
Doprava zboží zdarma

Drogerie a hygiena
tel.: 596 134 551, ostrava@arbo.cz, www.KancelarskePotreby.cz

Papírové ručníky Katrin Classic

Papírové ručníky Katrin BasicPapírové ručníky Katrin Classic

Jemné papírové utěrky pro příjemné a hygienické utírání rukou. Velká schopnost absorpce 
pro maximální spokojenost uživatele. Vysoká pevnost pro účinné utírání rukou.
Rozměr 23 x 23 cm, barva bílá, 2 vrstvé, balení  3000 ks.

Papírové ručníky 2-vrstvé. Rozměry ručníku 224x230mm, barva přírodní bílá. 
Handy Pack = 21 balíčků/1 balíček = 150 ks ručníků. Baleno ve výhodném kompaktním 
balení s ergonomickým úchytem 
pro snadné a pohodlné přenášení.

Papírové ručníky 2-vrstvé. Rozměry ručníku 224x230mm, barva bílá. 
Handy Pack = 21 balíčků/1 balíček = 150 ks ručníků. Baleno ve výhodném kompaktním 
balení s ergonomickým úchytem
 pro snadné a pohodlné přenášení.

ček = 150 ks ručníků. Baleno ve výhodném kompaktním 
m

ní.

k = 150 ks ručníků. Baleno ve výhodném kompaktním

í.

105052 408,26
obj. č. cena

105080 390,08
obj. č. cena

105081 433,06
obj. č. cena

Bílé

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

y j
bici - 5000 ks / 20  balíčků.

105071 290,00
obj. č. cena

 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 61,16

Papírové ručníky bílé 13 cm - 12 ks
Bílé recyklované ručníky. Bělost 65%. 2-vrstvé. 
Šířka role 21 cm. Návin 50 m. 
Balení 12 ks.

s
y y

ířka role 21 cm. Návin 50 m. 
al

a o e c á 50
ení 12 ks.

105120 309,90
obj. č. cena

Bělost 65%

Papírové ručníky ZZ bílé
Bílé jednovrstvé vymačkávané ručníky vyrobené z celulozy. Rozměr 25x23 cm. Do zásobníků 
na jednotlivé ručníky. Bílá barva.  5000 ks.ručníky. Bílá barva.  5000 ks.

Bílé

Papírové ručníky zelené
Zelené 1 vrstvé ručníky. Do zásobníků na jednotlivé ručníky.
Balení v krabici 5000 ks, 20  balíčků.

 

ík K t i Cl i

ks, 20  balíčků.

105070 290,00
obj. č. cena

105057 455,00
obj. č. cena
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 Papírové ručníky Ekonom jednotlivé zelené

 Papírové ručníky ZZ Super bílé

Papírové ručníky ZZ bílé  - celulózaPapírové ručníky ZZ Econom bílé 

 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. 4000 ks.

Dvouvrstvé bílé ručníky. Rozměr 22x24 cm. 2-vrstvé. Vhodné do zásobníků na jednotlivé 
ručníky. Balení v krabici - 3200 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. 5000 ks. 

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 bílé l ló

20 balíčků po 250 ks. 5000 ks. 20 balíčků po 250 ks. 5000 ks. 

105041 18,20
obj. č. cena

105043 744,00
obj. č. cena

105072 463,64
obj. č. cena

105046 310,00
obj. č. cena

105042 18,20
obj. č. cena

2 vrstvé

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.

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

Bílé Bílé

Papírové ručníky

Doprava zboží ZDARMA

DOPRAVADOPRAVA
ZDARMAZDARMA

ZBOŽÍ ZBOŽÍ 
PŘINESEMEPŘINESEME
AŽ NA VÁŠ AŽ NA VÁŠ 
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Papírové ručníky bílé 13 cm - 12 ksPapírové ručníky bílé 19 cm - 6 ks
Bílé ručníky vyrobené z celulózy. 2-vrstvé. Šířka role 20 cm. 
Návin 55 m. Balení 12 ks.

Bílé ručníky vyrobené z celulózy. 2-vrstvé. Šířka role 20 cm. 
Návin 110 m. Balení 6 ks. Cena za balení..

20 cm.0 c
ení 12 ks.0 m. Balení 6 ks. Cena za balení..

105116 359,50
obj. č. cena

105115 427,27
obj. č. cena

Papírové ručníky

Bílé
Bílé

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 52,70
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 49,59
velké 799208 119,83

píru ze středu role.

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

105106 299,60
obj. č. cena

105107 254,55
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 - 1 vrstvé Papírové ručníky 19 cm bílé - 2 vrstvé
Bílé recyklované ručníky. Bělost 65%. Šířka role 20 cm. Návin 150 m.
Dodáváme v balení 6 ks.

Bílé recyklované ručníky. Bělost 65%. Šířka role 20 cm. Návin 138 m. 
Dodáváme v balení 6 ks.

105107 254,55

áme v balení 6 ks.

105107 254 55
obj. č. cena

105106 299,60

y y %
váme v balení 6 ks.

obj. č. cena

me v balení 6 ks.

Bělost 65% Bělost 65%

Poskytneme vám náhradní plnění
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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 550,00
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 680,00
obj. č. cena

799211 954,00
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.

í. 

799150 1220,00
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 849,00
obj. č. cena

Průmyslové ručníky

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 438,00
obj. č. cena

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

799170 215,00
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 522,31

310 m
380 m

2-vrstvé
2-vrstvé

Více než 8000 položek skladem
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Zásobník na papírové ručníky
Nástěnný zásobník na papírové ručníky s úzkým dvojtým skladem „Z“ nebo „C“, s kapacitou 
až 200ks. Vyroben je z bílého ABS plastu. Prostorově je velice nenáročný a elegantní, patří 
k nejmenším zásobníkům na ručníky standardní šířky.  Lze montovat na vruty i samolepky.
Rozměry (š x v x h): 270 x 280 x 140 mm.0 x 280 x 140 mm.

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

799033 280,00
obj. č. cena

Zásobník na papírové ručníky CN 200Zásobník 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( )

799047 260,33
obj. č. cena

799046 335,54
obj. č. cena

Zásobníky 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 384,30
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 272,73
obj. č. cena

Doprava zboží ZDARMA
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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

Mechanický podavač ručníků v rolích TOP MAXI
Mechanický podavač papírových ručníků v 
rolích MAXI, který navzdory svému malému 
rozměru pojme velkou roli ručníku o délce 250 
metrů, která při řezání každých 24 cm dává 
více než 1000 ručníků z role! Tak není potřeba 
častá výměna role. Další výhodou zařízení je 
jeho řezací mechanismus, který je mimořádně 
jednoduchý ve své konstrukci, a proto spolehlivý 
a účinný, pracuje velmi hladce a jemně. Řezací 
nůž je vyroben ze super tvrdého materiálu, 
odolný proti otupení a deformaci plastu. Celé 
zařízení je vyrobeno z vysoce kvalitního ABS 
plastu. Šedé okénko pro kontrolu aktuálního 
množství ručníků v podavači.

0 

a

ě
ivý
cí

ýýýýýýýý 

CTS302 1950,00
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.élka 140 m.

vr
za

Au U
Průměr 18,5 

rstvé
a. 1-vrstvé1 t é

utomatic MERIDA TOP. 
Průměr

799175 189,00
obj. č. cena

799174 355,00
obj. č. cena

799176 185,00
obj. č. cena

Papírové ručníky

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 499,17
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 499,17
obj. č. cena

strana 20

Poskytneme vám náhradní plnění
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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.

TOP
o 

ož

TOP
26 cm. 

žství 

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 Zásobník na toaletní papír CN stříbrný 
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.

Nástěnný zásobník na role toaletního papíru 
o průměru max. 20 cm a 29 cm a šířce 10 cm. 
Vyroben je ze stříbrně pokoveného ABS plastu .  
Lze montovat na vruty i samolepky.

p p ý
o íru
řce
stu
vat

N
o 
Vy
Lz

papíru
e 
u se 
t na 

apír CN stříbrný 
pír
0 c
pla

u
cm.
astu .  

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. 19 cm a šířce 
10 cm. Vyroben je z modrého bílého 
plastu. Lze montovat na vruty i samolepky. 
Rozměry h x š x v: 130 x 260 x 270 mm

Lze montovat na vruty i samolepky.Rozměryy y yy h x š x v: 130 x 250 x 260 mmy h x š x vy v: 130 x 250 x 260 mmh x š x v
pky

m
ky. 

799074 322,31
obj. č. cena

Zásobník na toaletní papír Zásobník na toaletní papír Jumbo

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

obj. č. cena

799061 495,87
max.průměr

20 cm
29 cm

rozměr (h x š x v:)

130 x 240 x 260 mm
130 x 310 x 330 mm 799062 593,40

Toaletní papíry

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.

role 19 cm.
ás
ám
ate

m.

le 19 cm.
sobníku. 
mek
elný

799073 1670,00
obj. č. cena

obj. č.

bílý 799069
modrý 799070
cena 265,00

Toaletní papír v roli 1-vrstvý - bílý
Recyklovaný toaletní papír. Bělost 65%. 1 vrstva. Dodává se po balení 6 ks.

návinprůměr obj. č. cena

104103 101,65
104104 144,63

130 m
200 m
300 m

19 cm
24 cm
28 cm 104105 219,00

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

průměr obj. č. cena

104125 64,50
104126 115,00

19 cm
24 cm
28 cm 104127 148,76

Bělost 65% Šedý

Více než 8000 položek skladem



8

w
w

w.
ka

nc
el

ar
sk

ep
ot

re
by

.c
z

tel.: 596 134 551

Toaletní papír Harmony Classic

Toaletní papír Elfi

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

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

Toaletní papír 3 vrstvý. 8 ks v balení.oa et  pap stvý.

p p
Toaletní papír 3 vrstvý 8 ks v baleníToaletní papír 3 vrstvý. 8 ks v balení.

104076 21,49
obj. č. cena

104031 58,68
obj. č. cena

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

104063 13,64
obj. č. cena

104030 58,68
obj. č. cena

Toaletní papír Karen bílý
Toaletní papír 2 vrstvý. 150 útržků. 8 ks v balení. Bílý. 100% celulóza.

104025 38,02
obj. č. cena

obj. č. cena

zelená 104019 38,02
růžová 104018 38,02
žlutá 104020 38,02

Toaletní papíry

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

104040 10,74
obj. č. cena

Toaletní papír Harmasan 
Toaletní papír 2 vrstvý, recyklovaný.  20,5 m. 24 ks v balení. Bílý.

104079 104,13
obj. č. cena

Toaletní papír Harmony Comfort
Bílý 100% celuloza. 2 vrstvý. 4 ks v balení. 
Dekorativní ražba bílá

balení obj. č. cena

4 ks 104013 26,45
8 ks 104012 47,93

Toaletní papír Elfi premium
Toaletní papír 3 vrstvý. 8 ks v balení.

T l t í í Cli 1000

104081 51,24
obj. č. cena

Doprava zboží ZDARMA
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Toaletní papír v roli 2-vrstvý - celulóza Toaletní papír v roli 2-vrstvý - bělený
Bílý toaletní papír vyroben z celulózy. 2 vrstvy. Bělený toaletní papír. 2 vrstvy. Dodává se po balení 6 ks.

průměr obj. č. cena

104130 120,66
104131 174,38

19 cm
24 cm
28 cm 104132 234,71

Toaletní papíry

Bílý

75% bělost

Toaletní papír - Jumbo - šedý / 1 ks
Jednovrstvý. Šedý. 6 ks v balení.dnovrstvý. Šedý. 6 ks v balení.novrstvý. Šedý. 6 ks v balení.

obj. č. cena

průměr 28 cm 104089 27,27
průměr 23 cm 104088 19,83
průměr 19 cm 104087 11,90

Toaletní papír Katrin Basic
Přírodní bílý toaletní papír, 2-vrstvý. 
Návin 68 m, 490 útržků. 

104064 13,22
obj. č. cena

Toaletní papír Harmony Comfort
Toaletní papír 2 vrstvý. 8 ks v balení. Bílý 100% celuloza. Dekorativní ražba modrá.

104009 47,93
obj. č. cena

Toaletní papír Katrin Plus 3 vrstvý

Toaletní papír Katrin Plus 2 vrstvý Toaletní papír Katrin Classic

Toaletní papír extra jemný a pevný, 3-vrstvý, 100 % celulóza. Návin 17,5 m, 150 útržků. 
Navžený speciálně pro hotely a luxusní zařízení. 8 ks v balení.

Toaletní papír 2-vrstvý, 100 % celulóza. Návin 19 m, 160 útržků. 8 ks v balení. Toaletní papír 2-vrstvý. Návin 23,4 m,  200 útržků. 
8 ks v balení.

104022 55,37
obj. č. cena

104021 40,50
obj. č. cena

104023 38,84
obj. č. cena

3-vrstvý

2-vrstvý

m,  200 útržků. 

baleniprůměr obj. č. cena

104140 287,60
104141 212,40

12 ks
6 ks
6 ks

19 cm
23 cm
28 cm 104142 300,83

Poskytneme vám náhradní plnění
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FrePro Wave - vonné sítko do pisoáru
Vonné gelové sítko do pisoáru. 15x intenzivnější než mají běžná vinylová sítka. Účinnost 
po dobu 30 dnů. Dpeciálně vyvinutý design zajišťuje rychlejší a účinnější splachování 
obsahu pisoáru do odpadních cest, mísa se průběžně čistí. V procesu působení sítko 
uvolňuje účinné bakterie – pohlcovače pachů a vonné látky, proto se mírně smršťuje. 
Kulatý tvar umožňuje umístění 
do každého typu pisoáru. 
Výběr z několika vůní.

p p y, p j
místění 
ru.

ístění 

FrePro Bowl Clip

FrePro Hang Tag Sítko do pisoáru voňavé

Vonná závěska Bowl Clip na toalety. Závěska je vhodná pro všechny typy toalet.
Používá se k zavěšení z vnější strany toalety. Doba účinnosti až 30 dnů. 
Nerozpouští se ve vodě a nedochází ke znečištění toalety. Moderní design.
Výběr z několika vůní.

Vonná gelová závěska. Vhodná k použití pro menší prostory k odpadkovým košům, 
do auta nebo jako klasická závěska pro toalety a koupelny. Lze ji zavěsit na dveře, stěny, 
odpadové nádoby, vložit ke klimatizaci apod.
Plná funkce 30 dní, 15x intenzivnější vůně.
Výběr z několika vůní.

Pisoárové sítko z pružného modrého PVC, parfémované, vhodné do všech typů pisoárů,  
zabraňuje usazování vodního a močového kamene, eliminuje pachy. Do pisoáru se vkládá 
tak, aby štětinky směřovaly nahoru - okolí pisoáru zůstane čišté. 

y g
ní.í.

asická závěska pro toalety a koupelny. Lze ji zavěsit na dveře, stěny
o

15
ní.

ožit ke klimatizaci apod.
5x intenzivnější vůně.
.

ru zůstane čišté. 

800937 30,58
obj. č. cena

800418 33,88
obj. č. cena

800935 30,58
obj. č. cena

Ladi WC gel oceán Eco Krystal - čistič WCLadi WC gel - vůně jehličí

Duck - tekutý WC čistič 750 ml

Gelový kyselý prostředek na čištění 
van, umyvadel, obkladaček a WC 
s prodlouženým účinkem. 
Balení 750 ml. 

Tekutý kyselý čistící prostředek.
Odstraňuje rez, vodní kámen 
a dlouhodobé nánosy mechanických 
nečistot. Balení 750 ml.

Gelový kyselý prostředek na 
čištění van, umyvadel, obkladaček 
a WC s prodlouženým účinkem. 
Balení 750 ml.

Přípravek vyčistí WC mísu, odstraní vodní 
kámen a nečistoty. Jedinečně zakřivené hrdlo 
láhve snadno dosáhne pod obrubu WC mísy, 
kde se nejvíce vyskytují usazeniny. Zanechává 
dlouhotrvající svěží vůni. 750 ml.

n
tě
C
ění 

50 ml
o 

váá 

WC

ch 

WCě jehličí
ekk 

obj. č.

jablko 800770
zelená 800771
mango 800772
modrá 800773
cena 71,07

obj. č.

fi alové 800403
modré 800404
žluté 800405
zelené 800406
cena 53,72

obj. č.

levandule 800759
jablko 800760
citrus 800761
grep 800762
modrá 800763
mango 800764
cena 84,30

obj. č.

žluté 800463
zelené 800464
fi alové 800465
bílé 800466
červené 800467
oranžové 800468
oceán 800469
cena 88,00

Čistící prostředky

Pisoárové tablety
Tablety určené k vkládání do pisoáru, 
které zabraňují tvorbě usazenin, 
vodního a močového kamene 
a uvolňují příjemnou intenzivní vůní, 
která neutralizuje nepříjemný zápach 
močoviny.  1,5 kg. (48 tablet)

800427 267,77
obj. č. cena

obj. č.

pine 800428
marine 800408
cena 50,41

Více než 8000 položek skladem
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Čistící prostředky

Domestos citrus 5 litrů
Univerzální čistící a dezinfekční přípravek. 
Odstraní mastnotu, nečistotu, skvrny 
a zničí bakterie. Použití na toalety, 
dřezy, vany, umyvadla. 
5 litrů.

800399 313,22
obj. č. cena

Domestos 5 litrů
Univerzální čistící a dezinfekční 
přípravek. Odstraní mastnotu, 
nečistotu, skvrny a zničí bakterie. 
Použití na toalety, dřezy, vany, 
umyvadla. 5 litrů.

800398 313,22
obj. č. cena

Savo WC
Dezinfekční čistící prostředek. 
Obsah 750 ml.

Domestos - WC čistič
Dezinfekční čistící prostředek. Zničí všechny bakterie, vyčistí vzdorující 
skvrny a odstraní nepříjemné pachy. Použití na toalety, dřezy, vany, 
umyvadla. 750ml.

obj. č.

fresh 800390
atlantic 800397
pink 800396
citrus 800395
koupelny 800389
cena 38,84

obj. č.

dezinfekční 800453
vodní kámen 800456
louka 800455
oceán 800454
cena 37,19

Krystal WC
Odstraňuje rez, vodní a močový 
kámen. Poradí si s dlouhodobými 
nánosy mechanických nečistot. 
Antibakteriální.
Dokonalá dezinfekce. 
Obsah 750 ml.

obj. č.

modrý 800412
zelený 800413
růžový 800414
cena 36,36

 Bref WC gel
Bref gelový WC čistič díky silnému složení 
účinnému zejména proti vodnímu kameni 
zajišťuje hygienickou čistotu a lesk vaší 
toalety. WC čistič po aplikaci dodá vaší 
toaletě také příjemnou vůni.  Automaticky se 
aktivuje při kontaktu s povrchem, hygienicky 
čistí, bělí a příjemně voní esenciálními oleji.
700 ml.

obj. č.

Fresh Mint 800423
Orange Burst 800424
cena 56,20

Krystal WC gel
Provoní, vyčistí a zanechá na toaletě svěží vůni. 
Příjemně provoní prostor toalet. 
Pravidelně odstraňuje vodní kámen každým 
spláchnutím. Vysoký lesk keramiky 
je samozřejmostí. 750 ml

e
y

obj. č.

modrý 800411
zelený 800410
cena 71,90

Krystal Sanan klasik
Krystal Sanan klasik je dezinfekční přípravek s obsahem 
chlóru, který spolehlivě likviduje bakterie, řasy, nižší houby 
a viry. Odstraňuje pachy, odbarvuje a bělí textilie.
Silné bělící schopnosti. Dezinfekce s deklarovanou 
účinností. Vhodný pro potravinářství, zdravotnictví, 
zemědělství, nebo domácí použití. 1 litr.

800634 26,45
obj. č. cena

Doprava zboží ZDARMA
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Krystal na okna
Přípravek aplikovaný rozprašovačem 
umožňuje přesné dávkování pouze na 
plochy, kde se má docílit požadovaný 
účinek. Skleněné plochy, ošetřené 
tímto výrobkem, odpuzují vodu a tím 
pádem jsou lépe průhledné, nerosí se 
a odolávají snáze běžným nečistotám. 
750 ml

800619 38,02
obj. č. cena

Ladi na okna
Přípravek na čištění oken a skel 
jak pro domácí tak profesionální 
použití. Přípravky nejsou na 
lihové bázi, vhodné použití pro 
školy, školky, kanceláře apod. 
Velmi dobře čistí a nedělá 
šmouhy. Obsah 0,5 l.

800925 28,51
obj. č. cena

Čistící prostředky

Krystal na okna 5 litrů
Vysoká účinnost. Může se použít přímo na znečištěné 
skleněné plochy bez předchozího ošetření saponátovým 
roztokem. 
5 litrů..

y bez předchozího ošetření saponátovým

800626 130,58
obj. č. cena

Okena
Přípravek na mytí oken. 500 ml

800040 16,53
obj. č. cena

Ladi na nádobí 5 l - kiwi 
Prostředek na ruční mytí nádobí, 
vhodný nejen pro domácí použití 
s vůní kiwi. Balení 5 l.

800922 95,87
obj. č. cena

Ladi Plus na nádobí 5 kg
Koncentrovaný mycí prostředek na 
mytí nádobí pro domácí a profesionální 
použití. Vysoce účinný koncentrovaný 
mycí prostředek, šetrný k pokožce, 
obsahuje glycerín. Vůně pomeranč. 
Balení:  5 kg.

800932 129,75
obj. č. cena

Krystal olejový osvěžovač vzduchu
Osvěžovač vzduchu s mnoha 
způsoby použití. Postupné 
uvolňování parfemace z olejové 
báze. Jednoduchá aplikace. 
Nanášejte na nesavé povrchy 
sociálních zařízení. 
Obsah 750 ml

chu

obj. č.

zelený 800622
modrý 800621
růžový 800623
natur 800627
cena 101,00

Osvěžovač vzduchu  Wind Osvěžovač vzduchu  Glade
Osvěžovač vzduchu s neutralizérem pachu a jemnou vůní, která přinese svěží závan 
do každé místnosti. 300 ml.

Kvalitní osvěžovač vzduchu ve spreji Glade by Brise. Rychle a účinně osvěží prostor 
domova nebo kanceláře. Dlouhotrvající unikátní vůně. Obsah 300 ml.

obj. č.

citrus 800490
zahrada 800494

vůně čistoty 800497
levandule 800498
cena 64,46

obj. č.

horský vánek 800489
jap. zahrada 800486
oceán 800488
citrón 800485
cena 23,14

Poskytneme vám náhradní plnění
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Mytí nádobí

Jar profesional 5 litrů
Prostředek na mytí nádobí. Jar v láhvi 
je koncentrovaný. 5 litrů.

800203 209,92
obj. č. cena

Ladi na nádobí 5 l Krystal na nádobí 5 l Lemongrass
Prostředek na ruční mytí nádobí, 
vhodný nejen pro domácí použití 
s vůní citrónu.
Balení 5 litrů.

Přípravek na nádobí s vůní citrusových plodů.
Vyznačuje se vysokou pěnivostí a vysokým 
mycím účinkem. Aktivní látka k ochraně 
pokožky, testy dermální tolerance výrobku 
z kožní kliniky, zvýšená pěnivost, 
nadstandardní mycí síla, výborné talířové 
testy. Balení 5 litrů.

800923 95,87
obj. č. cena

800615 151,24
obj. č. cena

Krystal strojní oplach nádobí

Krystal balzám na nádobí 5 l

Tekutý oplachový a leštící prostředek 
pro všechny typy myček nádobí. Zamezuje tvorbě stop po 
mineráliích na mytém nádobí. 
Vhodný jako 
druhá fáze 
oplachování. 

Přípravek na nádobí s vůní citrusových plodů. 
Vyznačuje se vysokou pěnivostí 
a vysokým mycím účinkem. 
Zvýšená pěnivost. 
Nadstandardní mycí síla.
Příjemná parfemace.

ypy y j p p
a mytém nádobí. y

bí 5 l
ů. 
í 5 l

800591 231,00
obj. č. cena

800631 156,00
obj. č. cena

Krystal balzám na nádobí
Balzám na nádobí s Aloe 
Vera a vůní citrusových plodů. 
Vyznačuje se vysokou pěnivostí 
a vysokým mycím účinkem. 
750 ml.

nádobí

800633 30,50
obj. č. cena

Krystal na nádobí
Balzám na nádobí s aloe vera 
a vůní citrusových plodů. 
Vysoká pěnivost a vysoký mycí 
účinnek. 750 ml.

800618 27,50
obj. č. cena

Ladi plus na nádobí 1 litrLena na nádobí
Koncentrovaný mycí prostředek 
na mytí nádobí pro domácí 
a profesionální použití. 
Vysoce účinný koncentrovaný 
mycí prostředek, šetrný 
k pokožce, obsahuje glycerín. 
Vůně pomeranč. 
Balení: 1 litr

Mycí prostředek na nádobí. 
500 ml.

bí 1 litr

800931 31,49
obj. č. cena

800211 23,14
obj. č. cena

Ladi plus nádobí citrón
Prostředek na ruční mytí nádobí, 
vhodný nejen pro domácí použití 
s vůní citrónu.
Balení 1 litr.

itrón

800921 22,31
obj. č. cena

Více než 8000 položek skladem
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Ladi plus na nádobí 0,5 litru
Koncentrovaný mycí prostředek na 
mytí nádobí pro domácí a profesionální 
použití. Vysoce účinný koncentrovaný 
mycí prostředek, šetrný k pokožce, 
obsahuje glycerín. Vůně pomeranč. 
Balení: 0,5 litru.

í 0,5 litru
á
n
ální
ý

800930 19,01
obj. č. cena

Ladi na nádobí kiwi
Prostředek na ruční mytí nádobí, 
vhodný nejen pro domácí použití 
s vůní kiwi.
Balení 1 litr.

800920 22,31
obj. č. cena

Mytí nádobí

Jar citrus
Prostředek na mytí nádobí. Jar v láhvi je koncentrovaný. Prostředek na mytí nádobí. Ja

obj. č. cena

800171 27,27450 ml
900 ml 800202 42,15

Kuchyňská houbička maxi
Rozměry: 7 x 10 cm. 7 kusů v balení.

315291 17,77
obj. č. cena

Kuchyňská houbička
Rozměry: 5 x 8 cm. 10 ks v balení.

315289 13,22
obj. č. cena

Kuchyňská houbička s úchytem

Kosmetické kapesníky Cube Kosmetické kapesníky Universal Kávové filtry

Rozměry: 7 x 9 cm. 5 kusů v balení.

3 vrstvé.  60 ks v krabičce. 2 vrstvé.  150 ks v balení. 100 % celulóza. Kávové fi ltry zachovávjí přirozenou chuť a aroma kávy. 
Jsou vyrobeny z papíru, který si zachová vysokou pevnost 
po namočení. 50 ks v balení.

315281 17,36
obj. č. cena

105555 20,66
obj. č. cena

105554 23,97
obj. č. cena

Houbičky na nádobí
3 houbičky s boční drážkou. Rozměr 8 x 6 x 4,5 cm.

315280 31,40
obj. č. cena

Praktické, pevné, savé a měkké s možností vyvaření.  Vysoce absorpční. 10 ks v balení. 
Rozměr 15,5 x 18,5 cm.r 15,5 x 18,5 cm.

obj. č. cena

315311 70,25
obj. č. cena

Houbičkové utěrky

obj. č. cena

velikost 2 315191 25,62
velikost 4 315192 31,40

Doprava zboží ZDARMA
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Kuchyňské utěrky Elfi maxiKuchyňské utěrky

Kuchyňské utěrky Drakula

Kuchyňské utěrky Praktik XXL

Kuchyňské utěrky

Lopatka 
se smetákem

Drátěnka velká

Vyrobeno ze 100% celulozy. S potiskem. Šířka role 22 cm. 
2 vrstvy. Návin 33 m. 2 role v balení.

Šířka 22,5 cm. 250 útržků, 2vrstvé, 100% celulóza.

Papírová utěrka s extrémní savostí a možností 
opakovaného použití. Vyniká extrémní a rychlou 
nasákavostí kapalin, je možné namočit ve vodě a poté 
vysušit bez ztráty užitných vlastností. 
Opakované použití tak 
umožňuje úsporu 
ve spotřebě útržků. 
Šířka 17 cm, návin 20m. 
Bez dutinky.

Šířka 23 cm. 2x40 m, 2vrstvé, 100% celulóza, 
2 role v balení. 

Šířka 22,5 cm, 50 útržků, 2 vrstvé, 2 role v balení. 
Vyrobeno ze 100% celulózy.

Pro důkladné vydrhnutí hrnců a pánví bez poškrábání, 
pletená ocelová drátěnka, snadno se oplachuje a je velice 
účinná. Rozměry: 10 x 10 x 4 cm.

ole v balení.

105029 42,31
obj. č. cena

105023 39,17
obj. č. cena

105020 50,41
obj. č. cena

105027 60,33
obj. č. cena

105024 14,05
obj. č. cena

800726 125,62
obj. č. cena

800269 20,66
obj. č. cena

Kuchyňské potřeby

Podlahová utěrka
Vyrobeno s delikátní vlákniny. Na suché i mokré použití. 
Rozměr: 60 x 80 cm. 1 kus.

315297 22,31
obj. č. cena

Univerzální utěrka
Na suché i mokré použití. Vhodné na mytí, leštění, prach 
i pro autokosmetiku. Rozměr: 30 x 38 cm. 5 kusů.

315307 22,66
obj. č. cena

Rukavice
100% přírodní latex. Vysoce elastické.

obj. č. cena

L - 8 - 8.5 800735 35,54
M - 7 - 7.5 800734 35,54

Prací prášek Universal
Univerzální prací prášek 5 kg, 52 pracích dávek. Účinně 
odstraňuje i nejodolnější skvrny již při nízkých teplotách, 
plný prací výkon již od 30 °C.

800609 285,12
obj. č. cena

Lopatka se smetákem

800729 37,19
obj. č. cena

37 19
cena

Poskytneme vám náhradní plnění
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ISOLDA včelí vosk
Klinicky testovaný krém pro účinnou hydrataci pokožky 
s obsahem včelího vosku a výtažkem z mateřídoušky. 
Při pravidelné aplikaci zůstává pokožka vláčná a hebká. 
Příjemný pocit je umocněn jemnou bylinnou parfemací. 
100 ml.

800570 16,53
obj. č. cena

ISOLDA  Aloe s panthenolem
Zvýšený obsah přírodního extraktu aloe vera 
propůjčuje krému výborné regenerační vlastnosti. 
Vhodná kombinace přírodních látek doplněných 
o vitamín E obnovuje bariérovou funkci pokožky 
zejména po zátěži chemickými látkami včetně mycích 
a čistících prostředků. Díky mimořádné čistotě 
extraktu působí aloe blahodárně na zklidnění pokožky 
a podporuje obnovu buněk její svrchní vrstvy. 100 ml.

800571 17,36
obj. č. cena

ISOLDA měsíček s lněným olejem
Klinicky testovaný krém, který při pravidelné aplikaci 
napomáhá a urychluje proces hojení kůže bez 
krvácení. Při aplikaci působí nejen vlastní složky 
extraktu měsíčku lékařského, ale i oleje obsažené 
v krému tak, že se pokožka aktivně regeneruje, 
zůstává pak vláčná a jemná. Není určeno pro aplikaci 
na otevřené rány, ale podporuje hojení drobných 
ranek bez projevů krvácení, jizev či podrážděné 
kůže.  100 ml.

800574 17,36
obj. č. cena

ISOLDA Keratin s mandlovým olejem
Keratin rozptýlený v přírodním mandlové mléku je 
originální kombinací pro obnovu a regeneraci pokožky 
celého těla včetně nehtů. Keratin je vysoce odolná 
bílkovina nacházející se v kůži, vlasech a nehtech. 
Pokožce dodává zejména jemnost a vláčnost díky 
dobrým hydratačním účinkům 
na jejím povrchu. 100 ml.

800576 21,90
obj. č. cena

Krém na ruce ochranný s lanolínem
Ochranná voděodolná emulze 
zabraňující vysoušení rukou 
s přírodní protektivní složkou - 
bílým petrolatem, která zaručuje 
dlouhodobý zvláčňující 
a promašťující účinek. 
100 ml.

a ý s a o em

800577 20,66
obj. č. cena

ISOLDA konopný krém
 Právě kombinace těchto olejů, 
známých svými blahodárnými 
účinky při péči o pleť, může 
pomáhat kůži se sklonem 
k podráždění a vysušení. 
Díky olejům bude pokožka dlouho 
vláčná. Krém se snadno vstřebává 
a nezanechává pocit nadměrně 
promaštěných, nebo naopak, 
suchých rukou. Příjemný pocit 
je umocněn jemnou parfemací 
zeleného čaje.100 ml.

rém

o 
á 

800572 17,36
obj. č. cena

ISOLDA Oliva
Krém, ve kterém se vzájemně 
doplňují dvě významné aktivní 
látky – olivový olej známý svými 
hydratačními a zjemňujícími 
účinky a čištěná čajovníková 
silice přispívající ke zklidnění 
pokožky. Krém má díky svému 
složení výrazné regenerační 
účinky, působí rovněž mírně 
antibakteriálně a vytváří 
přirozenou ochrannou bariéru 
před mikroby okolního prostředí. 
100 ml.

.

800573 16,53
obj. č. cena

Krémy

Indulona Profi - modrá
Promašťující ochranný krém na ruce. Každodenní ošetření 
namáhané a popraskané pokožky a její ochrana před a po 
práci s dráždivými látkami. Udržuje přirozenou ochrannou 
vrstvu na kůži, dodává ji pružnost a pevnost. Neobsahuje 
konzervační látky či alergeny. 47 % složení krému tvoří 
přírodní vazelína. Obsah 100 g.

w.
ka

800562 38,84
obj. č. cena

Indulona dezinfekční - červená
Hydrofi lní krém s obsahem silikonového oleje a dezinfekční 
přísady. Je určen nejen na běžné ošetření rukou, ale i jako 
prevence proti mikrobiální infekci. Nezanechává na rukou 
pocit mastnoty. 100 g.

800560 38,84
obj. č. cena

Indulona měsíčková
Ochranný a regenerační krém s obsahem výtažku 
z měsíčku lékařského, dezinfekční přísady a glycerinu. 
Podporuje hojivé procey v namáhané a opakovaně 
poškozené pokožce. 100g.

800561 38,84
obj. č. cena

Více než 8000 položek skladem
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Mycí pasta ISOFA Eco
Je speciální mycí pasta na ruce, obsahující šetrná přírodní 
abraziva a oleje se schopností rychle odstranit nečistoty 
z Vašich rukou. Pro dlouhodobější ošetření pokožky použijte 
ochranné krémy z řady ISOLDA. 500 g.

800587 18,60
obj. č. cena

800594 29,75
obj. č. cena

Mycí pasta ISOFA Pro
Profesionální mycí pasta určená k odstranění středně odolných nečistot jako jsou maziva, 
brzdové usazeniny, cement, koroze. Použitelná zejména v automobilovém a stavebním 
průmyslu. Ochrana pokožky: Lanolín přispívá k regeneraci pokožky poškozené zejména 
při práci ve stavebním průmyslu. Odstraní špínu i z hloubky pokožky aniž by docházelo 
k jejímu poškození.

Mycí pasta ISOFA Clas - gel
Profesionální mycí gel určený k odstranění středně až 
vysoce odolných nečistot jako jsou oleje, tuky, maziva, 
saze, pryž. Je vhodný zejména v autoservisech, 
technických službách a těžkém průmyslu. Abrazivní 
složkou je směs anorganických materiálů.   Jemné 
a účinné bio-abrazivo. Obsah glycerinu zajišťující 
opětovnou hydrataci pokožky.

Mycí pasta ISOFA MAX gel
Profesionální mycí gel určený pro použití v náročných podmínkách. Působí na nečistoty 
jako jsou dehet, saze, tmely na bázi alkydů a akrylátů. Je vhodný k odstranění těžkého 
znečištění v tiskařském průmyslu, dílnách a servisech. Avokádový olej přispívá 
k regeneraci pokožky poškozené zejména při práci v tiskařském průmyslu, dílnách 
a servisech. Odstraní špínu i z hloubky pokožky aniž by docházelo k jejímu poškození. 
400 g.

obsah obj. č. cena

500 g 800590 19,83
10 kg 800593 350,41

obsah obj. č. cena

500 g 800588 22,98
10 kg 800589 332,23

Tekutá mycí pasta Isofa MYE Blue
Tekutá mycí suspenze na silně 
zašpiněné ruce, která obsahuje jemně 
mletý vápenec jako přírodní abrazivum. 
Velmi účinný při odstraňování odolných 
nečistot, jako jsou tuky, maziva, 
brzdové usazeniny, nafta a podobně. 
Výrobek je dermatologicky příznivý. 
500 g.

800585 28,10
obj. č. cena

Tekutá mycí pasta Isofa Green
Tekutá mycí suspenze na silně 
zašpiněné ruce, která obsahuje 
velmi jemné kosmetické abrazivo - 
polyethylenový prach. Ten se používá 
například jako kosmetický peeling. 
Suspenze odstraňuje velmi odolné 
nečistoty, jako jsou saze, asfalt, tuky, 
oleje a podobně. Výrobek 
je dermatologicky příznivý.
500 g

800586 32,90
obj. č. cena

Mycí pasty

Solvina industry
Pilinová mycí pasta na ruce. Složky na bázi přírodních materiálů pomáhají čistit pokožku 
hluboko do pórů. Důkladně odstraňuje různé druhy nečistot. 450g.

800580 20,66
obj. č. cena

Solvina
Tradiční pilinová mycí pasta na ruce s vysokým mycím účinkem. Složky na bázi přírodních 
materiálů pomáhají čistit pokožku hluboko do pórů. Důkladně odstraňuje odolné nečistoty 
z pokožky: oleje, tuky, maziva, pryskyřice, saze, grafi t a další. Vhodná pro časté použití. 
Parfém s vůní jehličí.

800581 28,10
obj. č. cena

Mio universal
Univerzální čistící prostředek 
s možností použití na mytí rukou.
600 g.

800582 29,90
obj. č. cena

Mycí pasta Vakavo Orange
 Mycí pasta s vyváženým obsahem přírodního abraziva 
a speciálního druhu mletého vápence, který dokonale 
napomáhá k odstraňování těch nejodolnějších nečistot. 
Složení doplněné o glycerin zaručuje pokožce po 
umytí vhodnou regeneraci. Vhodná pro pracovníky ve 
stavebnictví, zemědělství, ale také pro domácí kutily. 
500 gramů.

p y
ů..

800597 20,66
obj. č. cena

Doprava zboží ZDARMA
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Isolda Violet zpěňovací mýdlo 5 l

Tekuté mýdlo antibakteriální 5 l zpěňovací

Moderní tekuté mýdlo určené pro použití do zpěňovacích dávkovačů. Při aplikaci 
z dávkovače je uvolněno ve formě nadýchané pěny. Jemně a dokonale smyje nečistoty. 
Předností je příjemná decentní parfemace. Pěnové mýdlo je dermatologicky příznivé 
a v přírodě lehce odbouratelné.

Moderní tekuté dezinfekční pěnové mýdlo určené pro použití do zpěňovacích dávkovačů. 
Při aplikaci z dávkovače je uvolněno ve formě nadýchané pěny. Používá se k běžné 
a preventivní hygieně rukou, zvlášť tam, kde je třeba omezit riziko výskytu bakterií, 
např. v potravinářství, ve zdravotnických zařízeních, karanténních a infekčních střediscích. 
Neutrální pH zaručuje dokonalou harmonii s vaší pokožkou. 

800838 226,00
obj. č. cena

800815 415,70
obj. č. cena

Moderní tekuté mýdlo. Při aplikaci z dávkovače je uvolněno ve formě nadýchané pěny. 
Jemně a dokonale smyje nečistoty. Předností je příjemná decentní parfemace. 
Je dermatologicky příznivé a v přírodě lehce odbouratelné. 300 ml.

Isolda zpěňovací mýdlo

800837 54,55
obj. č. cena

Dávkovač zpěňovacího mýdla CN 500 

Dávkovač zpěňovacího mýdla CN500-loketní

Dávkovač zpěňovacího mýdla CN 500
Nástěnný dávkovač na pěnové tekuté mýdlo, obsah zásobníku na dolévání je 500 ml. 
Vyroben je z bílého ABS plastu s šedivým tlačítkem. Jedna dávka obsahuje cca 0,5 ml 
mýdla, dávkovač pojme cca 1000 dávek mýdla.
Rozměry (h x š x v): 125x105x170 mm

Nástěnný dávkovač na pěnové tekuté mýdlo, obsah zásobníku na dolévání je 500 ml. 
Vyroben je z bílého ABS plastu s šedivým tlačítkem pro ovládání loktem. Jedna dávka 
obsahuje cca 0,5ml mýdla, dávkovač pojme cca 1000 dávek mýdla.  Je vhodný 
do zdravotnického a potravinářského prostředí. 

Nástěnný dávkovač na pěnové tekuté mýdlo s obsahem zásobníku na dolévání 500 
ml. Vyroben  je ze střírně pokoveného plastu. Jedna dávka obsahuje cca 0,5ml mýdla, 
dávkovač pojme cca 1000 dávek mýdla.  Rozměry(h x š x v): 125x105x170 mm

é o p os edí. 

799098 295,00
obj. č. cena

799099 318,50
obj. č. cena

799100 411,60
obj. č. cena

Mýdla

Poskytneme vám náhradní plnění
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  Dávkovač tekutého mýdla TOP

  Dávkovač tekutého mýdla  CN 500 / CN 1 L

Dávkovač tekutého mýdla Wall 

Dávkovač tekutého mýdla Economy 

Dávkovač tekutého mýdla Wall modrý 

Dávkovač tekutého mýdla CN metalic
Vyrobeno z vysoce kvalitního plastu ABS. Uzamykatelný na klíč. Objem 800  nebo 400 ml.  
Mýdlo doplňované z kanystru. Výběr barvy okénka na kontrolu objemu mýdla: transparentní, 
modrá, šedá, červená.

Nástěnný dávkovač na tekuté mýdlo, obsah zásobníku na dolévání je 500 ml nebo 1 litr. 
Je vyroben z bílého ABS plastu s šedivým tlačítkem v kompaktním provedení. 
Lze montovat na vruty i samolepky. 

Nástěnný dávkovač na tekuté mýdlo, obsah zásobníku na dolévání je 500 ml nebo 1000 ml. 
Je vyroben z bílého ABS plastu v kompaktním provedení. Lze montovat na vruty i samolepky.

Nástěnný dávkovač na tekuté mýdlo, obsah zásobníku na dolévání je 1000 ml. Je vyroben 
z průhledného plastu v kompaktním provedení. Lze montovat na vruty i samolepky.

Nástěnný dávkovač na tekuté mýdlo, obsah zásobníku na dolévání je 500 ml 
nebo 1000 ml. Je vyroben z modrého průhledného ABS plastu v kompaktním provedení. 
Lze montovat na vruty i samolepky.

Nástěnný dávkovač tekutého mýdla s obsahem zásobníku na dolévání 500 ml. 
Vyroben  je ze střírně pokoveného plastu. 
 Rozměry: (h x š x v)  125x105x170 mm

ýdl W ll d ý

obj. č. cena

799095 549,00
objem

400 ml
800 ml

rozměr (š x v h)

9 x 19 x 9,8 cm
11,5 x 25 x 11,5 cm 799094 727,00 799104 401,65

obj. č. cena

p

obj. č. cena

799088 117,36
obsah

1 litr
0,5 l

rozměr (h x š x v:)

105 x 110 x 185 mm
93 x 104 x 163 mm 799087 99,17

obj. č. cena

799091 235,54
obsah

1 litr
0,5 l

rozměr (h x š x v:)

75 x 125 x 210 mm
60 x 100 x 160 mm 799092 128,10

ovat na vruty i samolepky.

obj. č. cena

799089 117,36
obsah

1 litr
0,5 l

rozměr (h x š x v:)

105 x 110 x 185 mm
93 x 104 x 163 mm 799086 99,17

obj. č. cena

799101 301,65
obsah

1 litr
0,5 l

rozměr (h x š x v:)

125 x 155 x 170 mm
125 x 105 x 170 mm 799102 252,89

Dávkovače tekutého mýdla

Více než 8000 položek skladem
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Tekuté mýdlo Isolda zelené jablko 
Krémové tekuté mýdlo pro každodenní 
péči o citlivou pokožku. Decentní 
parfemace zeleného jablka přispívá 
k příjemnému pocitu čistoty. Avokádový 
olej je bohatý na minerály, vitamíny 
a zejména vysoké množství 
nenasycených mastných kyselin. 
Jeho používáním zprostředkujete 
pokožce maximální komfort. Účinně 
obnovuje elasticitu, zvláčňuje, 
vyhlazuje a zbavuje pleť vrásek. 
Urychluje hojení a regeneraci, 
změkčuje ztvrdlou kůži. 

ý 

Isolda granátové jablko s kokosovým mlékem
Krémové tekuté mýdlo pro 
mytí namáhavé pokožky s vůní 
granátového jablka. Kokosové mléko 
je bezpečný a efektivní hydratační 
produkt. Má vysoký obsah přírodních 
látek - antioxidantů, které v podobě 
vitamínů A,C a E zabraňují stárnutí 
pokožky a mají hojivý efekt. 

ko

ích
ě
í 

o 

h 

Isolda mandarinka se sojovým mlékem
Krémové tekuté mýdlo 
s mandarinkovou vůní. Sojové 
mléko je velmi bohaté na 
aminokyseliny. Obsahuje vitaminy 
B (komplex), E a K, draslík, železo 
a fosfor. Významně se podílí 
na tvorbě imunity organismu. 
Napomáhá zklidnění a ochraně 
podrážděné a zanícené pokožky, 
podporuje obnovu buněk, udržuje 
kůži měkkou a poddajnou.

o 

obsah obj. č. cena

1 litr 800816 33,88
5 litrů 800811 121,49

obsah obj. č. cena

1 litr 800817 33,90
5 litrů 800810 121,49

Sprchový krém Isolda black cherry 
Osobitá dlouhotrvající parfemace 
černé třešně navodí příjemný pocit 
čistoty. Mandlové mléko obsahuje 
vitamíny A, E, F, z minerálů 
především draslík, vápník, hořčík. 
Dodává pokožce potřebnou výživu, 
zvyšuje elasticitu a tím tlumí projevy 
stárnutí. Je účinné při ošetřování 
hrubé kůže a popálenin, zlepšuje 
akné a ekzémy. 

obsah obj. č. cena

1 litr 800819 43,80
5 litrů 800813 157,02

obsah obj. č. cena

1 litr 800818 33,88
5 litrů 800812 121,49

Mýdla

Tekuté mýdlo Love ocean 5 litrů
Tekuté mýdlo se svěží a příjemnou vůní moře pro 
každodenní používání. Balení 5 litrů.

800822 87,60
obj. č. cena

Tekuté mýdlo Vakavo Herbal 5 litrů

Tekuté mýdlo Galba 5 kg

Tekuté mýdlo s dlouhotrvající vůní květin a bylin pro 
každodenní použití, dermatologicky testované. Mýdlo je 
určené do dávkovačů tekutých mýdel. Balení 5 litrů. 

Mýdlo pro ekonomicky úsporné využití. Charakteristické svou řidší konzistencí. Balení 5 litrů. 

ý ý

800824 87,60
obj. č. cena

Tekuté mýdlo Vakavo Intensive 5l
Tekuté mýdlo s dlouhotrvající vůní třešní pro každodenní 
použití, dermatologicky testované. Mýdlo je určené do 
dávkovačů tekutých mýdel. Balení 5 litrů. ekutých mýdel. Balení 5 litrů. 

800825 87,60
obj. č. cena

Tekuté mýdlo Ladi 5 l
Šetrné tekuté mýdlo s glycerinem v oblíbených vůních. Obsahuje látky, které změkčují 
a regenerují pokožku. Balení  5 l.

obj. č. cena

bílá 800890 105,79
růžová 800891 105,79
modrá 800892 105,79

y p y

800830 90,91
obj. č. cena

Doprava zboží ZDARMA
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DOPRAVADOPRAVA
ZDARMAZDARMA

ZBOŽÍ ZBOŽÍ 
PŘINESEMEPŘINESEME
AŽ NA VÁŠ AŽ NA VÁŠ 

STŮLSTŮL

Tekuté mýdlo Ladi Plus antibakt.1 l
Tekuté mýdlo s antibakteriální 
složkou a příjemnou vůní. 
Vhodné pro provozy se 
zvýšenými hygienickými 
požadavky (potravinářství, 
zdravotnictví, apod.). 
Balení 1 l.

800896 44,63
obj. č. cena

Tekuté mýdlo Ladi Plus antibakteriální
Tekuté mýdlo s antibakteriální 
složkou a příjemnou vůní. 
Vhodné pro provozy se 
zvýšenými hygienickými 
požadavky (potravinářství, 
zdravotnictví, apod.).
Balení 500 ml. s dávkovačem

800868 32,23
obj. č. cena

Tekuté mýdlo SOAP

Hotelové mýdlo Mýdlo Hit Mýdlo Fax

Tekuté mýdlo obsahující směs 
alkoholů a triklosan. Používá se 
k běžné a preventivní hygieně 
rukou, zvlášť tam, kde je třeba 
omezit riziko výskytu bakterií, 
například v potravinářství, ve 
zdravotnických zařízeních, 
karanténních a infekčních 
střediscích a pod. Prostředek je 
účinný proti širokému spektru 
bakterií, jeho baktericidní 
účinnost je zajištěna do 60 
sekund. 500 ml 

Malé pevné toaletní mýdlo určené ke každodennímu 
používání. Svojí velkostí a díky neutrální parfemaci je 
ideální pro použití v hotelech, penzionech, lázních a jiných 
ubytovacích zařízeních. 15 g.

Jemné toaletní mýdlo. 100 g. Toaletní mýdlo. 90 g.

acích zařízeních. 15 g.

800833 73,97
obj. č. cena

800252 2,15
obj. č. cena

Sanytol dezinfekční gel na ruce
Díky trojímu účinku čistí ruce, 
neutralizuje zápach 
a eliminuje 99,9 % virů, bakterií 
a plísní bez vody a mýdla. 
Nezanechává na rukou lepivý 
pocit. S přírodním zeleným 
čajem. Hypoalergenní. 
Zvlhčující a zjemňující. 
pH neutrální. 
75 ml.

800653 68,60
obj. č. cena

Mýdlo Ladi Plus antibakteriální 5 l
Tekuté mýdlo s antibakteriální složkou a příjemnou vůní. 
Vhodné pro provozy se zvýšenými hygienickými požadavky 
(potravinářství, zdravotnictví, apod.). Balení 5 l.zdravotnictví, apod.). Balení 5zdravotnictví, apod )

800893 199,17
obj. č. cena

Tekuté mýdlo Amaeus neutral 5 litrů
Tekuté mýdlo bez barviv a parfému určené zejména pro 
potravinářský průmysl. Je určen pro každodenní péči. 
Balení 5 litrů. 

y e u čen pro každodenní péči. 
ů. 

800823 128,93
obj. č. cena

Mýdla

Tekuté mýdlo Ladi plus
Tekuté mýdlo s glycerinem a polyquaterniem 7. Změkčuje 
a regeneruje pokožku. Vhodné do všech druhů dávkovačů 
mýdla. Vhodné jak pro domácí,
tak profesionální použití
500 ml.

cí,
oužití

800867 24,79
obj. č. cena

Tekuté mýdlo Ladi
Šetrné tekuté mýdlo s glycerinem v oblíbených vůních. 
Obsahuje látky, které změkčují a regenerují pokožku. 
Balení 500 ml. s dávkovačem.

obj. č.

modrá 800862
bílá 800861
růžová 800860
cena 23,97

vůně obj. č. cena

fruit 800337 6,61
aloe vera 800335 6,61

vůně obj. č. cena

květy růže 800272 14,05
svěží péče 800277 14,05

Poskytneme vám náhradní plnění
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tel.: 596 134 551

Mop acrylový zametací

Mop bavlněný C-Sonic

Mop Corridor Flo 

Mop bavlněný Agua

Mop třášňový

Mop jazykový Corridor Luck

Mop mikrofázový Zebra 40 cm Mop mikrofázový Corridor 40 cm 

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 132,23

60 cm 799429 148,76
50 cm 799428 140,50

80 cm 799430 169,42

rozměry obj. č. cena

40 x 16 cm 799410 66,12
60 x 12 cm 799412 79,35
80 x 12 cm 799413 102,48

Omyvatelný až do 90 C.

rozměry obj. č. cena

ý y p j p y

0 cm

elmi savý. Ideální 
or a 

pro všechny hlad
jako bavlna

šití. Dv

mi savý. Ideáln
a bělidla.

rozměry obj. č. cena

40 x 12 cm 799420 95,04
50 x 13 cm 799421 98,35

rozměry obj. č. cena

50 x 14 cm 799424 88,43
60 x 11 cm 799425 92,56

obj. č. cena

350 g 799422 107,44
500 g 799423 126,45

rozměry obj. č. cena

40 x 11 cm 799418 118,18
50 x 13 cm 799419 129,75

799417 123,14
obj. č. cena

799431 96,69
obj. č. cena

Mytí podlahy

Více než 8000 položek skladem
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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 120,66

rozměry obj. č. cena

80 x 9 cm 799453 99,00
50 x 13 cm 799454 72,73
40 x 9 cm 799455 64,46

rozměry obj. č. cena

50x13 cm 799462 123,97
60x10 cm 799461 132,23
80x10 cm 799460 157,02

rozměry obj. č. cena

40 x 11 cm 799458 238,02
50 x 12 cm 799459 280,99

rozměry obj. č. cena

40 x 11 cm 799457 404,96
50 x 12 cm 799456 480,99

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

obj. č. cena

750 ml 800617 30,58
5 kg 800624 130,67

Mytí podlahy

rozměry obj. č. cena

40 x 11 cm 799450 334,71
50 x 12 cm 799451 388,43

Stěrka na vodu
Ideální na stírání vody ze všech hladkých povrchů.
Stabilní a robustní kovové provedení. Pro všechny druhy 
vnitřních i venkovních podlah - koupelny, kuchyně, terasy.

délka obj. č. cena

45 cm 799482 141,32
75 cm 799480 181,82

Ladi plus mýdlový čističLadi 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

Krystal mýdlový čistič
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. 
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obj. č. cena

750 ml 800616 28,10
5 kg 800637 159,50

Doprava zboží ZDARMA



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.

Chromovaná konstrukce na 
kolečkách. Vědro o objemu 20 litrů. 
Ždímač na všechny druhy mopů. 
Drátěný košík na čistící prostředky
Rozměry š x v x h: 42 x 90 x 80 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.

ap
m
e 
e
po

x 4

pacitou 2 x 20 l, 
movaná rukojeť

potřeby obsluhy. 
 vybaven plastovými
oškození stěnn  

48 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

Úk
rů d

íky s kapac

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

c t
va
Un
 o

pro
ný

cittou 0 á o u
ná rukojeť se dá překlápět 

niverzální pákový ždímač. 
ochranou proti nárazu
o použití 
ý 

tou 2 x 20 l. Rám vozíku

799353 2319,83
obj. č. cena

799342 2697,52
obj. č. cena

799344 7768,60
obj. č. cena

799352 1549,59
obj. č. cena

Úklidové vozíky

Při objednávce uveďte 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, www.KancelarskePotreby.cz

Ceny bez DPH. Platnost do 28.2.2019 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.

Souprava mop + kbelík 12 l Mop houbový Mop Click
Plastový kbelík 12 litrů + třásňový mop. Houbový mop je skvělá pomůcka 

pro úklid domácnosti mokrou 
cestou. Je vybaven ždímacím 
mechanismem a tyčí pro pohodlné 
používání, mop má vynikající 
absorbční schopnost.

Click & Collect je systém, který umožňuje 
stabilní uchycení jakékoliv odpadní tkaniny. 
Praktické řešení na čištění různých 
povrchů. Návlek lze snadno sundat 
a vyměnit. Otočný o 360 stupňů, 
zaručuje maximální rozsah prací.
Béžová mikrovlákna odstraňují 
nečistoty bez větší námahy 
a dalších čisticích prostředků.

799445 132,23
obj. č. cena

799437 190,08
obj. č. cena

799243 252,00
obj. č. cena


