


PCC  
Consumer Products Kosmet

to jeden z niekwestionowanych liderów sektora 
chemicznego w Polsce, ekspert w produkcji chemii 
gospodarczej i profesjonalnej oraz kosmetyków. Prężnie 
działa również w sektorze private label i contract 
manufacturing. Spółka istnieje na rynku od ponad 20 lat 
i należy do międzynarodowej grupy kapitałowej PCC SE, 
która jest wiodącym producentem środków chemicznych 
w Europie. Grupę tworzy 80 spółek działających w 17 krajach 
świata na czterech kontynentach – głównie w obszarach 
trzech dywizji: chemii, energii i logistyki.

Obecność w grupie zapewnia PCC CP Kosmet szereg 
wewnętrznych synergii, takich jak m.in. integracja 
surowcowa, dostęp do najnowocześniejszych technologii 
i bogatego zaplecza badawczo-rozwojowego. Dzięki temu 

spółka cieszy się niezmiennie opinią cenionego partnera 
biznesowego, wyznaczającego rynkowe standardy 
w oparciu o branżowe trendy i potrzeby klientów.  
PCC CP Kosmet podejmuje dobrowolne inicjatywy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, a produkcja w firmie prowadzona 
jest z zachowaniem najwyższych, międzynarodowych 
standardów jakościowych, takich jak GMP, BRC CP, ISO, AISE, 
IFS HPC, Responsible Care. Firma może się także poszczycić 
niezwykle prestiżowym złotym poziomem CSR platformy 
Eco Vadis. Nagroda przyznawana jest za proekologiczny 
rozwój i osiągnięcia w obszarach dotyczących środowiska, 
zatrudniania, uczciwych praktyk biznesowych oraz łańcucha 
dostaw.
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100% - ikona / etykieta
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Brilless to marka innowacyjnych, nowoczesnych środków 
czystości opracowanych w  oparciu o  najwyższej jakości 
surowce, z  myślą o  najbardziej wymagających. Markę 
tworzą trzy linie produktów – do prania, do pielęgnacji domu 
oraz do czyszczenia profesjonalnego. Produkty marki Brilless 
to wysoka jakość, niezawodna skuteczność, ekskluzywny 
zapach i nowoczesne, designerskie opakowanie.

Receptury zastosowane w produktach Brilless 
zostały opracowane przez doświadczonych ekspertów, 
z wykorzystaniem wysoce jakościowych składników, 
co  powoduje niezwykłą efektywność działania. Produkty 
nie zawierają parabenów, są wytwarzane z użyciem łatwo 
biodegradowalnych i skutecznych związków powierzchniowo 
czynnych. Ekskluzywność produktów podkreślają dwa 

zapachy – bawełna, która przywodzi na myśl aromat świeżo 
wypranych ubrań oraz  odświeżająca trawa cytrynowa, 
która wyróżnia produkty czyszczące. 

Marka Brilless udowadnia, że produkty, które pomagają 
nam dbać o  czystość w  domu mogą być jednocześnie 
skuteczne, jak i posiadać stylowe opakowanie, które idealnie 
komponuje się  z nowoczesnym wyglądem współczesnych 
mieszkań.

Brilless to unikalna marka w segmencie home cleaning, 
która stanowi wyjątkową jakość i  estetyczny element 
wystroju, dlatego są to prawdopodobnie pierwsze na świecie 
produkty do  prania i  sprzątania, których nie powinno się 
chować w szafie.  

dla wymagających
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PRANIE



Płyny do prania
Płyn do prania Brilless doskonale pierze, a przy tym chroni delikatne włókna 

przed niszczeniem, dzięki czemu sprawia, że ubrania zachowują trwałość 
i  intensywność koloru. Specjalna formuła fabric & colour care zwiększa 
połysk i blask tkanin. Płyn zawiera ekstrakt z bawełny oraz zestaw enzymów, 
które ułatwiają usuwanie wszelkich zabrudzeń, wspomagają proces prania 
i  chronią tkaniny przed mechaceniem.  Delikatnie pielęgnuje tkaniny, 
nadając im subtelny i świeży zapach bawełny. Przebadany dermatologicznie. 
Płyn jest dostępny w czterech wersjach – Black, White, Color oraz Soft.
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kod produktu 1l kod produktu 1l kod produktu 2l

kod produktu 1l kod produktu 2l kod produktu 1l kod produktu 2l

Dane logistyczne 
1l - 8/ 12/ 6/ 576 
2l - 4/ 16/ 5/ 320

Dane logistyczne 
1l - 8/ 12/ 6/ 576 
2l - 4/ 16/ 5/ 320

Dane logistyczne 
1l - 8/ 12/ 6/ 576 
2l - 4/ 16/ 5/ 320

Dane logistyczne 
1l - 8/ 12/ 6/ 576 
2l - 4/ 16/ 5/ 320

WHITE

COLOR SOFT

BLACK
Płyn do prania  
tkanin białych

Płyn do prania  
tkanin kolorowych

Płyn do prania  
tkanin delikatnych

Płyn do prania  
tkanin ciemnych

idealnie czyste pranie

ochrona przed 
blaknięciem

idealny dla  
delikatnych tkanin

trwałość  
i intensywność czerni

perfekcyjna biel

intensywność koloru skuteczny 
w działaniu

ekstrakt z bawełny

ekstrakt z bawełny
ekstrakt z bawełny

połysk i blask tkanin

ochrona przed 
mechaceniem

ochrona przed 
mechaceniem ochrona przed 

mechaceniem

ekstrakt z bawełny

subtelny, świeży 
zapach

subtelny, świeży 
zapach subtelny, świeży 

zapach

ochrona przed 
mechaceniem

subtelny, świeży 
zapach

kod produktu 2l
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kod produktu

Dane logistyczne
8/ 17/ 5/ 680

Koncentrat 
do płukania

Skoncentrowany płyn do  płukania nadaje 
tkaninom wyjątkową miękkość. Przyjemny, 
otulający zapach bawełny długotrwale 
utrzymuje się we włóknach zapewniając 
ubraniom świeżość. Zawiera składniki 
skutecznie zapobiegające elektryzowaniu się 
tkanin oraz formułę Easy Iron ułatwiającą 
prasowanie. Przebadany dermatologicznie. 
Niezwykle wydajny.

wyjątkowa miękkość tkanin

efekt antystatyczny

łatwe prasowanie

otulający zapach bawełny
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kod produktu

Dane logistyczne
12/ 26/ 6/ 1872

Odświeżacz
do tkanin

Odświeżacz do tkanin Brilless to doskonały 
sposób na przedłużenie świeżości ulubionych 
rzeczy. Całkowicie usuwa nieprzyjemne 
zapachy z włókien tkanin bez konieczności ich 
prania. Pozostawia świeży, delikatny zapach 
czystości. Spray może być używany także 
do  odświeżania zasłon, dywanów, tapicerki 
czy pościeli. Jest doskonałym rozwiązaniem 
na  przywrócenie świeżości materiałów, 
których pranie jest uciążliwe lub niemożliwe. 
Stosowanie produktu jest szybkie, wygodne, 
a przede wszystkim skuteczne.

usuwa nieprzyjemne zapachy

delikatny zapach czystości

wygodny w użyciu

odświeża bez konieczności 
prania
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CZYSZCZENIE
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kod produktu

Dane logistyczne
15/ 10/ 8/ 1200

Płyn  
do mycia  
naczyń

Skoncentrowany płyn do  mycia naczyń 
doskonale usuwa tłuszcz i  inne zabrudzenia. 
Dzięki aktywnej pianie naczynia stają się 
idealnie czyste i lśniące bez smug i zacieków. 
Jest delikatny dla  dłoni, przebadany 
dermatologicznie. Produkt bardzo wydajny, 
jedna doza pozwala na umycie aż 27 talerzy, 
co zostało potwierdzone w  zewnętrznym 
laboratorium.

doskonale usuwa tłuszcz

idealnie czyste naczynia

delikatny dla dłoni

aktywna piana
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kod produktu

Dane logistyczne
15/ 10/ 8/ 1200

Mydło 
do rąk

Delikatne mydło Brilless myje i  odświeża 
skórę, pozostawiając na  niej przyjemny, 
cytrusowy zapach. Specjalnie dobrana 
formuła zawiera kompleks witamin A, E, F 
i Panthenol. Zapewnia wyjątkową pielęgnację 
i nawilżenie skóry dłoni, sprawiając, że staje 
się ona gładka i miękka w dotyku.

myje i odświeża

zawiera kompleks  
witamin i Panthenol

przyjemny, cytrusowy zapach

pielęgnuje i nawilża
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kod produktu

Dane logistyczne
10/ 12/ 5/ 600

Płyn 
uniwersalny

Uniwersalny płyn o świeżym, długotrwałym 
zapachu trawy cytrynowej przeznaczony 
do  czyszczenia i  pielęgnacji wszystkich 
powierzchni zmywalnych. Skutecznie myje 
podłogi, glazurę, blaty kuchenne, okna, 
powierzchnie z  tworzyw sztucznych, a  także 
lakierowane. Z  łatwością usuwa wszelkie 
zanieczyszczenia nie pozostawiając smug.

czyści i pielęgnuje powierzchnie

długotrwały zapach trawy 
cytrynowej

nie pozostawia smug
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kod produktu

Dane logistyczne
16/ 10/ 6/ 960

Płyn  
do mycia szyb

Płyn do mycia szyb i  luster Brilless szybko 
i  skutecznie usuwa zabrudzenia powstałe 
na  szklanych powierzchniach. Doskonale 
radzi sobie z brudem, czy odbiciami palców. 
Dzięki zawartości alkoholu szybko wysycha 
zapewniając połysk bez  smug i  konieczności 
długiego polerowania. Pozostawia przyjemny, 
cytrusowy zapach.

idealny połysk bez smug

połysk bez polerowania

szybkie wysychanie

przyjemny, cytrusowy zapach

skutecznie usuwa brud
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kod produktu

Dane logistyczne
12/ 12/ 4/ 576

Żel 
do łazienki

Uniwersalny żel do łazienki Brilless 
to  unikalny produkt, który szybko i skutecznie 
poradzi sobie z typowymi zabrudzeniami 
w łazience, takimi jak osad z mydła czy kamień. 
Żelowa konsystencja sprawia, że naniesiony 
produkt rozpuszcza brud nie spływając 
z  powierzchni, co ułatwia jego stosowanie. 
Pozostawia w łazience świeżą woń czystości. 
Umyte powierzchnie są higienicznie czyste 
i  lśniące. Nadaje się zarówno do czyszczenia 
armatury łazienkowej, jak i urządzeń 
sanitarnych.

usuwa osad z mydła i kamień

rozpuszcza brud

higieniczna czystość i blask

świeża woń czystości

żelowa konsystencja
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kod produktu

Dane logistyczne
12/ 12/ 4/ 576

WC żel
Żel o  działaniu bakteriobójczym 

i grzybobójczym przeznaczony do czyszczenia 
i  dezynfekcji toalet i  urządzeń sanitarnych. 
Gęsta konsystencja żelu z  łatwością usuwa 
kamień i  osad zgromadzony na  powierzchni 
oraz zwalcza zabrudzenia. Dezynfekuje 
pozostawiając toaletę higienicznie czystą 
na długo po zastosowaniu.

higieniczna czystość

gęsta konsystencja żelu

czyści i dezynfekuje
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Linia Brilless Professional to specjalistyczne 
produkty dedykowane konkretnym powierzchniom. 
Wysokiej jakości preparaty zostały stworzone z myślą 
o utrzymaniu w czystości materiałów plastikowych, 
drewna, piekarników i grilli oraz powierzchni 
zmywalnych w kuchni i łazience. To kompleksowe 
rozwiązanie, które pomoże skutecznie zadbać o dom 
i cieszyć się zapachem czystości.
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PROFESSIONAL
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kod produktu

Dane logistyczne
12/ 14/ 5/ 840

Bathroom 
Cleaner

Łatwy w  użyciu spray przeznaczony 
do  usuwania zabrudzeń powstałych 
w łazience. Skutecznie usuwa kamień i osady 
z mydła powstałe na armaturze łazienkowej, 
bateriach ze  stali nierdzewnej czy wannie. 
Produkt nie pozostawia smug na czyszczonej 
powierzchni. Posiada świeży, cytrusowy 
zapach, dzięki któremu łazienka pachnie 
czystością.

usuwa zabrudzenia, kamień 
i osady z mydła

nie pozostawia smug

świeży, cytrusowy zapach

czyszczenie armatury,  
baterii, wanien i kabin
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kod produktu

Dane logistyczne
12/ 14/ 5/ 840

Wood  
Cleaner

Wygodny w użyciu preparat do czyszczenia 
i  pielęgnacji wszelkich powierzchni 
drewnianych. Idealnie nadaje się do  mycia 
frontów meblowych, blatów oraz drewnianych 
mebli. Spray usuwa kurz i  zabrudzenia, 
a  także pielęgnuje drewno, dbając o  jego 
wygląd. Posiada przyjemny, świeży zapach.

usuwa kurz i zabrudzenia

nie rysuje powierzchni

świeży zapach

czyści i pielęgnuje drewno
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kod produktu

Dane logistyczne
12/ 14/ 5/ 840

Plastic 
Cleaner

Nowoczesny preparat do  czyszczenia 
powierzchni plastikowych, w  szczególności 
mebli ogrodowych, ram okiennych, rolet. 
Doskonale usuwa trudne zabrudzenia z części 
plastikowych, PVC. Nie pozostawia smug i nie 
rysuje czyszczonej powierzchni. Preparat jest 
łatwy w użyciu i wydajny.

usuwa trudne zabrudzenia

nie rysuje powierzchni

nie pozostawia smug
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kod produktu

Dane logistyczne
12/ 14/ 5/ 840

Kitchen  
Cleaner

Łatwy w  użyciu preparat przeznaczony 
do  usuwania zabrudzeń kuchennych. Spray 
szybko i skutecznie usuwa tłuszcz, brud i osady 
powstałe na kuchenkach, płytach grzewczych, 
okapach, blatach, zlewozmywakach i  innych 
powierzchniach. Aktywna piana w  formie 
sprayu łatwo i skutecznie usuwa zabrudzenia 
bez  smug i  zarysowań. Produkt pozostawia 
świeży, cytrusowy zapach, który sprawia, 
że kuchnia pachnie czystością.

usuwa tłuszcz, brud i osady

aktywna piana

świeży, cytrusowy zapach

czyszczenie blatów,  
kuchenek, okapów
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kod produktu

Dane logistyczne
12/ 14/ 5/ 840

Fireplace 
grill and 
oven cleaner

Spray przeznaczony do  czyszczenia grilla 
i  piekarnika z  łatwością usuwa przypalenia 
i zapieczony brud. Doskonale radzi sobie także 
z tłustymi zanieczyszczeniami. Produkt może 
być stosowany również do czyszczenia rusztów 
w piekarnikach, palników i szyb kominkowych. 
Jest skuteczny i szybki w działaniu. Wygodna 
butelka ze  spryskiwaczem ułatwia dotarcie 
do  szczelin i  zakamarków. Spray tworzy 
aktywną pianę, która pozostaje w  miejscu 
zabrudzenia na dłużej i rozpuszcza brud, dzięki 
czemu sprzątanie jest łatwe i przyjemne.

usuwa tłuszcz i przypalenia

aktywna piana

czyszczenie grilla, piekarnika, 
szyb kominkowych
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PRANIE Ilość w opak. 
zbiorczym

Ilość 
kartonów 

na warstwie

Ilość warstw 
na palecie

Ilość sztuk 
na palecie 

Brilless Premium - płyn do prania 1L - White (cotton) 8 12 6 576

Brilless Premium - płyn do prania 1L - Black (cotton) 8 12 6 576

Brilless Premium - płyn do prania 1L - Color (cotton) 8 12 6 576

Brilless Premium - płyn do prania 1L - Soft (cotton) 8 12 6 576

Brilless Premium - płyn do prania 2L - White (cotton) 4 16 5 320

Brilless Premium - płyn do prania 2L - Black (cotton) 4 16 5 320

Brilless Premium - płyn do prania 2L - Color (cotton) 4 16 5 320

Brilless Premium - płyn do prania 2L - Soft (cotton) 4 16 5 320

Brilless Premium - koncentrat do płukania 1L - Cotton 8 17 5 680

Brilless Premium - odświeżacz do tkanin 300 ml - Lemon Grass 12 26 6 1872
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CZYSZCZENIE Ilość w opak. 
zbiorczym

Ilość 
kartonów 

na warstwie

Ilość warstw 
na palecie

Ilość sztuk 
na palecie 

Brilless Premium - płyn do mycia naczyń 500 ml 15 10 8 1200

Brilless Premium - mydło w płynie 500 ml 15 10 8 1200

Brilless Premium - płyn uniwersalny 1L 10 12 5 600

Brilless Premium - płyn do szyb 500 ml 16 10 6 960

Brilless Premium - żel do łazienki 750 ml 12 12 4 576

Brilless Premium - WC gel 750 ml 12 12 4 576

PROFESSIONAL Ilość w opak. 
zbiorczym

Ilość 
kartonów 

na warstwie

Ilość warstw 
na palecie

Ilość sztuk 
na palecie 

Brilless Professional  Bathroom Cleaner - płyn do łazienki 500 ml 12 14 5 840

Brilless Professional Wood Cleaner - płyn do drewna 500 ml 12 14 5 840

Brilless Professional Plastic Cleaner - płyn do plastiku 500 ml 12 14 5 840

Brilless Professional Kitchen Cleaner - płyn do kuchni 500 ml 12 14 5 840

Brilless Professional Fireplace grill and oven cleaner -  
płyn do czyszczenia grilli i piekarników 500 ml 12 14 5 840
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PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

tel.: +48 (71) 794 25 97
e-mail: marketing@kosmet.com.pl

brilless.com


