για βαριά αντικείμενα και υγρά,
διαστάσεων 50Χ50, 70Χ90, 90Χ110, 110X130 Σε κατάλληλα
τυποποιημένη συσκευασία η οποία να αναγράφει εξωτερικά τις
διαστάσεις και την προέλευση και το βάρος
Σακούλες για καλαθάκια αρίστης ποιότητας, υπερανθεκτικές,
διαστάσεων 50Χ50 cm σε κατάλληλα τυποποιημένη συσκευασία η
οποία εξωτερικά να αναγράφει τις διαστάσεις, το βάρος και την
προέλευση.
Τσάντα χαρτοπλάστ τύπου φανέλας ύψους 45 cm και χρώματος
λευκού.
Χλώριο σε συσκευασία μπιτονιού των 13 λίτρων. Να αναγράφονται
στη συσκευασία όλα τα σχετικά που πρέπει για τα είδη αυτά,
παραγωγή – προφυλάξεις-εγκρίσεις Γ.Χ.Κ.
Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων αρίστης ποιότητας, σε μορφή
παχύρρευστου υγρού. Σε πλαστικό μπιτόνι 13 λίτρων. Εξωτερικά του
μπιτονιού να αναγράφονται το βάρος, τα συστατικά, η προέλευση,
οδηγίες χρήσης και προφύλαξης.
Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων (εκθαμβωτικό) πλυντηρίου
πιάτων αρίστης ποιότητας, σε μορφή υγρού σε πλαστικό μπιτόνι 13
λίτρων Εξωτερικά του μπιτονιού να αναγράφονται το βάρος, τα
συστατικά, η προέλευση, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης.
Απορρυπαντικό πιάτων αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε
κατάλληλη συσκευασία πλαστικού μπιτονιού 13 λίτρων. Εξωτερικά
της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση,
οδηγίες προφύλαξης και ο αριθμός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ.
Υγρό γενικού καθαρισμού αρίστης ποιότητας. Συσκευασία πλαστικού
μπιτονιού 4 λίτρων με αναγραφόμενα εξωτερικά της συσκευασίας τη
σύνθεση, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης και ο αριθμός
καταχώρησης του Γ.Χ.Κ.
Υγρό αφαλατικό αρίστης ποιότητας. Συσκευασία πλαστικού μπιτονιού
4 λίτρων με αναγραφόμενα εξωτερικά της συσκευασίας τη σύνθεση,
οδηγίες χρήσης και προφύλαξης και ο αριθμός καταχώρησης του
Γ.Χ.Κ.
Υγρό τζαμιών άριστης ποιότητας. Συσκευασία πλαστικού μπιτονιού 4
λίτρων με αναγραφόμενα εξωτερικά της συσκευασίας τη σύνθεση,
οδηγίες χρήσης και προφύλαξης και ο αριθμός καταχώρησης του
Γ.Χ.Κ.
Υγρό σαπούνι χεριών αρίστης ποιότητας, αρωματικό κρεμοσάπουνο
4 λίτρων, φιλικό προς το περιβάλλον. Τυποποιημένο σε κατάλληλο
πλαστικό μπιτόνι. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα
συστατικά, το βάρος η προέλευση και οι προφυλάξεις.
Ισχυρό καθαριστικό για καμένα λίπη 4 λίτρων. Τυποποιημένο σε
κατάλληλο πλαστικό μπιτόνι. Εξωτερικά της συσκευασίας να
αναγράφονται τα συστατικά, το βάρος η προέλευση και οι
προφυλάξεις.

