Cégismertető

Küldetésünk, értékeink
…hogy szakmailag képzett kollégáink,
termékeink és szolgáltatásaink segítségével

ASSISTTREND

I Küldetés, értékeink

teljes körű higiéniai
megoldásokat
nyújtsunk
partnereink számára Kelet-Közép Európában.

személyre szabott szaktanácsadással
segítjük a megfelelő higiéniai
megoldás kiválasztását,
fejlett értékesítési és logisztikai
hálózatunkon keresztül rövid
határidővel házhoz szállítjuk
a termékeket,
széles választékban kínálunk minden
igényt kielégítő papír- és vegyi
termékeket, takarító eszközöket,
keféket, takarítógépeket az asztal-,
konyha-, mosdó-, mosoda- és
épülethigiénia területére.
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Cégünk az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási szabvány szerint működik,
mely kiterjed a papír- és vegyi termékek, takarító eszközök és rendszerek
forgalmazására, higiéniai és padozatápolási szolgáltatások nyújtására, valamint a
raktározási és logisztikai folyamatokra.

Cégbemutató
Az Assist-Trend Kft. tevékenysége több mint 15 éves múltra tekint vissza. 1999-ben kezdte el a Forest-Papír Kft. a lakossági
termékek gyártása és forgalmazása mellett a közületi szektor kiszolgálását célzó üzletág elosztási rendszerének kialakítását. A piaci igényekhez alkalmazkodó folyamatos választékbővítéssel a közületi üzletág önálló vállalkozássá nőtte
ki magát, melynek során 2005. októberében megalakult az Assist-Trend Kft.

Fontosnak tartjuk, hogy partnereinknek teljes körű kiszolgálást nyújtsunk,
melyet Márkaképviseleti rendszerünk
fejlett infrastruktúrával biztosít, saját
kiszállító autóikkal juttatják el a termékeket partnereinkhez 48 órán belül.
Vevőink kiszolgálásában több mint
70, a HACCP rendszerben is jártas, folyamatosan továbbképzett üzletkötő
vesz részt.

ASSISTTREND

A cég központja Lábatlanon van,
azonban vevőinket a kelet-közép európai régióban és Magyarországon
egyaránt regionális Márkaképviseleteinken keresztül szolgáljuk ki.
A régiók folyamatos ellátását 5000
m 2 -es központi raktárunk biztosítja,
melyben korszerű, vonalkód leolvasáson alapuló logisztikai rendszert alakítottunk ki.

I Cégbemutató

A lábatlani székhelyű, 100 %-ban magyar tulajdonban lévő Assist-Trend Kft. Magyarország egyik meghatározó higiéniai
szolgáltatója. A Forest cégcsoporton belül a közületi, vendéglátó-ipari és szolgáltató szektor kiszolgálását tűzte ki célul,
higiéniai papír- és vegyi termékek, takarítóeszközök szállításával, komplett higiéniai szolgáltatások nyújtásával, higiéniai és takarítási rendszerek kiépítésével. Választékunk alakítása során mindig arra törekszünk, hogy ügyfeleink igényeit
magas minőségi színvonalon, kedvező ár-érték arány megtartásával elégítsük ki, legyen szó akár higiéniai papírtermékekről, adagolókról, HACCP kompatibilis vegyszerekről vagy takarító gépekről. Termékeink hatékonyabb és szakszerűbb felhasználása érdekében különféle szolgáltatásokkal állunk partnereink rendelkezésére, mint a padozatápolás,
higiéniai szaktanácsadás, vegyszer adagoló rendszerek telepítése, karbantartása, szervizelése 24 órás szerviz háttérrel.
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Az Assist-Trend Kft. által forgalmazott termékek gyártói ISO minőségbiztosítási rendszerrel, valamint a vonatkozó EU előírásoknak megfelelő tanúsítványokkal rendelkeznek.
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Kínálatunk
ASZTALHIGIÉNIA
Asztaldekorációs termékek:
• damaszt hatású és papírszalvéták, gyertyák,
• napronok, asztalszoknyák, asztalterítők, futók,
• műanyag poharak,
• tányérok, evőeszközök,
• ﬁnger-food kínálók,
• emblémázott szalvéták.
Ételcsomagoló rendszerek:
• fóliázó gépek,
• tálkák, tányérok,
• hőtartó és műanyag poharak, dobozok,
• ételtároló dobozok.
Szolgáltatásaink:
• terítési bemutató,
• ételcsomagolási bemutató.

ASSISTTREND

I Kínálat

Szolgáltatásaink:
• szaktanácsadás, higiéniai terv készítése,
• személyzet betanítása a megfelelő vegyszerhasználatra,
• vegyszeradagolók szerelése, karbantartása,
24 órás szerviz háttérrel.

KONYHAHIGIÉNIA
•
•
•
•
•
•

4

HACCP kompatibilis kézi és gépi mosogatószerek, öblítők,
felülettisztító-, fertőtlenítő szerek,
sütő és grill zsírtalanító szerek,
inox-tisztítószer,
vegyszeradagolók,
higiéniai papírtermékek, adagolók.

MOSDÓHIGIÉNIA
•
•
•
•

szanitertisztító, felületfertőtlenítő vegyszerek,
ablak- és üvegtisztító szerek,
szagtalanító, illatosító,
adagolórendszerek, papír és vegyi töltőanyagok
széles választékával.

Szolgáltatásaink:
• higiéniai bemutató, szaktanácsadás,
• személyzet betanítása a megfelelő vegyszerhasználatra,
• adagolók felszerelése, karbantartása.

Kínálatunk

szanitertisztító, felülettisztító, -fertőtlenítő vegyszerek,
ablak- és üvegtisztító szerek,
szőnyeg-, kárpit- és bőrtisztítók,
szagtalanító, illatosító,
padozattisztító, padozatápoló vegyszerek,
takarító gépek és eszközök, szállodai porszívók,
adagolórendszerek, papír és vegyi töltőanyagok
széles választékával.

Szolgáltatásaink:
• higiéniai bemutató, szaktanácsadás,
• személyzet betanítása a megfelelő vegyszerhasználatra,
• adagolástechnika, vegyszeradagolók karbantartása,
• padozatápolás.

•
•
•
•
•

általános padozattisztító szerek,
zsíroldó, vízkőoldó padlótisztítók,
bevonateltávolítók, póruskitöltők,
bevonatképző szerek,
szőnyegtisztítók.

Szolgáltatásaink:
• állapotfelmérés, mintavégzés,
• időszakos padozatápolás,
• bevonatok eltávolítása, új bevonatok készítése,
• szőnyegtisztítás,
• kristalizálás.

ASSISTTREND

•
•
•
•
•
•
•

I Kínálat

PADOZATÁPOLÁS

ÉPÜLETHIGIÉNIA

MOSODAHIGIÉNIA

• folyékony mosószerek, előmosók,
• klóros, aktív oxigénes, aktív oxigénes
és perecetsavas fehérítők,
• öblítőszerek,
• mikro illatkapszulás öblítőszer,
• vegyszeradagolók.
Szolgáltatásaink:
• próbamosás,
• időszakos tesztmosás,
• adagolástechnika, vegyszeradagolók szerelése,
karbantartása,
• személyzet betanítása a megfelelő
vegyszerhasználatra.
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Professzionális vegyi termékek
Ratio - professzionális adagolás

Zero termékcsalád

- költséghatékony,
- környezetkímélő,
- könnyű adagolás és felhasználás,
RatioMIX - vízátfolyásos adagolórendszer
használatra kész munkaoldat előállításához
- egyszerűen szabályozható hígítási arány,
- egyszerű adagolás nyomógomb segítségével,
- kétféle változat: flakontöltéshez vagy
vödörtöltéshez.

ASSISTTREND

I Professzionális vegyi termékek

RatioSHOT - kézi adagolórendszer
- egyszerű használat,
- fokozatmentes adagolás beállítási lehetőség
késleltető funkcióval,
- kétféle változat: flakontöltéshez vagy
vödörtöltéshez.

- természetes, növényi eredetű
anyagokból készült,
- mentes minden káros anyagtól,
- Zero nikkel, foszfor és allergén,
- környezet- és bőrbarát,
- biológiailag teljesen lebomló,
- gyengéd hatékonyság a zöldebb
holnapért.

Emerald - Általános
tisztítószer, kézi
és gépi takarításhoz

RB-1 Általános tisztítószer

RB-2 - Padlótisztító, erős
szennyeződésoldó hatással

BK-3 - Általános szanitertisztító,
vízkőoldó hatással

Ökocímkés termékek

Kézi és gépi adagolástechnika

Környezetbarát, ökocímkés tisztítószerek.
Csökkentett környezeti terhelés,
garantáltan hatékony összetétel mellett.

- Easy Dose rendszerű, önadagolóval ellátott
flakonok az egyszerűbb adagolás érdekében,
- gépi mosogatószer és öblítőszer adagolók,
- vízátfolyásos vegyszeradagolók,
- mosodai vegyszeradagolók,
- szórófejek, kannapumpák.

Mosdóhigiéniai termékek Konyhahigiéniai termékek
Fürdőszobai tisztító- és fertőtlenítőszerek,
ablak- és üvegtiszítók, padlótisztító szerek,
légfrissítők, WC tisztítók, bútorápoló szerek.
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Zero - a természet erejével

Kézi és gépi mosogatószerek, öblítők különböző vízkeménységekhez, tisztító és felületfertőtlenítő szerek,
zsírtalanítók, vízkőoldók.

Diamond - Ablak-,
tükör- és általános
felülettisztító

Ruby - Savas napi
szanitertisztító növényi
alapanyagból

Amber - Általános
zsíroldószer

Környezetbarát megoldások
Ecocaps termékek
Vegyszerkoncentrátumok, vízben oldódó
kapszulába zárva. Egyszerű hígítás, könnyű
tárolás, ellenőrizhető felhasználás, kevesebb
műanyag csomagolóanyag.

Felhasználási területek és feladatok

PADOZATÁPOLÁS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bevonat eltávolítása,
cement fátyol eltávolítása,
póruskitöltés,
padozatlezárás,
bevonatolás,
ESD bevonat,
bevonat tisztítása,
bevonat spray tisztítása,
kristalizálás,
száraz habos szőnyegtisztítás,
inj./extr. szőnyegtisztítás.

KONYHA & HACCP:
•
•
•
•
•
•
•
•

fertőtlenítő kéztisztítás,
nem fert. kézi mosogatás,
fertőtlenítő kézi mosogatás,
gépi mosogatás,
gépi öblítés,
hideg zsíroldás,
felülettisztítás és fertőtlenítés,
habosított felülettisztítás és
fertőtlenítés,
• vízkőoldás,
• inox felület ápolása.

I Felhasználási területek és feladatok

Minőségi tisztító- és fertőtlenítőszerek
a mindennapi higiénia érdekében.

PADOZATTISZTÍTÁS:
• általános tisztítás,
• napi felmosás,
• mélytisztítás,
• zsíroldás,
• fertőtlenítés,
• vízkőoldás.

ASSISTTREND

Trend Quality termékcsalád

FÜRDŐSZOBA:

Trend elsőáras vegyi termékek
- folyékony szappanok,
- mosogatószerek,
- általános tisztítószerek.

•
•
•
•
•

toalett és lefolyótisztítás,
vízkőoldás,
szaniter- és csempetisztítás,
felületfertőtlenítés,
tükörtisztítás.

HOUSKEEPING, IRODA:
•
•
•
•
•
•
•

bútortisztítás,
bútorápolás,
por-stop,
ablak- és üvegtisztítás,
szagsemlegesítés,
általános felülettisztítás,
fémtisztítás.

MOSÁS:
•
•
•
•
•

folyékony mosószerek,
előmosók,
fehérítők,
öblítőszerek,
vegyszeradagolók.
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Papírtermékek

ASSISTTREND

I Papírtermékek

Toalettpapírok

• Kistekercses toalettpapírok:
- 1, 2, 3, 4 rétegű
- eko, cellulózos minőség.
• Nagytekercses toalettpapírok:
- 1, 2, 3 rétegű,
-natúr, eco, cellulózos minőség,
-mini, midi, maxi.
• Hajtogatott toalettpapírok:
-1, 2 rétegű
• Kompakt toalettpapírok:
- 1, 2, 3 rétegű

Papírtörlők

• Hajtogatott kéztörlők:
- 1, 2, 3 réteg,
- V, C, Z, W hajtogatás,
- natúr, eko, cellulózos minőség,
- fehér, kék, zöld szín.
• Tekercses papírtörlők:
- 1, 2, 3 réteg,
- belsőmagos, palást letekerésű
- eko, cellulózos minőség,
- natúr, fehér, kék, zöld szín.
• Ipari törlők:
- 1, 2, 3 réteg,
- szöszmentes, kevertszálas, papír,
- fehér, kék, zöld szín.

Kozmetikai kendők
• 2, 3 réteg,
• tégladobozos, kocka kivitel.
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Papírtermékek
Szalvéták

• Asztali futók,
• Bankett tekercsek,
• Asztalterítők,
• Asztalszoknyák,
• Tányér- és poháralátétek,
• Papírpoharak,
• Tortacsipkék,
• Papírtányérok.

ASSISTTREND

Asztalterítési termékek

I Papírtermékek

• Papír szalvéták:
- 1, 2, 3, 4 réteg,
- 25, 30, 33, 38, 40 cm-es méret,
- széles színválaszték.
• Damaszt hatású szalvéták:
- 20, 40, 48 cm-es méret,
- széles színválaszték.
• Evőeszköztartós szalvéták,
• Emblémázott szalvéták,
• Adagolós, éttermi szalvéták.

Orvosi papírlepedők
• 1, 2 réteg,
• 40, 50, 60 cm szélesség,
• eko, cellulózos minőség.

Csomagoló papírok
• Hentesáru csomagoló,
• Kalapcsomagoló,
• Egyéb csomagolók.
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ASSISTTREND

I Professzionális adagolás

Professzionális adagolás
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Higiénikus és gazdaságos
megoldások bármely területen
Easy adagolócsalád

Intro adagolócsalád

Optimális higiénia a
mindennapokban
Könnyen kezelhető
műanyag adagolók:
• folyékony- és
habszappan adagolók,
• hajtogatott kéztörlő
adagolók,
• tekercses és hajtogatott
toalettpapír adagolók,
• belsőmagos toalettpapír
adagolók,
• szalvéta adagolók.

A mindennapi higiénia
biztosításához, erős,
ütésálló ABS műanyagból.
Fehér, sötétkék vagy ezüst
színben.

Gastro V-hajtogatott
szalvéta adagolók
Egyrétegű, vágott,
hajtogatott szalvéták
szálankénti adagolására.
• kisebb méretben a
mozgóárusok, kisebb
büfék számára,
• nagyobb méretben a
közétkeztetés, nagyobb
forgalmú gyorséttermek
számára.

Milano adagolócsalád

Materia adagolócsalád

Letisztult megjelenésű
inox adagolók.

Alumíniumból készült,
homokfúvott felületkezelésű
adagolók.

A lehetőségeknek csak a
képzelet szab határt.
Választható előlapok,
variálható színek.

Egységes design a
különböző higiéniai
adagolási feladatokhoz.

Egységes design a
különböző higiéniai adagolási
feladatokhoz.
Akár 2 liter űrtartalmú
szappanadagolóval a
nagyobb forgalmú helyekre.

Egységes design a
különböző higiéniai
adagolási feladatokhoz.

ASSISTTREND

Vela adagolócsalád

I Professzionális adagolás

Professzionális adagolás
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Vevőszegmensek
Vendéglátóipari
egységek
(éttermek, büfék)

Rendezvényszervezők
Közétkeztetés

Gyógyszertárak

ASSISTTREND

I Vevőszegmensek

Független
kisboltok

Hotelek,
szállodák

Mosodák
Takarítócégek

Gyárak,
üzemek

Önkormányzatok

Létesítmény
üzemeltetők
Oktatási
intézmények

Pékségek,
élelmiszeripari
üzemek

Benzinkutak

Büntetésvégrehajtás

Széles termékválasztékunk és szolgáltatásaink segítségével
igyekszünk minden közületi szegmens higiéniai igényeivel
kapcsolatos feladatra megoldást kínálni, legyen szó:
• általános mosdóhigiéniáról,
• fertőtlenítő konyhai mosogatásról,
• üzemcsarnokok padlóbevonatolásáról,
• mosodák vegyszeradagolásáról,
• szállodai szobák gyors és hatékony
takarításáról,
• különleges alkalmak exkluzív asztalterítéséről,
• élelmiszeripari üzemek időszakos
nagytakarításáról.
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Szociális és
egészségügyi
intézmények

Termékkategóriák

TAD technológia
100 % cellulóz papírok
ragasztott technológia

szuperkoncentrátumok
kapszulás vegyszerek
önadagolós flakonos vegyszerek

vízben gyorsan oldódó papírok

dermatológiailag tesztelt vegyszerek feladatspecifikus kefék

antibakteriális törlőpapírok

felületet védő termékek

mikroszálas technológia

speciális, szöszmentes törlőpapírok

tisztító-fertőtlenítő termékek

FDA minősítésű kefék

Európai Ökocímkés termékek,
Skandináv Ökocímkés termékek

Európai Ökocímkés, környezetbarát
vegyszerek

karcmentes RILSAN bevonat

kontrollált erdőgazdálkodás, FSC,
PEFC

feladatspecifikus vegyszerek (ESD,
üvegszálas eszközök
bevonatotképzők, impregnálók, stb.)

Classic

autoklávozható eszközök
színkódolás
hosszú élettartam

lapadagolású toalettpapír és kéztörlő adagolás technológia

rozsdamentes inox eszközök

automata és szenzoros adagolás

HACCP kompatibilis vegyszerek

impregnált technológia

élelmiszeripari követelményeknek
megfelelő papírok

szervizháttér

karcmentes súrolók

kontrollálható adagolás
textilhatású alappapírok
vízlepergető bevonatú papírok
széles / keskeny hajtogatású és vágású
kéztörlők
élelmiszer kompatibilis papírok

Basic

ESZKÖZ

mix papírok
használatra kész termékek
ragasztott technológia
kis és közepes kiszerelések
többrétegű termékek
adagolás technológia
széles / keskeny hajtogatású és vágású
megbízható minőség
kéztörlők
fehérített termékek
széles területet lefedő választék

újrahasznosított papírok
1 rétegű termékek
háztartási papírok

használata kész vegyszerek
háztartási tisztítószerek
kis kiszerelés

CE minősítésű gumikesztyűk
ágyazókocsik, szennyeskocsik

I Termékkategóriák

VEGYSZER

ASSISTTREND

Prémium

PAPÍR

takarítógépek, kárpittisztítók
porszívók, vízszívók
általános törlőkendők
mikroszálas technológia
takarító kocsik
kétvödrös technológia
ablaktisztító eszközök
ABS műanyag és inox adagolók
háztartási eszközök
seprűk, kefék, szivacsok
egyvödrös technológia
hulladékgyűjtők
szemeteszsákok
műanyag adagolók
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Asztalhigiénia, asztalterítékek
Gyertyák, gyertyatartók
Válasszon a terítékhez illeszkedő stílusú,
hangulatú gyertyatartót és gyertyát a Duni
asztalterítékek színvilágához illeszkedő kínálatból:

ASSISTTREND

I Asztalhigiénia

• üveg, kerámia, szilikon és fém gyertyatartók,
• 2 in 1: vázának vagy gyertyatartónak
is használható üvegek,
• tölthető LED gyertyák, meleg fehér vagy
12 féle változtatható színnel az aktuális
színvilágnak megfelelően,
• hosszú égési idejű gyertyák széles
színválasztékban

Elegance
Prémium minőségű, textilhatású
szalvéták 40x40 és 48x48 cm-es méretben.

Ételcsomagoló dobozok, tálkák

Duni termékekkel bármilyen hangulat
megteremtése lehetséges, legyen az
akár esküvő, állófogadás, kerti parti,
családi vacsora, vagy csak egyszerűen harmonikus környezetet szeretne teremteni ízlésesen megterített
asztalokkal.

• környezetbarát, lebomló papírból készült
tányérok, tálkák, dobozok, poharak,
• komposztálható, újrahasznosított
műanyagból készült dobozok, kínálók,
• prémium műanyag poharak,
• környezetbarát hőtartó poharak, tányérok,
• műanyag evőeszközök, tálcák,
• széles választékú ételcsomagolási
megoldások, akár fóliázó géppel is.

Főbb termékkörök:
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• damaszt hatású és tissue szalvéták,
• damaszt hatású asztalterítők,
• asztali futók, napronok,
• gyertyák, gyertyatartók,
• műanyag poharak, tányérok,
• tálcák, falatka kínálók,
• műanyag evőeszközök,
• műanyag ételtároló dobozok,
• fóliázó gépek.

Amuse-bouche
Falatka kínálók a konyhaművészet
ínycsiklandó ﬁnomságaihoz.

Műanyag termékek, ételcsomagolás

A kiváló ételnek kiváló csomagolás jár!

Prémium műanyag poharak

Hőtartó poharak, dobozok

ASSISTTREND

I Műanyag termékek

Az étkezés kulináris élvezete mellett a kiszállított ételeknél egyre fontosabb a vizuális élmény, az ételek csomagolása is.
A prémium csomagolóanyagoktól, poharaktól, evőeszközöktől kezdve az eldobható, egyszerű műanyag tányérokig,
poharakig minden megtalálható választékunkban.

Műanyag dobozok

Kiváló minőségű,
erős szemeteszsákok

Egyszerhasználtos műanyag poharak
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Professzionális takarítás - professzionális eszközökkel
Szállodai szobák gördülékeny
mindennapi takarítását könnyítik
meg az ágyazókocsik, melyek akár
zárható kivitellel, faburkolattal
diszkrét higiéniát biztosítanak a
folyosókon.

ASSISTTREND

I Professzionális takarítás

Kisebb szállodák esetében
kompakt megoldást kínálnak
a kétvödrös felmosóval
ellátott ágyazókocsik.
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Stabil szerkezetű szervizkocsik kétvödrös
vagy impregnált mopos takarításhoz.
A különböző takarítási igényekhez
többféle összeállításban, karcmentes
bevonattal a tartósság érdekében.

Egyszerűbb takarítási feladatok ellátása is professzionális eszközökkel.
Kétvödrös felmosókocsik

Mopok

Nyelek

Mopvázak

Vízlehúzók

Egyéb takarítóeszközök

Professzionális takarítógépek és eszközök

A takarítógépek esetleges meghibásodásainak gyors és szakszerű
javítását biztos szervizháttér garantálja.

Kárpit- és szőnyegtisztítók

Takarítógépek
különböző igényekre:
• ipari porszívók, kárpittisztítók,
• padlósúroló automaták,
• seprőgépek,
• gőzzel tisztító gépek,
• magasnyomású mosók.

Professzionális
takarítóeszközök:

ASSISTTREND

Gyalogkíséretű
padlótisztító
automata

• szervizkocsik,
• felmosókocsik,
• ágyazókocsik,
• ablak- és padlótisztító eszközök,
• mopok, moptartók, nyelek, vödrök,
• törlőkendők, szivacsok,
• kesztyűk,
• figyelmeztető táblák.

I Professzionális takarítógépek és eszközök

Kiváló minőségű, professzionális takarítógépek
és eszközök minden tisztítási feladatra.

Törlőkendők

Szivacsok

Kesztyűk

Törlőkendők

Nyelek

Mopok
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Professzionális keferendszer
Vikan Higiéniai Rendszer
A Vikan Higiéniai Rendszere a világon az egyik legszélesebb körű kézi tisztító
eszközrendszer. Több mint 100 különböző tisztító eszközt tartalmaz. Kialakításuk során fontos szempont volt, hogy a termékek megfeleljenek az élelmiszeripar és hasonló szektorok speciális tisztítási igényeinek, a higiéniával szemben
támasztott magas elvárásoknak.

ASSISTTREND

I Professzionális keferendszer

Színkód-rendszer:
Mivel a termékek öt színben készülnek, így lehetőség nyílik arra, hogy
az egyes területeket vagy helyiségeket különböző színű eszközökkel
takarítsák. Ezáltal megakadályozható
a keresztfertőzés.

Megtervezzük üzemének,
konyhájának színkódrendszerét!
JELLEMZŐK:
• autoklávozhatók,
• FDA minősítés,
• HACCP kompatibilitás,
• minden termék 5 színben készül,
• rendkívül tartósak,
• ergonomikusak,
•
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Referencia partnereink

Partnereink döntő mértékben a

szolgáltatások minősége és rugalmassága,
a higiéniai megoldások széles skálája

ASSISTTREND

miatt kötelezték el magukat mellettünk.

I Referencia partnerek

és a költséghatékonyság

& T H E R M A L S PA
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