
Utrzymanie czystości

Poznaj nowe oblicze  
czystości MEDISEPT



2. Sekcja – przeznaczenie
Piktogramy wskazujące na rodzaj powierzchni,  
do których przeznaczony jest produkt.

Jak czytać etykiety?

1. Sekcja – postać produktu
Piktogramy informujące o formie produktu.  
Może to być koncentrat, spray, pianka, płyn,  
mleczko, czy chusteczki.

3. Sekcja – zapach
Piktogram i opis na tle koloru odpowiadającego zapachowi produktu.

Wszystkie etykiety produktów Medisept do utrzymania czystości zawierają trzy sekcje piktogramów ułożonych 
zawsze w tej samej kolejności. Każda sekcja ma za zadanie przekazać wizualnie najważniejsze informacje dotyczące 
produktu.

Zapach
czarne winogrona

Nowe opakowania

W związku ze zmianą identyfikacji wizualnej firma Medisept wprowadziła nowe wzory etykiet dla produktów z linii 
profesjonalnych. Zmiany w zakresie wyglądu opakowań i uspójnienie go z nową identyfikacją marki pozwolą lepiej 
odpowiedzieć na potrzeby Klientów Medisept. Mają również na celu umocnienie wizerunku firmy jako eksperta  
w dziedzinie dezynfekcji i utrzymania czystości. Przedstawiamy nowe etykiety produktów do utrzymania czystości.

Zapach
wiśni



Główne cechy opakowania

Wysokiej jakości  

białe tworzywo

Kolor tła etykiety 

odpowiadający 

zastosowaniu

Skrócony opis produktu

Nazwa produktu

Wartość pH

Kod kategorii produktu

Sekcja zapachu

Sekcje piktogramów  

postaci produktu,  

przeznaczenia

Kod QR, który po 

zeskanowaniu prze-

kierowuje do strony 

internetowej produktu

Sekcja dozowania

Następujące kolory etykiet odpowiadają przeznaczeniu produktów do jednego z 6 obszarów:

Kodowanie kolorystyczne produktów

podłogi

kuchnia

powierzchnie

odświeżanie powietrza

sanitariaty

mydła



Logotyp marki MEDISEPT składa się z dwóch podstawowych elementów – sygnetu i nazwy marki. 
Każdy element logotypu podkreśla kluczowe wartości marki MEDISEPT – ochronę, siłę, skuteczność i szacunek.

www.medisept.pl

Nazwy produktów do utrzymania czystości

Wizualna zmiana opakowań to nie koniec zmian w ofercie produktów 
do utrzymania czystości marki Medisept. Równie ważnym elementem 
trwającego procesu rebrandingu jest uspójnienie nazewnictwa produk-
tów linii Mediclean. Razem z nową odsłoną etykiet naszych produktów 
wprowadzamy 3-elementowy system nazewnictwa produktów.

Medi-Sept Sp. z o. o.
Konopnica 159 C
21-030 Motycz

tel.: +48 81 535 22 22
fax: +48 81 535 22 37
info@medisept.pl

ochrona siła skuteczność szacunek

Nowe logo

1. Mediclean (oznaczenie linii produktowej zastępuje Mediclean MC)

2. Numer (numeracja produktów pozostaje bez zmian np. 110, 210)

3. Deskryptor (pozostaje oznaczenie zastosowania, np. surface, floor, sanit)


