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RĘCZNIKI ZZ _RĘCZNIKI NA ROLI

FOTO nazwa produktu opis produktu jednostka / ilość ilość uk

pakiet 1x21 6 zgrzewka 82,71

pakiet 1x21 2 zgrzewka 73,36

pakiet 1x20 6 karton 49,86

pakiet 1x20 2 karton 37,33

pakiet 1x20 6 karton 37,33

pakiet 1x20 karton 70,74

opakowanie 
zbiorcze

cena netto 
za 

opakowanie

KATRIN 
Classic Hand 

Towel ZIG 
ZAG 2 Handy 

pack / 
100621/3529

8

Ręcznik papierowy do rąk, składany 
(Zig Zag), dobrej jakości 2-
warstwowy, biały. Automatyczne 
podawanie po jednym listku, co jest 
higieniczne i pozwala zmniejszyć 
zużycie
Odpowiedni do miejsc o niskim i 
średnim natężeniu ruchu. Handy 
Pack – wygodne opakowanie z 
ergonomiczną rączką pozwala na 
przenoszenie tysięcy ręczników 
papierowych w jednej ręce. 
Dopuszczony do bezpośredniego 
kontaktu z żywnością. Posiada 
certyfikat Nordic Swan Eco Label. 
Posiada certyfikat EU Flower Eco 
Label. 4000 listków w zgrzewce. 
150 listków w pakiecie.

KATRIN Basic 
Hand Towel 
ZIG ZAG 2 

Handy pack / 
76957/3150

Ręcznik papierowy do rąk, składany 
(Zig Zag), standardowej jakości 2-
warstwowy, naturalna biel. 
Automatyczne podawanie po 
jednym listku, co jest higieniczne i 
pozwala zmniejszyć zużycie. 
Odpowiedni do miejsc o niskim i 
średnim natężeniu ruchu.

LAMIX CLIVER 
ZZ ECONOMIC 
EXTRA BIAŁY 

65%

Ekologiczny, jednowarstwowy 
ręcznik składany do użytku 
profesjonalnego w pomieszczeniach 
o zwiększonym natężeniu 
użytkowania. Idealny do osuszania 
dłoni po ich umyciu. Zastosowanie: 
Przemysł, HoReCa, Medi & Spa. 
Rozmiar listka: 24x21cm. 4000 
listków w opakowaniu.

LAMIX CLIVER 
ZZ ECONOMY 

SZARY

Ekologiczny, jednowarstwowy szary 
ręcznik składany do użytku 
profesjonalnego w pomieszczeniach 
o zwiększonym natężeniu 
użytkowania. Idealny do osuszania 
dłoni po ich umyciu. Zastosowanie: 
Przemysł, HoReCa, Medi & Spa. 
Rozmiar listka: 24x21cm. 4000 
listków w opakowaniu.

LAMIX CLIVER 
ZZ ECONOMY 

ZIELONY

Ekologiczny, jednowarstwowy 
zielony ręcznik składany do użytku 
profesjonalnego w pomieszczeniach 
o zwiększonym natężeniu 
użytkowania. Idealny do osuszania 
dłoni po ich umyciu. Zastosowanie: 
Przemysł, HoReCa, Medi & Spa. 
Rozmiar listka: 24x21cm. 4000 
listków w opakowaniu.

WEPA SMART 
4000 / 

276230

Ręczniki wykonane w 100% z 
recyklingu. Kolor: śnieżnobiały. 
Rozmiar listka: 23x23cm. Idealny 
jako zamiennik do dozowników 
TORK H3.
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pakiet 1x15 2 karton 51,43

pakiet 1x20 6 karton 40,71

pakiet 1x20 2 karton 28,57

pakiet 1x20 6 box 28,57

RĘCZNIKI PAPIEROWE NA ROLI

rolka 1x6 2 karton 271,43

rolka 1x6 zgrzewka 100,89

rolka 1x2 zgrzewka 2,76

S-KA ZZ  2W 
Biała Celuloza 

3000

Papierowy ręcznik  z celulozy. 2- 
warstwowy. 3000 listków w 
kartonie.

S-KA ZZ 2W 
BIAŁA 

MAKULATURA 
4000

Ręcznik papierowy składany. 2- 
warstwowa biała makulatura. 4000 
listków w kartonie.

S-KA  ZZ 
SZARA 

MAKULATURA 
4000

Ręcznik papierowy składany, 1- 
warstwowa szara makulatura. 4000 
listków w kartonie.

S-KA ZZ 
ZIELONA 

MAKULATURA 
4000

  Ręcznik papierowy składany,1-
warstowy zielona makulatura.4000 
listków w kartonie.

TORK Matic® 
120059

System dozowania ręczników w roli 
Tork Matic® (H1) charakteryzuje się 
dużą pojemnością – idealną dla 
łazienek o dużym natężeniu ruchu 
w obiektach takich jak szkoły czy 
lotniska. 280M biały 

Wepa 
Prestige 
317060 

Autocut 220m

Ręczniki papierowe w roli 
niemieckiej firmy WEPA to 
najwyższej jakości ręczniki 
dwuwarstwowe, wykonane z 
celulozy w śnieżnobiałym kolorze. 
Dedykowane dla dużego natężenia 
ruchu. Zapewniają najwyższy 
komfort i poziom higieny. Gofr w 
kształcie diamentu. Dedykowane do 
dozowników w systemie AutoCut 
takich jak WEPA czy Katrin Towel 
System. Rolka ma 220 metrów - 
dzięki wysokiej gramaturze sprawia, 
że starczy na dłuższy czas! Produkt 
posiada certyfikat zgodności FSC. 

Wepa 
prestige 
recznik 

kuchenny

Ręczniki kuchenne papierowe  białe 
2-warstwowe.Skuteczne w walce z 
brudem, o dużej sile wchłaniania, 
super wytrzymałe. .Certyfikat 
zgodności z FSC ® Ręczniki 
kuchenne z celulozy w jakości 
premium.  Jakość: Celuloza 
Warstwy: 2 x 50 Listek: 23,0 x 22,0 
Kolor: Śnieżnobiały. 
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CZYŚCIWA

zgrzewka 1x1 2 zgrzewka 57,67

zgrzewka 1x2 zgrzewka 135,51

zgrzewka 1x6 2 zgrzewka 19,83

PAPERDI 
BOBINA 2000

Niepylące białe czyściwo 
wykoanane z 2- warstowej celulozy. 
Idealne do czyszczenia luster oraz 
powierzchni szklanych. Długość: 
700m.

Czyściwo 
KATRIN  

48155 2W 
celuloza 
570m a2

Bardzo mocny, wysokiej jakości 
przemysłowy ręcznik papierowy 
wysoko- i szybko chłonny. Idealny 
do wycierania i czyszczenia 
trudnych miejsc. Szczególnie dobry 
do wycierania oleju, smarów, 
detergentów, rozpuszczalników i 
wody.Opakowanie zawiera 2 rolki.

DK CZYŚCIWO 
ZIELONE 100 

M  a6

Zielone czyściwo wykonane z 1- 
warstwowej makulatury. 2 rolki w 
opakowaniu.
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PAPIER TOALETOWY + CHUSTECZKI

FOTO opis produktu jednostka / ilość ilość uk

zgrzewka 5x8 2 worek 6,28

zgrzewka 7x8 worek 10,74

zgrzewka 1x12 1 zgrzewka 14,57

zgrzewka 1x12 zgrzewka 23,32

zgrzewka 1x12 zgrzewka 65,82

zgrzewka 12x8 2 worek 10,86

zgrzewka 8x8 1 worek 10,70

zgrzewka 8x8 2 worek 5,89

zgrzewka 12x8 worek 7,70

zgrzewka 8x8 2 worek 35,47

nazwa 
produktu

opakowanie 
zbiorcze

cena netto 
za 

opakowanie

KATRIN Plus 
Toilet 160 
/112966

Wysokiej jakości biały 2- warstwowy 
papier toaletowy wyprodukowany z 

celulozy. Wyjątkowo miękki i 
przyjemny w użyciu. Specjalnie 

zaprojektowany do stosowania w 
hotelach. Długość: 18,2m, 156 listków.

KATRIN Plus 
Toilet 3W 160 

/ 16525

Wysokiej jakości biały 3-warstwowy 
papier toaletowy. Wyjątkowo miękki i 

przyjemny w użyciu. Specjalnie 
zaprojektowany do stosowania w 

hotelach. Długość: 17,25m.

DX JUMBO 18 
Big rolka 1W 

szara 
makulatura

Papier toaletowy jednowarstwowy 
wykonany z szarej makulatury. 

Przeznaczony do toalet o dużym i 
średnim natężeniu ruchu. Długość 

100-110m.

LAMIX CLIVER 
T 130/1

Ekologiczny szary papier do użytku 
profesjonalnego w pomieszczeniach o 
zwiększonym natężeniu użytkowania. 

Długość 130m.

KATRIN 
GIGANT S2 / 

121050

Papier toaletowy w dużych rolkach, 
dobrej jakości 2-warstwowy, naturalna 
biel. Włókna mieszane. Odpowiedni do 
wszystkich toalet publicznych. Długość 

130m

TORK mała 
rolka 100% 
celuloza / 
120320

Papier klasy premium 2W celuloza o 
długości 23m. 8 rolek w jednej 

zgrzewce. 12 zgrzewek w opakowaniu 
zbiorczym.

WEPA 
Prestige 
supersoft 

3W /038970

Super miękki biały papier wykoanany 
w technologii Mixed Cellulose, FSC® 

bardzo chłonny 3- warstwowy o 
długości 27,5m. 8 rolek w jednej 

zgrzewce.

WEPA 
Prestige 
supersoft 

2W / 028670

Super miękki biały papier wykoanany 
w technologii Mixed Cellulose, FSC® 

bardzo chłonny 2- warstwowy o 
długości 17,1m. 8 rolek w jednej 

zgrzewce.

VELVET 
Classic biały 

A'12

Papier toaletowy Classic został 
stworzony ze starannie 

wyselekcjonowanej, białej bibułki. 
Każdy listek to dwie miękkie warstwy 
połączone estetycznym tłoczeniem ze 
wzorem motylka. Papier wykonany jest 

ze 100% celulozy.

SERWUS 
szary 1W 

mała rolka

Papier toaletowy szary 1W gofrowany, 
perforowany mała rolka 36mb. 
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CHUSTECZKI

karton 1x40 2 karton 2,46

WEPA 
Prestige 
supersoft 

chusteczki  
/206030

Chusteczki klasy premium, bardzo 
miękkie nie podrażniające skóry. 

Wyprodukowane w technologii 100% 
FSC®-certified pulp. 100 chusteczek w 

kartoniku.
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KUCHNIA

FOTO nazwa produktu opis produktu jednostka / ilość ilość uk

para 1x1 2 zgrzewka 2,12

karton 1x10 6 karton 41,60

karton 1x100 2 karton 44,20

karton 1x10 karton 62,40

para 1x1 zgrzewka 1,30

1x1 zgrzewka 6,87

MYCIE NACZYŃ 

szt 1x1 6 szt 1,30

szt 1x1 2 szt 0,98

zgrzewka 1x5 6 zgrzewka 1,41

zgrzewka 1x10 2 zgrzewka 1,43

opakowanie 
zbiorcze

cena netto 
za 

opakowanie

Rękawice 
gospodarcze 

zółte

Rękawice gospodarcze przeznaczone 
są do prac ogrodniczych, domowych i 
sanitarnych. Używane przy 
minimalnym ryzyku. Posiadają 
wewnętrzną wyściółkę absorbującą pot 
i ułatwiającą zakładanie. Są 
zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. 
Dostępne rozmiary: S, M, L.

Doman 
LATEKSOWE  
PUDROWANE 

Rękawice lateksowe pudrowane 
DOMAN 
Lateksowe, zabiegowe z rantem, lekko 
pudrowane.
 Rozmiary S,L

Doman 
LATEKSOWE 

BEZ 
PUDROWE

Rękawice lateksowe bezpudrowe, 
diagnostyczne i ochronne. 100 par w 
pudełku. Dostępne rozmiary  S, M, L

DOMAN 
nitrylowe 

bezpudrowe 
niebieskie

Rękawice nitrylowe niebieskie DOMAN  
(100 szt.)
Syntetyczne, zabiegowe z rantem, 
bezpudrowe. Rozmiary S, M, L, XL

RĘKAWICE 
GUMOWE 

FLOKOWANE 
AGAWA XL

Gospodarcze rękawiczki z lateksu 
flokowane bawełną AGAWA R500 spełniają 
wymagania BHP norma EN 420 wymagania 
ogólne

Rękawice 
gospodarcze 
długi mankiet

Rękawice gospodarcze z długim 
mankietem przeznaczone są do prac 
ogrodniczych, domowych i 
sanitarnych. Używane przy 
minimalnym ryzyku

opakowan
ie

Druciak 
metalowy 

37g.

Druciak metalowy do silnych 
zabrudzeń. Waga: 37g.

Gąbka do 
teflonu

Gąbka przeznaczona do mycia 
naczyń z teflonu. Dostępny w dwóch 
kolorach: srebrny, złoty.

ZMYWAK do 
naczyń duży 

A'5

Kolorowe duże zmywaki. 5 sztuk w 
opakowaniu.

ZMYWAK do 
naczyń mały 

A'10

Kolorowe małe zmywaki. 10 sztuk w 
opakowaniu
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szt 1x1 6 szt 0,76

zgrzewka 1x5 6 zgrzewka 2,95

zgrzewka 1x1 2 karton 1,02

PŁYNY DO MYCIA NACZYŃ

butelka 6 karton 4,50

butelka 6 karton 3,25

LUDWIK 500g butelka 6 karton 3,73

butelka 6 karton 5,13

ZMYWAK do 
naczyń 

profilowany

Profilowany duży zmywak do naczyń 
w kolorze żółtym.

ZMYWAK do 
naczyń 

profilowany 
A'5

Kolorowe zmywaki profilowane do 
mycia naczyń. Wymiary: 10.5x6.5x4 
cm. 5 szt w opakowaniu.

KOLORADO 
MAXI zmywak 

do naczyń

Duży zmywak do naczyń 
profilowany o wymiarze 7x14cm.

PUR balsam 
do naczyń 

700 ml

Balsam ma naturalne pH ludzkiej 
skóry, dzięki czemu jest niezwykle 
łagodna, szczególnie przy 
stosowaniu bezpośrednio pod 
bieżącą wodą. Oczywiście, 
właściwości myjące produktów z tej 
serii są takie same, jak pozostałego 
asortymentu Pur. Duża skuteczność 
rozpuszczania tłuszczu gwarantuje 
czyste narzędzia bez ryzyka 
zniszczenia rąk. 

12x900
ml

PUR balsam 
do naczyń 

450ml

Balsam ma naturalne pH ludzkiej 
skóry, dzięki czemu jest niezwykle 
łagodna, szczególnie przy 
stosowaniu bezpośrednio pod 
bieżącą wodą. Oczywiście, 
właściwości myjące produktów z tej 
serii są takie same, jak pozostałego 
asortymentu Pur. Duża skuteczność 
rozpuszczania tłuszczu gwarantuje 
czyste narzędzia bez ryzyka 
zniszczenia rąk. 

10x450
ml

Płyn do mycia naczyń Ludwik 
posiada bardzo dobre właściwości 
myjące oraz wysoką zdolność do 
emulgowania tłuszczów. Przy 
pomocy Ludwika można myć 
naczynia zarówno w ciepłej, jak i 
zimnej wodzie. Płyn nie pozostawia 
zacieków na umytych 
powierzchniach, nadaje im połysk 
bez konieczności wycierania do 
sucha. Ludwik płyn do mycia naczyń 
o zapachu miętowym zawiera 
wyciąg z aloesu. 

20x500
g

LUDWIK 
1000g

Płyn do mycia naczyń Ludwik 
posiada bardzo dobre właściwości 
myjące oraz wysoką zdolność do 
emulgowania tłuszczów. Przy 
pomocy Ludwika można myć 
naczynia zarówno w ciepłej, jak i 
zimnej wodzie. Płyn nie pozostawia 
zacieków na umytych 
powierzchniach, nadaje im połysk 
bez konieczności wycierania do 
sucha. 

12x100
0g
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LUDWIK 5kg kanister 1x5kg 6 kanister 23,50

butelka 12x1L 6 karton 2,20

kanister 1x5L kanister 10,07

butelka 1x5L butelka 5,90

kanister 2x5L karton 40,14

kanister 1x5L kanister 9,85

kanister 1x5L kanister 24,20

Przy pomocy Ludwika można myć 
naczynia zarówno w ciepłej, jak i 
zimnej wodzie. Płyn nie pozostawia 
zacieków na umytych 
powierzchniach, nadaje im połysk 
bez konieczności wycierania do 
sucha. Ludwik płyn do mycia naczyń 
o zapachu cytrynowym zawiera 
wyciąg z zielonej herbaty. Nowa 
receptura została również 
wzbogacona kompleksem witamin 
A,E,F,H, mającym działanie 
ochronne i odżywcze dla skóry rąk.

EFEKT Extra 
płyn do mycia 

naczyń 1L

Płyn do naczyń EFEKT EXTRA 
przeznaczony jest do mycia naczyń 
kuchennych wykonanych ze szkła, 
metalu i tworzyw sztucznych. Gęsta 
formuła płynu pozwala na jego 
ekonomiczne wykorzystanie. 
Dostępne zapachy: mięta, cytryna.

EFEKT EXTRA 
balsam do 

mycia naczyń 
5L

Balsam EFEKT Extra 
bezproblemowo pozbywa się 
tłuszczu i nadaje naczyniom połysk 
oraz świeży zapach. Zawarte w nim 
substancje kosmetycznie dbają o 
skórę rąk.

AS MAX płyn 
do mycia 
naczyń 5L

Uniwersalny płyn do mycia naczyń. 
Dostępny o zapachu miętowym. 
Butelka PET 5L

CIF 
Professional 

Dishwash 
Extra Strong 

Lemon 5L

Cif Professional Extra Strong jest 
płynnym, skoncentrowanym 
preparatem do ręcznego mycia 
naczyń. Można go stosować do 
mycia: garnków, patelni, naczyń, 
sztućców, szkła i innego sprzętu 
kuchennego.

GOLD DROP 
Balsam 

CYTRUS 5L

Płyn przeznaczony do mycia naczyń 
kuchennych wykonanych ze szkła, 
metalu i tworzyw sztucznych. 
Specjalnie dobrane środki 
powierzchniowo - czynne 
zapewniają skuteczne usuwanie 
zabrudzeń z powierzchni naczyń, 
jednocześnie nadając im wysoki 
połysk, bez smug i zacieków.

BRILLANT 5L - 
RĘCZNE 
MYCIE 

NACZYŃ

BRILLANT to wysokowydajny, 
superkoncentrat do ręcznego mycia 
naczyń: garnków, patelni, sztućców, 
zastawy stołowej i innych przyborów 
kuchennych, wykonanych ze stali, 
szkła, porcelany i tworzyw 
sztucznych. Skutecznie usuwa 
wszelkie zanieczyszczenia 
organiczne (białko, tłuszcz) oraz 
osady z kawy i herbaty.



Strona 10

HIGIENA KUCHNI

butelka karton 13,02

kanister 2x5L karton 41,84

butelka karton 15,75

butelka karton 16,93

butelka zgrzewka 24,90

butelka karton 9,53

Cif 
Professional 

Power 
Cleaner 

Degreaser 
750ml

Cif Power Cleaner Degreaser jest 
preparatem odtłuszczającym 
przeznaczonym do usuwania 
uporczywych zabrudzeń 
tłuszczowych. Preparat jest 
nieperfumowany i bezpieczny dla 
aluminium. Produkt jest bezpieczny 
dla większości materiałów, które są 
używane w kuchniach 
profesjonalnych, takie jak naczynia, 
garnki, patelnie, kuchenki, okapy 
filtry, podłogi, ściany, drzwi i 
kanalizacja.

6x750
ml

Cif 
Professional 

Power 
Cleaner 

Degreaser 
Concentrate 

5L

Skoncentrowany preparat  do 
odtłuszczania silnie zatłuszczonych 
powierzchni np.: kuchnie, okapy, 
filtry, garnki, podłogi, ściany, drzwi i 
kanalizacja. Można nim szybko i 
skutecznie odtłuścić  klamki w 
gabinetach kosmetycznych np. 
olejkach po masażu. Pozostawia 
przyjemny zapach i jest bezpieczny 
dla aluminium. 

Cif 
Professional 
2in1 Kitchen 

Cleaner 
Disinfectant 

750ml

Produkt myjąco - dezynfekujący do 
powierzchni mjących kontakt z 
żywnością. Skutecznie usuwa 
zabrudzenia tłuszczowe oraz resztki 
żywności, nie zawiera perfum. 
Preparat posiada szerokie spektrum 
skuteczności bójczej.

6x750
ml

Cif 
Professional 
Oven & Grill 

Cleaner 
750ml

Preparat przeznaczony do 
czyszczenia uporczywych zabrudzeń 
spowodowanych głównie 
nagromadzeniem się tłuszczu oraz 
zwęglonych resztek żywności na 
powierzchni piekarników i grilli.

6x750
ml

LAKMA STEEL 
CLEANER 

500ml

Nowoczesny środek przeznaczony 
zabezpieczania i pielęgnacji 
powerzchni wykonanych ze stali 
nierdzewnej np.: windy, poręcze, 
balustrady, lady itd. Zawiera oleje 
silikonowe, które zabezpieczają 
powierzchnie przed przenikaniem 
wody, nadając im delikatny trwały 
połysk.

9x500
ml

BARLON ALFA 
500ml

Preparat do pielęgnacji, polerowania 
i konserwacji  powierzchni ze stali 
nierdzewnej, np. blaszane obicia 
drzwiowe wind, zmywarki do 
naczyń, lady, szafy chłodnicze, 
półki, kontuary, a także wszelkiego 
rodzaju naczynia ze stali 
szlachetnej, służące do pieczenia, 
gotowania, smażenia itp.  Do 
zastosowań profesjonalnych.

12x500
ml
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butelka karton 5,70

butelka karton 7,99

butelka 6x2L karton 21,83

butelka 6x2L karton 21,83

butelka 6x2L karton 26,53

butelka karton 2,20

CIF Mleczko 
500ml

Mleczko Cif Cream z 
mikrokryształkami. Usuwa 100% 
większości spotykanych domowych 
zabrudzeń. Mleczko wnika i usuwa 
całkowicie najbardziej oporny brud, 
jak: przypieczony tłuszcz, 
przypalone jedzenie, plamy z 
kamienia w łazience. Jego nowa 
konsystencja wymaga mniej 
spłukiwania, dlatego możesz cieszyć 
się perfekcyjną lśniącą czystością 
już teraz.

8x500
ml

CIF Mleczko 
750ml

Mleczko Cif Cream z 
mikrokryształkami. Usuwa 100% 
większości spotykanych domowych 
zabrudzeń. Mleczko wnika i usuwa 
całkowicie najbardziej oporny brud, 
jak: przypieczony tłuszcz, 
przypalone jedzenie, plamy z 
kamienia w łazience. Jego nowa 
konsystencja wymaga mniej 
spłukiwania, dlatego możesz cieszyć 
się perfekcyjną lśniącą czystością 
już teraz.

14x750
ml

CIF Cream 
Mleczko 2L 

Mleczko Cif Cream z 
mikrokryształkami. Usuwa 100% 
większości spotykanych domowych 
zabrudzeń. Mleczko wnika i usuwa 
całkowicie najbardziej oporny brud, 
jak: przypieczony tłuszcz, 
przypalone jedzenie, plamy z 
kamienia w łazience. Jego nowa 
konsystencja wymaga mniej 
spłukiwania, dlatego możesz cieszyć 
się perfekcyjną lśniącą czystością 
już teraz.

CIF Lemon 
Mleczko 2L

Mleczko Cif Cream z 
mikrokryształkami. Usuwa 100% 
większości spotykanych domowych 
zabrudzeń. Mleczko wnika i usuwa 
całkowicie najbardziej oporny brud, 
jak: przypieczony tłuszcz, 
przypalone jedzenie, plamy z 
kamienia w łazience. Jego nowa 
konsystencja wymaga mniej 
spłukiwania, dlatego możesz cieszyć 
się perfekcyjną lśniącą czystością 
już teraz.

CIF Mleczko z 
wybielaczem 

2L

Cif Cream with Bleach - uniwersalne 
mleczko Cif z wybielaczem, które 
pomaga utrzymać powierzchnie w 
stanie nieskazitelnej czystości, jest 
delikatne i nie rysuje powierzchni 
tak jak proszki czy inne mleczka.

MORS 
Mleczko 
500ml

Efektywne mleczko do czyszczenia 
urządzeń kuchennych i sanitarnych 
oraz powierzchni niklowanych, 
glazurowanych, emaliowanych i 
ceramicznych. Pozbywa się 
zanieczyśczeń jednocześnie nie 
naruszając strktury powierzchni.

12x500
ml
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butelka 12x1kg karton 3,00

butelka karton 2,20

butelka karton 4,94

kanister 1x5 kanister 63,91

butelka 6x1L zgrzewka 34,70

butelka 6x1L zgrzewka 41,64

MORS 
proszek do 
szorowania 

1kg

Mors to proszek o przyjemnym 
cytrynowym zapachu do 
czyszczenia urządzeń kuchennych i 
sanitarnych. Skutecznie czyści, 
usuwa oporny brud, osady z mydła, 
rdzę, przypalone resztki jedzenia 
oraz tłuszcz. Nadaje powierzchniom 
piękny połysk, nie rysuje, łatwo się 
spłukuje.

MORS 
proszek do 
szorowania 

500g

Proszek do czyszczenia o 
cytrynowym zapachu. Przeznaczony 
do mycia urządzeń kuchennych, 
sanitarnych, skutecznie usuwa 
oporny brud, osady z mydła, rdzę, 
przypalone resztki jedzenia oraz 
tłuszcz. Łatwo się spłukuje, nie 
rysuje mytych powierzchni.

20x500
g

AJAX Proszek 
do 

szorowania 
450g

Ajax Proszek do czyszczenia z 
szorującymi mikro-ziarenkami 
skutecznie eliminuje trudne plamy z 
tłuszczu, brud, kamień i osad z 
mydła, bez rysowania powierzchni. 
Pozostawia Twój dom perfekcyjnie 
czystym i błyszczącym, ze 
wspaniałym, trwałym, kwiatowym 
zapachem.

15x450
g

FORLUX SF 
501 Czysta 

fuga 5L

Forlux SF 01 to silnie 
skoncentrowany płyn do 
gruntownego czyszczenia fug. Polać 
brudną fugę rozcieńczonym 
preparatem w stężeniu 1:1 z wodą, 
w przypadku bardzo trudnych 
zabrudzeń należy zastosować 
odpowiednio większe stężenie, 
odczekać około 0,5 minuty, zebrać 
rozpuszczony brud, a następnie w 
celu neutralizacji mytej powierzchni 
dokładnie spłukać wodą. Dostępny 
również w 1L butelkach - 18,41

PROFIMAX SP 
101 – 

VENDING  
CZYSZCZENIE 

1L

Skoncentrowany środek  do 
usuwania osadów z kawy w 
expresach tradycyjnych oraz przez 
zamaczanie wymontowanych 
elementów maszyn vendigowych. 
Skutecznie usuwa zabrudzenia 
tłuszczowe, białkowe oraz typowe 
dla kawy, herbaty i kakao.  
Zapobiega także tworzeniu się 
osadów wapiennych.

PROFIMAX SP 
102 – 

VENDING 
ODKAMIENIA

NIE 1L

Kwaśny skoncentrowany środek do 
usuwania zabrudzeń i osadów 
wapiennych w tradycyjnych 
expresach, maszynach 
vendingowych, dystrybutorach 
wody i układach świeżego mleka. 
Nie zawiera fosforanów.
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butelka 6x1L zgrzewka 22,65

butelka karton 12,84

kanister 4x5L karton 54,74

butelka 6x1L zgrzewka 25,51

zgrzewka 1x10 6 zgrzewka 4,28

szt 1x10 zgrzewka 4,06

PROFIMAX  
SP 160 - 

ODTŁUSZCZA
NIE 1L

SP 160 – skutecznie usuwa tłusty 
nagromadzony brud. PROFIMAX SP 
160 przeznaczony jest do  
czyszczenia piekarników, frytkownic 
i kratek wentylacyjnych 
odprowadzających opary 
zawierające tłuszcze, oleje, sadzę 
itp. Podwyższona temperatura 
przyśpiesza proces czyszczenia.

MEGLIO 
Odtłuszczacz 

750ml

Bardzo skuteczny środek czyszczący 
o dużej koncentracji, owoc 
najbardziej zaawansowanych badań 
naukowych. Może mieć 
zastosowanie w każdym miejscu w 
domu i w pracy. 

15x750
ml

Meglio 
Odtłuszczacz 

5L

Zastosowanie: Piekarniki, okapy, 
krajalnice, talerze, zmywarki, grille, 
kominki, okna, żaluzje, ściany 
zmywalne, trudno usuwalne plamy z 
odzieży, buty sportowe, 
powierzchnie pracy, meble 
plastikowe, rowery samochody, 
motocykle, kosiarki, silniki, sprzęty 
biurowe, wszystkie tłuste 
zabrudzenia trudne do usunięcia.

PROFIMAX  
SP 180 - 

GRUNTOWNE 
CZYSZCZENIE 

1L

SP 180 przeznaczony jest do 
gruntownego czyszczenia grilli, 
pieców konwekcyjnych, 
piekarników, frytkownic i innego 
typu urządzeń, pracujących w 
wysokich temperaturach.  
Znakomicie penetruje grube 
warstwy przypalenizny i tłuszczu 
umożliwiając ich odspojenie od 
podłoża. Podwyższona 
temperatura , przyśpiesza proces 
czyszczenia. Dostępny również w 
kanistrach 5L- 107,94 netto

Ścierka 
uniwersalna 

A'10

Ścierka uniwersalna bardzo dobrze 
zbiera kurz, wodę, nie pozostaiwa 
włókien, można wielokrotnie prać, 
kolor żółty, różowy, niebieski, 
rozmiar 33x50 cm. Materiał: 
wiskoza 45g/m², perforowana.

TASKI ścierka 
mikrofibra 

36x36

Ścierki z mikrofibry o bardzo 
dobrych właściwościach wchłaniania 
do stosowania na sucho i mokro. 
Nie wymagają stosowania środków 
chemicznych czy detergentów. 
Super cienkie, trwałe i gęste 
mikrowłókna sprawiają, że 
ściereczki potrafią wchłonąć wilgoć, 
brud lub kurz w ilości 
przekraczającej ich własną wagę. 
Przyjemne w dotyku, skuteczne i 
ekologiczne. Kolory: żółty, zielony, 
niebieski, czerwony
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szt 1x10 6 zgrzewka 2,65

szt 1x10 2 zgrzewka 1,43

szt 1x5 zgrzewka 1,50

zgrzewka 1x3 2 zgrzewka 1,45

zgrzewka 1x3 6 zgrzewka 2,10

1x1 6 70,71

karton 1x1 karton 28,41

butelka butelka 13,25

Ścierka 
mikrofibra 

40x40

Ścierka z mikrofibry doskonała na 
sucho i mokro, zwiększona 
chwytliwość brudu i skuteczność 
sprzątania, nie pozostawia włókien, 
nie elektryzuje się, kolor żółty, 
niebieski, różowy, zielony.  Materiał: 
80% poliester, 20% poliamid, 220g/
m²

Ścierka 
mikrofibra 

30x30 

Ścierka z mikrofibry doskonała na 
sucho i mokro, zwiększona 
chwytliwość brudu i skuteczność 
sprzątania, nie pozostawia włókien, 
nie elektryzuje się, kolor żółty, 
niebieski, różowy, zielony.  Materiał: 
80% poliester, 20% poliamid, 220g/
m²

Zmywaczki na 
ostre a’5

zmywaczki ostre . Super ostre do 
czyszczenia silnie zabrudzonych 
powierzchni. Pakowane po 5 szt .

Ścierki 
domowe A'3

Ścierki domowe:wiskoza, igłowana, 
kalandrowana, 90g/m². Bardzo 
dobrze zbiera kurz, wodę, nie 
pozostaiwa włókien, można 
wielokrotnie prać, kolor żółty, 
różowy, zielony niebieski.

Ścierki 
gąbczaste A'3

Posiada bardzo dobre właściwości 
chłonne, świetnie sprawdza się w 
wycieraniu powierzchni do sucha, 
nie pozostawia włókien.

FAIRY JAR 
GIGA PACK 

A'115

Kapsułki do zmywarek Fairy all in 
one zawierają dwa różne płyny 
spełniające następujące funkcje: 
nabłyszczania, soli, ochrony szkła, 
aktywne działanie 
przeciwzaciekowe.

opakowan
ie

opakowani
e 

FINISH 
POWERBALL 
Classic A'50

NOWY Finish Classic ze 
wzmocnionym Powerball zapewnia 
najwyższą jakość zmywania: 
doskonałą czystość i połysk jakich 
oczekujesz. Klasyczne tabletki 
Finish działające w 2 obszarach, 
posiadają funkcję wstępnego 
namaczania. 

FINISH płyn 
do 

czyszczenia 
zmywarki 

250ml

Może Ci się wydawać, że Twoja 
zmywarka jest czysta, ponieważ 
wygląda czysto. Jednak dzień po 
dniu tłuszcz i kamień zbierają się w 
jej ukrytych częściach: filtrach, 
ramionach spryskiwaczy i rurach. By 
temu zapobiegać, a dodatkowo 
usuwać wapienne osady oraz 
eliminować nieprzyjemne zapachy, 
stosuj płyn do czyszczenia 
zmywarek Finish przynajmniej raz w 
miesiącu.

1x250
ml
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butelka karton 4,30

1x1 2,90

kanister 1x20L kanister 413,43

kanister 1x10L kanister 132,74

kanister 1x5L kanister 104,19

BARLON Blask 
płyn 

nabłyszczając
y 500ml

Kwaśny koncentrat przeznaczony do 
płukania i nabłyszczania naczyń w 
zmywarkach. Nadaje się do każdego 
stopnia twardości wody.  Preparat 
zapobiega powstawaniu osadów z 
kamienia.

10x500
ml

Zawieszka 
zapachowa do 

zmywarki 

Usuwa nieprzyjemne zapachy i 
pozostawia świeży cytrynowy 
zapach w zmywarce.

opakowan
ie

opakowani
e

PROFIMAX  
SP 110  20 L - 
twarda woda

Przeznaczony do zasadniczego 
mycia naczyń w przemysłowych 
zmywarkach różnego typu. 
Skutecznie usuwa wszelkie 
zanieczyszczenia organiczne oraz 
osady z kawy i herbaty. Zaleca się 
stosowanie środka tam, gdzie 
niepożądany jest zapach chloru. 
Może być stosowany do mycia 
naczyń z ceramiki (o ile producent 
ceramiki dopuszcza możliwość 
mycia maszynowego), stali 
szlachetnej i tworzyw sztucznych. 
Najlepsze wyniki uzyskuje się 
stosując środek SP 110 do mycia 
zasadniczego łącznie z środkiem SP 
120, jako środek nabłyszczający. 
Dostępny również w kanistrze 5L – 
109,64 netto.

PROFIMAX  
SP 111 10L  — 

miękka i 
średniotward

a woda

Przeznaczony do zasadniczego 
mycia naczyń w przemysłowych 
zmywarkach różnego typu. 
Skutecznie usuwa wszelkie 
zanieczyszczenia organiczne oraz 
osady z kawy i herbaty. Zaleca się 
stosowanie środka tam, gdzie 
niepożądany jest zapach chloru. 
Może być stosowany do mycia 
naczyń z ceramiki (o ile producent 
ceramiki dopuszcza możliwość 
mycia maszynowego), stali 
szlachetnej i tworzyw sztucznych..  
Dostępny również o pojemnościach: 
5L – 63,55 netto,  20L – 226,66 
netto.

PROFIMAX  
SP 120  5L — 
twarda woda

Przeznaczony do maszynowego 
płukania naczyń w przemysłowych 
zmywarkach różnego typu. Produkt 
skutecznie usuwa resztki 
zanieczyszczeń i alkaliów 
pozostałych po myciu zasadniczym, 
nadaje umytym naczyniom 
krystaliczny połysk. Najlepsze 
wyniki uzyskuje się stosując do 
mycia łącznie SP 110 do mycia 
zasadniczego i SP 120 do mycia 
nabłyszczającego.
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kanister 1x10L kanister 137,40

PROFIMAX  
SP 121 10L — 

miękka i 
średniotward

a woda

Przeznaczony do maszynowego 
płukania naczyń w przemysłowych 
zmywarkach różnego typu. Produkt 
skutecznie usuwa resztki 
zanieczyszczeń i alkaliów 
pozostałych po myciu zasadniczym, 
nadaje umytym naczyniom 
krystaliczny połysk. Najlepsze 
wyniki uzyskuje się stosując do 
mycia łącznie SP 111 do mycia 
zasadniczego i SP 121 do mycia 
nabłyszczającego. Dostępny 
równiez w 5L kanistrze -67,66 netto.
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ŁAZIENKA

FOTO nazwa produktu opis produktu jednostka / ilość ilość uk

1x40 6 karton 0,82

1x10 2 karton 4,36

1x51g karton 2,90

1x9 1 karton 10,85

1x150g karton 9,99

1x40 karton 3,20

butelka 4 karton 6,03

opakowanie 
zbiorcze

cena netto 
za 

opakowanie

KOLORADO  
koszyk + 

Kostka WC 
40g

Kostka toaletowa czyści i odświeża 
toaletę nadając jej świeży zapach. Dzięki 
odpowiednim składnikom zapobiega 
osadzaniu się kamienia i zapewnia obfitą 
pianę. Wystarcza na ponad 300 spłukań.

opakowan
ie

BREF Power 
Active 4in1 

50g

Wielofunkcyjna zawieszka do WC, która 
nie tylko zapewnia świeży cytrusowy 
zapach, ale także dokładnie czyści. Po 
spłukaniu wytwarza aktywnie czyszczącą 
pianę, która przeciwdziała pojawianiu się 
osadu i dokładnie dezynfekuje.

opakowan
ie

Kostka Roll 
Aroma

Trójfazowa kostka toaletowa. 3 osobne 
elementy kostki działają wyjątkowo 
efektywnie. Działanie wybielające dzięki 
zawartości aktywnego tlenu, działa do 4 
tygodni. Waga 51 g. Opakowanie a’2 – 
5,20 .Zapachy : 
lavenda ,kwiatowy ,leśny , cytryna.

opakowan
ie

BREF Power 
ACTIVE 4in1 
Mega Pack 

A'3

Innowacyjna zawieszka do WC, 
spełniająca cztery funkcje: dokładnie 
czyści, dezynfekuje, roztacza świeży 
zapach i zapobiega osadzaniu się 
kamienia.
Aktywna piana uwalnia się po każdym 
spłukaniu. W ten sposób Twoja toaleta 
będzie higienicznie czysta, a przyjemny 
zapach zapewni świeżość także 
pomiędzy spłukaniami.

opakowan
ie

BREF Żel do 
WC 360ml

BREF Żel do WC Fresh + Koszyk dzięki 
specjalnej żelowej formule higienicznie 
czyści, dezynfekuje i odświeża toaletę. 
Wystarcza na 1400 spłukań.

opakowan
ie

DOMESTOS 
Kostka WC 

40g

Kostka Domestos posiada innowacyjny 
koszyk, który dopasowuje się do toalety, 
dzięki czemu optymalnie rozprowadza 
aktywne składniki w muszli toaletowej
ponadto wypłukuje bakterie i zapobiega 
osadzaniu się kamienia wewnątrz muszli 
klozetowej.

opakowan
ie

DOMESTOS 
Pine Fresh 

750ml

Zagęszczony płyn czyszcząco-
dezynfekujący Domestos 24H skutecznie 
dezynfekuje, zabijając wszelkie gatunki 
bakterii wirusów i grzybów. Stosowany 
codziennie zapobiega rozpylaniu bakterii 
podczas spłukiwania wody w toalecie, 
zapewniając bezpieczeństwo.

12x750
ml
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butelka 1 karton 9,87

butelka karton 8,50

kanister 1x5L 2 kanister 26,00

butelka karton 7,70

WC lemon żel do czyszczenia toalet. butelka 6 karton 2,49

DOMESTOS 
Lemon Fresh 

1250ml

Domestos 24H Plus zagęszczony płyn 
czyszcząco-dezynfekujący. Zabija 
bakterie, wirusy i grzyby. Dezynfekuje, 
czyści, wybiela. Nowa ulepszona formuła 
z opatentowanymi molekułami higieny 
przylega do powierzchni toalety dłużej, 
nawet po spłukaniu. Stosowany 
codziennie pomaga chronić Twoją 
rodzinę przed rozpylanymi zarazkami 
podczas spłukiwania wody.

12x125
0ml

DOMESTOS 
Zero 750ml 

DOMESTOS ZERO KAMIENIA skutecznie 
rozpuszcza kamień, rdzę i osady, 
likwiduje wszelkie bakterie. Toaleta 
pozostaje czysta i zdezynfekowana. 
Pozostawia świeży zapach. 3 razy 
mocniejszy niż standardowe 
odkamieniacze zabija zarazki działa 
dłużej.

12x750
ml

DOMESTOS 
Pine Fresh 

XXL Pack 5L

Domestos 24H Plus zagęszczony płyn 
czyszcząco-dezynfekujący. Zabija 
bakterie, wirusy i grzyby. Dezynfekuje, 
czyści, wybiela. Nowa ulepszona formuła 
z opatentowanymi molekułami higieny 
przylega do powierzchni toalety dłużej, 
nawet po spłukaniu. Stosowany 
codziennie pomaga chronić Twoją 
rodzinę przed rozpylanymi zarazkami 
podczas spłukiwania wody

MEDICLEAN 
MC330 750ml

Wybielający żel do czyszczenia i 
wybielania sanitariatów. Chlorowy 
preparat do czyszczenia i wybielania: 
muszli klozetowych,pisuarów, wanien, 
umywalek, brodzików, zlewów, 
odpływów, koszy i pojemnikówna 
odpady. Neutralizuje nieprzyjemne 
zapachy i usuwa przebarwienia 
wywołane obecnością grzybów. 
Dostępny równierz w 5L kanistrze.

12x750
ml

MORS WC Gel 
750 ml

12x750
ml
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butelka 6 bottle 3,40

butelka 2 karton 5,27

butelka 8x1L karton 4,99

butelka 6x1L zgrzewka 10,96

butelka 12x1L karton 8,29

1x10 karton 8,06

MORS WC żel 
EXTRA CHLOR 

750 ml

WC żel z dodadtekm EXTRA CHLORU 
przeznaczony do czyszczenia toalet.

12x750
ml

TYTAN WC 
MAX 700ml

Tytan Max Płyn do mycia WC jest 
środkiem, który ze względu na swoje 
właściwości bakteriobójcze doskonale 
czyści oraz dezynfekuje muszle 
ustępowe, pisuary, umywalki i inne 
ceramiczne urządzenia sanitarne. 

12x700
ml

YPLON WC 
Palemka 1L

Produkt przeznaczony jedt do 
czyszczenia i dezynfekcji urządzeń 
sanitarnych, toalet, muszli klozetowych, 
pisuarów, bidetów itp. Yplon żel do WC 
PALEMKA z dużą skutecznością czyści 
wszelkie osady organiczne oraz osady z 
kamienia. Zabija bakterie i zarazki.

LAKMA 
Profimax S 

533 1L

S 533 - Środek do gruntownego 
czyszczenia WC, przeznaczony do 
czyszczenia wszystkich powierzchni 
odpornych na działanie kwasów, takich 
jak: muszle klozetowe, bidety, pisuaryS 
533 – jest skutecznym środkiem na bazie 
kwasu solnego do usuwania rdzy, 
osadów wapiennych i moczowych z 
powierzchni odpornych na działanie 
kwasów.

CLEAN Płyn 
do mycia 

sanitariatów 
1L

Środek na bazie kwasów naturalnych do 
bieżącego mycia i pielęgnacji toalet i 
wszystkich powierzchni 
kwasoodpornych. Czyści, pielęgnuje, 
usuwa brzydkie zapachy. Stosować na 
glazurę, armaturę, porcelanę sanitarną. 
Produkt gotowy do użycia. Dostępny 
również w 5L kanistrze.

Duck Fresh 
Discs 

Żelowe krążki Active Citrus firmy Duck to 
skuteczny środek czyszczący do toalet.  
Dzięki zawartej w nich formule Fresh 
Discs na powierzchni toalety podczas 
każdego spłukania tworzy się warstwa 
ochronna, która zapobiega osadzaniu się 
kamienia. Jest bardzo wydajny, starczy 
aż na 720 spłukań. 6 krążków w 
opakowaniu.

opakowan
ie
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butelka karton 7,50

butelka 12x1kg karton 11,27

KRET żel 1kg butelka 12x1kg karton 11,13

1x150g karton 6,79

1x150g karton 2,70

zgrzewka 2,99

karton 3,70

KRET granulki 
400g

Doskonały środek do chemicznego 
udrożniania rur i syfonów w instalacjach 
kanalizacyjnych: unikalna formuła z 
aktywatorem aluminiowym gwarantuje 
skuteczność działania, samoczynnie 
usuwa z rur i syfonów zanieczyszczenia 
stałe i organiczne.

20x400
g

KRET granulki 
 800 g

Doskonały środek do chemicznego 
udrożniania rur i syfonów w instalacjach 
kanalizacyjnych: unikalna formuła z 
aktywatorem aluminiowym gwarantuje 
skuteczność działania, samoczynnie 
usuwa z rur i syfonów zanieczyszczenia 
stałe i organiczne..

Środek do chemicznego udrożniania rur i 
syfonów w instalacjach kanalizacyjnych, 
który samoczynnie usuwa wszelkie 
zanieczyszczenia stałe i organiczne. 
Likwiduje nieprzyjemny zapach. Dociera 
do zatoru przez stojącą wodę.

BRISE Glade 
żel 150g

Brise Żel skutecznie odświeża powietrze 
we wszystkich pomieszczeniach w domu 
pozostawiając przyjemny, świeży zapach 
do około30 dni. Brise żel to kombinacja 
wysokiej jakości substancji zapachowych 
zawartych w żelu i umieszczonych w 
odpowiednim pojemniku. 

opakowan
ie

POLIN Łódka 
odświeżacz 

żel 150g

Odświeżacz powietrza w żelu. 
Opakowanie 150g. Dostępne zapachy:  
Ocean, Kwiatowy, Leśny, Cytrynowy.

opakowan
ie

Odświeżacz 
DYNIA 150g

dświeżacz powietrza General Fresh 
dynia żel 150g - Morski - Kwiatowy - 
Jaśminowy - Waniliowy - Antytabak - Bez 
- Leśny - Cytrynowy - Lawendowy - 
Konwalia

opakowan
ie

10x150
g

Odświeżacz 
żel KULKI 

200g

Odświeżacz powietrza w żelowych 
kulkach zapachowych. Dostępne 
zapachy: POMEGRANATE&HIBISCUS, 
GARDENIA, FRESH AIR.

opakowan
ie

10x200
g



Strona 21

puszka karton 4,10

puszka zgrzewka 4,30

puszka zgrzewka 3,36

puszka karton 8,90

KOLORADO 
Deo Spray 

400ml

Odświeżacze powietrza KOLORADO 
posiadają nowoczesną formułę 3w1, 
która gwarantuje potrójne działanie: 
neutralizuje nieprzyjemne zapachy, ma 
działanie aromaterapeutyczne, dzięki 
zawartości olejków eterycznych 
skutecznie i na długo odświeża 
powietrze. Dostępne zapachy: 
ANTITABAK, MORSKA BRYZA/OCEAN, 
KWIATOWY, ZIELONA HERBATA, LEMON, 
GRANAT, LEŚNY.

12x400
ml

Fresh breze 
odświeżacz 
spray 400ml

Fresh BLitz 400 ml (dawniej Emblaze 
400 ml) bardzo dobrej jakości 
odświeżacz powietrza w aerosolu.Dzięki   
naturalnym   nutom   zapachowym   
przyjemnie   aromatyzuje   
pomieszczenia   w twoim domu i biurze. 
Ładne i trwałe zapachy.
   świeże -  Clean Air (Czyste powietrze), 
Mountain (Górski), Waterfall 
(Wodospad), Ocean
    kwiatowe – Bouquet (Bukiet kwiatów), 
Rose (Róża)
    Owocowe – Apple  (Jabłko)

12x400
ml

EkoFresh 
odświeżacz 
spray 300ml

eko FRESH odświeżacz z formułą 3w1.

Odświeżacz z nowoczesną formułą 3w1, 
która gwarantuje potrójne działanie: 
neutralizuje, nadaje przyjemny zapach, i 
na długo odświeża powietrze w 
pomieszczeniu.
Odświeżacz powietrza eko FRESH 
dostępny jest w następujących 
zapachach:
 Carnation (Gożdzik)
    Ocean (Morski)
    Jasmine (Jaśmin)
    Lilac (Lilia)
    Rose (Róża)
    Lavender (Lawenda)

12x300
ml

AIR Blitz 
automatic 

spray

Air Blitz bardzo dobrej jakości 
odświeżacz powietrza 3w1 – nie tylko 
odświeża, ale i neutralizuje nieprzyjemne 
zapachy pozostawiając przyjemną nutę 
zapachową w twoim biurze i domu. 
Produkowane na rynek niemiecki. 
Zawiera 2-krotnie większe stężenie 
kompozycji zapachowych. Wydajność: 
60 dni zapachu - 3000 dozowań. Wkład 
pasuje do większości elektronicznych 
urządzeń rozpylających m.in.: Merida, 
Air Wick Freshmatic. Dotępne zapachy: 
Cool Ocean, Mediterranean, Bergamot, 
Lavender, Indian Drewam, Magnolia, 
Lily& Jasnim, Fiery Flowers, Patchouli & 
Cocoa, Caschmere, Diamond, Passion 
Love.

24x260
ml
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butelka zgrzewka 30,41

zgrzewka 1x2 zgrzewka 24,30

zgrzewka 1x1 zgrzewka 9,20

butelka karton 2,61

kanister 1x5L kanister 9,46

Olejek 
zapachowy 

KALA 500ml 

Olejek zapachowy do neutralizacji oraz 
odświeżania pomieszczeń, dzięki 
zawartości prawdziwych perfum      
bardzo długo działa, nie powoduje 
uczuleń, nie jest szkodliwy dla zdrowia. 
Przeznaczony do użytku domowego oraz 
w obiektach użyteczności publicznej: 
toalet, łazienek, pokojów, restauracji, 
biur, korytarzy, poczekalni, autokarów, 
samochodów, klubów, dyskotek, hoteli, 
pensjonatów, restauracji, salonów 
kosmetycznych, barów, salonów 
kosmetycznych, klubów fitness, spa itp. 
Zapewnia długotrwały i intensywny 
zapach. Zawarte w olejku neutralizatory 
skutecznie niwelują nieprzyjemne 
zapachy, np.  z WC, kanalizacji, po 
papierosach, zwierzętach, resztkach 
organicznych, substancjach 
chemicznych, ropopochodnych itd.  
Zapachy : chanti delice, fresh, patchouli 
secret, kwiatowy sen, orientalno 
korzenny , drzewo sandałowe, zielona 
herbata z gruszką , japońska wiśnia , 
egzotyczne liczi , czerwona winogrona, 
wanilia .

1x500
ml

AIR BLITZ Wave 
2 żelowe wkłady 

do pisuarów 

Profesjonalna zapachowo - 
enzymatyczna wkładka żelowa do 
pisuaru, o przyjemnym zapachu. 
Podczas używania wydziela subtelny i 
delikatny, ale trwały zapach przez około 
30 dni.Wkładki zapachowe jednocześnie 
zabezpieczają przed zapchaniem się 
odpływu i pasują praktycznie do 
większości pisuarów wodnych i 
bezwodnych. Zostały również specjalnie 
zaprojektowane tak, aby zapobiegały 
przed rozbryzgiwaniem moczu, co 
również w konsekwencji zmniejsza 
zabrudzenia samego pisuaru i w 
znaczący sposób ułatwia jego 
sprzątanie. 

AIR BLITZ Hang 
Tag 

Najwyższej jakości zapachowa zawieszka 
żelowa. Wydziela intensywny, przyjemny 
i trwały zapach przez około 30 dni. 
Zawieszka air blitz odświeży oraz 
utrzyma przyjemny zapach w każdym 
pomieszczeniu- toalecie, biurze, szafie 
ubraniowej, etc. Posiada możliwość 
zamontowania na płaskich 
powierzchniach za pomocą przyssawki. 
Nowoczesny, przeźroczysty design w 
kształcie harmonijki pasuje do każdego 
wnętrza. Produkt jest nietoksyczny, 
biodegradowalny.

ROSA Mydło 
w płynie 
500ml

Rosa to mydło w płynie posiadające 
znakomite właściwości antybakteryjne. 
Doskonale myje i pielęgnuje skórę rąk i 
całego ciała. Mydło w opakowaniu 500ml 
z dozownikiem. Dostępne zapachy: 
Oliwkowe, Kremowe, Mleko & Miód, 
Malinowe.

12x500
ml

ROSA Mleko& 
Miód mydło 

5L

Delikatne dla rąk mydło w płynie z 
dodatkiem gliceryny i lanoliny, 
doskonale myje i nawilża skórę. Posiada 
neutralne pH oraz właściwości 
antybakteryjne.
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butelka 1x5L butelka 8,11

kanister 1x5L kanister 14,93

kanister 1x5L kanister 26,00

kanister 1x5L kanister 37,14

butelka karton 19,85

butelka karton 14,29

ROSA Mydło 
w płynie białe 

5L PET

Mydło w płynie antybakteryjne "Rosa" 
białe. Opakowanie 5L

AVEA mydło 
w płynie 5L

Mydło w płynie Avea w pięciolitrowej 
butli po propozycja dla wszystkich tych, 
którzy cenią sobie produkt wysokiej 
jakości w ekonomicznej cenie. 
Antybakteryjna formuła świetnie nadaje 
się nie tylko do codziennych czynności, 
ale też dla tych, którzy chcą dobrze 
zdezynfekować skórę po jej kontakcie z 
różnymi bakteriami. Dostępne zapachy 
aloe vera, peach, lily of valley, rose.

MERIDA DEA 
5L

Mydło w płynie o dobrych 
właściwościach myjąco-pielęgnacyjnych. 
Zawiera pochodne lanoliny i inne 
substancje zapobiegające wysuszaniu 
skóry. Dostępne kolory: żółty, biały, 
niebieski i różowy.

BIAŁY Jeleń 
mydło w 
płynie 5L

Hipoalergiczne mydło naturalne w płynie 
Biały Jeleń do codziennej pielęgnacji 
skóry wrażliwej ze skłonnością do alergii. 
Zawiera naturalne składniki, nie 
podrażnia skóry oraz skutecznie usuwa 
zabrudzenia. Przyjazne dla środowiska.

Tork Mild 
Liquid Soap 
1L / 421601

Mydło w płynie o świeżym i delikatnym 
zapachu, w formie wkładu do dozownika. 
Doskonały wybór dla siłowni, hoteli i 
szkół. Dzięki uniwersalnej, łagodnej 
formule produkt myje i pielęgnuje 
zarówno skórę jak i włosy. Płyn jest 
przetestowany dermatologicznie i 
bezpieczny. Zawiera wiele składników 
odżywczych a szczelna butelka z 
jednorazową pompką minimalizuje 
ryzyko przenoszenia bakterii. 
Opakowanie nadaje się do ponownego 
przetworzenia w procesie recyklingu. 
Mydło pasuje do dozowników do mydła 
w płynie i w sprayu.

6x1000
ml

Tork Mild Mini 
Liquid Soap 

475ml /  
420502

Mydło w płynie mini Tork Premium 
420502 delikatne, pojemność 475 ml, 
system S2, lekko perfumowane, 
pozostawia dłonie czyste i delikatnie 
pachnące.

8x500
ml
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butelka karton 37,34
Tork Mild 

Foam Soap /  
520501

Do wszystkich rodzajów skóry. Delikatne 
mydło w piance Tork ma łagodny zapach 
oraz nawilżające i odżywcze składniki. 
Jego delikatna, kremowa pianka 
subtelnie myje dłonie. Pasuje do 
dozownika Tork do mydła w piance, 
który jest łatwy w użyciu i zapewnia 
wysoki poziom higieny.

6x1000
ml



Strona 25

ROOM CARE

FOTO opis produktu jednostka / ilość ilość uk cena netto

MYCIE POWIERZCHNI SZKLANYCH

butelka 24x1L karton 5,71

butelka karton 9,76

butelka karton 5,55

butelka 12x1L karton 12,06

butelka 6 zgrzewka 6,21

CZYSZCZENIE MEBLI

butelka 24x1L karton 6,50

nazwa 
produktu

opakowanie 
zbiorcze

CLEAN 
Preparat do 

mycia 
powierzchni 
szklanych 1L

Gotowy do użycia preparat do mycia 
powierzchni szklanych. Produkt bardzo 
skutecznie czyści i nie pozostawia smug, 
szybko wysycha. Dostępny również w 5L 
kanistrach – 24,29

CIF 
Proffesional 
Window & 

Multisurface 
Cleaner 750 

ml

Cif Window& Multisurface Cleaner jest 
preparatem gotowym do użycia 
przeznaczonym do mycia powierzchni 
szklanych i wielu powierzchni 
zmywalnych (np. lustra, okna, 
stoły).Preparat szybko i skutecznie 
usuwa brud i zabrudzenia tłuszczowe.

6x750
ml

CLIN 500ml 
Windows & 

Glass

Nowy Clin chroniący szkło przed wodą i 
brudem zapewnia 5-krotnie dłuższy 
połysk umytych powierzchni szklanych w 
porównaniu ze zwykłym płynem do ich 
mycia. Innowacyjna formuła zapewnia 
czystość bez smug poprzez impregnację 
szklanych powierzchni.

10x500
ml

TENZI Top 
GLASS 1L

Gotowy do użycia preparat do mycia 
szyb, lusterek oraz innych powierzchni 
szklanych w pomieszczeniach oraz 
samochodach. Preparat nie pozostawia 
smug i zacieków, gwarantuje doskonałą 
przejrzystość, nabłyszcza oraz 
pozostawia przyjemny świeży zapach.

GLASS 
CLEANER  

500ml 

Środek do czyszczenia powierzchni 
wysoko połyskowych (np. szkła, luster, 
glazury). Z łatwością usuwa uciążliwy 
tłuszcz i brud. Doskonale czyści smugi 
po kroplach deszczu. Nie pozostawia 
smug.

9x500
ml

CLEAN 
Preparat do 
mycia mebli  

1L

Gotowy do użycia preparat do mycia 
wszelkich twardych powierzchni 
meblowych. Nie nadaje się do mebli 
politurowanych. Skutecznie usuwa 
bieżące zanieczyszczenia z 
wodoodpornych powierzchni meblowych. 
Produkt posiada terpen pomarańczowy i 
dzięki temu posiada lepsze właściwości 
odtłuszczające. Szybko wysycha i 
pozostawia lekką warstwę 
zabezpieczającą, ułatwiającą kolejne 
mycia.
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butelka 6 zgrzewka 14,86

puszka karton 9,10

puszka karton 9,10

puszka zgrzewka 10,83

puszka zgrzewka 10,83

butelka 12x1L karton 16,37

MEBLO 
CLEANER 

500ml

MEBLO CLENER to wysokiej jakości 
ANTYSTATYCZNY środek przeznaczony 
do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni 
meblowych. Skutecznie usuwa kurz, 
brud, ślady po palcach, nadając 
powierzchni świeży wygląd.  Spowalnia 
proces osadzania kurzu.

8x500
ml

CIF 
Proffesional 

Multi Surface 
Cleaner spray 

400ml

Antystatyczny preparat do czyszczenia i 
pielęgnacji powierzchni drewnianych, 
drewnopodobnych, kamiennych, 
metalowych, szklanych oraz sprzętu 
elektronicznego takiego jak zestawy Hi-
fi, video, telewizory, ekrany komputerów 
itp.

12x400
ml

CIF 
Proffesional 

Wood Cleaner 
spray 400 ml

Bezwoskowy preparat w postaci sprayu 
do czyszczenia i pielęgnacji mebli. 
Preparat czyści, chroni i nadaje połysk 
meblom drewnianym, w okleinie 
drewnianej i drewnopodobnej.

12x400
ml

PRONTO Multi 
surface 300ml

Pronto pianka do czyszczenia Multi 
Surface Jasmine czyści, chroni i 
pielęgnuje powierzchnie wszystkich 
rodzajów - zabezpieczone drewno, 
elektronika, szkło i inne. Usuwa kurz i 
czyszczonym powierzchniom nadaje 
połysk. Nie pozostawia przy tym smug. 
Dzięki formule pianki i specjalnemu 
aplikatorowi szybko i dokładnie 
posprzątasz meble nawet w trudno 
dostępnych miejscach.

12x300
ml

PRONTO 
Wood Classic 

300ml

Pronto pianka do czyszczenia drewna 
Classic czyści, chroni i pielęgnuje 
drewniane meble zawsze, kiedy 
sprzątasz. Nie pozostawia smug. Produkt 
przeznaczony do stosowania na 
wszystkich zabezpieczonych 
powierzchniach drewnianych, takich jak: 
podłogi, meble, drzwi, okna, stoły i inne. 
Dzięki formule pianki i specjalnemu 
aplikatorowi szybko i dokładnie 
posprzątasz meble nawet w trudno 
dostępnych miejscach.

12x300
ml

TENZI APC IN 
GT 1L

Gotowy  do  użycia,  uniwersalny  
preparat  czyszcząco-myjący  do  silnie  
zabrudzonych powierzchni. Likwiduje  
stare  oraz bieżące zanieczyszczenia. 
Zalecany  do  czyszczenia  powierzchni 
skórzanych (skóry licowe,  lakierowane), 
tekstylnych o trwałych barwach, tworzyw 
sztucznych (polietylen, polipropylen, 
winyl, akryl, poliester, ABS),  a także  
laminatów.
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butelka 12x1L karton 12,37

szt 1x10 zgrzewka 4,06

szt 1x10 2 zgrzewka 1,43

szt 1x10 6 zgrzewka 2,65

MYCIE PODŁÓG

butelka 24x1L karton 7,86

kanister 1x5L 6 kanister 6,29

kanister 2x5L karton 26,94

TENZI Office 
Clean amore 

1L

Gotowy do użycia, neutralny preparat 
ogólnego przeznaczenia, nie pozostawia 
smug, posiada przyjemny zapach, 
odświeża, szybko wysycha, nie niszczy 
materiału, utrzymuje wysoki połysk.

TASKI ścierka 
mikrofibra 

30x30

Ścierki z mikrofibry o bardzo dobrych 
właściwościach wchłaniania do 
stosowania na sucho i mokro. Nie 
wymagają stosowania środków 
chemicznych czy detergentów. Super 
cienkie, trwałe i gęste mikrowłókna 
sprawiają, że ściereczki potrafią 
wchłonąć wilgoć, brud lub kurz w ilości 
przekraczającej ich własną wagę. 
Przyjemne w dotyku, skuteczne i 
ekologiczne. Kolory: żółty, zielony, 
niebieski, czerwony

Ścierka 
mikrofibra 

30x30 

Ścierka z mikrofibry doskonała na sucho 
i mokro, zwiększona chwytliwość brudu i 
skuteczność sprzątania, nie pozostawia 
włókien, nie elektryzuje się, kolor żółty, 
niebieski, różowy, zielony.  Materiał: 80% 
poliester, 20% poliamid, 220g/m²

Ścierka 
mikrofibra 

40x40

Ścierka z mikrofibry doskonała na sucho 
i mokro, zwiększona chwytliwość brudu i 
skuteczność sprzątania, nie pozostawia 
włókien, nie elektryzuje się, kolor żółty, 
niebieski, różowy, zielony.  Materiał: 80% 
poliester, 20% poliamid, 220g/m²

CLEAN 
Preparat do 

mycia podłóg  
1L

Formuła tego produktu pozwala na 
bardzo uniwersalne zastosowanie do 
wszelkich podłoży odpornych na 
działanie wody i alkoholi. Znakomicie 
myje zanieczyszczenia bieżące. Posiada 
właściwości odtłuszczające. Nie zawiera 
fosforanów ani mydeł. Posiada środki 
samowymywalne, lekko konserwujące i 
delikatni nabłyszczające myte 
powierzchnie. Szybko wysycha i 
pozostawia przyjemny zapach. Produkt 
niepienny,  może być stosowany do 
mycia ręcznego i maszynowego. 
Dostępny także w 5L kanistrach.

AS  płyn 
uniwersalny 

5L

Płyn uniwersalny do czyszczenia 
wszelkich powierzchni zmywalnych. 
Czyści dogłębnie, pozostawiając lśniące 
powierzchnie. Zapach kwiatowy.

AJAX płyn do 
podłóg 5L

Płyn uniwersalny do podłóg. Sposób 
użycia: Rozcieńczyć z wodą i przy 
pomocy mopa/szmatki zmyć czyszczoną 
powierzchnię. Dostępny w różnych 
nutach zapachowych.
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butelka 12x1L karton 5,99

butelka 6x1L zgrzewka 14,62

butelka 6x1L zgrzewka 11,93

butelka 6x1L zgrzewka 11,93

butelka 6x1L zgrzewka 13,09

CZYSZCZENIE DYWANÓW, WYKŁADZIN I TAPICEREK

butelka 6x1L zgrzewka 19,47

AJAX płyn do 
podłóg 1L

Płyn uniwersalny do podłóg. Sposób 
użycia: Rozcieńczyć z wodą i przy 
pomocy mopa/szmatki zmyć czyszczoną 
powierzchnię. Dostępny w różnych 
nutach zapachowych.

DAILY CLEAN 
SUPER 

AROMA 1L

Jest produktem 3 w 1: myje, pielęgnuje i 
nawania, zalecany do mycia 
zapachowego wszystkich 
wodoodpornych powierzchni. Nie 
wymaga spłukiwania wodą, nie 
nawarstwia się, pozostawia przyjemny, 
trwały zapach w całej kubaturze obiektu. 
Może być stosowany na podłożach 
pokrytych środkami do nabłyszczania 
podłóg np. AKRYLAN. Dostępny w 3 
zapachach: Mydło marsylskie, Owocowy 
raj, Zielona dolina. Dostępny również w 
kanistrach 5L.

DAILY CLEAN 
PVC, 

GLAZURA, 
TERAKOTA 1L

Środek do mycia i pielęgnacji 
powierzchni wykonanych z  PVC, glazury 
i terakoty. Bardzo dobrze zwilża 
powierzchnie. Skutecznie usuwa 
wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Nie 
pozostawia smug. Pozostawia przyjemny 
morski zapach. Dostępne pojemności: 
1L, 5L, 10L.

DAILY CLEAN 
DREWNO I 
PANELE 1L

Środek do mycia i pielęgnacji paneli 
podłogowych, paneli ściennych, 
parkietów oraz powierzchni z drewna 
lakierowanego. Skutecznie usuwa 
wszelkie zabrudzenia nie pozostawiając 
smug. Pozostawia długotrwały, świeży, 
pomarańczowy zapach.  Dostępne 
pojemności: 1L, 5L.

CLEANER 
ALCO 

ORANGE 1L

Uniwersalny ZAPACHOWY środek 
czyszczący na bazie alkoholu to bardzo 
skuteczny alkoholowy środek do 
usuwania wszelkiego, nawet głęboko 
osadzonego brudu ze wszystkich 
wodoodpornych powierzchni 
podłogowych i ponad podłogowych   
Dostępne pojemności: 1L, 5L, 10L.

CARPEX –  
PRANIE 

GRUNTOWNE 
1L

Środek przeznaczony do ekstrakcyjnego 
czyszczenia dywanów, wykładzin 
dywanowych i tapicerek - trwale 
barwionych i odpornych na działanie 
wody. Szybko i skutecznie usuwa brud, 
kurz oraz plamy. Nie zawiera 
rozjaśniaczy optycznych ani wybielaczy. 
Pozostawia przyjemny zapach. 
Pojemnośći 1L, 5L, 10L.
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butelka 6x1L zgrzewka 24,30

butelka zgrzewka 8,25

LAKMA LINIA HOTELOWA

butelka zgrzewka 14,13

butelka zgrzewka 14,87

butelka zgrzewka 12,15

butelka zgrzewka 13,82

butelka zgrzewka 26,17

CARP POLI –  
CARPET 

SHAMPOO 1L

Szampon do czyszczenia dywanów, 
wykładzin dywanowych i tapicerek za 
pomocą maszyn jednotarczowych lub 
wytwornic piany. Polimer akrylowy 
stanowiący składnik środka odrywa 
cząsteczki brudu od włókna dywanu i 
łączy się z nim tworząc aglomeraty, 
łatwe do usunięcia podczas odkurzania. 
Nadaje miękkość i puszystość. Jest 
antystatyczny. Pojemnośći: 1l, 5L, 10L.

CARP 
CLEANER  - 

ODPLAMIACZ 
500ml

Środek do usuwania plam z dywanów, 
wykładzin, tapicerki meblowej i 
samochodowej. Zastosowana formuła 
aktywnego tlenu powoduje szybkie i 
skuteczne usuwanie plam (m.in. z kawy, 
wina i herbaty).

9x500
ml

LH 1 Środek 
do bieżącego 
czyszczenia 

urządzeń 
sanitarnych 

500ml

Wysoce skoncentrowany preparat do 
czyszczenia muszli klozetowych i 
pisuarów oraz innych powierzchni w 
obrębie toalet. Skutecznie zapobiega 
osadzaniu się kamienia wapiennego. 
Pojemności: 500ml, 5L-177,80

8x500
ml

LH2 Środek 
bakteriobiobó

jczy i 
grzybobójczy 

do 
czyszczenia i 

szybkiej 
dezynfekcji 

500ml

Wysoce skoncentrowany, lekko 
alkaliczny preparat przeznaczonym do 
czyszczenia powierzchni zmywalnych 
taki, jak: kafelki, wanny, ściany. Produkt 
może być stosowany do higienicznego 
czyszczenia telefonów oraz twardych, 
zmywalnych powierzchni, nie rysuje 
powierzchni.. Pojemności: 50ml, 5L-
216,20

8x500
ml

LH3 
Uniwersalny 

środek 
czyszczący 

500ml

Wysoce skoncentrowany, efektywny, 
uniwersalny preparat przeznaczonym do 
mycia powierzchni szklanych i wielu 
powierzchni zmywalnych (np. lustra, 
okna, powierzchnie laminowane, kafelki, 
glazura). Jest wysoce skutecznym 
produktem o neutralnym PH. Jest 
preparatem szybkoschnącym. 
Pojemności 500ml, 5L-148,60

8x500
ml

LH4 Środek 
do 

czyszczenia 
mebli i skóry 

500ml

Wysokiej jakości środek przeznaczony do 
czyszczenia, odświeżania i pielęgnacji 
mebli, jak również do czyszczenia 
tapicerki skórzanej i skóropodobnej. 
Wykonany jest na bazie naturalnych 
wosków i emulsji silikonowych. 
Pojemności: 500ml, 5L-74,10

8x500
ml

LH5 Środek 
do 

odświeżania 
powietrza i 

neutralizowan
ia zapachów 

500ml

Odświeżacz powietrza o świeżym 
zapachu. Przeznaczony do regularnego 
odświeżania powietrza w 
pomieszczeniach hotelowych, klubowych 
i restauracyjnych , szczególnie 
narażonych na działanie dymu 
papierosowego. Pojemnośći: 500ml, 5L-
337,70

8x500
ml
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butelka zgrzewka 8,90

LH6 Mleczko 
do 

czyszczenia 
uporczywych 

zabrudzeń 
500 ml

Mleczko do czyszczenia różnego rodzaju 
uporczywych zabrudzeń. Usuwa tłuszcz i 
zabrudzenia, nie rysując powierzchni. 
Przydatne w łazienkach i sanitariatach 
do czyszczenia jasnych powierzchni i 
zaczernień na fugach i spoinach.

12x500
ml
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PRANIE

FOTO opis produktu jednostka / ilość ilość uk cena netto

PROSZKI DO PRANIA

folia 1x10kg 6 folia 26,73

folia 1x10kg 2 folia 26,73

folia 1x5,5kg folia 13,50

karton 1x600g karton 2,41

karton 1x600g karton 2,41

nazwa 
produktu

opakowanie 
zbiorcze

PUROX 
Color 10kg

Uniwersalny proszek do prania 
tkanin, do wszystkich typów pralek i 
do prania ręcznego. Proszek zawiera 
składniki chroniące pralkę przed 
osadzaniem się kamienia, dzięki 
czemu nie ma potrzeby stosowania 
odkamieniacza, co bezpośrednio 
wpływa na bezawaryjność pralki.

PUROX 
UNIVERSAL 

10 kg

Proszek do prania tkanin we 
wszystkich typach pralek i do prania 
ręcznego. Odpowiedni do prania 
zarówno tkanin kolorowych, jak i 
białych. Nowoczesny sposób 
koncentracji przekłada się na 
ekonomiczność korzystania, 
pozwalając uzyskać 120 prań z 10 
kg proszku. Proszek zawiera 
składniki chroniące pralkę przed 
osadzaniem się kamienia, 
eliminując potrzebę stosowania 
odkamieniacza i wspierając 
bezawaryjność pralki.

PUROX 
Color 

/universal 
5,5 kg

Uniwersalny proszek do prania 
tkanin, do wszystkich typów pralek i 
do prania ręcznego. Proszek zawiera 
składniki chroniące pralkę przed 
osadzaniem się kamienia, dzięki 
czemu nie ma potrzeby stosowania 
odkamieniacza, co bezpośrednio 
wpływa na bezawaryjność pralki.

CLUO Active 
White 600g

Proszek do prania tkanin do białych. 
Specjalna formuła proszku usuwa 
plamy i przywraca biel pranym 
ubraniom. Wystarcza na 8 prań. 

CLUO Active 
Color 600g

Proszek przeznaczony do prania 
kolorowych tkanin. Proszek 
zapewniający efekt niezwykłej 
świeżości i nieskazitelnie czystego 
prania. Pomaga zachować jak 
najlepszy wygląd pranych tkanin. 
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butelka 1x1,4 karton 10,75

butelka 1x1,4 karton 10,75

ŻELE I PŁYNY DO PRANIA

butelka 3x4,3L 1 karton 12,41

butelka 3x4,3L karton 12,41

butelka 1x1L butelka 3,37

Proszek w 
żelu Ventin 
do białego 

1,4l  20 prań

Ventin to idealny mariaż proszku i 
żelu do prania w jednym 
opakowaniu, gwarantujący szybkość 
działania żelu i skuteczność proszku 
do prania. Dzięki zastosowaniu 
nowoczesnej formuły zdecydowanie 
skuteczniej usuwa plamy z białych 
tkanin równocześnie chroniąc je 
przed szarzeniem. Ventin skutecznie 
usuwa zabrudzenia już w 30° C 
zarówno w praniu ręcznym jak i we 
wszystkich typach pralek. Po 
wypraniu pozostawia na tkaninach 
miły, świeży i długotrwały zapach. 

Proszek w 
żelu Ventin 
do koloru 

1,4l  20 prań

Ventin to idealny mariaż proszku i 
żelu do prania w jednym 
opakowaniu, gwarantujący szybkość 
działania żelu i skuteczność proszku 
do prania. Dzięki zastosowaniu 
nowoczesnej formuły zdecydowanie 
skuteczniej usuwa plamy z białych 
tkanin równocześnie chroniąc je 
przed szarzeniem. Ventin skutecznie 
usuwa zabrudzenia już w 30° C 
zarówno w praniu ręcznym jak i we 
wszystkich typach pralek. Po 
wypraniu pozostawia na tkaninach 
miły, świeży i długotrwały zapach. 

PUROX 
Color 4,3 L

Uniwersalny color żel do prania do 
wszystkich typów pralek. Wydajny – 
122 prań

PUROX 
UNIVERSAL 

4,3L

Uniwersalny żel do prania tkanin 
jasnych i kolorowych. Przeznaczony 
do wszystkich typów pralek oraz do 
prania ręcznego. Wydajny – 122 
prań

OSKAR  Płyn 
do prania 

tkanin MIX 
1L

Płyn do prania Jest antystatyczny, 
nadaje przyjemny zapach, idealny 
do tkanin wełnianych, bawełnianych 
i jedwabnych.
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butelka 1x1,6l butelka 17,66

PŁYNY DO PŁUKANIA

kanister 2x5L karton 44,76

butelka1x930ml butelka 8,60

butelka 4x4L karton 6,89

WYBIELACZE I DODATKI

butelka 1x1L butelka 12,84

butelka 1x1L butelka 12,84

Felce 
Azzurra żel 
do prania 

1,6l 

Dzięki bogatej zawartości enzymów, 
produkt usuwa plamy nawet w 
niskich temperaturach, chroni 
tkaniny oraz odświeża ich kolor. Żel 
do prania Felce Azzurra nadaje się 
doskonale do różnego rodzaju 
materiałów. Produkt można 
stosować zarówno do prania ubrań 
białych, czarnych, jak i kolorowych. 
Opakowanie przeznaczone na 29 
prań.

COCCOLINO 
Concentrate 

Pure 5L

Skoncentrowany preparat 
zmiękczający do płukania tkanin, o 
świeżym zapachu. Bardzo wydajny- 
200 prań.

LENOR 
Spring 

Awakening 
930ml

Lenor jest teraz dostępny w 
skoncentrowanej formule, co 
sprawia, że jedna butelka wystarcza 
na więcej prań. Sprawia, że tkaniny 
są miękkie i przyjemne w dotyku 
oraz pachną świeżością. Lenor 
Spring Awakening pomaga 
poprawiać jakość Twoich ubrań i 
chronić je przed 3 oznakami 
starzenia się tkanin: rozciąganiem 
się, płowieniem kolorów i 
mechaceniem się. 

VENESS 
Płyn do 

płukania 4L

Płyn do płukania doskonale 
zmiękczający tkaniny i nadający im 
elastyczność. Pozostawia 
długotrwały, przyjemny zapach.  
Dostępny w 3 wersjach 
zapachowych: brzoskwiniowy, 
kwiatowy oraz alpejska łąka.

VANISH Oxi-
Action kolor 

1L

Płyn vanish oxi action pomaga 
usuwać wszystkiego rodzaju plamy, 
te które są widoczne i trudne do 
usunięcia, jak i te, których możemy 
nie zauważyć przed praniem. Płyn 
vanish oxi action jest bezpieczny 
zarówno do ubrań kolorowych, jak i 
białych. Dodawaj odplamiacz w 
płynie do każdego prania!

VANISH 
Crystal 

White Oxi-
Action 1L

Płyn Vanish Oxi Action Krystaliczna 
Biel pomaga usuwać wszystkiego 
rodzaju plamy, te które są widoczne 
i trudne do usunięcia, jak i te, 
których możemy nie zauważyć 
przed praniem. Unikalna formuła 
płynu Vanish Oxi Action Krystaliczna 
Biel pozwala odzyskać biel nawet 
zszarzałych ubrań.
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Bielinka 5L butelka 1x5L butelka 8,57

butelka 1x1L butelka 5,25

Płyn do wybielania tkanin i 
dezynfekcji Pojemność: 5 L

ACE multi 
cleaning 1L

Najbardziej efektywny sposób na 
usuwanie plam z białych tkanin 
Jedyny wybielacz z unikalnym 
systemem ochrony tkanin 
Bezpieczny dla tkanin oraz pralki 
Doskonały w utrzymywaniu bieli 
podczas każdego prania Łatwy w 
użyciu
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GASTRONOMIA

FOTO opis produktu jednostka / ilość ilość uk cena netto

opak 100szt karton 35,00

opak 50 szt karton 137,15

Wieczko do kubka 330ml. opak 100 szt karton 86,86

Kubek polipropylenowy 500ml do piwa. opak 50 szt karton 115,71

opak 50 szt karton 122,73

opak 50szt karton 114,40

NACZYNIA JEDNORAZOWE

Talerz jednorazowy PP o średnicy 22 cm.

opak 100 szt karton 14,14

BIO Talerz opak 50 szt karton 21,26

opak 100 szt karton 9,26

nazwa 
produktu

opakowanie 
zbiorcze

Kubek PP 
200ml 

transparentn
y A'100

Kubek polipropylenowy 200ml do 
napojów.

Kubek 
papierowy 
300ml A'50

Papierowy kubek przeznaczony do 
gorących napojów

Wieczko do 
kubka 

papierowego 
300ml

Kubek PIWO 
500ml A'50

Kubek do 
shake

Kubek do shake do koktaili, deserów, 
pojemność do cechy 250ml, średnica 
95mm, opakowanie 50 szt.,KUBEK 
SHAKE KOKTAIL 250ml

WIECZKO PET 
WIECZKO PET Q95 Z WYPUKŁE 
OTWOREM NA SŁOMKĘ OPAKOWANIE 50 
SZT.

Talerz PP 22 
cm A'100

Bio talerz 26 cm 1 komorowy 
a’50 .Talerz w opcji trzy komorowej.

Flaczarka PP 
350ml A'100

Flaczarki do podawania zup i innych 
potraw, na zimno jak i na gorąco. 
Przeznaczone do podawania posiłków o 
temperaturze nie przekraczającej 90°C
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opak 100 szt karton 10,84

opak 200 szt karton 54,29

Przykrywka do pojemników G-4 350ml.

opak 200 szt karton 28,57

opak 200 szt karton 57,14

Przykrywka do pojemników G-4 500ml.

opak 200 szt karton 28,57

opak 25 szt karton 6,06

opak 50szt karton 4,99

LUNCH BOXY

opak 125szt karton 35,29

opak 125szt karton 35,29

opak 125szt karton 35,29

opak 125 szt karton 28,63

Pojemnik styropianowy na hambyurgera.

opak 125 szt karton 28,07

Flaczarka PP 
500ml A'100

Flaczarki do podawania zup i innych 
potraw, na zimno jak i na gorąco. 
Przeznaczone do podawania posiłków o 
temperaturze nie przekraczającej 90°C

Pojemnik 
ZUPA G4 

350ml BIS-
PAK A'200

Pojemnik G-4 z osobną  przykrywką - 
opakowanie 200 sztuk do dań gorących, 
zup, sosów, sałatek, surówek. Pojemnik 
nadający się do zgrzewu, mrożenia. 
Można stosować w kuchenkach 
mikrofalowych

Pokrywka do 
pojemnika 

ZUPA 350ml 
BIS-PAK 

A'200

Pojemnik 
ZUPA 500ml 

BIS-PAK 
A'200

Pojemnik G-4 z osobną przykrywką - 
opakowanie 500 sztuk do dań gorących, 
zup, sosów, sałatek, surówek. 

Pokrywka do 
pojemnika 

ZUPA 500ml 
BIS-PAK 

A'200

Pojemnik 
ZUPA 460ml 

PS A'25

Pojemnik do zupy 460ml wykonany z 
polistyrenu.

Pokrywka PP 
do pojemnika 
ZUPA 460ml 

A'50

Pokrywka do pojemnika ZUPA 460ml 
wykonana s polipropylenu.

Pojemnik 
obiadowy 
styropian 

niedzielony 
A'125

Menu Box niedzielony wykonany z 
polistyrenu. 

Pojemnik 
obiadowy 

styropian 2-
dzielny A'125

Menu Box niedzielony wykonany z 
polistyrenu. 

Pojemnik 
obiadowy 

styropian 3-
dzielny A'125

Menu box 3-dzielny wykoanny z 
polistyrenu.

Pojemnik 
obiadowy 

styropian 1/2 
obiadu 
A'1125

(15x24,6x6)

Menu box 1/2 obiadu, wykonany z 
polistyrenu.

Pojemnik 
HAMBURGER 

styropian 
A'125

(15x15,2x6)
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SZTUĆCE

opak 100 szt karton 3,00

Nóż PP A'100 opak 100 szt karton 3,00

opak 100 szt karton 3,89

opak 100 szt karton 2,14

opak 100 szt karton 57,14

POJEMNIKI DO ZGRZEWU

opak 400 szt karton 134,29

opak 400 szt karton 134,29

opak 400 szt karton 134,29

opak 400 szt karton 134,29

opak 400 szt karton 42,09

Widelec PP 
A'100

Widelec jednorazowy wyoanany z 
polipropylenu. Kolor biały

Nóż jednorazowy wykonany z 
polipropylenu. Kolor biały

Łyżka PP 
A'100

Łyżka jednorazowa wykonana z 
polipropylenu. Kolor biały.

Łyżeczka PP 
A'100

Mała łyżeczka z polipropylenu. Kolor 
biały.

Konfekcja 
zestaw

ZESTAW BIAŁY, SERWETKA, WIDELEC, 
NÓŻ, ŁYŻKA, OPAKOWANIE 250 SZTUK

Pojemnik 
obiadowy 
czarny do 
zgrzewu 

227x178x50 
A'400

   

Pojemnik obiadowy do z grzewu 
wykoanny z polipropylenu.

Pojemnik 
obiadowy 
czarny 2- 

komorowy do 
zgrzewu 

227x178x50 
A'400

Pojemnik obiadowy do z grzewu 
wykoanny z polipropylenu.

Pojemnik 
obiadowy 
czarny 3- 

komorowy do 
zgrzewu 

227x178x50 
A'400

Pojemnik obiadowy do z grzewu 
wykoanny z polipropylenu.

Pojemnik 
obiadowy 

czarny COLT 
do zgrzewu 
227x178x45 

A'320

Pojemnik obiadowy do z grzewu 
wykoanny z polipropylenu.

Pojemnik 
ZUPA 500ml 

czarny do 
zgrzewu 

A'100 BOL

Pojemnik ZUPA 500 ml czarny do 
zgrzewu.
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SERWETKI

opak 1x1 karton 1,99

opak 1x24 karton 4,67

Serwetki 33x33 1W białe A150

opak 1x10 karton 2,61

Serwetki 33x33 2W białe A'150

opak 1x10 karton 3,43

AKCESORIA I DODATKI

szt 1x1 karton 69,87

Folia aluminiowa 1,5kg

szt 1x1 karotn 27,79

Folia spożywcza 450mm.

szt 1x1 karton 9,60

Folia spożywcza 300mm.

szt 1x1 karton 7,05

szt 1x1 karton 13,91

szt 1x20 karton 3,51

Serwetki 
gastronomicz

ne 15x15 
CLARINA 

A'500

Serwetki gastronomiczne 15x15. 500 
sztuk.

Serwetki 
40x40 AHA 

POINT POINT 
2W

Serwetki 40x40cm Punta AHA białe. 
Składane 1/4, 2 warstwowe. W 
opakowaniu znajduje się 40 sztuk

Serwetki 
33x33 1W 
białe A'150

Serwetki 
33x33 2W 
białe A'150

Folia do 
zgrzewarki 
185x250mb

Folia do zgrzewarki. Szerokość 185mm, 
dlugość 250mb, 52 mikrony z peel

Folia 
aluminiowa 

1,5kg

Folia 
spożywcza PE 

450mm

Folia 
spożywcza PE 

300mm

Papier do 
pieczenia 
brązowy

Brązowy silikownowany papier do 
pieczenia 50m

Reklamówka 
na roli

Mocna reklamówka na roli, grubość 8 
mikronów, rozmiar: 22x6x44, na rolce 
160 reklamówek
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szt 1x20 worek 8,29
Reklamówka2
8x50 200 szt

Reklamówka jednorazowa 28x50 200 szt, 
mocna i wytrzymała
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FOTO opis produktu jednostka / ilość ilość uk cena netto

WÓZKI SERWISOWE

szt 1x1 karton 136,29

szt 1x2 karton 265,70

szt 1x2 karton 368,60

szt 1x1 karton 685,70

AKCESORIA

szt 1x1 szt 10,11

nazwa 
produktu

opakowanie 
zbiorcze

Wózek KING 
17L

Wiadro 17L na kółkach z 
wyciskaczem. Wymiary 
wysokość - 45 cm, szerokość - 
27 cm, długość - 45 cm.

Wózek 
serwisowy na 

stelażu 
chromowany

m 2501

Wózek serwisowy z wiadrami 
2x25L + wyciskaczem do mopa 
płaskiego. Wymiary wysokość – 
85 cm, szerokość - 40 cm, 
długość - 70 cm.

Wózek 
serwisowy z 
uchwytem na 
worek ZS02

Wózek serwisowy z wiadrami 
2x17L + wyciskacz do mopa 
płaskiego wraz z uchwytem na 
worek. Wymiary: wysokość – 95 
cm, szerokość -40 cm, długość 
- 80 cm.

Zestaw 
serwisowy 03

Zestaw serisowy: stelaż 
malowany proszkowo, 
podstawa i uchwyt do mopa, 
dwa wiadra 18 l, wyciskarka, 
uchwyt na worek,  worek 
materiałowy,  dwa wiaderka 6l - 
koszyczek metalowy na 
akcesoria. Wymiary w cm: 
dług.: 100, szer.: 70, wys.: 103

Wiadro z 
wyciskaczem 

14L

Wiadro 14 L z wyciskaczem do 
mopa sznurkowego.
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zestaw 1x1 zestaw 85,00

szt 1x1 szt 7,50

Mop paskowy KUCHCIK. szt 1x1 szt 4,13

szt 1x1 szt 38,60

szt 1x1 szt 11,50

szt 1x1 szt 16,39

szt 1x1x szt 16,37

szt 1x1 szt 10,99

VILEDA 
Professional 
ULTRA MAX

Zestaw VILEDA Professional. W 
skład zestawu wchodzi wiadro z 
wyciskaczem na mop płaski, 
stelaż wraz z mopem płaskim + 
kij.

VERTICELLO 
supercolor 

Dwukolorowy mop sznurkowy 
VERTICELLO supercolor VK-
300g.

KUCHCIK 
mop paskowy

Stelaż do 
mopa 

płaskiego 
40cm

Plastikowy stelaż do mopa 
płaskiego 40cm.

CLEAN MOP 
mikrofibra 40 

cm DUO 
(taśma+kisze

ń)

Gruby mop płaski 40 cm z 
mikrofibry na taśemkę 
dopasowaną do stelaża, 
dodatkowo wyposażony w 
kieszenie.

CLEAN MOP 
mikrofibra z 

docierką 
40cm DUO 
(taśma + 
kiszeń)

Gruby mop płaski 40 cm z 
mikrofirby + docierka. Mop na 
tasiemkę dopasowaną do 
stelaża, dodatkowo 
wyposażony w kieszeń.

CLEAN MOP 
bawełna 

40cm DUO 
(taśma + 
kieszeń)

Mop płaski 40 cm wykonany z 
bawełny. Zakończony 
pętelkami. Mop na taśmę 
dopasowana do stelaża, 
dodatkowo wyposażony w 
kieszenie. Jakość INTERMOP.

Kij 
aluminiowy 

140cm

Kij aluminiowy 140cm 
przeznaczony do stalażu na 
mop płaski
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szt 1x1 szt 2,99

szt 1x1 szt 13,50

szt 1x1 szt 8,50

Szczotka żelazko. szt 1x1 szt 2,80

Śmietniczka na kółkach. szt 1x1 szt 97,50

Zestaw leniuch. szt 1x1 szt 34,36

zestaw 1x1 zestaw 3,63

Szczotka do WC +kubeczek zestaw 1x1 zestaw 4,49

Ceny nie zawierają podatku Vat i są wyrażone w zł.

Kij drewniany 
120cm

Drewniany kij z gwintem i 
zawiszką o dlugości 120 cm.  
Dedykowany do mopów 
sznurkowych, szczoteki mioteł.

Zamiatacz  
35 cm

Szczotka/ zamiatacz z 
mieszanym włosiem dostępne 
szerokości: 30cm,  40cm, 
60cm.

Szczotka 
ryżówka

Szczotka ryżowka do silnych 
zabrudzeń.

Szcotka 
żelazko

Śmietniczka 
na kółkach 

CINDY

Zestaw 
leniuch 

metalowy

Szczotka + 
szufelka DUO

Zestaw DUO szczotka + 
szufelka.

Zestaw WC 
mini
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