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Biz PROSHİNE MMC şirkəti olaraq 2019-cu ildən etibarən Azərbaycan brendi 
altında yerli və xarici professional təmizlik vasitələrinin satışı, metodiki 
gigiyena təlimləri, texniki servis və təmizlik xidməti fəaliyyəti ilə məşğul 
oluruq. 

Müştəri yönümlü strategiyamızla və peşəkar yanaşmamızla qısa müddət 
ərzində yerli bazarda özümüzə məxsus yeri və müştərilərin rəğbətini 
qazanmışıq.

Məqsədimiz - peşəkar komandamızla, daim yenilənən texnologiyanı izləyərək 
inkişaf etmək, mükəmməlləşmək və müştərilərimizə professional  xidmət 
göstərməkdir.

HAQQIMIZDA:

Xidmət və məhsullarımıza aiddir:

Peşəkar kimyəvi 
təmizlik məhsulları 
(mətbəx, bina, ərazi, 
hovuz, camaşırxana, 

istehsalat və s)

Metodiki gigiyena təlimləri
(standartlar, kimyəvi 

məhsullardan istifadə, 
təhlükəsizlik qaydaları və s)

Köməkçi vasitələr 
(təsərrüfat malları)

Texniki servis
xidmətləri

Vaxtında ünvana 
çatdırılma

Təmizlik xidməti 
(alpinistlər, təmir 

sonrası, daimi və dərin 
təmizlik)

Avadanlıqlar təmini 
(pompa, dispenser və s. 

avadanlıqlar)





İllərcə təlimləşmiş peşəkar komandamız 
yalnız keyfiyyətli və etibarlı avadanlıq, 
profesional təmizləyici və yuyucu vasitələrdən 
istifadə edir.

• 24/7 zəhmətkeş xidmət;
• Münasib qiymət siyasəti;
• Rahatlığınızın zəmanəti üçün ayrılmış   
peşəkar xidmət kuratoru.



Üstünlükləri

   “Aqua Kristal B” hovuz və digər su hövzələrində xlor 
və bu kimi insan üçün zərərli vasitələrdən istifadə 
etmədən suyun saf və təmiz saxlanmasına kömək edir.
   “Aqua Kristal B” bakteriyaların vegetativ formalarına 
və sporlarına, habelə virus, kif, göbələk, yosun və sair 
parazit və patogenlərə qarşı sürətli, effektiv və qalıcı 
təsir özəlliyinə malikdir.
   Laboratoriya göstəricilərinə əsasən 30 saniyədən 
daha az bir müddətdə bakteriyaların 99,99%-ni, 
sporların 97,93%-ni məhv edir.
    “Aqua Kristal B” bütün növ biofilmləri yox etdiyi kimi, 
biofilm əmələ gəlməsinin də qarşısını alır.

Biosidal su təmizləyici

15 dəqiqə

1 litr - 20 ton

AQUA KRİSTAL B

“Aqua Kristal B” suda istifadə şərtlərindən və şəraitindən asılı olaraq 90 
günə qədər dezinfeksiya təsirini qoruyub saxlayır. 
1litr konsentratın təsir gücü ortalama 20 ton suyu təmizləməyə
imkan verir. Bu da təhlükəsizlik və effektivliyi daha ekonomik hala 
gətirir. 
“Aqua Kristal B” bütün dezinfeksiyanı tək başına həyata keçirmə
gücünə malikdir.
Daimi dozajlama və nəzarət, habelə əlavə vasitə (ph tənzimləyici
xaricində) tələb etmir. “Aqua Kristal B” qış baxım vasitəsi kimi də 
istifadə olunur .
Bir dəfə istifadə ətməklə 6-7 aya qədər hovuzu mövsümə hazır 
vəziyyətdə saxlayır.
Az miqdarda istifadə olunduğu üçün hovuzda kimyəvi çirklənməyə 
səbəb olmur.
 “Bağlı xlor” əmələ gəlməsi riski yaranmır.
“Aqua Kristal B” tətbiq edildikdən 15 dəqiqə sonra hovuz 7/24 aktiv 
istifadə olunacaq vəziyyətə gəlir.
Dad və qoxusu yoxdur.
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