
HYGIENICKÉ POTŘEBYHYGIENICKÉ POTŘEBY

Zásobník na toaletní papír TOP
Zásobní na toaletní papír o max. průměru 20 nebo 
26 cm. Je vyroben z plastu ABS. Uzamykatelný na 
klíč. Průhledný plastový průzor umožňuje kontrolu 
množství papíru v zásobníku. Barva průzoru: 
modrá, transparentní, šedá.
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obj. č. cena

799023 476,00
průměr

20 cm
26 cm
30 cm

rozměr (š x v h)

22 x 27,5 x 15,5 cm
28 x 32,5 x 14,5 cm
34 x 37,5 x 14,5 cm

799025
799027

573,00
620,00

Zásobník na toaletní papír CN bílý 
Nástěnný zásobník na role toaletního papíru 
o průměru max. 20 cm a 29 cm a šířce 10 cm. 
Vyroben je z bílého ABS plastu se světle šedou 
základnou.  Lze montovat na vruty i samolepky.
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Nástěnný zásobník na role toaletního 
papíru o průměru max. 24 cm a šířce 10 
cm. Vyroben je z modrého průhledného 
ABS plastu se světle šedou základnou. 
Lze montovat na vruty i samolepky.
Rozměry h x š x v: 130 x 250 x 260 mm

Nástěnný zásobník na role toaletního 
papíru o průměru max. 24 cm a šířce 10 
cm. Vyroben je z bílého ABS plastu se 
světle šedou základnou.  Lze montovat na 
vruty i samolepky.
Rozměry h x š x v: 130 x 250 x 260 mm
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799070 207,00
obj. č. cena

799069 207,00
obj. č. cena

Zásobník na toaletní papír modrýZásobník na toaletní papír bílý

obj. č. cena

799051 318,00
max.průměr

20 cm
29 cm

rozměr (h x š x v:)

130 x 240 x 260 mm
130 x 310 x 330 mm 799053 457,00

Zásobník na toaletní papír modrý Zásobník na toaletní papír bílý
Nástěnný zásobník na role toaletního papíru o průměru 
max. 24 cm a šířce  10 cm. Vyroben je z modrého 
průhledného ABS plastu se světle šedou základnou.  
Zámek na 4hranný klíč. 
Lze montovat  na vruty i samolepky. 
Rozměry h x š x v: 125 x 250 x 260 mm

Nástěnný zásobník na role toaletního papíru o průměru 
max. 24 cm a šířce 10 cm. Vyroben je z bílého ABS 
plastu se světle šedou základnou.  Zámek na 4hranný 
klíč. Lze montovat na vruty i samolepky. 
Rozměry h x š x v: 125 x 250 x 260 mm

z modrého
u základnou.  základnou.  k na 4hranný 

799071 246,00
obj. č. cena

799072 246,00
obj. č. cena

www.KancelarskePotreby.czwww.KancelarskePotreby.cz

ostrava@arbo.cz, www.KancelarskePotreby.cz
tel.: 596 134 551
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Toaletní papír v roli 2-vrstvý Toaletní papír v roli 2-vrstvý

Toaletní papír v roli 1-vrstvý

Bílý toaletní papír vyroben z celulózy. 2 vrstvy. Dodává se po balení 6 ks. Recyklovaný toaletní papír. Bělost 65%. 2 vrstvy. Dodává se po balení 6 ks.

Recyklovaný toaletní papír. Bělost 65%. 1 vrstva. Dodává se po balení 6 ks.

návinprůměr obj. č. cena

105000 144,00
105001 212,40

130 m
200 m
280 m

19 cm
24 cm
28 cm 105002 301,00

návinprůměr obj. č. cena

104110 122,00
104111 172,00

130 m
200 m
280 m

19 cm
24 cm
28 cm 104112 233,00

návinprůměr obj. č. cena

104103 100,00
104104 140,00

130 m
200 m
300 m

19 cm
24 cm
28 cm 104105 219,00

Toaletní papír v roli 1-vrstvý
Recyklovaný toaletní papír. Šedá barva. 1 vrstva. Dodává se po balení 6 ks.

návinprůměr obj. č. cena

104100 61,80
104101 103,14

130 m
200 m
300 m

19 cm
24 cm
28 cm 104102 142,15

Toaletní papír Elfi 1000
Toaletní papír 2 vrstvý, 1000 útržků, 
66 m návin. 

tní papír Elfi 1000
p
. 

ní papír Elfi 1000
ír 2 vrstvý, 1000 útržků, 

Toaletní papíryToaletní papíry

Bílý
Bělost 65%

Bělost 65%Šedý

Toaletní papír - Jumbo
Jednovrstvý. Šedý. 6 ks v balení.

oaletní papír v roli 2-vrstvý

dnovrstvý. Šedý. 6 ks v balení.

obj. č. cena

průměr 28 cm 104089 25,80
průměr 23 cm 104088 18,90
průměr 19 cm 104087 11,90

obj. č.

zelený 104061
růžový 104060
bílý 104059
žlutý 104062
cena 9,92

obsah obj. č. cena

oranžový 104069 19,83
modrý 104068 19,83

Toaletní papír Harmony Natural
Recyklovaný. 2 vrstvý. Návin 20,5 m. 4 ks v balení.

Zásobník na toaletní papír Stella
Určený na papír o maximálním průměru role 19 cm. Okénko na kontrolu množství papíru  
v zásobníku. Hrany jsou svařované a zabrušované. 
Zámek je zapuštěný do stěny výrobku. 
Uzamykatelný na klíč. 
Provedení mat nebo lesk (příplatek 200 Kč).
Rozměry (š x v x h) 22,3 x 23,4 x 11,5 cm.

rušované. 

Kč)
m.

ušované. 

).

799073 1590,00
obj. č. cena

Nakupujte přes internet www.KancelarskePotreby.cz
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Toaletní papír Harmony Classic

Toaletní papír Harmony aroma - 12 ks

Toaletní papír Elfi

Toaletní papír Exclusive Herbal

Toaletní papír Elfi premium

Toaletní papír 2 vrstvý. 21 m. 4 ks v balení. Bílý.

Toaletní papír 2 vrstvý, aromatický, 200 útržků. 23 m.  12 ks v balení. 
Dekorativní ražba oranžová.

Toaletní papír 2 vrstvý. 150 útžků. 8 ks v balení.  100% celulóza.

Toaletní papír 3 vrstvý. 8 ks v balení..

Toaletní papír 3 vrstvý. 8 ks v balení..

Toaletní papír 3 vrstvý. 8 ks v balení..

i

alení. Bílý.

ažba oranžová.
ý

104076 19,85
obj. č. cena

104010 59,50
obj. č. cena

104031 54,55
obj. č. cena

104081 46,28
obj. č. cena

Toaletní papír Harmony Toaletní papír Exclusive 
Toaletní papír 2 vrstvý. 650 útržků. Toaletní papír 3 vrstvý. 8 ks v balení. 

104063 13,22
obj. č. cena

104030 54,55
obj. č. cena

Toaletní papír Elfi 400
Toaletní papír 1 vrstvý, 400 útržků. Návin 30 m.

104002 2,20
obj. č. cena

Toaletní papír Harmony Soft
Toaletní papír 3 vrstvý aromatizovaný. 19 m. 4 ks v balení.p p ý ý

104014 28,25
obj. č. cena

obj. č. cena

zelená 104019 35,70
růžová 104018 35,70
žlutá 104020 35,70

Toaletní papíryToaletní papíry

Doprava zboží ZDARMA
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Zásobník na pap. ručníky Stella
Obsah 250 nebo 500 ks ručníků. Boční okénka na kontrolu obsahu ručníků. Hrany jsou 
svařované a zabrušované. Zámek je zapuštěný do stěny výrobku. Uzamykatelný na klíč. 
Provedení mat nebo lesk (příplatek 200 Kč) 

obj. č. cena

799040 1504,00
obsah

250 ks
500 ks

rozměr (š x v x h)

25,7x21,3x12,3 cm
28 x 37 x 10 cm 799041 1780,00

Zásobník na pap. ručníky TOP
Obsah do 250 nebo 500 ks ručníků. Vyrobeno z plastu ABS. 
Průhledný plastový průzor umožňuje kontrolu množství 
ručníků v zásobníku. Uzamykatelný na klíč. 
Barva průzoru: modrá, transparentní, šedá. 

obj. č. cena

799012 570,00
obsah

250 ks
500 ks

rozměr (š x v h)

28 x 26 x 14,5 cm
28 x 42 x 14,5 cm 799015 656,00

Zásobník nerez na papírové ručníky
Obsah 250 ks ručníků. Materiál nerez. Boční okénka na kontrolu obsahu ručníků.
Hrany jsou svařované a zabrušované. Zámek je zapuštěný do stěny výrobku.
Uzamykatelný na klíč. Provedení mat Rozměry (š x v x h): 25,7 x 21 x 12,3 cm

799034 1450,00
obj. č. cena

Zásobník na papírové ručníky CN 200 Zásobník na papírové ručníky CN 400
Nástěnný zásobník na papírové ručníky „Z“ nebo „C“, s kapacitou až 200 ks. Vyroben je z 
bílého ABS plastu se světle šedou základnou. Prostorově je velice nenáročný a elegantní, 
patří k nejmenším zásobníkům na ručníky standardní šířky.  Lze montovat na vruty i 
samolepky. Rozměry (h x š x v): 95 x 275 x 225 mm.

Nástěnný zásobník na papírové ručníky „Z“ nebo „C“, s kapacitou až 400 ks. Vyroben 
je z bílého ABS plastu se světle šedou základnou. Prostorově je velice nenáročný a 
elegantní, patří k nejmenším zásobníkům na ručníky standardní šířky.  Lze montovat na 
vruty i samolepky. Rozměry (h x š x v): 130 x 270 x 280 mm) h x š x v): 130 x 270 x 280 mm

799047 254,50
obj. č. cena

799046 330,00
obj. č. cena

Zásobníky na papírové ručníkyZásobníky na papírové ručníky

Koš na použité papírové ručníky
Je vyroben z lehkých hliníkových prutů potažených 
bílým PVC.  Velmi pohodlná obsluha.  Přizpůsobený na 
použití jednorázových polyethylenových sáčků. 
Obsah 47 litrů. Rozměr: (š x v x h) 34 x 54 x 26 cm.( )

799140 371,90
obj. č. cena

Drátěný koš závěsný
Je vyroben z lehkých hliníkových prutů potažených bílým 
PVC. Úchyty pro připevnění na stěnu. Upravený na použití 
jednorázových sáčků na odpadky. Objem 22 litrů. 
Rozměry (š x v x h): 32 x 35 x 24 cm.

799145 272,70
obj. č. cena

Nakupujte přes internet www.KancelarskePotreby.cz
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 Papírové ručníky Ekonom jednotlivé zelené

 Papírové ručníky ZZ Super bílé

Papírové ručníky ZZ Tow šedé Papírové ručníky ZZ Tow bílé 

Papírové ručníky ZZ Econom bílé 

Papírové ručníky ZZ Cliro bílé 

Papírové ručníky ZZ Tow zelené 1 vrstvé

 Papírové ručníky Ekonom jednotlivé šedé
Recyklované, vymačkávané. 1 vrstvé. Rozměr 25x23 cm. Do zásobníků na jednotlivé ručníky.
V krabici 20 x 250 ks. Cena za jeden balíček (250 ks)

Vymačkávané, recyklované, pevné, 1-vrstvé.  Rozměr ručníku: 25 x 23 cm.
V kartonu je 20 balíčků po 200 ks ručníků.

Jednovrstvé šedé ručníky. Rozměr 25x23 cm. 1-vrstvé. Vhodné do zásobníků na jednotlivé 
ručníky. Balení v krabici - 5000 ks / 20  balíčků.

Dvouvrstvé bílé ručníky. Rozměr 22x24 cm. 2-vrstvé. Vhodné do zásobníků na jednotlivé 
ručníky. Balení v krabici - 3000 ks / 20  balíčků

Jemné, vymačkávané, tenké, vhodné i pro použití místo papírových kapesníků, výběrový recykl, 
bělost 75%, bez zápachu. Velikost útržku: 23x25 cm.  V balení je 20 balíčků po 250 ks.

Bílé 1 vrstvé ručníky. . Rozměr 25x23 cm. Do zásobníků na jednotlivé ručníky.
Balení v krabici 4000 ks, 20  balíčků.

 

Jednovrstvé zelené ručníky. 5000 ks v balení. Rozměr 25x23 cm. Do zásobníků na jednotlivé 
ručníky. 

Recyklované, vymačkávané. 1 vrstvé. Rozměr 25x23 cm. Do zásobníků na jednotlivé ručníky.
V krabici 20 x 250 ks. Cena za jeden balíček (250 ks)

é č ík ZZ T š dé

105041 17,40
obj. č. cena

105043 744,00
obj. č. cena

105063 290,00
obj. č. cena

105059 408,30
obj. č. cena

105046 297,50
obj. č. cena

105055 391,00
obj. č. cena

105064 290,00
obj. č. cena

105042 17,40
obj. č. cena

Papírové ručníkyPapírové ručníky

2 vrstvé

Poskytneme vám náhradní plnění
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Papírové ručníky ZZ Karen bílé
Bílé vymačkávané ručníky vyrobené z celulozy. Rozměr 25x23 cm. Do zásobníků na jednotlivé 
ručníky. Bílá barva. Balení v krabici - 20 balíčků.

Papírové ručníky ZZ bílé
Bílé ručníky. 4000 ks v balení. Rozměr 25x23 cm.  Do zásobníků na jednotlivé ručníky. 
Bělost 65%. Balení v krabici - 20 balíčků.

množství obj. č. cena

4000 ks1-vrstvé 105056 442,20
3200 ks2-vrstvé 105054 463,50

množství obj. č. cena

4000 ks1-vrstvé 105045 385,00
3200 ks2-vrstvé 105050 401,70

Bělost 65%Bílé

 Papírové ručníky jednotlivé šedé  Papírové ručníky jednotlivé zelené
Vymačkávané. Rozměr 25x23 cm. Do zásobníků na jednotlivé ručníky.
V krabici 20 x 250 ks. Cena za jeden balíček (250 ks)

Vymačkávané. Rozměr 25x23 cm. Do zásobníků na jednotlivé ručníky.
V krabici 20 x 200 ks. Cena za jeden balíček (200 ks)

105040 25,00
obj. č. cena

105030 25,00
obj. č. cena

Papírové ručníkyPapírové ručníky

Papírové ručníky zelené 13 cm - 12 ks
Zelené recyklované ručníky. 1 vrstva. Průměr 13 cm.
 Šířka role 20 cm. Návin 65 m. Balení 12 ks.

105112 182,60
obj. č. cena

Papírové ručníky zelené 19 cm - 6 ks
Zelené recyklované ručníky. 1 vrstva.  Šířka role 20 cm.
 Návin 150 m. Balení 6 ks.

105110 211,60
obj. č. cena

Papírové ručníky 19 cm
Bílé recyklované ručníky. Bělost 65%. Šířka role 20 cm.
Dodáváme v balení 6 ks.váme v balení 6 ks.

návinvrstev obj. č. cena

105107 254,55
105106 299,60

150 m
138 m

1-vrstvé
2-vrstvé

Bělost 65%

Papírové ručníky bílé 19 cm - 6 ks
Bílé recyklované ručníky. Bělost 65%. 2-vrstvé. 
Šířka role 21 cm. Návin 120 m. Balení 6 ks. Cena za balení.

105122 182,70
obj. č. cena

Bělost 65%

Nakupujte přes internet www.KancelarskePotreby.cz
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Papírové ručníky bílé 13 cm - 12 ks

Papírové ručníky bílé 13 cm - 12ks

Papírové ručníky bílé 19 cm - 6 ks
Bílé ručníky vyrobené z celulózy. 2-vrstvé. Šířka role 21 cm. 
Návin 50 m. Balení 12 ks.

Bílé recyklované ručníky. Bělost 65%. 2-vrstvé. 
Šířka role 21 cm. Návin 50 m. Balení 12 ks.

Bílé ručníky vyrobené z celulózy. 2-vrstvé. Šířka role 21 cm. 
Návin 120 m. Balení 6 ks. Cena za balení..

m.
ení 12 ks. 20 m. Balení 6 ks. Cena za balení..

105121 359,50
obj. č. cena

105120 254,60
obj. č. cena

105123 427,30
obj. č. cena

Papírové ručníky bílé 13 cm/12 ks Papírové ručníky bílé 19 cm - 6 ks
Bílé ručníky vyrobené z celulózy.  Šířka role 20 cm.
Dodáváme v balení 12 ks.

Bílé ručníky vyrobené z celulózy. Šířka role 20 cm.
Dodáváme v balení 6 ks.váme v balení 12 ks.

návinvrstev

215 m
150 m

1-vrstvé
2-vrstvé

obj. č. cena

105101 404,20
105100 407,50

návinvrstev obj. č. cena

105103 355,40
105102 349,60

90 m
65 m

1-vrstvé
2-vrstvé

Papírové ručníkyPapírové ručníky

Bělost 65%

Bílé Bílé

Bílé
Bílé

Doprava zboží ZDARMA

Ručníky v rolích bílé
Vyjmutí speciální dutinky umožňuje odvíjení papíru ze středu role. 
1-vrstvé vymačkávané. Do zásobníků Mini a Maxi.
malé - průměr 13 cm, výška 20 cm, délka 116 m
velké - průměr 20 cm, výška 20 cm, délka 320 m

obj. č. cena

malé 799201 54,50
velké 799207 118,20

Ručníky v rolích super bílé
2-vrstvé, vymačkávané, perforované. Do zásobníků Mini a Maxi.
malé - průměr 13,5 cm, výška 21 cm, délka 75 m
velké - průměr 20 cm, výška 23 cm, délka 150 m
Vyjmutí speciální dutinky umožňuje odvíjení papíru ze středu role.

obj. č. cena

malé 799200 49,00
velké 799208 116,50

píru ze středu role.

 Ručníky v rolích zelené
Vymačkávané. Dvě velikosti. Do zásobníků Mini a Maxi.
malé - průměr 13 cm, výška 20 cm, délka 90 m
velké - průměr 20 cm, výška 20 cm, délka 180 m

obj. č. cena

malé 799180 29,75
velké 799190 59,50
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Zásobník na ručníky v roli TOPTOP
Pro použití ručníků o max. průměru 14,4 
nebo 20,5 cm a max výšce 23 cm.  
Vyrobeno z plastu ABS. Reduktor umístěný  
ve spodní části zásobníku zabraňuje 
samovolnému vypadávání papíru, ale papír 
v otvoru je snadno dostupný. Uzamykatelný 
na klíč. Průhledný plastový průzor umožňuje 
kontrolu množství papíru v zásobníku. 
Barva průzoru: modrá, transparentní, šedá. 

obj. č. cena

799018 537,20
průměr

14,4 cm
20,5 cm

rozměr (š x v h)

17 x 33 x 17,5 cm
22 x 35,5 x 23 cm 799020 589,30

Automatický dávkovač pap. ručníků v rolích TOP MAXI
Je určen na papírové ručníky v rolích Automatic. 
Pouze použití těchto ručníků zajistí správné fungování 
dávkovače. Provedení v barvě bílé. Vyroben z plastu 
ABS. Okénko pro kontrolu množství ručníků v barvě 
šedé nebo modré. Mechanismus, který při zatažení za 
papírový ručník automaticky z role oddělí list papíru o 
délce 27,5 cm. Uzamykatelný na klíč. Rozměry (š x v x 
h) 26,5 x 40 x 24,5 cm.

799016 1868,00
obj. č. cena

Pap. ručníky Automatic - Economy

Pap. ručníky Automatic 1 vrstvé Pap. ručníky Automatic 2 vrstvé

Zelené jednovrstvé ručníky v roli. Gramáž 45g/m2. 
Do zásobníků Maxi Automatic. Průměr 20 cm, 
výška 20 cm, délka 250 m.

Super bílé, vymačkávané, měkké, 100% celulóza. 1-vrstvé
Určené do automatického dávkovače ručníků Automatic MERIDA TOP. 
Průměr 20 cm, výška 20,5 cm, délka 270 m.

Super bílé, měkké, vymačkávané, 100% celulóza. 2-vrstvé.
Určené do automatického dávkovače ručníků Automatic MERIDA TOP. 
Průměr 18,5 cm, výška 21 cm, délka 140 m.

st
1

om

Pr

stvé
1-vrstvé
matic MEERRIDA TOP. 

799175 149,00
obj. č. cena

799174 295,00
obj. č. cena

799176 160,30
obj. č. cena

Papírové ručníkyPapírové ručníky

Poskytneme vám náhradní plnění

Zásobník CN modrý na ručníky v roli 

Dodáváme tekutá mýdla
včetně dávkovačů

Nástěnný zásobník na papírové ručníky v 
roli o rozměru průměr 20x22 cm odvíjené 
středem. Vyroben je z modře tónovaného 
transparentního plastu se světle šedou 
základnou. Je praktický do provozů kde je 
potřeba různě veliké jednorázové papírové 
utěrky jako jsou kuchyně a dílny.  
Lze montovat pouze na vruty. 
Rozměry: (h x š x v) 21 x 22 x 31 cm.

799131 442,15
obj. č. cena

Zásobník CN bílý na ručníky v roli 
Nástěnný zásobník na papírové ručníky v roli 
o rozměru průměr 20x22 cm odvíjené středem. 
Vyroben je z modře tónovaného transparentního 
plastu se světle šedou základnou. Je praktický do 
provozů kde je potřeba různě veliké jednorázové 
papírové utěrky jako jsou kuchyně a dílny.  
Lze montovat pouze na vruty. 
Rozměry: (h x š x v) 21 x 22 x 31 cm.

799130 442,15
obj. č. cena

ý č ík li
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Čistivo Ekonomik
4 vrstvé. Vymačkávané, perforované. Určené k rychlému 
absorbování vody, olejů, šmíru, atd. Délka 150 m. 
Šířka 29 cm.

799210 566,10
obj. č. cena

Čistivo super bílé z celulózy Průmyslové papír. role TOP 1000
100% celulóza. 2 vrstvé. Perforované. Silně absorpční. 
Nepouští vlákna. Délka 740 m, šířka 26 cm. Jednovrstvé, světlehnědé – určené k rychlému absorbování 

vody, olejů, šmíru atd. – délka 1000 metrů, šíře role 32 cm, 
průměr 37 cm

799215 676,90
obj. č. cena

799211 949,60
obj. č. cena

Čistivo zelené - 2 ks Čistivo 2vrstvé bílé - 2 ks
Zelené recyklované čistivo. 1 vrstvé. Průměr 28 cm.  Šířka role 27 cm. Bílé čistivo vyrobeno z celulozy. 2 vrstvé. Průměr 26 cm. Návin 310 m. Šířka role 27 cm

Bílé

Průmyslové ručníky ve velkých rolích - bílé
Univerzální bílé, 2 vrstvé. Délka 410 m, šířka 28 cm.

799160 414,90
obj. č. cena

Průmyslové ručníky ve velkých rolích - zelené
Univerzální zelené, vymačkávané. Délka 400 m, šířka 30 cm. 1 vrstvé.

799170 205,80
obj. č. cena

 Stojan na papírové ručníky v rolích
Je vyroben z ocelových trubek. Poniklovaný nůž na odtržení 
papírového ručníku. Vyjímečně dlouhá životnost, stabilní a 
odolný proti poškrábání. 
Rozměr: (š x v x h) 50 x 85 x 60 cm.

rolích
odtržení 
bilní a 

799150 1162,00
obj. č. cena

Úchyt na průmyslová čistiva v rolích
Je vyroben z ocelových trubek. Poniklovaný nůž na odtržení čistiva. 
Odolný proti poškrábání. Rozměry (š x v x h): 50 x 35 x 60 cm.

799155 810,00
obj. č. cena

návinvrstev obj. č. cena

105108 260,30
105109 290,10

380 m
190 m

1-vrstvé
2-vrstvé

návinvrstev obj. č. cena

105104 438,00
105105 479,30

310 m
380 m

2-vrstvé
2-vrstvé

Nakupujte přes internet www.KancelarskePotreby.cz

Průmyslové ručníkyPrůmyslové ručníky
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Mop acrylový zametací

Mop bavlněný C-Sonic

Mop Corridor Flo 

Mop bavlněný Agua

Mop třášňový

Mop jazykový Corridor Luck

Mop mikrofázový Zebra Mop mikrofázový Corridor 

Mop kapsový vhodný pro všechny běžné skládací držáky. Vhodný pro všechny hladké povrchy 
- laminátové podlahy, parkety, PVC podlahy. Je určen na suché vytírání, zametání.
Ideální řešení pro odstraňování odolných skvrn. Vysoce kvalitně zpracované šití.
Dvojité kapsy na obou stranách (šířka 11 cm)

Mop kapsový vhodný pro všechny běžné skládací držáky. Kvalitně zpracované šití.
Důkladně pohlcuje tekutiny a nečistoty, je velmi savý. Ideální na mokré, vlhké vytírání.
Vyroben z bavlny/polyesteru. Dvojité kapsy na obou stranách (šířka kapsy 11,5 cm).
Omyvatelný až do 90 °C.

Mop kapsový vhodný pro všechny běžné skládací držáky. Vhodný pro všechny hladké povrchy 
- laminátové podlahy, parkety, PVC podlahy. Ideální řešení pro odstraňování odolných skvrn.
Vysoce kvalitně zpracované šití. Dvojité kapsy na obou stranách 

Mop kapsový vhodný pro všechny běžné skládací držáky. Vysoce kvalitně zpracované šití.
Důkladně pohlcuje tekutiny a nečistoty, je velmi savý. Ideální na mokré, vlhké vytírání.
Vyroben z bavlny/polyesteru. Dvojité kapsy na obou stranách.

Důkladně pohlcuje tekutiny a nečistoty, je velmi savý. Ideální na mokré, vlhké vytírání.
Omyvatelný až do 90 °C. Nepoužívat chlor a bělidla.

Mop jazykový i s kapsou, vhodný pro všechny běžné držáky jayzkových mopů.
Vysoce kvalitně zpracované šití. Důkladně pohlcuje tekutiny a nečistoty, je velmi savý.
Ideální na mokré, vlhké vytírání. Složení: 50% bavlna, 50% polyester.

Mop kapsový vhodný pro všechny běžné skládací držáky. Vhodný pro všechny hladké povrchy 
- laminátové podlahy, parkety, PVC podlahy. Ideální řešení pro odstraňování odolných skvrn.
Vysoce kvalitně zpracované šití. Dvojité kapsy na obou stranách (šířka 12 cm). Omyvatelný až 
do 90 °C. Nepoužívat chlor a bělidla. Rozměr: 40 x 12 cm

Mop kapsový vhodný pro běžné skládací držáky. Vhodný pro všechny hladké povrchy - 
laminátové podlahy, parkety, PVC podlahy. Nedrží tolik vody jako bavlna. Ideální řešení 
pro odstraňování odolných skvrn. Vysoce kvalitně zpracované šití. Dvojité kapsy na obou 
stranách (šířka 11 cm). omyvatelný až do 60 °C. Nepoužívat chlor a bělidla. 
Rozměr: 40 x 11 cm.

rozměry obj. č. cena

40 cm 799427 81,00

60 cm 799429 61,40
50 cm 799428 86,80

80 cm 799430 74,90

rozměry obj. č. cena

40 x 16 cm 799410 64,50
60 x 12 cm 799412 79,35
80 x 12 cm 799413 102,50

kapsy na obou stranách (šířka 11 cm)

vatelný až do 90 C.

rozměry obj. č. cena

velm  savý. I eáln
hlor

ý pro všechny hla
y jako bavln

šití. D

elmi savý. Ideá
or a bělidla.

ěr: 40 x 11 cm.

rozměry obj. č. cena

40 x 12 cm 799420 92,60
50 x 13 cm 799421 95,00

rozměry obj. č. cena

50 x 14 cm 799424 59,50
60 x 11 cm 799425 64,50

obj. č. cena

350 g 799422 94,20
500 g 799423 114,00

rozměry obj. č. cena

40 x 11 cm 799418 89,30
50 x 13 cm 799419 94,20

799417 86,80
obj. č. cena

799431 74,40
obj. č. cena

Mytí podlahyMytí podlahy

Nakupujte přes internet www.KancelarskePotreby.cz
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Hliníková tyč pro upevnění mopu

Držák zametacího mopu drátěný Držák mopu NC

Držák mopu Profi Úchyt s magnetem pro ploché mopy

Držák mopu
Aluminiová tyč s dírkou pro upevnění k mopu.  
Délka 130 cm -průměr 22 mm
Délka 140 cm -průměr 23 mm.

Kovový držák na zametací mopy. Otočný plastový kloub.
Vhodný pro všechny standardní zametací mopy.

Skládací držák na ploché mopy. Odolný plast.
Otočný kloub. Vhodný pro všechny standardní mopy.

Oboustranný skládací držák na ploché mopy. Odolný plast.
Otočný kloub. Vhodný pro všechny standardní mopy.

Skládací držák s magnetem. Odolný plast pro delší životnost. 
Otočný kloub. Vhodný pro všechny standardní mopy.

Oboustranný skládací držák na ploché jazykové mopy. Odolný 
plast. Otočný kloub. Vhodný pro všechny standardní mopy.

délka obj. č. cena

130 cm 799258 70,30
140 cm 799259 119,00

rozměry obj. č. cena

80 x 9 cm 799453 76,00
50 x 13 cm 799454 57,00
40 x 9 cm 799455 47,50

ardní mopy. dardní mopy.

rozměry obj. č. cena

50x13 cm 799462 89,30
60x10 cm 799461 90,90
80x10 cm 799460 119,00

rozměry obj. č. cena

40 x 11 cm 799458 193,40
50 x 12 cm 799459 218,20

rozměry obj. č. cena

40 x 11 cm 799457 257,90
50 x 12 cm 799456 295,00

Krystal mýdlový čistič Krystal na podlahy
Přípravek na podlahu s obsahem včelího vosku pro dokonalé čištění a ochranu povrchů 
dřevěných a plovoucích podlah. Mytí podlah beze šmouh. Efekt lesklých ploch. 
Vhodné i pro plovoucí podlahy. Přírodní povrchová ochrana povrchů.Použitelnost na veškeré 
druhy nesavých materiálů a nábytku. Snížená pěnivost. bytku. Snížená pěnivost.

obj. č. cena

750 ml 800616 28,10
5 kg 800637 157,00

Přípravek na podlahu s obsahem Alfalkoholu pro dokonalé čištění a ochranu všech nesavých 
povrchů včetně plovoucích podlah. Mytí podlah beze šmouh – efekt lesklých ploch. 
Zvýšená mycí síla Alfaalkoholu.  

obj. č. cena

750 ml 800617 27,00
5 kg 800624 244,60

Mytí podlahyMytí podlahy

rozměry obj. č. cena

40 x 11 cm 799450 244,60
50 x 12 cm 799451 292,60

Doprava zboží ZDARMA
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Úklidový vozík

Úklidový vozík Úklidový vozík MO4

Úklidový vozík
Úklidový vozík s dvěmi kbelíky s kapacitou 2 x 20 l, 
vhodný pro komerční použití. Chromovaná rukojeť 
se dá překlápět na obě strany podle potřeby obsluhy. 
Univerzální pákový ždímač. Vozík je vybaven plastovými 
kolečky s ochranou proti nárazu a poškození stěn 
a nábytku.
Celkový rozměr š x d x v: 65 x 33 x 48 cm.

Vozík je vybaven dvěmi vědry o objemu 
15 litrů. Rám vozíku je vyroben z 
ocelových chromovaných trubek s 
velmi dobrou tuhostí. vozík je vybaven 
rámem pro zavěšení plastového pytle 
na odpadky. Zajištění pytle na rámu je 
řešeno plastovými svorkami. 4 otočná 
kolečka o průměru 75 mmm s plastovými 
chrániči proti poškození stěn a nábytku. 
Univerzální pákový ždímač včetně vložky 
žďímače. Rukojeť se dá překlápět na obě 
strany podle potřeby obsluhy. 
Celkový rozměr š x d x v: 
40 x 95 x 105 cm

Úklidový vozík s dvěmi kbelíky s kapacitou 2 x 20 l. Rám vozíku 
je vyroben z odolného plastu.Chromovaná rukojeť se dá překlápět 
na obě strany podle potřeby obsluhy. Univerzální pákový ždímač. 
Vozík je vybaven plastovými kolečky s ochranou proti nárazu 
a poškození stěn a nábytku. Vhodný pro použití 
ve všech oblastech, je lehce ovladatelný 
a snadno se přenáší..

Ú
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ov
po
vy
š
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Ú
je
n
V
a
v
a

citou 2 x 20 l,
vaná rukojeť
otřeby obsluhy. 
ybaven plastovými
kození stěn 

8 cm.

Chromovaná konstrukce na otáčivých kolečkách,  dvě vědra o objemu 13 litrů, dvě vědra 
o objemu 20 litrů,  ždímač na mopy,  kovový košík.
Rozměry š x v x h: 110 x 115 x 54 cm

Ú
C
o
R

u 
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ky
bě
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y 
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íky s kapaci

a mopy,  kovový košík.
5
a mopy,  kovový košík.
5 x 54 cm

to
an
niv
oc
o 
ý 

itoou 0 á o u
á rukojeť se dá překlápět 
verzální pákový ždímač. 

chranou proti nárazu
použití 

ou 2 x 20 l. Rám vozíku

799353 1584,30
obj. č. cena

799339 2338,00
obj. č. cena

799344 7768,00
obj. č. cena

799352 1233,00
obj. č. cena

Úklidové vozíkyÚklidové vozíky

Ladi plus mýdlový čistič Ladi na podlahu 5 kg
Účinně čistí, osvěžuje, ošetřuje, odstraňuje prach a 
vrací ztracený lesk všem typům dřevěných povrchů 
( plovoucím podlahám, parketám, dveřím, rámům, 
nábytku, stolům, ... ). Obsahuje kokosové mýdlo. 
Obsah 1 l.

Universální přípravek na mytí podlah a 
podlahových krytin. Příjemná květinová vůně.
Balení 5 kg.

800926 39,50
obj. č. cena

800934 99,17
obj. č. cena

DOPRAVADOPRAVA
ZDARMAZDARMA

ZBOŽÍ ZBOŽÍ 
PŘINESEMEPŘINESEME
AŽ NA VÁŠ AŽ NA VÁŠ 

STŮLSTŮL
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Objednávání zboží:
Při objednávce uveďte číslo akce 6/15, objednávkové číslo výrobku, název, cenu, barvu. Uveďte rovněž fakturační adresu a dodací adresu, 

na kterou požadujete zboží dopravit, je-li jiná než fakturační adresa. Objednávky pište na ostrava@arbo.cz
ARBO CKP s.r.o., Teslova 12, 702 00 Ostrava, tel.: 596 134 551, fax: 596 134 612 nebo 800 178 423

www.kancelarskepotreby.cz

Ceny bez DPH. Platnost do 31.9.2016 nebo do vyprodání zásob. Doprava zdarma při objednávce nad 1500 Kč bez DPH.

Zaměstnáváme osoby znevýhodněné svým zdravotním postižením a nákupem zboží tak podpoříte práci těchto osob. Domníváme se, že handicapované osoby nepotřebují lítost, 
ale možnost seberealizace, potřebují pocit prospěšnosti, uznání, potřebují respekt. Potřebují kolektiv. Firmy a organizace, 
které zaměstnávají více než 25 pracovníků si můžou nákupy uplatnit jako náhradní plnění a ušetřit tak 35,7 % na odvodu do státního rozpočtu. 
Využijte veškerých zákonných možností, jak ušetřit a přesto podpořit osoby se zdravotním postižením.


