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SOLUŢII SUSTENABILE

SERVICE PERSONALIZAT

De-a lungul multor ani, Christeyns a dezvoltat o experienţă bogată 

privind igiena şi dezinfecţia, atât din punct de vedere al abordării tehnice, 

knowhow, cât şi o cultură a serviciilor deosebite prestate în slujba 

clientului.

Dorim să transmitem realizările muncii, cât şi pasiunea noastră, partenerilor 

din industria alimentară, de la industria cărnii şi cea a produselor lactate, 

la prelucratorii de legume, semipreparate,  fabricarea berii şi a băuturilor. 

Obiectivul nostru este de a oferi clienţilor noştri, soluţii inovatoare 

de igienă alimentară, cu scopul de a atinge o reducere a costurilor, 

menţinând, în acelaşi timp, un nível înalt de calitate şi igienă a produselor.

Cum? Oferind soluţii sustenabile şi un pachet de servicii adaptat 

necesităţilor fiecărui partener. 

Christeyns, partenerul ideal pentru gestionarea provocărilor şi cerinţelor 

zilnice, privind igiena din industria alimentară.

CU NOI, SUNTEŢI ÎN SIGURANŢĂ  
ABORDAREA CHRISTEYNS PRIVIND IGIENA ALIMENTARĂ



INDUSTRIA LAPTELUI
Puţine sectoare de activitate sunt atât de sensibile privind igiena, precum industria 

laptelui.  Indiferent dacă produceţi brânzeturi, lapte, iaurt sau îngheţată, toate aceste 

procedee de fabricaţie depind critic, de un nível de cerinţe fără precedent, privind 

curăţenia şi igiena.

INDUSTRIA PRELUCRĂRII CĂRNII ŞI A PEŞTELUI
Producătorii de preparate din carne şi peşte, poartă o uriaşă responsabilitate.  Siguranţa 

alimentară e considerată o cerinţă de bază a fiecărei faze a lanţului de producţie, atât 

în industria preparatelor din carne, cât şi în cea a preparatelor din peşte. Asiguraţi-vă că 

standardele ridicate ale igieniei alimentare nu sunt lăsate la voia întâmplării. Vă putem 

ajuta!

INDUSTRIA BERII ŞI A BĂUTURILOR
Indiferent dacă produceţi băuturi răcoritoare, sucuri, bere, vinuri sau altele, aveţi nevoie 

de soluţii igienice performante şi eficiente, de la prima fază de producţie, până la staţiile 

de îmbuteliere. 

INDUSTRIA  DE PRELUCRARE A ALIMENTELOR
De la procesarea legumelor, cartofilor, fructelor, a pastelor făinoase şi produselor de 

panificaţie, până la producătorii de dulciuri, ciocolată, produse semipreparate şi gata 

preparate,  echipamentele şi chimicalele noastre, deosebit de eficiente, pot ajuta la 

rezolvarea tuturor provocărilor zilnice, în materie de igienă.

OFERIM SOLUŢII INOVATOARE, SPECIFICE,  PENTRU:
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COMBINAŢIE PERFECTĂ ÎNTRE
DETERGENŢI, DEZINFECTANŢI, ECHIPAMENTE ŞI SERVICE

MIDA

• unităţi centrale de spălare cu presiune joasă, medie sau 

înaltă

• unităţi centrale pentru dezinfecţie

• generatoare de spumă

• sisteme de dozaj 

CURĂŢIRE ŞI 
DEZINFECŢIE

ECHIPAMENT
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ECHIPAMENT 
Christeyns furnizează echipament de calitate superioară, adaptat 
cerinţelor Dvs, pentru a vă permite să atingeţi un nível ireproşabil de 

igienă. Echipamentul nostru include : 

CURĂŢIREA LA FAŢA LOCULUI, CU “MIDA FLOW”

CURĂŢIREA SUPRAFEŢELOR DESCHISE,  
CU “MIDA FOAM”

DEZINFECTAREA CU “MIDA CHRIOX ŞI MIDA SAN”

Sub denumirea comercială MIDA®, Christeyns oferă o gamă largă de produse 

şi soluţii, pentru curăţirea şi dezinfecţia instalaţiilor, a suprafeţelor, utilajelor, 

uneltelor şi a mâinilor.

CURĂŢIRE ŞI DEZINFECŢIE

Produse de curăţire într-un singur timp, detergenţi pentru 

maşini de spălat tip cabinet, instalaţii de spălat navete şi sticle.

Detergenţi alcalini şi acizi, care îndepărtează murdăria de 

natură organică şi depunerile calcaroase, de pe echipamente, 

suprafeţe de lucru, pereţi şi pardoseli

Dezinfectanţi şi produse destinate igienei mâinilor, ce includ 

seria Chriox; game cunoscute atât pentru eficienţa lor, cât şi 

pentru faptul că sunt rapid biodegradabile

Lubrifianţi cu formule speciale, destinaţi tuturor tipurilor 

de conveiere, anumitor tipuri de împachetare, sau, pentru a 

contribui la reducerea consumului de apă.

CURĂŢIREA MEMBRANELOR CU “MIDA MEMCARE”
Detergenţi lichizi şi aditivi, proiectaţi pentru îndepărtarea 

murdăriei persistente, de pe suprafeţele membranelor de 

ultrafiltrare, nanofiltrare şi osmoză inversă.

LUBRIFICARE CU “MIDA LUBE”
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EDUCAŢIE ŞI ŞCOLARIZARE

“Academia Christeyns” este 

departamentul nostru de 

şcolarizare, cu ajutorul căruia 

putem asigura : 

• cursuri specifice industriei alimentare, de: igienă şi siguranţă 

alimentară, legislaţie, cât şi popularizarea soluţiilor inovatoare, 

de ultimă oră, apărute în domeniul igienei

• Cursuri practice de curăţire, metodologie şi utilizare a 

produselor de curăţire şi dezinfectare, cât şi a echipamentelor

SERVICII

Specialiştii noştri vor vizita cu regularitate Compania Dvs, pentru a 

se asigura că echipamentul funcţionează corespunzător, iar soluţiile 

implementate (privind igiena) respectă cerinţele şi necesităţile dvs. 

SISTEM DE 
MONITORIZARE A 

IGIENEI
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SISTEM DE MONITORIZARE A IGIENEI
 

De la varianta manuală de curăţire, la cea automată, Christeyns oferă 

sisteme integrate, de monitorizare şi înregistrare, ce cuprind toate 

aspectele operaţiunilor şi procedurilor, privind igiena : 

• INSITE monitorizează, înregistrează şi arhivează toate 

procedurile operaţionale, linii de împachetare, sisteme CIP 

automate  şi descărcare către efluent. 

• WiSH simplifică producerea (redactarea) fişelor cu instrucţiuni 

de curăţire, a procedurilor de operare şi a procedurilor de 

urgenţă. 

• JANUS asigură planificarea programului de menţinere a 

igienei, cât şi pachetul de şcolarizare a personalului.

• CLEANLOG monitorizează, înregistrează şi arhivează toate 

operaţiunile de curăţire din spatiul deschis (consumul de 

apă, temperatura, timpii de curăţire, consum de detergent), 

individual pentru fiecare operator, ajutând astfel la 

supravegherea atentă a personalului ce efectuează acest 

serviciu. 



AVEŢI TOATĂ LIBERTATEA 
DE A ÎMPĂRTĂŞI PASIUNEA NOASTRĂ

Christeyns e un grup internaţional, activ în domeniul chimiei aplicate 

şi destinat segmentului business-to-business. Christeyns este o 

companie privată, având cartierul general în Ghent, Belgia. La nivel 

global, Christeyns are 800 de angajaţi în 26 ţări europene, Maroc, 

Statele Unite şi Brazilia. Anual, 8 fabrici produc peste 100000 tone 

de detergent, produse chimice destinate igienei, şi alte chimicale.

Echipa noastră, inovatoare, creativă şi pasionată, oferă tuturor 

clienţilor Christeyns soluţii optime şi de înalta calitate. Pachetul 

de soluţii în domeniul igienei, marca Christeyns, este primit cu 

entuziasm de piaţa industriei alimentare, având ca rezultat o 

creştere anuală de peste 17%, şi o cifră de afaceri de peste 280 

milioane de euro.

INVESTIŢIE ÎN R&D

PERSONAL VALOROS, ÎNALT CALIFICAT




