
Wysoko skoncetrowane detergenty
w atrakcyjnej cenie

Chronią środowisko, ubrania i pralkę

Z europejskimi certy�katem Ecolabel

Nie zawierają substancji 
powodujących alergię



Produkty Triumf posiadają prestiżowy,
europejski certy�kat ekologiczny
EU Ecolabel, przyznawany wyrobom
przyjaznym dla środowiska i spełniającym 
wysokie standardy jakościowe. Ich skład 
opiera się wyłącznie na naturalnych 
składnikach przyjaznych dla otoczenia i skóry, 
a specjalnie opracowana formuła skutecznie 
usuwa nawet trudne zabrudzenia. Produkty Triumf 
łączą w sobie wysoką jakość prania i bezpieczeństwo.

PRODUKTY Z CERTYFIKATEM EU ECOLABEL:

zawierają wyłącznie składniki biodegradowalne

ich proces produkcji odbywa się bez użycia substancji niebezpiecznych i toksycznych oraz 
ma minimalny wpływ na środowisko

nie zawierają szkodliwych dodatków, środków odkażających ani przeciwbakteryjnych

cechują się minimalnym wykorzystaniem substancji zapachowych, konserwantów i barwników, 
które mogą powodować reakcje alergiczne i podrażnienia skóry

zostały przetestowane w niezależnych laboratoriach

są produkowane w kontrolowanych i certykowanych fabrykach

Certy�kat Ecolabel gwarantuje szacunek dla środowiska i wysoką skuteczność produktów!
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DBA O CIEBIE 
I ŚRODOWISKO



Zużywasz znacznie mniej produktu,
dzięki czemu wystarcza na dłużej,
oszczędzając energię i wodę.

Skoncentrowane

Wysoce wydajne produkty, które
działają nawet podczas prania 
w niskich temperaturach.

Efektywne

Nie zawierają wybielaczy optycznych,
zeolitów*, substancji toksycznych.
Biodegradowalne.

Bezpieczne

Praktyczne i funkcjonalne
opakowania gwarantują łatwość
i bezpieczeństwo ich użycia.

Wygodne

*Używanie zeolitów w środkach do prania powoduje ich duże stężenie w kurzu domowym, zwłaszcza w pomieszczeniach, gdzie suszy się i składuje pranie.
Zeolity wdychane z powietrzem (na przykład w postaci kurzu) mogą być rakotwórcze, powodować m.in. bardzo groźny nowotwór międzybłonniak.

3

Triumf to dynamicznie rozwijająca się, 
niemiecka marka wysoko skoncentrowanych 
środków do prania. Produkty Triumf zostały 
opracowane na bazie nowoczesnych 
formuł i najwyższych standardów 
technologicznych, są produkowane 
wyłącznie w certy�kowanych fabrykach, 
a testowane w niezależnych laboratoriach. 
Innowacyjne technologie produkcji oznaczają 
nie tylko wysoką skuteczność produktów, 
wygodne opakowania i bezpieczeństwo 
użytkowania, ale także troskę o 
środowisko. Triumf to marka lubiana przez 
wszystkich konsumentów ceniących jakość. 

JAKOŚĆ 
I BEZPIECZEŃSTWO



Płyn do prania  Triumf 
Color ECO-BOX 3 l
(50 prań)
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NEW 
NEW 
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Innowacyjny system pakowania Bag-in-box to 
rozwiązanie, które cieszy się coraz większą 
popularnością na świecie. Jest kombinacją 
worka barierowego z zaworem wielokrotnego 
użycia oraz tekturowego pudełka. To ekologiczne 
i praktyczne opakowanie zużywa 6-krotnie mniej 
plastiku (w porównaniu z 3 jednolitrowymi, 
tradycyjnymi butelkami). W połączeniu 
z ekologiczną recepturą detergentu, płyn 
do prania Triumf Color ECO-BOX to unikatowy, 
wysoko skoncentrowany produkt dla wszystkich, 
którzy dbają o siebie i środowisko. Posiada silne 
działanie czyszczące, skutecznie usuwa z tkanin 
plamy i zanieczyszczenia, a jednocześnie zachowuje 
intensywne kolory na długi czas. Nie zawiera 
fosforanów ani zeolitów. Dzięki żelowej 
konsystencji doskonale rozpuszcza się w wodzie 
i wypłukuje z tkanin. Rodzinne opakowanie 
wystarcza aż na 50 prań.

ECO-BOX 
TRIUMF COLOR



Proszek do prania 
Triumf Ultra Weiss
900 g (15 prań)

Proszek do prania 
Triumf Farb-Brillanz 
900 g (15 prań)

Proszek do prania  
Triumf Farb-Brillanz 
1,8 kg (30 prań)

Proszek do prania 
Triumf Ultra Weiss
1,8 kg (30 prań)
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WYSOKO 

SKONCENTROWANE 

Wysoko skoncentrowane proszki do
prania Triumf nie zawierają
fosforanów, zeolitów ani wybielaczy
optycznych. Zmiękczają wodę i zawierają 
środek przeciwko korozji chroniący 
pralkę. Doskonale wypłukują brud, 
usuwają nieprzyjemne zapachy,
pozostawiając tkaninę czystą i pachnącą
przez długi czas. Idealne do prania
w pralkach automatycznych oraz prania
ręcznego. Dzięki niezwykle wydajnej
formule małe opakowanie wystarcza
nawet na 10 prań.

PROSZKI DO PRANIA
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Płyn do prania
Triumf Wool&Slik
1 l (20 prań)
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Płyn do prania
Triumf Ultra White
1 l (20 prań)

Płyn do prania
Triumf Ultra Black
1 l (20 prań)

Płyn do prania
Triumf Ultra Color
1 l (20 prań)
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Wysoko skoncentrowane płyny do
prania Triumf to doskonałe płynne
detergenty do prania w pralkach
automatycznych jak i prania ręcznego,
w temperaturach od 30°C do 60°C. Nie
zawierają fosforanów ani zeolitów.
Żelowa konsystencja łatwiej rozpuszcza
się w wodzie i lepiej wypłukuje.
Pozostawiają tkaninę czystą i delikatnie
pachnącą. Opakowanie produktu
wystarcza na 20 prań.

PŁYNY DO
PRANIA 1 L



Płyn do prania
Triumf Ultra White
2 l (36 prań)

Płyn do prania
Triumf Ultra Black
2 l (36 prań)

Płyn do prania
Triumf Ultra Color
2 l (36 prań)

Płyn do prania
Triumf Wool&Slik
2 l (36 prań)
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Wysoko skoncentrowane płyny do
prania Triumf nie zawierają fosforanów
ani zeolitów. Przeznaczone do prania
w pralkach automatycznych jak i prania
ręcznego, w temperaturach od 30°C do 60°C. 
Dzięki żelowej konsystencji łatwiej 
rozpuszczają się w wodzie i lepiej 
wypłukują z tkanin dla świetnych efektów 
prania. Duże opakowanie produktu 
wystarcza na 36 prań.

PŁYNY DO
PRANIA 2 L
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Płyn do prania
Triumf Ultra Sensitive
1 l (18 prań)

Płyn do prania
Triumf Ultra Sensitive
2 l (36 prań)
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NIEMIECKI

CERTYFIKAT

NIEMIECKI

CERTYFIKAT

Wysoko skoncentrowane płyny do prania 
Triumf Sensitive to idealne, płynne
detergenty do prania opracowane z myślą 
o skórze wrażliwej, przeznaczone do prania 
wszystkich rodzajów tkanin. Odpowiednie 
do prania odzieży małych dzieci oraz 
osóbz alergiami, zarówno w pralkach
automatycznych jak i prania ręcznego,
w temperaturach od 30°C do 90°C. Nie
zawierają fosforanów, zeolitów,
barwników ani środków zapachowych.
Dostępne w gramaturach 1 l i 2 l,
wystarczają odpowiednio na 18 i 36 prań.
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PŁYNY DO PRANIA
SENSITIVE



Kapsułki do prania
Triumf Ultra White
18 szt.

Kapsułki do prania
Triumf Ultra White
30 szt.

Kapsułki do prania
Triumf Color Protection
18 szt.

Kapsułki do prania
Triumf Color Protection
30 szt.
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KAPSUŁKI DO PRANIA
Wysoko skoncentrowane, żelowe
kapsułki do prania Triumf to szybkie
i wygodne pranie. Idealne do prania
w pralkach automatycznych,
w temperaturze od 30°C do 60°C.
W całości rozpuszczają się podczas
prania i dają pewność, ze dozowanie 
na jeden cykl prania jest właściwe. Nie
zawierają fosforanów ani zeolitów.
Dzięki żelowym kapsułkom Triumf pranie
jest higienicznie czyste i przyjemnie
pachnie. Praktyczne opakowanie po 
18 i 30 kapsułek.
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Płyn do prania
Triumf Sport&Outdoor
1 l (18 prań)

Kapsułki do prania
Triumf Ultra Sport
30 szt.
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Wysoko skoncentrowane środki 
do prania Triumf Sport to specjalnie
opracowana formuła, przeznaczona 
do prania odzieży sportowej oraz tkanin
z membraną. Żelowe kapsułki oraz
płynny detergent Triumf Sport skutecznie
usuwają z tkanin pot i nieprzyjemne
zapachy. Łatwo się wypłukują i zachowują
oryginalne właściwości tkanin
z membraną. Nie zawierają
wybielaczy optycznych, fosforanów
ani środków do zmiękczania tkanin.
Doskonałe do prania w temperaturach
od 30°C do 60°C.

ŚRODKI DO PRANIA
ODZIEŻY SPORTOWEJ
I TKANIN Z MEMBRANĄ



Koncentrat do 
płukania tkanin
Orange Blossom 
750 ml (28 płukań)

Koncentrat do 
płukania tkanin
Cotton Flowers 
750 ml (28 płukań)

Koncentrat do 
płukania tkanin
Green Nature
750 ml (28 płukań)

Koncentrat do 
płukania tkanin
Black Diamond
750 ml (28 płukań)

Koncentrat do 
płukania tkanin
Sensitive 
750 ml (28 płukań)

Koncentrat do 
płukania tkanin
Wind Fresh 
750 ml (28 płukań)
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Koncentraty do płukania tkanin Triumf
stanowią idealne uzupełnienie gamy produktów 
do prania Triumf. Zmiękczają i uelasty-
czniają tkaniny ułatwiając ich prasowanie. 
Zapobiegają elektryzowaniu się tkanin 
i pozostawiają przyjemny, delikatny zapach. 
W gamie koncentratów znajduje się szeroki 
wachlarz zapachów, który zaspokoi różne 
gusta, a także bezzapachowy koncentrat
Sensitive odpowiedni dla osób z alergiami. 
Jedno opakowanie wystarczy aż na 28 użyć.
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KONCENTRATY 
DO PŁUKANIA



Czyni życie łatwiejszym i przyjemniejszym

Skontaktuj się z nami:

 www.bdgroup.eu

Więcej informacji na:

www.triumf24.de

GTG Hansa GmbH
Jenfelder Allee 80

22045 Hamburg, Germany
tel.+49 40 357 01 206

Mail: contact@gtg-hansa.de
www.gtg-hansa.de


