ŚRODKI DO BIEŻĄCEGO CZYSZCZENIA
Taski Jontec 300 1L / 5L pH 8,5

Taski Jontec Asset 5L pH 9

Niskopieniący preparat do codziennego mycia twardych, wodoodpornych powierzchni. Dzięki zawartości technologii O.N.T. neutralizuje
nieprzyjemne zapachy. Pozostawia
świeży, przyjemny zapach.

SKU: G11679
SKU: 7512925

13,97 netto / 17,18 brutto
51,61 netto / 63,48 brutto

1L
5L

Taski Sprint 200 1L / 5L pH 7,6

Neutralny preparat do mycia podłóg o właściwościach antypoślizgowych, niskopieniący. Idealnie
nadaje się do podłóg sportowych.
Zawiera technologię neutralizującą
nieprzyjemne zapachy – O.N.T.
SKU: 7512667

13,97 netto / 17,18 brutto
51,61 netto / 63,48 brutto

1L
5L

Good Sense Vert 1L / 5L pH 5,5

Taski Sprint Multi 500 ml
Delikatna, wydajna piana aktywna
do czyszczenia powierzchni z tworzyw sztucznych (plastikowych,
laminowanych,
emaliowanych).
Doskonale czyści plamy z nikotyny,
kurzu i brudu. Odpowiednia także
do komputerów i monitorów.
SKU: 7513059

500 ml

14,17 netto / 17,43 brutto
47,50 netto / 58,43 brutto

1L
5L

Suma Safe Floor 5L pH 3-4

Alkaliczny preparat myjący przeznaczony do stosowania w automatach szorujących. Skutecznie
myje i usuwa brud, tłuszcz oraz nawarstwione produkty konserwacji
podłóg.

SKU: 7513109

5L

5L

67,60 netto / 83,15 brutto

64,58 netto / 79,43 brutto

Good Sense Breakdown 5L ph 9,5-10,5

Preparat antypoślizgowy o lekko
kwaśnym odczynie do okresowej
pielęgnacji podłóg wykonanych
z płytek ceramicznych. Polecany
szczególnie w miejscach, gdzie
zwiększone jest ryzyko poślizgnięcia się np. schody, ciągi komunikacyjne, hole, wejścia do budynków.
SKU: 100833507

26,32 netto / 32,37 brutto

Taski Jontec Forward 5L pH 9,9

Zapachowy preparat do mycia
podłóg oraz wszystkich powierzchni zmywalnych, który neutralizuje
nieprzyjemne zapachy i pozostawia świeży zapach jabłka.

SKU: 7513502
SKU: 7513504

41,67 netto / 51,25 brutto

5L

Preparat do codziennego mycia blatów, podłóg, powierzchni
z tworzyw sztucznych i chromowanych, okien, luster itp. Szybko
wysycha nie pozostawiając zacieków. Pozostawia świeży, przyjemny zapach.
SKU: G11717
SKU: 7512860
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Preparat o właściwościach czyszczących łączący technologię O.N.T.
i kultury bakterii niszczące pozostałości organiczne będące przyczyną nieprzyjemnych zapachów.
Niweluje woń z muszli WC, pisuarów, kratek odpływowych, koszy
śmieciowych, płytek.
SKU: 7516770

5L

136,66 netto / 168,09 brutto

ŚRODKI DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI SZKLANYCH
Taski Sprint Glass 750ml / 10L pH 7

Taski Sprint Multiuso 750ml / 10L pH 10

Doskonały preparat do mycia
różnych powierzchni szklanych.
Szybko wysycha, nie pozostawia smug. Do mycia okien, luster
ale także powierzchni z tworzyw
sztucznych i chromowanych.
SKU: 7513049
SKU: 7513053

750 ml
10 L

9,17 netto / 11,28 brutto
62,50 netto / 76,88 brutto

Preparat do mycia szkła i innych
powierzchni wykonanych z nowoczesnych materiałów, w tym
powierzchni z połyskiem oraz
matowych. Może być stosowany do mycia okien, luster, płytek
ceramicznych.
SKU: G11729
SKU: 7516997

750 ml
5L

27,34 netto / 33,63 brutto
117,10 netto / 144,03 brutto
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ŚRODKI DO MYCIA I KONSERWACJI

Taski Jontec Tensol 1L / 5L pH 8,5

Taski Jontec Combi 5L pH 8,3
Preparat do mycia i konserwacji
podłóg na bazie polimerów. Nadaje
i chroni połysk. Tworzy antypoślizgową powłokę ochronną. Nie pieni się.

Szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia oraz zabezpiecza umyte powierzchnie, bez tworzenia warstwy ochronnej. Antypoślizgowy,
niskopieniący.

SKU: 7513138
SKU: 7513139

1L
5L

15,00 netto / 18,45 brutto
58,33 netto / 71,75 brutto

Taski Jontec Extra 5L pH 9,1

SKU: 7512667

5L

Taski Jontec Stride Savon HP 5L pH 12
Niskopieniący preparat do mycia
i konserwacji podłóg na bazie mydeł o bardzo przyjemnym zapachu,
który tworzy na mytych powierzchniach warstwę zabezpieczającą
o jedwabistym połysku.

Preparat polimerowy do mycia
i konserwacji podłóg o dwojakim
zastosowaniu. W postaci gotowej
do użycia to korzystna cenowo powłoka akrylowa do zabezpieczania podłóg, a w odpowiednim stężeniu służy do codziennego mycia lub
renowacji powłok polimerowych.
SKU: 7513160

5L

161,87 netto / 199,10 brutto

101,69 netto / 125,08 brutto

SKU: 100848397

5L

62,50 netto / 76,88 brutto

ŚRODKI DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA
Taski Jontec Stride Dégraissant 5L pH 12

Taski Jontec Best 5L pH 8,8

Alkaliczny, niskopieniący preparat do
mycia i odtłuszczania silnie zabrudzonych podłóg. Idealnie nadaje się do
usuwania uporczywych zabrudzeń
z płytek ceramicznych i innych porowatych powierzchni. Odpowiedni do
stosowania w miejscach przygotowywania i przechowywania żywności.
SKU: 100864294

5L

47,50 netto / 58,43 brutto

Taski Jontec Jonclean 800 5L / 20 L pH 12

Niskopieniący preparat do usuwania z podłóg olejów syntetycznych,
mineralnych, smarów i zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie.

SKU: 7512309

117,10 netto / 144,03 brutto

DI Attack Plus 5L pH 10,9
Skuteczny preparat na bazie rozpuszczalnika, przeznaczony do
usuwania uporczywych zabrudzeń
z olejów mineralnych / syntetycznych, śladów z opon wózków widłowych i smoły.

Szybko i skutecznie usuwa najcięższe zabrudzenia (ślady opon,
oleje syntetyczne, mineralne, smary oraz zwulkanizowaną gumę).
Idealny do gruntownego czyszczenia przy użyciu maszyny jednotarczowej i myjek ciśnieniowych.
SKU: 100863639
SKU: 100836539

5L
20 L

47,50 netto / 58,43 brutto
181,66 netto / 223,44 brutto

Taski Jontec Clorex 10L pH 12

SKU: 7516886

5L

Taski Sprint Spitfire 750ml pH 12,1
Do usuwania zanieczyszczeń takich jak: tusz, atrament, flamastry, tusz z długopisów, szminka,
czarne smugi po obuwiu, osady
z dymu tytoniowego, plamy z tłuszczu oraz inne trudne do usunięcia
zanieczyszczenia.

Chlorowy preparat do mycia, wybielania oraz usuwania nieprzyjemnych zapachów z podłóg.
Znakomicie sprawdza się podczas
gruntownego czyszczenia podłóg
wykonanych z płytek gresowych
oraz silnie zabrudzonych posadzek
betonowych.
SKU: 7512947

10 L

108,33 netto / 133,25 brutto

143,31 netto / 176,27 brutto

SKU: G11757

750 ml

43,86 netto / 53,95 brutto
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ŚRODKI DO SANITARIATÓW
Taski Sani Cid 1L / 5L pH 2,7

Taski Sani 4 in 1 750 ml / 5L pH 1,8

Bardzo dobry środek odwapniający o przyjemnym zapachu stosowany do czyszczenia powierzchni
kwasoodpornych tj.: podłóg, ścian,
chromowanych części armatury łazienkowej, toalet, kabin prysznicowych, wanien.
SKU: G11893
SKU: 7512835

11,95 netto / 14,70 brutto
47,50 netto / 58,43 brutto

1L
5L

Taski Sani Calc 1L / 5L pH < 2,0

SKU: G11708
SKU: 7513254

Rozpuszcza osady wapienne, plamy
rdzy, kamień moczowy, pozostałości tłuszczu i mydła. Gwarantuje
skuteczne czyszczenie gruntowne,
również po zakończonych pracach
budowlanych. Nadaje się również
do czyszczenia powierzchni ze stali
szlachetnej.
20,17 netto / 24,81 brutto
72,83 netto / 89,58 brutto

1L
5L

Taski Sani Clonet 750 ml / 5L pH 0,7

Preparat dezynfekcyjny do mycia,
odkamieniania, dezynfekcji oraz
odświeżania kwaso- i wodoodpornych, zmywalnych powierzchni.
Posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.
SKU: 7518920
SKU: 7518557

750 ml
5L

Taski Sani Antikalk 1L / 5L pH < 2
Preparat do mycia i odkamieniania twardych, kwasoodpornych
powierzchni w toaletach. Szybko
i skutecznie usuwa osady kamienia wapiennego oraz inne typowe
zabrudzenia np.: tłuste ślady, pozostałości kosmetyków i mydeł itp.
SKU: 7513263
SKU: 7513265

10,00 netto / 12,30 brutto
45,83 netto / 56,37 brutto

1L
5L

Taski Sani Bloc 40 g
Kostka do toalet w koszyczku.
Doskonale czyści, odświeża i zapobiega osadzaniu się kamienia
wapiennego.

Gęsty, silny środek czyszczący
z doskonałym efektem czyszczenia. Szybko rozpuszcza uporczywe
osady oraz pozostałości wapna,
cementu, betonu, rdzy, moczu, kamienia moczowego itp.
SKU: G11714
SKU: 7512844

750 ml
5L

13,97 netto / 17,18 brutto
65,69 netto / 80,80 brutto

18,67 netto / 20,16 brutto
219,91 netto / 237,50 brutto

SKU: 7518764

1 szt.

3,75 netto / 4,61 brutto

ODŚWIEŻACZE POWIETRZA
Cleamen 102/202 1L

Cleamen 302/402 1L/5L
Doskonały odświeżacz – neutralizator zapachów. Charakteryzuje
się przyjemnym zapachem oraz
długim okresem działania. Nadaje
się do zastosowania we waszystkich pomieszczeniach, np. w hotelach, biurach, stołówkach, kuchniach, szpitalach.

CL102/202-1L

1L

33,13 netto / 40,75 brutto

Doskonały odświeżacz – neutralizator zapachów. Charakteryzuje
się przyjemnym zapachem oraz
długim okresem działania. Nadaje
się do zastosowania we wszystkich pomieszczeniach, np. w łazienkach, sanitariatach, basenach.
CL302/402-1L
CL302/402-5L

1L
5L

34,38 netto / 42,29 brutto
103,78 netto / 127,65 brutto

NEUTRALIZACJA NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW
Good Sense Fresh 750 ml pH 10,4

Good Sense Breakdown 5L ph 9,5-10,5

Preparat w postaci spray-u służący do neutralizacji zapachów na
tkaninach i meblach. Skuteczny
w stosunku do zapachów różnego
pochodzenia (zapach dymu tytoniowego, jedzenia, mocznika itp.)
SKU: G11494

750 ml

17,50 netto / 21,53 brutto

SKU: 7516770

5L

Preparat o właściwościach czyszczących łączący technologię O.N.T.
i kultury bakterii niszczące pozostałości organiczne będące przyczyną
nieprzyjemnych zapachów. Niweluje
woń z muszli WC, pisuarów, kratek
odpływowych, koszy śmieciowych,
płytek.
136,66 netto / 168,09 brutto
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ŚRODKI DO WYKŁADZIN I DYWANÓW

Taski Tapi Extract 5L pH 7,7

Taski Tapi Shampoo 5L pH 5,3-6,9

Preparat do ekstrakcyjnego czyszczenia wykładzin i dywanów o bardzo przyjemnym zapachu. Dobrze
czyści i zabezpiecza tekstylia, neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

SKU: 7513206

5L

122,50 netto / 150,68 brutto

Taski Tapi Spotex 1 500 ml

Preparat do pianowego czyszczenia wykładzin podłogowych
i dywanów o bardzo przyjemnym
zapachu. Skuteczny i wydajny, bezpieczny również dla wełny, neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

SKU: 7513212

5L

Taski Tapi Spotex 2 750 ml pH 7,8

Do usuwania z wykładzin i dywanów tłustych plam po: atramencie, długopisach, śladów szminki
do ust, olejów, smoły oraz pasty do
butów.

SKU: G11736

500 ml

59,06 netto / 72,64 brutto

Taski Tapi Gum 500 ml

Do usuwania z wykładzin i dywanów plam pochodzenia organicznego jak i na bazie wodnej np. plamy
z soku, kawy, herbaty, ketchupu,
wina czy krwi.

SKU: 7513333

750 ml

500 ml

59,06 netto / 72,64 brutto

Taski Tapi Deo
Preparat zamraża resztki gumy do
żucia przywarte do dywanu, przez
co stają się one łatwo usuwalne
mechanicznie.

SKU: G11733

188,09 netto / 231,35 brutto

46,00 netto / 56,58 brutto

Odświeżacz powietrza w granulkach do odkurzaczy na sucho.

SKU: 100863249

4,92 netto / 6,05 brutto

PRODUKTY DO PRALNI
Clax Bioextra Automat 18 kg pH 10,4 – 10,6

Clax Bioextra Color 18 kg pH 10,4 – 10,6

Przeznaczony do prania tkanin białych.
Skutecznie usuwa typowe zabrudzenia, zwłaszcza tłuszcze, oleje roślinne
i plamy białkowe. Zawiera wybielacze
i rozjaśniacze optyczne, co zapewnia
biel pranych tkanin. Zapobiega szarzeniu bielizny.

SKU: G12168

18 kg

207,39 netto / 255,09 brutto

Clax DS Desotherm 3ZP13 20 kg pH 10,7

Przeznaczony do prania tkanin kolorowych. Skutecznie usuwa typowe zabrudzenia, zwłaszcza tłuszcze, oleje
roślinne i plamy białkowe. Nie zawiera
wybielaczy i rozjaśniaczy optycznych,
dzięki czemu prane tkaniny zachowują swój kolor. Zapobiega szarzeniu
bielizny.
SKU: G12169

18 kg

Clax Silver 7BP1 25 kg pH 6

Przeznaczony do chemiczno-termicznej dezynfekcji w temperaturze 40ºC
i wyższej. Posiada właściwości bakteriobójcze oraz bójcze wobec bakterii MRSA, grzybobójcze, prątkobójcze.
Skutecznie usuwa zabrudzenia białkowe np. krew i plamy po żywności.

SKU: 100859276

20 kg

310,49 netto / 381,90 brutto

207,39 netto / 255,09 brutto

Clax Silver polecany jest do krochmalenia większości tkanin bawełnianych (np. prześcieradła, obrusy) i poliestrowych (np. obrusy). Tworzy film
ochronny chroniący tkaninę przed
zabrudzeniami.

SKU: 6973342

25 kg

483,72 netto / 594,98 brutto

ŚRODKI DO OCHRONY I NABŁYSZCZANIA PODŁÓG
Taski Jontec Eternum 5L pH 8,5

Taski Jontec Matt 5L pH 8,6

Powłoka polimerowa o dużej twardości i wysokim połysku, niewymagająca częstej pielęgnacji. Może
być stosowana do większości typów podłóg wodoodpornych.

SKU: 7512694

5L

145,66 netto / 179,16 brutto

Taski Jontec TimeSaver 5L pH 8,2

Matowa powłoka polimerowa o dużej twardości, niewymagająca częstej pielęgnacji. Może być stosowana do większości typów podłóg
wodoodpornych.

SKU: 7513194

5L

5L

209,83 netto / 258,09 brutto

Taski Jontec Plaza 5L pH 9

Powłoka do podłóg nadająca wysoki połysk, odporna na alkohole
i preparaty dezynfekcyjne.

SKU: 7512357

5L

5L

145,66 netto / 179,16 brutto

Klamra o szerokości 40 cm z kijem do
nakładania powłok polimerowych

Polimerowa emulsja stosowana jako podkład w przypadku powierzchni porowatych, a w szczególności betonu.

SKU: 7513198

5L

Wysoko absorbcyjna taśma (aż do 2L płynów na 1 pasek 60 cm), którą można użyć
do kontroli wszelkich wycieków w wielu
obszarach dotyczących sprzątania i mycia. Wykorzystać ją można przy myciu
podłogi na mokro, zdzieraniu przy użyciu agresywnych produktów chemicznych
i nakładaniu powłok akrylowych na schodach i wielu innych miejscach.

241,60 netto / 297,17 brutto
146,10 netto / 179,70 brutto

204,00 netto / 250,92 brutto

Taśma absorbcyjna Taski Zorba Leak lizard

Zestaw przeznaczony do łatwiejszego nakładania polimerów, wosków, akryli. Wysokiej jakości nakładki do klamry powodują niższe
zużycie polimerów oraz ograniczają możliwość powstawania smug.
SKU: 7501090 Klamra z kijem
Nakładki pluszowe
SKU: 7501110
klamry opak. 6 szt.

145,66 netto / 179,16 brutto

Taski Jontec Technique 5L pH 8,5

Powłoka impregnująco-zabezpieczającą do podłóg nieelastycznych.
Może być stosowana na lastryko,
płytkach kamiennych, cegle, łupku, nieszkliwionych płytkach ceramicznych i marmurze.

SKU: 7512698

145,66 netto / 179,16 brutto

Taski Jontec Resitol 5L pH 8,2

Wysoko połyskowa, super wytrzymała powłoka zabezpieczająca do
większości typów podłóg wodoodpornych. Posiada bardzo delikatny
zapach.

SKU: 7514160
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SKU: 7523269

opak. 50 szt. x 60 cm 185,40 netto / 228,04 brutto

ZDZIERACZE DO PODŁÓG (STRIPERY)
Taski Jontec No 1 5L pH 13,2

Taski Jontec Radical Plus 5L pH > 12

Zdzieracz do usuwania powłok polimerowych i woskowych z podłóg wodoodpornych. Nie wymaga
spłukiwania.

SKU: 100834248

5L

87,33 netto / 107,42 brutto

Do usuwania powłok polimerowych oraz gruntownego czyszczenia wodoodpornych podłóg. Może
być stosowany na wykładziny PCV,
winyl czy posadzki kamienne.

SKU: 7518078

5L

47,50 netto / 58,43 brutto
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DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI
Oxivir Plus CE Spray 750 ml pH < 2

Oxivir Plus CE 5L pH < 2

Doskonały, szybko działający preparat
myjąco-dezynfekujący do wszystkich
twardych powierzchni, w tym wrażliwych na działanie alkoholi. Pełne
spektrum działania, bezpieczny dla
otoczenia i użytkownika. Bez spłukiwania. Wyrób medyczny.

Formuła preparatu oparta na nadtlenku
wodoru AHP. Wykazuje doskonałe właściwości myjące będąc jednocześnie
skutecznym środkiem bójczym w stosunku do szerokiego spektrum mikroorganizmów z rodzaju bakterii, grzybów
i wirusów. Przeznaczony do stosowania
w jednostkach służby zdrowia, domach
opieki oraz innych placówkach użyteczności publicznej. Bez spłukiwania.
Wyrób medyczny.
SKU: 100827454

5L

162,89 netto / 175,92 brutto

Oxivir Excel 5L pH < 2

SKU: 100829237

750 ml

Oxivir Excel Foam 750 ml pH < 2
Gotowy do użycia preparat myjąco-dezynfekujący, w formie piany o szerokim spektrum działania oraz krótkich
czasach kontaktu. Zalecany również
do nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Nie wymaga spłukiwania.

Preparat myjąco-dezynfekujący o szerokim spektrum działania oraz krótkich czasach kontaktu. Przeznaczony
jest do mycia i dezynfekcji wszystkich twardych powierzchni. Zalecany
do nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Formuła produktu oparta na
nadtlenku wodoru AHP. Nie wymaga
spłukiwania.

SKU: 100968158

5L

153,00 netto / 165,24 brutto

Taski Sprint Degerm 1L / 5L pH 11

SKU: 100966872

750 ml

1L
5L

28,46 netto / 30,74 brutto
132,40 netto / 142,99 brutto

Suma Tab D4 300 szt. pH 6-6,5

Gotowy do użycia środek oparty na
etanolu do dezynfekcji małych powierzchni w obszarze spożywczym
oraz w służbie zdrowia. Posiada działanie bakteriobójcze, grzybobójcze,
prątkobójcze i wirusobójcze.

SKU: 100875597

750 ml

300 szt.

53,05 netto / 57,29 brutto

20,80 netto / 25,58 brutto

Suma Alcohol Wipes 150 szt. pH 9

Preparat dezynfekcyjny w postaci tabletek, na bazie aktywnego chloru.
Posiada właściwości bakterio-,grzybo-, prątko-, sporo- i wirusobójcze.
Doskonale sprawdza się w dezynfekcji
urządzeń i powierzchni w przemyśle
spożywczym, gastronomii i obiektach
służby zdrowia.

SKU: 100950802

25,50 netto / 27,54 brutto

Suma Alcohol Spray D4.12 750 ml pH 7,0

Preparat oparty na czwartorzędowych
związkach amoniowych i przeznaczony do mycia oraz dezynfekcji wodoodpornych powierzchni ponad podłogami
i podłóg w obiektach służby zdrowia,
restauracjach, sklepach, szkołach,
lotniskach, biurach, hotelach, łazienkach, szatniach, zakładach przetwórstwa spożywczego i innych. Posiada
właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i prątkobójcze.
SKU: 100860934
SKU: G12467

29,78 netto / 32,16 brutto

Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętów w obszarze spożywczym oraz medycznym. Posiadają
działanie bakteriobójcze, grzybobójcze
i prątkobójcze. Zdezynfekowane powierzchnie nie wymagają płukania.

SKU: 100878519

150 szt.

55,69 netto / 60,15 brutto
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HIGIENA POKOI HOTELOWYCH
Room Care R1 / Room Care R1-plus 750 ml / 1,5L pH 1,8

Room Care R2 / Room Care R2-plus 750 ml / 1,5L pH 10,5

Preparat do mycia, czyszczenia
i odkażania muszli klozetowych.
Skutecznie zapobiega osadzaniu
się kamienia wapiennego i zabija
bakterie.

SKU: 100863405
SKU: 100857610
SKU: 1204320

750 ml
1,5 L
butelka 0,3 L

16,50 netto / 20,30 brutto
136,66 netto / 168,09 brutto
11,83 netto / 14,55 brutto

Room Care R3 / Room Care R3-plus 750 ml / 1,5L pH 7,3

Preparat do codziennego mycia
i dezynfekcji powierzchni zmywalnych tj. wanny, kafelki, ściany, powierzchnie z tworzyw sztucznych,
stali nierdzewnej i chromowane.

SKU: 100861565
750 ml
SKU: 100941402
1,5 L
SKU: 1204321
butelka 0,3 L+spr.

Room Care R4 750 ml pH 6

Preparat przeznaczony do regularnego czyszczenia i odświeżania okien, luster, kafelków, glazury, wszelkich innych powierzchni
szklanych oraz do czyszczenia
telefonów.
SKU: G11666
750 ml
SKU: 7508057
1,5 L
SKU: 1204323 butelka 0,3 L+spr.

13,00 netto / 15,99 brutto
136,66 netto / 168,09 brutto
11,83 netto / 14,55 brutto

16,50 netto / 20,30 brutto
136,66 netto / 168,09 brutto
11,83 netto / 14,55 brutto

Emulsja do pielęgnacji drewna i powierzchni laminowanych
(np. meble, drzwi). Preparat, który szybko czyści i zabezpiecza.
Polerowany zostawia wysoki
połysk.

SKU: G11667

750 ml

22,00 netto / 27,06 brutto

Room Care R5 Fresh Linen / Room Care R5-plus Fresh Linen pH 7,8

Room Care R5.1 / Room Care R5.1-plus 750 ml / 1,5 L pH 7,7

Odświeżacz powietrza i neutralizator zapachów. Przeznaczony
do usuwania nieprzyjemnych zapachów z pokoi, sypialni i sal
konferencyjnych.

Odświeżacz powietrza i neutralizator zapachów. Przeznaczony
do usuwania nieprzyjemnych zapachów z pokoi, sypialni i sal
konferencyjnych.

SKU: 7509666
SKU: 7518608
SKU: 1204324

750 ml
1,5 L
butelka 0,3 L+spr.

14,67 netto / 18,04 brutto
192,50 netto / 236,78 brutto
11,83 netto / 14,55 brutto

Room Care R6 750 ml pH<2,0

SKU: G11772
SKU: 7518685
SKU: 1204325

750 ml
1,5 L
butelka 0,3 L+spr.

Diversey R7 500 ml pH 11

Preparat przeznaczony do gruntownego mycia oraz usuwania kamienia i uporczywych plam z muszli klozetowych i pisuarów.

SKU: 100863402

750 ml

16,50 netto / 20,30 brutto

Room Care R9 / Room Care R9-plus 750 ml / 1,5 L pH 2,3

Mleczko przeznaczone do czyszczenia wszelkich twardych, zmywalnych powierzchni (np. powierzchnie emaliowane, stal
nierdzewna, płytki ceramiczne).
Usuwa uporczywe plamy i inne zabrudzenia. Nie rysuje powierzchni.
SKU: 7510208

500 ml

750 ml
1,5 L
butelka 0,3 L+spr.

13,83 netto / 17,01 brutto
88,03 netto / 108,28 brutto
11,83 netto / 14,55 brutto

10,75 netto / 13,22 brutto

Room Care R10-plus Pur-Eco 1,5 L pH 8

Peparat przeznaczony do powierzchni odpornych na działanie
kwasów głównie w sanitariatach
i łazienkach. Produkt bazuje na
kwasie cytrynowym, który skutecznie czyści nie uszkadzając
powierzchni.
SKU: 7518603
SKU: 7510035
SKU: 1204326

17,50 netto / 21,53 brutto
229,00 / 281,67 brutto
11,83 netto / 14,55 brutto

Skoncentrowany, niskopieniący
preparat do codziennego mycia
twardych, wodoodpornych podłóg. Spełnia wymagania odnośnie produktów ekologicznych EU
„Flower”. Wydajność: 500L roztworu z opak. 1,5 L.
SKU: 7519642

1,5 L

118,32 netto / 145,54 brutto

Saszetki o pojemności 1,5 L są przeznaczone do użytku w systemie dozującym Divermite lub DQFM – wydajność: 50 butelek o pojemności 300 ml.
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INNOWACYJNE SYSTEMY SPORZĄDZANIA ROZTWORÓW
ROBOCZYCH Z KONCENTRATÓW – DIVERMITE / DQFM

DIVERMITE – system nie wymaga podłączenia do wody. Dozowanie koncentratu odbywa się bezpośrednio do butelki napełnionej wodą.
Zapewnia kontrolę dozowania i możliwość zaplanowania ponoszonych kosztów. Przyporządkowanie detergentów do określonych kolorów
oraz unikalne rozwiązanie „lock and key”, które zapobiega dozowaniu niewłaściwego produktu do wybranej butelki, sprawiają, że system
jest bezpieczny i łatwy w użyciu. Funkcja opóźnienia działania przycisku dozującego, zapobiega użycia nadmiernej ilości detergentu.

Dozownik Divermite S

Dozownik Divermite Plus
Dozownik przeznaczony do dozowania
preparatów w 1,5-litrowych saszetkach do butelek.

SKU: 67791

280,19 netto / 344,63 brutto

Dozownik przeznaczony do dozowania produktu Suma Star D1 Plus.
Wysunięty element dozujący pozwala
na dozowanie prosto do zlewu.

SKU: 67067

222,87 netto / 274,13 brutto

DQFM wymaga podłączenia do wody, woda jest automatycznie mieszana z odpowiednią ilością produktu. W rezultacie otrzymujemy
gotowy do użycia roztwór roboczy, który możemy zadozować bezpośrednio do zlewu, wiadra lub butelki. Nie ma możliwości przedozowania
preparatu. W razie potrzeby możemy uzupełnić roztwór zachowując to samo stężenie. Ponadto przyporządkowanie detergentów oraz
butelek dozujących do określonych kolorów oraz grafiki w dużym stopniu ułatwi pracę pracownikom. Dodatkowo butelki wielokrotnego
użytku posiadaj unikalny system key neck, który zapobiega dozowaniu niewłaściwego produktu do wybranej butelki.

Dozownik DQFM HF R-Gap

Dozownik DQFM LF R-Gap

Dozownik przeznaczony do dozowania
preparatów w 1,5-litrowych saszetkach do napełniania zlewów lub wiader (wysoki przepływ).

SKU: 1207300

458,49 netto / 563,94 brutto

Dozownik przeznaczony do dozowania
preparatów w 1,5-litrowych saszetkach do napełniania butelek dozujących (niski przepływ).

SKU: 1207301

513,67 netto / 631,81 brutto

3 produkty całkowicie spełniające dzienne zapotrzebowanie kuchni na dezynfekcję i utrzymanie czystości
Suma Multi – conc D2 conc 1,5L pH 11,2 Suma Bac – conc D10 conc 1,5L pH 11

Suma Star – plus D1 plus pH ≈8
Wysoce skoncentrowany preparat do ręcznego mycia naczyń.
Można go stosować do
mycia: garnków, patelni, naczyń, sztućców,
szkła i innego sprzętu
kuchennego.

INNOWACYJNY SYSTEM DOZUJĄCY SMART DOSE

Wysoce skoncentrowany,
uniwersalny
preparat myjący do
mycia
przedmiotów
i powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej, glazury, terakoty,
plastików, gumy, emalii
i porcelany. Doskonale
usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia pozostawiając błyszczącą
powierzchnię.

Tutaj w jakiśSYSTEM
ciekawyDOZUJĄCY
sposób trzeba
umieścić
INNOWACYJNY
SMART
DOSEzdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
ikona 2,3,8,9 ?
SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
Produkty
systemu
SmartDose
z opatentowaną technologią, która
zawsze
pozwala
na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów.
Jego
jaskrawo żółta głowica
„myśli”
za użytkownika.
Wystarczy ją 100% potrzeb w każdej
Dwa
skoncentrowane,
niezwykle
skuteczne
produkty zaspokajające
przekręcić, aby wybrać jedno zgastronomii:
dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.
1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
Tutaj w jakiś ciekawy sposób trzeba umieścić zdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
Do
ręcznego
mycia
wodoodpornych
powierzchni:
podłóg,
ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
ikona 2,3,8,9 ?
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
Produkty systemu SmartDose
SKU: 7517319
Dwa skoncentrowane, niezwykle skuteczne produkty zaspokajające 100% potrzeb w każdej
X 350
gastronomii:
750ml

1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
X 56

750 ml

x 100

Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
8L
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.

40 L

x 120

INNOWACYJNY SYSTEM DOZUJĄCY SMART DOSE

SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
z opatentowaną technologią, która zawsze pozwala na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów. Jego jaskrawo żółta głowica „myśli” za użytkownika. Wystarczy ją
przekręcić, aby wybrać jedno z dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.

X 56

SKU: 7517319
X 350
750ml
X 56
8L

SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
z opatentowaną technologią, która zawsze pozwala na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów. Jego jaskrawo żółta głowica „myśli” za użytkownika. Wystarczy ją
przekręcić, aby wybrać jedno z dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.

Tutaj w jakiśSYSTEM
ciekawyDOZUJĄCY
sposób trzeba
umieścić
INNOWACYJNY
SMART
DOSEzdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
ikona 2,3,8,9 ?
SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
Produkty
systemu
SmartDose
z opatentowaną technologią, która
zawsze
pozwala
na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów.
Jego
jaskrawo żółta głowica
„myśli”
za użytkownika.
Wystarczy ją 100% potrzeb w każdej
Dwa
skoncentrowane,
niezwykle
skuteczne
produkty zaspokajające
przekręcić, aby wybrać jedno zgastronomii:
dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.
1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
Tutaj w jakiś ciekawy sposób trzeba umieścić zdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
Do
ręcznego
mycia
wodoodpornych
powierzchni:
podłóg,
ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
ikona 2,3,8,9 ?
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
Produkty systemu SmartDose
SKU: 7517319
Dwa skoncentrowane, niezwykle skuteczne produkty zaspokajające 100% potrzeb w każdej
X 350
gastronomii:
750ml

1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
X 56

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

10 L

x 40

X 350
750ml
X 56

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

X 56

SKU: 7519043
X 140

750 ml

x 100

Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
8L
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
X 56

SKU: 7517319

40L

Wysoce skoncentrowany preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń
w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada właściwości bakteriobójcze
i grzybobójcze.

8L

40L

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

10 L

x 12,5

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

X 56

SKU: 7519043
X 140

SKU: 7509961

1,5 L 157,21 netto / 193,37 brutto

SKU: 100861971

1,5 L 141,62 netto / 174,19 brutto

SKU: G12229

1,5 L

245,58 netto / 302,06 brutto

SKU: 1209029

0,75 L 11,83 netto / 14,55 brutto

SKU: 1204365

0,75 L 11,83 netto / 14,55 brutto

SKU: 1204366

0,75 L

11,83 netto / 14,55 brutto

40L

750ml

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

X 20

40L

SKU: 7519043
X 140

750ml
X 20

7L

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:
3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

750ml

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
7L
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

X 20

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
7L
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.
SKU: 7519043

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.

750ml

SKU: 7520063

7L

X 140
X 20

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:
3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.
SKU: 7520063

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
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PRODUKTY DO KUCHNI
Suma Extend D3 750 ml pH > 12

Suma Break Up D3.5 5L pH > 12

Gotowy do użycia preparat odtłuszczający, przeznaczony do usuwania zabrudzeń typu: tłuszcze, oleje,
resztki zwęglonej żywności i sadze, z urządzeń kuchennych takich
jak: piekarniki, grille i wywietrzniki
odprowadzające opary. Bezpieczny
dla powierzchni aluminiowych.
SKU: 100875939

750 ml

17,17 netto / 21,12 brutto

Suma Alcohol Spray D4.12 750 ml pH 7,0

Alkaliczny preparat do ręcznego
odtłuszczania powierzchni i urządzeń kuchennych takich jak: podłogi, okapy kuchenne oraz blaty
kuchenek itp. Skutecznie usuwa
wszelkiego rodzaju zabrudzenia,
a zwłaszcza tłuszczowe i zaschnięte resztki żywności. Bezpieczny dla
powierzchni aluminiowych.
SKU: 100862178

5L

Suma Calc D5 2L pH 1,0

Gotowy do użycia środek oparty na etanolu do dezynfekcji małych powierzchni w obszarze spożywczym oraz w służbie zdrowia.
Posiada działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze
i wirusobójcze.

SKU: 100875597

750 ml

20,80 netto / 25,58 brutto

Suma Rapid D6 750 ml / 5L pH 7,5

Preparat do usuwania kamienia
z wyposażenia kuchennego, w maszynach do mycia naczyń i szkła.
Produkt można stosować do odkamieniania bojlerów, bemarów itp.

SKU: 7519167

2L

750 ml
5L

14,38 netto / 17,69 brutto
55,12 netto / 67,80 brutto

Suma Inox D7.1 750 ml pH 6,0 – 8,0

Wydajny preparat w formie oliwki
do czyszczenia i konserwacji powierzchni pionowych wykonanych
ze stali nierdzewnej nie mających
bezpośredniego kontaktu z żywnością np. drzwi i ścianek chłodziarek,
zamrażarek, zmywarek. Doskonały
do pielęgnacji wind, poręczy itp.

SKU: G11884

750 ml

750 ml

47,66 netto / 58,62 brutto

Suma Auto Oven Rinse D9.11 5L pH 1,8

Bardzo silny preparat do okresowego czyszczenia uporczywych zabrudzeń spowodowanych głównie
nagromadzeniem się tłuszczu oraz
zwęglonych resztek żywności na
powierzchni pieców, piekarników,
frytkownic i smażalników.
SKU: 7519518
SKU: G11840

750 ml
2L

5L

102,58 netto / 126,17 brutto

20,80 netto / 25,58 brutto
60,26 netto / 74,12 brutto

Suma Auto Oven Heavy Duty D9.12 5L pH >12
Silny detergent w koncentracie do
czyszczenia pieców konwekcyjnych wyposażonych w funkcję automatycznego mycia. Skutecznie
usuwa tłuszcze i białka.

Niskopieniący, kwaśny koncentrat do płukania czyszczonych powierzchni w piecach konwekcyjnych wyposażonych w funkcję
automatycznego mycia. Szybko
schnie, nie pozostawia zacieków.

SKU: 100844222

47,66 netto / 58,62 brutto

Suma Grill D9 750 ml/2L pH 13

Wydajny preparat w postaci mleczka do czyszczenia i polerowania powierzchni pionowych wykonanych
ze stali nierdzewnej, które nie mają
bezpośredniego kontaktu z żywnością np. drzwi i ścianek chłodziarek, zamrażarek, zmywarek.

SKU: G11645

79,24 netto / 97,47 brutto

Suma Inox Cassic D7 750 ml

Gotowy do użycia preparat do mycia szkła, luster, wszelkich powierzchni szklanych oraz innych
powierzchni
wodozmywalnych.
Polecany do mycia szklanych szafek i gablot, lad, blatów i stolików.
Szybko i skutecznie usuwa odciski palców i ślady tłuszczu z powierzchni szklanych.
SKU: 7511966
SKU: 7514469

67,60 netto / 83,15 brutto

SKU: 100890403

5L

126,45 netto / 155,53 brutto
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PRODUKTY DO KUCHNI

Suma Bac D10 2L/5L pH 10,7

Suma Drain GTS Plus 10L/20L pH 8,5

Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii, w miejscach
przygotowywania i spożywania posiłków. Posiada właściwości bakteriobójcze
i grzybobójcze.
SKU: 7519043
SKU: G11956

2L
5L

81,36 netto / 100,07 brutto
151,50 netto / 186,35 brutto

Bioaktywny preparat rozkładający tłuszcze w systemach kanalizacyjnych i odstojnikach tłuszczu, przez co zapobiega
ich nagromadzaniu się i powstawaniu
nieprzyjemnych zapachów.

SKU: 7514130
SKU: 7514131

10 L
20 L

303,33 netto / 373,10 brutto
550,17 netto / 676,71 brutto

MASZYNOWE MYCIE NACZYŃ
Optimax Detergent 5L/20L pH 12,2

Optimax Rinse 5L/20L pH 5
Neutralny nabłyszczacz do wszystkich
typów zmywarek. Wysycha samoczynnie i nadaje naczyniom szklisty połysk.

Skuteczny płyn do mycia w zmywarkach.
Usuwa silne zabrudzenia oraz zaschnięte
resztki jedzenia, skrobię i barwniki.

SKU: 100842642
SKU: 100842643

5L
20 L

51,66 netto / 63,54 brutto
205,00 netto / 252,15 brutto

Suma Tera L56 20L pH 13

SKU: 100842644
SKU: 100842645

5L
20 L

Suma Crystal A8 5L pH 1,6

Alkaliczny preparat myjący przeznaczony
do maszynowego mycia naczyń. Preparat
doskonale usuwa zabrudzenia w warunkach wody o średnim i wysokim stopniu
twardości. Bardzo dobry do zabrudzeń
organicznych, resztek skrobii, nalotów po
herbacie, kawie itp.
SKU: 7010107

20 L

377,00 netto / 463,71 brutto

Jonmatic 400 5L/20L pH 12

Kwasowy, niskopieniący preparat do płukania i nabłyszczania naczyń zapobiegający osadzaniu się kamienia. Zapewnia
krótki czas schnięcia naczyń, pozostawia mytą powierzchnię bez smug oraz
zapobiega powstawaniu zbyt dużej ilości
piany w zmywarce.
SKU: 7010162

5L
20 L

132,60 netto / 163,10 brutto
472,50 netto / 581,18 brutto

Suma Dip K1 5L pH 12,5

Jonmatic Perfect Extra 5L pH 1,6
Kwasowy preparat do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach przemysłowych. Zapobiega zakamienieniu
zmywarki, nie zostawia smug, wydajny
w zużyciu, skuteczny w wodzie twardej.

SKU: 7512043

5L

5L

123,25 netto / 151,60 brutto

Suma Defoamer 5L pH 3

Preparat do mycia naczyń kuchennych,
który w procesie zamaczania wstępnego
wspomaga usuwanie trudno rozpuszczalnych oraz silnie przywartych do powierzchni zanieczyszczeń. Zawarty w preparacie
aktywny chlor ułatwia usuwanie trudno rozpuszczalnych plam pochodzących z kawy,
herbaty i napojów owocowych.
SKU: 100835440

109,20 netto / 134,32 brutto

5L

Skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia, zwłaszcza organiczne oraz spowodowane kawą i herbatą. Nadaje się do wody
o wysokiej twardości jak również w przypadku dużych wahań twardości wody
używanej do mycia. Bezpieczny dla stali,
tworzyw sztucznych i melaminy. Posiada
Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH.
SKU: 100968910
SKU: 100968911

55,00 netto / 67,65 brutto
209,17 netto / 257,28 brutto

136,93 netto / 168,42 brutto

Preparat antypieniący do stosowania
w maszynowym myciu naczyń. Wpływa
na napięcie powierzchniowe płynu w zmywarce i zapobiega tworzeniu się piany
w zbiorniku mycia. Zapewnia to maksymalne ciśnienie wytwarzane przez pompy mycia i poprawia skuteczność mycia.
Odpowiedni także do automatów szorująco – zbierających i odkurzaczy.
SKU: 100835275

5L

120,40 netto / 148,09 brutto
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INNOWACYJNY SYSTEM DOZUJĄCY J-FLEX

J-Flex to supernowoczesny system dozowania produktów chemicznych, który zapewnia pełną i niezmienną kontrolę
rozcieńczania. Dzięki specjalnemu systemowi dozowania, kodowaniu kolorami i rysunkowym oznaczeniom stężeń
podawanych na głowicach, nawet niedoświadczony pracownik z łatwością prawidłowo zastosuje produkty z linii J-Flex.
Wystarczy podłączyć wężem butelkę J-Flex do kranu z zimną, bieżącą wodą i następnie napełnić butelkę, wiadro czy zbiornik
w maszynie. System J-Flex ma dwie opcje dostarczania roztworu: wysokie stężenie – roztworem możemy bezpiecznie
napełniać butelki i niskie stężenie pozwala w szybkim tempie napełniać gotowym roztworem wiadra i inne duże zbiorniki.

Produkty systemu J-Flex do gastronomii:
Suma D1 J-Flex 5L pH 5,5

Suma Break Up D3.5 J-Flex 1,5L pH 13

Do ręcznego mycia naczyń. Można go
stosować do mycia: garnków, patelni, naczyń, sztućców, szkła i innego
sprzętu kuchennego.

Odtłuszczający preparat do ręcznego
czyszczenia wszelkich silnie zabrudzonych powierzchni w kuchni: podłóg, wyposażenia, okapów, wyciągów.

INNOWACYJNY SYSTEM DOZUJĄCY SMART DOSE

SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicz
z opatentowaną technologią, która zawsze pozwala na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów. Jego jaskrawo żółta głowica „myśli” za użytkownika. Wystarczy ją
przekręcić, aby wybrać jedno z dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt
pojemnika z wodą.

Tutaj w jakiśSYSTEM
ciekawyDOZUJĄCY
sposób trzeba
umieścić
INNOWACYJNY
SMART
DOSEzdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone ja
ikona 2,3,8,9 ?
SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
Produkty
systemu
SmartDose
z opatentowaną technologią, która
zawsze
pozwala
na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów.
Jego
jaskrawo żółta głowica
„myśli”
za użytkownika.
Wystarczy ją 100% potrzeb w każdej
Dwa
skoncentrowane,
niezwykle
skuteczne
produkty zaspokajające
przekręcić, aby wybrać jedno zgastronomii:
dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.
1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
Tutaj w jakiś ciekawy sposób trzeba umieścić zdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego
ikona 2,3,8,9 ?
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
Produkty systemu SmartDose
SKU: 7517319
Dwa skoncentrowane, niezwykle skuteczne produkty zaspokajające 100% potrzeb w każdej
X 350
gastronomii:
750ml

1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
X 56

750 ml

x 50

Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
8L
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
X 56

SKU: 7517319
X 350

40 L

x 56

750ml
X 56
8L

40L

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

10 L

X 56

SKU: 7517480

1,5 L
SKU: 100862140
SKU: 71667
butelka 0,75L+spr.

139,37 / 171,43 brutto

5L

SKU: 7519043
X 140

40L

99,50 netto / 122,39 brutto
7,45 netto / 9,16 brutto
750ml

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

X 20

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
7L
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.
SKU: 7519043

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:

X 140

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

X 20

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.

750ml

Suma D10.1 conc J-Flex 1,5L pH 11

x 15

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

7L

SKU: 7520063

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:
3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5
Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.

Do mycia i dezynfekcji powierzchni
i urządzeń w przemyśle spożywczym
i gastronomii. Posiada właściwości
bakteriobójcze i grzybobójcze.

INNOWACYJNY SYSTEM DOZUJĄCY SMART DOSE

SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
z opatentowaną technologią, która zawsze pozwala na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów. Jego jaskrawo żółta głowica „myśli” za użytkownika. Wystarczy ją
przekręcić, aby wybrać jedno z dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.

Tutaj w jakiśSYSTEM
ciekawyDOZUJĄCY
sposób trzeba
umieścić
INNOWACYJNY
SMART
DOSEzdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
ikona 2,3,8,9 ?
SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
Produkty
systemu
SmartDose
z opatentowaną technologią, która
zawsze
pozwala
na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów.
Jego
jaskrawo żółta głowica
„myśli”
za użytkownika.
Wystarczy ją 100% potrzeb w każdej
Dwa
skoncentrowane,
niezwykle
skuteczne
produkty zaspokajające
przekręcić, aby wybrać jedno zgastronomii:
dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.
1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
Tutaj w jakiś ciekawy sposób trzeba umieścić zdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
ikona 2,3,8,9 ?
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
Produkty systemu SmartDose
SKU: 7517319
Dwa skoncentrowane, niezwykle skuteczne produkty zaspokajające 100% potrzeb w każdej
X 350
gastronomii:
750ml

1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
X 56

750 ml

x 110

Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
8L
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
X 56

SKU: 7517319
X 350
750ml
X 56
8L

40L

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

10 L

SKU: 7519043
X 140

40L

SKU: 7521611
SKU: 71664

x 15

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

X 56

750ml

1,5 L

butelka 0,75 L+spr.

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

115,62 netto / 142,21 brutto
7,45 netto / 9,16 brutto
X 20

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
7L
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.
SKU: 7519043

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:

X 140

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

X 20

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.

750ml

7L

SKU: 7520063

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:
3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5
Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.
SKU: 7520063

SKU: 7520063
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Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100%
potrzeb każdego obiektu:

Taski Sprint Glass J-Flex 1,5 / 5L pH 7,3

Good Sense Vert J-Flex 5L pH 10

Do mycia szyb, przeszkleń, luster oraz
wodoodpornych powierzchni błyszczących tj. stal nierdzewna, ceramika,
pleksa, itp. Szybko wysycha bez smug
zostawiając świeży zapach.
INNOWACYJNY SYSTEM DOZUJĄCY SMART DOSE

Do czyszczenia podłóg oraz wszystkich powierzchni wodozmywalnych.
Skutecznie i długotrwale neutralizuje nieprzyjemne zapachy np. nikotyny oraz takie, które można napotkać
w toaletach. Posiada zapach zielonego
jabłka stworzony w oparciu o technologię neutralizacji zapachów O.N.T.

INNOWACYJNY SYSTEM DOZUJĄCY SMART DOSE

INNOWACYJNY SYSTEM DOZUJĄCY SMART DOSE

SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania
SmartDose
produktów
to niewymagający
chemicznych żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
z opatentowaną technologią, która zawsze pozwala na łatwe, bezpiecznez iopatentowaną
dokładne dozowanie
technologią, która zawsze pozwala na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów. Jego jaskrawo żółta głowica „myśli” za użytkownika.
skoncentrowanych
Wystarczy
produktów.
ją
Jego jaskrawo żółta głowica „myśli” za użytkownika. Wystarczy ją
przekręcić, aby wybrać jedno z dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć
przekręcić,
dozując
aby wybrać
produktjedno
do z dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.
pojemnika z wodą.

SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicz
z opatentowaną technologią, która zawsze pozwala na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów. Jego jaskrawo żółta głowica „myśli” za użytkownika. Wystarczy ją
przekręcić, aby wybrać jedno z dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt
pojemnika z wodą.

Tutaj w jakiśSYSTEM
ciekawyDOZUJĄCY
sposób trzeba
umieścić
Może
Tutajzdjęcia
w jakiśoznaczone
ciekawyDOZUJĄCY
sposób
jako trzeba
umieścić
INNOWACYJNY
SMART
DOSEzdjęcia systemu – ikony.INNOWACYJNY
SYSTEM
SMART
DOSEzdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
ikona 2,3,8,9 ?
ikona 2,3,8,9 ?
SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania
SmartDose
produktów
to niewymagający
chemicznych żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
Produkty
systemu
SmartDose
Produkty
systemu
SmartDose
z opatentowaną technologią, która
zawsze
pozwala
na łatwe, bezpiecznez iopatentowaną
dokładne dozowanie
technologią, która
zawsze
pozwala
na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów.
Jego
jaskrawo żółta głowica
„myśli”
za użytkownika.
skoncentrowanych
Wystarczy
produktów.
ją 100%Dwa
Jego
jaskrawo
żółta głowica
„myśli”
za użytkownika.
Wystarczy ją 100% potrzeb w każdej
Dwa
skoncentrowane,
niezwykle
skuteczne
produkty zaspokajające
potrzeb
skoncentrowane,
w każdej
niezwykle
skuteczne
produkty zaspokajające
przekręcić, aby wybrać jedno zgastronomii:
dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć
przekręcić,
dozując
aby wybrać
produktjedno
do zgastronomii:
dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.
pojemnika z wodą.
1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
Tutaj w jakiś ciekawy sposób trzeba umieścić zdjęcia systemu – ikony. Może
Tutajzdjęcia
w jakiśoznaczone
ciekawy sposób
jako trzeba umieścić zdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni:
podłóg,
Do ręcznegokuchennego
mycia wodoodpornych
a
powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
ikona 2,3,8,9 ?
ikona 2,3,8,9
? ścian, drzwi, wyposażenia
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
Produkty systemu SmartDose
Produkty systemu SmartDose
SKU: 7517319
SKU: 7517319
Dwa skoncentrowane, niezwykle skuteczne produkty zaspokajające 100%Dwa
potrzeb
skoncentrowane,
w każdej
niezwykle skuteczne produkty zaspokajające 100% potrzeb w każdej
X 350
X 350
gastronomii:
gastronomii:

Opak. 1,5L
750ml

1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
X 56

Tutaj w jakiśSYSTEM
ciekawyDOZUJĄCY
sposób trzeba
umieścić
INNOWACYJNY
SMART
DOSEzdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone ja
ikona 2,3,8,9 ?
SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
Produkty
systemu
SmartDose
z opatentowaną technologią, która
zawsze
pozwala
na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów.
Jego
jaskrawo żółta głowica
„myśli”
za użytkownika.
Wystarczy ją 100% potrzeb w każdej
Dwa
skoncentrowane,
niezwykle
skuteczne
produkty zaspokajające
przekręcić, aby wybrać jedno zgastronomii:
dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.
1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
Tutaj w jakiś ciekawy sposób trzeba umieścić zdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego
ikona 2,3,8,9 ?
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
Produkty systemu SmartDose
SKU: 7517319
Dwa skoncentrowane, niezwykle skuteczne produkty zaspokajające 100% potrzeb w każdej
X 350
gastronomii:

Opak. 5L
750ml

1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7

750 ml

x 40

750 ml

X 56

x 133

750ml

1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7

Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia
Do ręcznegokuchennego
mycia wodoodpornych
a
powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
8L
8L
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
X 56

SKU: 7517319
X 350
750ml
X 56
8L

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

10 L

x 30

X 56

750ml

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

10 L

X 56

X 56

SKU: 7519043
X 140

40L

X 350

x 100

750ml

X 56

SKU: 7519043

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

X 20

SKU: 7512228
SKU: G71673

Produkty do codziennego utrzymania czystości
100% potrzeb
Produkty
każdego
do obiektu:
codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:
SKU:zaspokajające
7519043

X 140

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych
powierzchni np.: okna,
Dolustra,
codziennego
szkliwiona
mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
750ml
ceramika, blaty, podłogi itp.
ceramika, blaty, podłogi itp.
X 20
SKU: 7520063

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

X 140

SKU: 7520063

7L

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb
Produkty
każdego
do obiektu:
codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:
3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
7L
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

479,83 netto / 590,19 brutto
butelka 0,75 L+spr. 6,50 netto / 8,00 brutto
5L

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.
SKU: 7520063

7L

SKU: 7520063

Taski Jontec 300 J-Flex 1,5L / 5L pH 8,3
3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.
SKU: 7520063

Kwasowy preparat do ręcznego mycia powierzchni w sanitariatach. Skutecznie usuwa brud i osady
wapienne.

Niskopieniący preparat do codziennego mycia wszelkich wodoodpornych
podłóg. Może być stosowany z użyciem mopów i automatów szorująco
– zbierających.

INNOWACYJNY SYSTEM DOZUJĄCY SMART DOSE

SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
z opatentowaną technologią, która zawsze pozwala na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów. Jego jaskrawo żółta głowica „myśli” za użytkownika. Wystarczy ją
przekręcić, aby wybrać jedno z dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.

Tutaj w jakiśSYSTEM
ciekawyDOZUJĄCY
sposób trzeba
umieścić
INNOWACYJNY
SMART
DOSEzdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
ikona 2,3,8,9 ?
SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
Produkty
systemu
SmartDose
z opatentowaną technologią, która
zawsze
pozwala
na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów.
Jego
jaskrawo
żółta
głowica
„myśli”
za
użytkownika.
Wystarczy ją 100% potrzeb w każdej
Dwa skoncentrowane, niezwykle skuteczne
produkty zaspokajające
przekręcić, aby wybrać jedno zgastronomii:
dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.
1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
Tutaj w jakiś ciekawy sposób trzeba umieścić zdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
ikona 2,3,8,9 ?
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
Produkty systemu SmartDose
SKU: 7517319
Dwa skoncentrowane, niezwykle skuteczne produkty zaspokajające 100% potrzeb w każdej
X 350
gastronomii:
750ml

1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
X 56

750 ml

INNOWACYJNY SYSTEM DOZUJĄCY SMART DOSE

Tutaj w jakiś ciekawy sposób trzeba umieścić zdjęcia systemu – ikony. Może
Tutajzdjęcia
w jakiśoznaczone
ciekawy sposób
jako trzeba umieścić zdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
ikona 2,3,8,9 ?
ikona 2,3,8,9 ?
Produkty systemu SmartDose

X 350

Produkty systemu SmartDose

Dwa skoncentrowane, niezwykle skuteczne produkty zaspokajające 100%Dwa
potrzeb
skoncentrowane,
w każdej
niezwykle skuteczne produkty zaspokajające 100% potrzeb w każdej
gastronomii:
gastronomii:
1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7

1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7

Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia
Do ręcznegokuchennego
mycia wodoodpornych
a
powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
SKU: 7517319

x 100

Opak. 1,5L*

SKU: 7517319

X 350

X 350

750ml

750ml

X 56

X 56

SKU: 7517319

INNOWACYJNY SYSTEM DOZUJĄCY SMART DOSE

SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania
SmartDose
produktów
to niewymagający
chemicznych żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
z opatentowaną technologią, która zawsze pozwala na łatwe, bezpiecznez iopatentowaną
dokładne dozowanie
technologią, która zawsze pozwala na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów. Jego jaskrawo żółta głowica „myśli” za użytkownika.
skoncentrowanych
Wystarczy
produktów.
ją
Jego jaskrawo żółta głowica „myśli” za użytkownika. Wystarczy ją
przekręcić, aby wybrać jedno z dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć
przekręcić,
dozując
aby wybrać
produktjedno
do z dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.
pojemnika z wodą.

Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
8L
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.

10 L

x 75

Opak. 5L*

X 56

8L

8L

X 56

X 56

10 L

x 250

40L

750ml

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

10 L

X 56

x 37,5

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

8L
X 56

SKU: 7519043
X 140

102,00 netto / 125,46 brutto
butelka 0,75 L+spr. 6,50 netto / 8,00 brutto
1,5 L

X 140

X 20

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:

Taski Sani Cid J-Flex 1,5L pH 1,6

SKU: 7521591
SKU: G71668

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:

SKU: 7519043

750ml

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna,
Dolustra,
codziennego
szkliwiona
mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.
ceramika, blaty, podłogi itp.
SKU: 7520063

X 140
750ml

X 20

X 20

7L

x 45

SKU: 7519043

40L

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

X 20

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym iDo
gastronomii.
mycia i dezynfekcji
Posiada powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
7L
7L
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

750ml

10 L

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

8L

750ml

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

X 56

X 140

1,5 L
89,33 netto / 109,88 brutto
5L
169,49 netto / 208,47 brutto
butelka 0,75 L+spr. 6,50 netto / 8,00 brutto

x 150

40L

750ml

SKU: 7519043

40L

750 ml

X 56

SKU: 7517319

40L

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym iDo
gastronomii.
mycia i dezynfekcji
Posiada powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
8L
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

X 56

SKU: G11579
SKU: 7518905
SKU: G71671

X 350

40L

Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
8L
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.

X 56

SKU: 7517319

40L

750ml

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

X 20

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
7L
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

SKU: 7518179
SKU: 7512202

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:

SKU: 7519043
X 140

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

X 20

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.

750ml

Taski Jontec Tensol J-flex 1,5L pH 8,8

SKU: 7520063

7L

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:
3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

Akcesoria:

40L

40L

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

* przy niskim stężeniu

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym iDo
gastronomii.
mycia i dezynfekcji
Posiada powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.
SKU: 7519043

1,5 L
5L
X 140

750ml

X 20

7L

SKU: 7519043

91,00 netto / 111,93 brutto
213,33 netto / 262,40 brutto
X 140

750ml

X 20

7L

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb
Produkty
każdego
do obiektu:
codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:
3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna,
Dolustra,
codziennego
szkliwiona
mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.
ceramika, blaty, podłogi itp.
SKU: 7520063

SKU: 7520063

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.

Szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia i konserwuje umyte powierzchnie bez tworzenia trwałej powłoki ochronnej. Zawiera związki
o właściwościach antypoślizgowych,
pozostawia świeży, przyjemny zapach
i daje możliwość uzyskania wysokiego
połysku przez polerowanie.
SKU: 7520063

INNOWACYJNY SYSTEM DOZUJĄCY SMART DOSE

SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
z opatentowaną technologią, która zawsze pozwala na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów. Jego jaskrawo żółta głowica „myśli” za użytkownika. Wystarczy ją
przekręcić, aby wybrać jedno z dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.

Tutaj w jakiś ciekawy sposób trzeba umieścić zdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
ikona 2,3,8,9 ?
Produkty systemu SmartDose

Dwa skoncentrowane, niezwykle skuteczne produkty zaspokajające 100% potrzeb w każdej
gastronomii:
1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7

Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
SKU: 7517319

Opak. 5L*

X 350
750ml
X 56

10 L

x 75

8L
X 56

40L

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

SKU: G11578

1,5 L

* przy niskim stężeniu

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

113,00 netto / 138,99 brutto
SKU: 7519043
X 140

750ml
X 20

7L
Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:
3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5
Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.
SKU: 7520063

SKU: G71315 kosz J-Flex mały (1 x J-Flex 1,5L, 1 x butelka)
54,67 netto / 67,25 brutto
SKU: G71316 kosz J-Flex duży (2 x J-Flex 1,5L, 2 x butelka)
72,83 netto / 89,58 brutto
SKU: G71332 kosz J-Flex na kanistry 5L (2 x J-Flex 5L)
197,37 netto / 242,77 brutto
SKU: G72352 zestaw przyłączeniowy J-Flex (wąż 1,5 m,
szybkozłącze ze stoperem wody, przyłącze kranowe)
36,50 netto / 44,90 brutto
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INNOWACYJNY SYSTEM DOZUJĄCY SMART DOSE

SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych z opatentowaną technologią, która
zawsze pozwala na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie skoncentrowanych produktów. Jego jaskrawo żółta głowica „myśli” za użytkownika.
Wystarczy ją przekręcić, aby wybrać jedno z dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do pojemnika z wodą.

Dwa niezwykle skuteczne produkty zaspokajające 100% potrzeb w każdej gastronomii:
Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7

Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

INNOWACYJNY SYSTEM DOZUJĄCY SMART DOSE

Do mycia i dezynfekcji powierzchni
i urządzeń w przemyśle spożywczym
i gastronomii. Posiada właściwości
bakteriobójcze i grzybobójcze.

SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
z opatentowaną technologią, która zawsze pozwala na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów. Jego jaskrawo żółta głowica „myśli” za użytkownika. Wystarczy ją
przekręcić, aby wybrać jedno z dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.

Do ręcznego mycia wodoodpornych
powierzchni: podłóg, ścian, drzwi,
wyposażenia kuchennego a także naczyń, okien oraz innych powierzchni
szklanych.

INNOWACYJNY SYSTEM DOZUJĄCY SMART DOSE

Tutaj w jakiśSYSTEM
ciekawyDOZUJĄCY
sposób trzeba
umieścić
INNOWACYJNY
SMART
DOSEzdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
ikona 2,3,8,9 ?
SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
Produkty
systemu
SmartDose
z opatentowaną technologią, która
zawsze
pozwala
na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów.
Jego
jaskrawo żółta głowica
„myśli”
za użytkownika.
Wystarczy ją 100% potrzeb w każdej
Dwa
skoncentrowane,
niezwykle
skuteczne
produkty zaspokajające
przekręcić, aby wybrać jedno zgastronomii:
dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.
1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
Tutaj w jakiś ciekawy sposób trzeba umieścić zdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
ikona 2,3,8,9 ?
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
Produkty systemu SmartDose
SKU: 7517319
Dwa skoncentrowane, niezwykle skuteczne produkty zaspokajające 100% potrzeb w każdej
X 350
gastronomii:
750ml

1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
X 56

750 ml

SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicz
z opatentowaną technologią, która zawsze pozwala na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów. Jego jaskrawo żółta głowica „myśli” za użytkownika. Wystarczy ją
przekręcić, aby wybrać jedno z dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt
pojemnika z wodą.

Tutaj w jakiśSYSTEM
ciekawyDOZUJĄCY
sposób trzeba
umieścić
INNOWACYJNY
SMART
DOSEzdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone ja
ikona 2,3,8,9 ?
SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
Produkty
systemu
SmartDose
z opatentowaną technologią, która
zawsze
pozwala
na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów.
Jego
jaskrawo żółta głowica
„myśli”
za użytkownika.
Wystarczy ją 100% potrzeb w każdej
Dwa
skoncentrowane,
niezwykle
skuteczne
produkty zaspokajające
przekręcić, aby wybrać jedno zgastronomii:
dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.
1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
Tutaj w jakiś ciekawy sposób trzeba umieścić zdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego
ikona 2,3,8,9 ?
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
Produkty systemu SmartDose
SKU: 7517319
Dwa skoncentrowane, niezwykle skuteczne produkty zaspokajające 100% potrzeb w każdej
X 350
gastronomii:

x 350

Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
8L
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
X 56

SKU: 7517319
X 350

750ml

40L

750ml

1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

8L

X 56

X 56

x 56

X 56

X 350

X 140

40 L

X 20

X 56

SKU: 7517204
SKU: G12762

X 140

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

X 20

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.

750ml

SKU: 7520063

7L

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:
3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

7L

SKU: 7519043
X 140

90,13 netto / 110,86 brutto
11,00 netto / 13,53 brutto
40L

1,5 L

x 20

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

8L

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:

SKU: 7519043

99,50 netto / 122,39 brutto
butelka 0,75 L+spr. 11,00 netto / 13,53 brutto
1,4 L

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

X 56

x 56

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
7L
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

SKU: 7517319
SKU: G12762

40L

750ml

750ml

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

x 140

X 56

SKU: 7517319

SKU: 7519043

40L

750 ml

Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
8L
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

8L

750ml

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

X 20

butelka 0,75 L+spr.

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
7L
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.
Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:

SKU: 7519043
X 140

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

X 20

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.

750ml

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.

SKU: 7520063

7L

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:
SKU: 7520063

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:
3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.
SKU: 7520063

Taski Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

Taski Jontec 300 Pur-Eco 1,4L pH 7,8

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna,
lustra, szkliwiona ceramika, blaty,
podłogi itp. Produkt spełnia wymagania odnośnie produktów ekologicznych EU „Flower”.

Niskopieniący preparat do codziennego mycia wszelkich wodoodpornych
podłóg. Może być stosowany z użyciem mopów i automatów szorująco
– zbierających. Produkt spełnia wymagania odnośnie produktów ekologicznych EU „Flower”.

INNOWACYJNY SYSTEM DOZUJĄCY SMART DOSE

INNOWACYJNY SYSTEM DOZUJĄCY SMART DOSE

SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
z opatentowaną technologią, która zawsze pozwala na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów. Jego jaskrawo żółta głowica „myśli” za użytkownika. Wystarczy ją
przekręcić, aby wybrać jedno z dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.

SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
z opatentowaną technologią, która zawsze pozwala na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów. Jego jaskrawo żółta głowica „myśli” za użytkownika. Wystarczy ją
przekręcić, aby wybrać jedno z dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.

Tutaj w jakiśSYSTEM
ciekawyDOZUJĄCY
sposób trzeba
umieścić
INNOWACYJNY
SMART
DOSEzdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
ikona 2,3,8,9 ?
SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
Produkty
systemu
SmartDose
z opatentowaną technologią, która
zawsze
pozwala
na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów.
Jego
jaskrawo
żółta
głowica
„myśli”
za
użytkownika.
Wystarczy ją 100% potrzeb w każdej
Dwa skoncentrowane, niezwykle skuteczne
produkty zaspokajające
przekręcić, aby wybrać jedno zgastronomii:
dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.
1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
Tutaj w jakiś ciekawy sposób trzeba umieścić zdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
ikona 2,3,8,9 ?
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
Produkty systemu SmartDose
SKU: 7517319
Dwa skoncentrowane, niezwykle skuteczne produkty zaspokajające 100% potrzeb w każdej
X 350
gastronomii:
750ml

1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
X 56

500 ml

Tutaj w jakiś ciekawy sposób trzeba umieścić zdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
ikona 2,3,8,9 ?
Produkty systemu SmartDose X 280

500ml
Dwa skoncentrowane, niezwykle
skuteczne produkty zaspokajające 100% potrzeb w każdej
gastronomii:
X 100

1) Suma MultiPurpose Cleaner
5L D2.3 1,4L pH 7,7

Do ręcznego mycia wodoodpornych
powierzchni:
podłóg,
ścian,
drzwi, wyposażenia kuchennego a
4) TASKI Jontec
300 Pur-Eco
1,4L
pH 7,8
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
SKU: 7517319

X 350

x 280

X 56

Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
8L
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.

X 350
750ml
X 56
8L

40L

5L

x 100

20L

X 140

X 140

750ml

X 20

SKU: 7517836

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:

X 140

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

X 20

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.

Taski Sani Cid Pur-Eco 1,4L pH 2,7

SKU: 7520063

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:
3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

X 70

7L

500ml

80,17 netto / 98,61 brutto

1,4 L

Produkty do codziennego utrzymania
czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:
X 35
3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco
5L 1,4L pH 6,5

Do codziennego mycia szklanych
powierzchni
np.: okna, lustra, szkliwiona
6) TASKIi wodoodpornych
Sani 4 in 1 1,4L pH
1,8
ceramika, blaty, podłogi itp.

Taski Sani 4 in 1 1,4L pH 1,8

SKU: 7520063

X 70
500ml

SKU: 7520063

Kwasowy preparat do ręcznego mycia powierzchni w sanitariatach.
Skutecznie usuwa brud i osady wapienne. Produkt spełnia wymagania
odnośnie produktów ekologicznych EU
„Flower”.

Butelki dozujące do Suma D2.3, Suma D10, Sani Cid, Sprint 200, Sani 4 in 1 - tu będzie cena.

INNOWACYJNY SYSTEM DOZUJĄCY SMART DOSE

INNOWACYJNY SYSTEM DOZUJĄCY SMART DOSE

Tutaj w jakiśSYSTEM
ciekawyDOZUJĄCY
sposób trzeba
umieścić
INNOWACYJNY
SMART
DOSEzdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
ikona 2,3,8,9 ?
SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
Produkty
systemu
SmartDose
z opatentowaną technologią, która
zawsze
pozwala
na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów.
Jego
jaskrawo żółta głowica
„myśli”
za użytkownika.
Wystarczy ją 100% potrzeb w każdej
Dwa
skoncentrowane,
niezwykle
skuteczne
produkty zaspokajające
przekręcić, aby wybrać jedno zgastronomii:
dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.
1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
Tutaj w jakiś ciekawy sposób trzeba umieścić zdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
ikona 2,3,8,9 ?
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
Produkty systemu SmartDose
SKU: 7517319
Dwa skoncentrowane, niezwykle skuteczne produkty zaspokajające 100% potrzeb w każdej
X 350
gastronomii:
X 56

500 ml

Preparat dezynfekcyjny do mycia, odkamieniania, dezynfekcji oraz odświeżania zmywalnych powierzchni typu:
toalety, umywalki, wanny, pisuary,
kafelki, ściany. Posiada właściwości
bakteriobójcze i grzybobójcze.
X 35

5L

SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
z opatentowaną technologią, która zawsze pozwala na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów. Jego jaskrawo żółta głowica „myśli” za użytkownika. Wystarczy ją
przekręcić, aby wybrać jedno z dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.

750ml

X 350
750ml
X 56
8L

1,4 L

butelka 0,5 L+spr.

750ml
X 56

X 350

40L

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

5L

X 140

750ml

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

X 20

7L

X 56
8L

1,4 L
SKU: 7518924
SKU: 7524055 butelka 0,5L+spr.

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:

X 140

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

X 20

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.
SKU: 7520063

x 70

40L

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

5L

x 35

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

X 56

SKU: 7519043

40L

SKU: 7519043

750ml

x 35

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
7L
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

500 ml

X 56

SKU: 7517319

80,17 netto / 98,61 brutto
11,00 netto / 13,53 brutto
750ml

Tutaj w jakiśSYSTEM
ciekawyDOZUJĄCY
sposób trzeba
umieścić
INNOWACYJNY
SMART
DOSEzdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jak
ikona 2,3,8,9 ?
SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
Produkty
systemu
SmartDose
z opatentowaną technologią, która
zawsze
pozwala
na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów.
Jego
jaskrawo żółta głowica
„myśli”
za użytkownika.
Wystarczy ją 100% potrzeb w każdej
Dwa
skoncentrowane,
niezwykle
skuteczne
produkty zaspokajające
przekręcić, aby wybrać jedno zgastronomii:
dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.
1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
Tutaj w jakiś ciekawy sposób trzeba umieścić zdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego
ikona 2,3,8,9 ?
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
Produkty systemu SmartDose
SKU: 7517319
Dwa skoncentrowane, niezwykle skuteczne produkty zaspokajające 100% potrzeb w każdej
X 350
gastronomii:

Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
8L
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.

X 56

X 56

SKU: 7521591
SKU: 7513960

SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicz
z opatentowaną technologią, która zawsze pozwala na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów. Jego jaskrawo żółta głowica „myśli” za użytkownika. Wystarczy ją
przekręcić, aby wybrać jedno z dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt
pojemnika z wodą.

1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7

x 70

Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
8L
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
SKU: 7517319

Preparat dezynfekcyjny do mycia, odkamieniania, dezynfekcji oraz odświeżania zmywalnych
powierzchni typu: toalety, umywalki, wanny, pisuary, kafelki, ściany. Posiada właściwości
bakteriobójcze i grzybobójcze.
SKU: 7521591

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.

1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7

Kwasowy preparat do ręcznego mycia powierzchni w sanitariatach. Skutecznie usuwa brud i osa
wapienne.
SKU: 7521591

750ml

X 20

7L

x 46

SKU: 7519043

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

750ml

20 L

X 35

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

SKU: 7519043

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
7L
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

butelka 0,5 L+spr.

x 70

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.
5) TASKI Sani Cid Pur-Eco 1,4L pH 2,7

85,67 netto / 105,37 brutto
11,00 netto / 13,53 brutto
SKU: 7519043

10 L

10L

40L

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

40L

1,4 L

X 56

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

X 56

SKU: 7520063
SKU: 7513961

X 70

8L

X 56

SKU: 7517319

Niskopieniący preparat do codziennego mycia wszelkich wodoodpornych podłóg. Może być
stosowany z użyciem mopów i automatów szorująco – zbierających.

SKU: 7517836

750ml

SKU: 7519043
X 140

40L

134,83 netto / 145,62 brutto
11,00 netto / 13,53 brutto
750ml

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

X 20

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
7L
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.
SKU: 7519043

7L

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:

X 140

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

X 20

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.

750ml

SKU: 7520063

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona

14

QUATTRO SELECT
WYDAJNA STACJA DOZUJĄCA DO UTRZYMYWANIA
CZYSTOŚCI W DUŻYCH I ŚREDNICH OBIEKTACH

Quattro Select to prosty, bezpieczny i niezawodny system szybkiego
dozowania. Umożliwia jednoczesne podłączenie czterech silnie
skoncentrowanych produktów i przygotowanie czterech różnych
roztworów roboczych, którymi wygodnie napełnisz butelki ze
spryskiwaczem, wiadra lub/i zbiorniki automatów szorujących.
Zawsze dostarcza odpowiednie stężenie, dzięki czemu
można uniknąć niepotrzebnych pomyłek podczas dozowania.
QuattroSelect jest systemem zamkniętym, co w efekcie wyklucza
jakikolwiek kontakt użytkownika ze skoncentrowanymi preparatami
chemicznymi. Z jednej 2,5 litrowej saszetki ze skoncentrowanym
preparatem chemicznym można przygotować aż do 1250 litrów
roztworu gotowego do użycia.

Sprzątanie codzienne – 3 produkty
wypełniające 85% wszystkich potrzeb
Taski Sani Cid QS 2,5L pH 1,6

Sprzątanie gruntowne – tam gdzie potrzebne
są produkty do uporczywych zabrudzeń
Taski Sani Calc QS 2,5L pH 1,8

Kwasowy preparat do ręcznego mycia powierzchni w sanitariatach. Skutecznie usuwa brud i osady
wapienne.

Rozpuszcza osady wapienne, plamy
rdzy, kamień moczowy, pozostałości
tłuszczu i mydła.

INNOWACYJNY SYSTEM DOZUJĄCY SMART DOSE

INNOWACYJNY SYSTEM DOZUJĄCY SMART DOSE

SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
z opatentowaną technologią, która zawsze pozwala na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów. Jego jaskrawo żółta głowica „myśli” za użytkownika. Wystarczy ją
przekręcić, aby wybrać jedno z dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.

SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemic
z opatentowaną technologią, która zawsze pozwala na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów. Jego jaskrawo żółta głowica „myśli” za użytkownika. Wystarczy j
przekręcić, aby wybrać jedno z dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt
pojemnika z wodą.

Tutaj w jakiśSYSTEM
ciekawyDOZUJĄCY
sposób trzeba
umieścić
INNOWACYJNY
SMART
DOSEzdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
ikona 2,3,8,9 ?
SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
Produkty
systemu
SmartDose
z opatentowaną technologią, która
zawsze
pozwala
na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów.
Jego
jaskrawo żółta głowica
„myśli”
za użytkownika.
Wystarczy ją 100% potrzeb w każdej
Dwa
skoncentrowane,
niezwykle
skuteczne
produkty zaspokajające
przekręcić, aby wybrać jedno zgastronomii:
dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.
1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
Tutaj w jakiś ciekawy sposób trzeba umieścić zdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
Do
ręcznego
mycia
wodoodpornych
powierzchni:
podłóg,
ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
ikona 2,3,8,9 ?
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
Produkty systemu SmartDose
SKU: 7517319
Dwa skoncentrowane, niezwykle skuteczne produkty zaspokajające 100% potrzeb w każdej
X 350
gastronomii:
750ml

1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
X 56

500 ml

Tutaj w jakiśSYSTEM
ciekawyDOZUJĄCY
sposób trzeba
umieścić
INNOWACYJNY
SMART
DOSEzdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone ja
ikona 2,3,8,9 ?
SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
Produkty
systemu
SmartDose
z opatentowaną technologią, która
zawsze
pozwala
na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów.
Jego
jaskrawo żółta głowica
„myśli”
za użytkownika.
Wystarczy ją 100% potrzeb w każdej
Dwa
skoncentrowane,
niezwykle
skuteczne
produkty zaspokajające
przekręcić, aby wybrać jedno zgastronomii:
dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.
1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
Tutaj w jakiś ciekawy sposób trzeba umieścić zdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
Do
ręcznego
mycia
wodoodpornych
powierzchni:
podłóg,
ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego
ikona 2,3,8,9 ?
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
Produkty systemu SmartDose
SKU: 7517319
Dwa skoncentrowane, niezwykle skuteczne produkty zaspokajające 100% potrzeb w każdej
X 350
gastronomii:
750ml

1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7

x 250

X 350

10 L

X 56

2,5 L
butelka+spr. 0,5 L

X 140

750ml

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

X 20

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
7L
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

SKU: 7517093
SKU: 7513972

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:

SKU: 7519043
X 140

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

X 20

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.
SKU: 7520063

7L

Taski Sprint 200 QS 2,5L pH 6,2

2,5 L
butelka+spr. 0,5 L

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

750ml

1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
X 56

INNOWACYJNY SYSTEM DOZUJĄCY SMART DOSE

500 ml

Tutaj w jakiśSYSTEM
ciekawyDOZUJĄCY
sposób trzeba
umieścić
INNOWACYJNY
SMART
DOSEzdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone ja
ikona 2,3,8,9 ?
SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
Produkty
systemu
SmartDose
z opatentowaną technologią, która
zawsze
pozwala
na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów.
Jego
jaskrawo
żółta
głowica
„myśli”
za
użytkownika.
Wystarczy ją 100% potrzeb w każdej
Dwa skoncentrowane, niezwykle skuteczne
produkty zaspokajające
przekręcić, aby wybrać jedno zgastronomii:
dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.
1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
Tutaj w jakiś ciekawy sposób trzeba umieścić zdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego
ikona 2,3,8,9 ?
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
Produkty systemu SmartDose
SKU: 7517319
Dwa skoncentrowane, niezwykle skuteczne produkty zaspokajające 100% potrzeb w każdej
X 350
gastronomii:

x 250

750ml

1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
X 56

10 L

x 125

X 350

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

750ml
X 56

SKU: 7519043

8L

101,69 netto / 125,08 brutto
11,00 netto / 13,53 brutto
X 140

40L

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

10 L

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

SKU: 7519043

SKU: 7517100

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:
3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

X 140

2,5 L

Taski Jontec 300 QS 2,5L pH 8,3

750ml

184,82 netto / 227,33 brutto
2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

X 20

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
7L
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.
SKU: 7519043

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.

X 20

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:
3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:

X 140

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

X 20

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.

Taski Jontec Forward QS 2,5L pH 11
750ml

SKU: 7520063

7L

X 140

40L

X 20

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
7L
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

x 62,5

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

X 56

750ml

750ml

x 250

X 56

SKU: 7517319

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

SKU: 7519043

500 ml

Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
8L
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.

40L

X 56

SKU: 7520063

SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicz
z opatentowaną technologią, która zawsze pozwala na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów. Jego jaskrawo żółta głowica „myśli” za użytkownika. Wystarczy ją
przekręcić, aby wybrać jedno z dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt
pojemnika z wodą.

X 56

8L

SKU: 7520063

7L

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

Niskopieniący preparat do codziennego mycia wszelkich wodoodpornych
podłóg. Może być stosowany z użyciem mopów i automatów szorująco
– zbierających.

Alkaliczny preparat myjący przeznaczony do stosowania w automatach
szorujących. Skutecznie myje i usuwa
brud, tłuszcz oraz nawarstwione produkty konserwacji podłóg.
Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.

SKU: 7520063

SKU: 7520063

INNOWACYJNY SYSTEM DOZUJĄCY SMART DOSE

INNOWACYJNY SYSTEM DOZUJĄCY SMART DOSE

SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
z opatentowaną technologią, która zawsze pozwala na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów. Jego jaskrawo żółta głowica „myśli” za użytkownika. Wystarczy ją
przekręcić, aby wybrać jedno z dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.

SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
z opatentowaną technologią, która zawsze pozwala na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów. Jego jaskrawo żółta głowica „myśli” za użytkownika. Wystarczy ją
przekręcić, aby wybrać jedno z dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.

Tutaj w jakiś ciekawy sposób trzeba umieścić zdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
ikona 2,3,8,9 ?

Tutaj w jakiś ciekawy sposób trzeba umieścić zdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
ikona 2,3,8,9 ?

Produkty systemu SmartDose X 280

Produkty systemu SmartDose X 280

500ml
Dwa skoncentrowane, niezwykle
skuteczne produkty zaspokajające 100% potrzeb w każdej
gastronomii:
X 100

500ml

Dwa skoncentrowane, niezwykle skuteczne produkty zaspokajające 100% potrzeb w każdej
gastronomii:
X 100
1) Suma MultiPurpose Cleaner
5L D2.3 1,4L pH 7,7

1) Suma MultiPurpose Cleaner
5L D2.3 1,4L pH 7,7

Do ręcznego mycia wodoodpornych
powierzchni:
podłóg,
ścian,
drzwi, wyposażenia kuchennego a
4) TASKI Jontec
300 Pur-Eco
1,4L
pH 7,8
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.

Do ręcznego mycia wodoodpornych
powierzchni:
podłóg,
ścian,
drzwi, wyposażenia kuchennego a
4) TASKI Jontec
300 Pur-Eco
1,4L
pH 7,8
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.

SKU: 7517319

SKU: 7517319

X 350

Niskopieniący preparat do codziennego mycia wszelkich wodoodpornych podłóg. Może być
stosowany z użyciem mopów i automatów szorująco – zbierających.

10 L

X 56

X 70

8L
X 56

X 350

SKU: 7517836

750ml

x 125

X 56

X 35

20L

X 70

8L
X 56

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

Niskopieniący preparat do codziennego mycia wszelkich wodoodpornych podłóg. Może być
stosowany z użyciem mopów i automatów szorująco – zbierających.

SKU: 7517836

750ml

10L

40L

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

x 62,5

x1235

20 L

x 62,5

X 35

40L

20 L

10 L

10L

20L

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.
5) TASKI Sani Cid Pur-Eco 1,4L pH 2,7

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.
5) TASKI Sani Cid Pur-Eco 1,4L pH 2,7

SKU: 7519043

SKU: 7519043

X 140

2,5 L

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.

SKU: 7520063

Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
8L
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.

SKU: 7517105

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

X 20

Skuteczny do usuwania zanieczyszczeń takich jak: osady z dymu tytoniowego, tusz, atrament, flamastry, tusz
z długopisów, szminka, czarne smugi
po obuwiu, plamy z tłuszczu oraz inne
trudne do usunięcia zanieczyszczenia.

Tutaj w jakiśSYSTEM
ciekawyDOZUJĄCY
sposób trzeba
umieścić
INNOWACYJNY
SMART
DOSEzdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
ikona 2,3,8,9 ?
SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
Produkty
systemu
SmartDose
z opatentowaną technologią, która
zawsze
pozwala
na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów.
Jego
jaskrawo żółta głowica
„myśli”
za użytkownika.
Wystarczy ją 100% potrzeb w każdej
Dwa
skoncentrowane,
niezwykle
skuteczne
produkty zaspokajające
przekręcić, aby wybrać jedno zgastronomii:
dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.
1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
Tutaj w jakiś ciekawy sposób trzeba umieścić zdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
ikona 2,3,8,9 ?
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
Produkty systemu SmartDose
SKU: 7517319
Dwa skoncentrowane, niezwykle skuteczne produkty zaspokajające 100% potrzeb w każdej
X 350
gastronomii:

2,5 L
butelka+spr. 0,5 L

X 140

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.

INNOWACYJNY SYSTEM DOZUJĄCY SMART DOSE

40L

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:

SKU: 7519043

Taski Sprint Emerel QS 2,5L pH 11,8

SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
z opatentowaną technologią, która zawsze pozwala na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów. Jego jaskrawo żółta głowica „myśli” za użytkownika. Wystarczy ją
przekręcić, aby wybrać jedno z dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.

SKU: 7517096
SKU: 7513961

X 20

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:

SKU: 7520063

X 56

750ml

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
7L
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

750ml

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna,
lustra, szkliwiona ceramika, blaty,
podłogi itp.

750ml

X 140

40L

179,42 netto / 220,69 brutto
11,00 netto / 13,53 brutto
3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.

X 350

x 10

SKU: 7519043

7L

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:

SKU: 7517319

10 L

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

8L
X 56

117,10 netto / 144,03 brutto
11,00 netto / 13,53 brutto
750ml

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

X 56

SKU: 7519043

40L

40L

750ml

x 125

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

8L

SKU: 7517092
SKU: 7513960

X 350

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

X 56

X 56

SKU: 7517319

40L

750ml

x 200

Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
8L
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.

X 56

SKU: 7517319

500 ml

X 56

Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
8L
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.

Kwasowy preparat do ręcznego mycia powierzchni w sanitariatach. Skutecznie usuwa brud i osady
wapienne.
SKU: 7521591

101,69 netto / 125,08 brutto
750ml

X 20

7L

X 70

500ml

SKU: 7517107

X 140

2,5 L

Kwasowy preparat do ręcznego mycia powierzchni w sanitariatach. Skutecznie usuwa brud i os
wapienne.
SKU: 7521591

750ml

111,38 netto / 137,00 brutto
X 20

7L

X 70

500ml

Produkty do codziennego utrzymania
czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:
X 35

Produkty do codziennego utrzymania
czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:
X 35

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco
5L 1,4L pH 6,5

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco
5L 1,4L pH 6,5

Do codziennego mycia szklanych
powierzchni
np.: okna, lustra, szkliwiona
6) TASKIi wodoodpornych
Sani 4 in 1 1,4L pH
1,8
ceramika, blaty, podłogi itp.

Do codziennego mycia szklanych
powierzchni
np.: okna, lustra, szkliwiona
6) TASKIi wodoodpornych
Sani 4 in 1 1,4L pH
1,8
ceramika, blaty, podłogi itp.

SKU: 7520063

SKU: 7520063

Preparat dezynfekcyjny do mycia, odkamieniania, dezynfekcji oraz odświeżania zmywalnych
powierzchni typu: toalety, umywalki, wanny, pisuary, kafelki, ściany. Posiada właściwości
bakteriobójcze i grzybobójcze.

Preparat dezynfekcyjny do mycia, odkamieniania, dezynfekcji oraz odświeżania zmywalnych
powierzchni typu: toalety, umywalki, wanny, pisuary, kafelki, ściany. Posiada właściwości
bakteriobójcze i grzybobójcze.

15

Produkty uzupełniające
Taski Sani 4 in 1 QS 2,5L pH < 2

Taski Sprint Glass QS 2,5L pH 10

Preparat dezynfekcyjny do mycia, odkamieniania, dezynfekcji oraz odświeżania wodoodpornych, zmywalnych
powierzchni. Posiada właściwości
bakteriobójcze i grzybobójcze.

Preparat do mycia różnych powierzchni szklanych. Szybko wysycha, nie pozostawia smug. Do mycia okien, luster ale także powierzchni z tworzyw
sztucznych i chromowanych.

INNOWACYJNY SYSTEM DOZUJĄCY SMART DOSE

INNOWACYJNY SYSTEM DOZUJĄCY SMART DOSE

SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
z opatentowaną technologią, która zawsze pozwala na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów. Jego jaskrawo żółta głowica „myśli” za użytkownika. Wystarczy ją
przekręcić, aby wybrać jedno z dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.

SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicz
z opatentowaną technologią, która zawsze pozwala na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów. Jego jaskrawo żółta głowica „myśli” za użytkownika. Wystarczy ją
przekręcić, aby wybrać jedno z dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt
pojemnika z wodą.

Tutaj w jakiśSYSTEM
ciekawyDOZUJĄCY
sposób trzeba
umieścić
INNOWACYJNY
SMART
DOSEzdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
ikona 2,3,8,9 ?
SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
Produkty
systemu
SmartDose
z opatentowaną technologią, która
zawsze
pozwala
na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów.
Jego
jaskrawo żółta głowica
„myśli”
za użytkownika.
Wystarczy ją 100% potrzeb w każdej
Dwa
skoncentrowane,
niezwykle
skuteczne
produkty zaspokajające
przekręcić, aby wybrać jedno zgastronomii:
dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.
1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
Tutaj w jakiś ciekawy sposób trzeba umieścić zdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
Do
ręcznego
mycia
wodoodpornych
powierzchni:
podłóg,
ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
ikona 2,3,8,9 ?
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
Produkty systemu SmartDose
SKU: 7517319
Dwa skoncentrowane, niezwykle skuteczne produkty zaspokajające 100% potrzeb w każdej
X 350
gastronomii:
750ml

1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
X 56

500 ml

Tutaj w jakiśSYSTEM
ciekawyDOZUJĄCY
sposób trzeba
umieścić
INNOWACYJNY
SMART
DOSEzdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone ja
ikona 2,3,8,9 ?
SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
Produkty
systemu
SmartDose
z opatentowaną technologią, która
zawsze
pozwala
na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów.
Jego
jaskrawo żółta głowica
„myśli”
za użytkownika.
Wystarczy ją 100% potrzeb w każdej
Dwa
skoncentrowane,
niezwykle
skuteczne
produkty zaspokajające
przekręcić, aby wybrać jedno zgastronomii:
dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.
1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
Tutaj w jakiś ciekawy sposób trzeba umieścić zdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
Do
ręcznego
mycia
wodoodpornych
powierzchni:
podłóg,
ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego
ikona 2,3,8,9 ?
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
Produkty systemu SmartDose
SKU: 7517319
Dwa skoncentrowane, niezwykle skuteczne produkty zaspokajające 100% potrzeb w każdej
X 350
gastronomii:
750ml

1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7

x 200

X 56

Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
8L
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.

X 350
750ml
X 56
8L

2,5 L
butelka+spr. 0,5 L

X 140

750ml

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

X 20

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
7L
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.
SKU: 7519043

Good Sense Vert QS 2,5L pH 8

SKU: 7517098
SKU: G71671

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:

X 140

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

X 20

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.
SKU: 7520063

7L

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:
3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

2,5 L
butelka+spr. 0,75 L

X 56
8L

2,5 L
butelka+spr. 0,75 L

750ml
X 56

10 L

X 140

SKU: 7517568
SKU: 7517845

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:

2,5 L
butelka+spr. 0,5 L

750ml

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

X 20

750ml

X 20

SKU: 7520063

7L

X 140

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

X 20

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.

Taski Jontec Tensol QS 2,5L pH 8,8

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.

Szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia oraz zabezpiecza umyte powierzchnie, bez tworzenia warstwy ochronnej. Antypoślizgowy,
niskopieniący.

SKU: 7520063

SKU: 7520063

INNOWACYJNY SYSTEM DOZUJĄCY SMART DOSE

INNOWACYJNY SYSTEM DOZUJĄCY SMART DOSE

SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
z opatentowaną technologią, która zawsze pozwala na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów. Jego jaskrawo żółta głowica „myśli” za użytkownika. Wystarczy ją
przekręcić, aby wybrać jedno z dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.

SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
z opatentowaną technologią, która zawsze pozwala na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów. Jego jaskrawo żółta głowica „myśli” za użytkownika. Wystarczy ją
przekręcić, aby wybrać jedno z dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.

Tutaj w jakiśSYSTEM
ciekawyDOZUJĄCY
sposób trzeba
umieścić
INNOWACYJNY
SMART
DOSEzdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
ikona 2,3,8,9 ?
SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
Produkty
systemu
SmartDose
z opatentowaną technologią, która
zawsze
pozwala
na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów.
Jego
jaskrawo
żółta
głowica
„myśli”
za
użytkownika.
Wystarczy ją 100% potrzeb w każdej
Dwa skoncentrowane, niezwykle skuteczne
produkty zaspokajające
przekręcić, aby wybrać jedno zgastronomii:
dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.
1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
Tutaj w jakiś ciekawy sposób trzeba umieścić zdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
ikona 2,3,8,9 ?
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
Produkty systemu SmartDose
SKU: 7517319
Dwa skoncentrowane, niezwykle skuteczne produkty zaspokajające 100% potrzeb w każdej
X 350
gastronomii:
750ml

1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
X 56

500 ml

Tutaj w jakiś ciekawy sposób trzeba umieścić zdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
ikona 2,3,8,9 ?
Produkty systemu SmartDose X 280
500ml
Dwa skoncentrowane, niezwykle
skuteczne produkty zaspokajające 100% potrzeb w każdej
gastronomii:
X 100

1) Suma MultiPurpose Cleaner
5L D2.3 1,4L pH 7,7
Do ręcznego mycia wodoodpornych
powierzchni:
podłóg,
ścian,
drzwi, wyposażenia kuchennego a
4) TASKI Jontec
300 Pur-Eco
1,4L
pH 7,8
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
SKU: 7517319
X 350

x 500

X 56

2,5 L
butelka+spr. 0,75 L

X 56

40L

10 L

x 25

x 125

20 L

x 62,5

X 35

40L

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

10 L

10L

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

20L

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.
5) TASKI Sani Cid Pur-Eco 1,4L pH 2,7

SKU: 7519043

SKU: 7519043

X 140

40L

95,68 netto / 117,69 brutto
6,50 netto / 8,00 brutto

X 140

750ml

X 20

Kwasowy preparat do ręcznego mycia powierzchni w sanitariatach. Skutecznie usuwa brud i osa
wapienne.
SKU: 7521591

750ml

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
7L
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.
SKU: 7519043

X 70

8L

X 56

X 56

SKU: 100823901
SKU: G71664

Niskopieniący preparat do codziennego mycia wszelkich wodoodpornych podłóg. Może być
stosowany z użyciem mopów i automatów szorująco – zbierających.

SKU: 7517836

750ml

Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
8L
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.

8L

SKU: 7520063

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:

Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle
spożywczym i gastronomii, w miejscach przygotowywania i spożywania
posiłków. Posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

X 56

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:

SKU: 7519043

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

X 140

40L

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
7L
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:

x 50

SKU: 7519043

135,05 netto / 145,85 brutto
11,00 netto / 13,53 brutto

X 140

750ml

10 L

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

8L
X 56

X 20

X 350

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

X 56

SKU: 7519043

SKU: 7517319

40L

750ml

x 62,5

750ml

x 1000

X 56

X 350

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

500 ml

Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
8L
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.

40L

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

Suma Bac D10 QS 2,5L pH 11

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

40L

7L

SKU: 7520063

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:

SKU: 7517319

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
7L
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.
SKU: 7519043

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.

7L

1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7

x 250

76,60 netto / 94,22 brutto
6,50 netto / 8,00 brutto
750ml

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

X 20

Tutaj w jakiśSYSTEM
ciekawyDOZUJĄCY
sposób trzeba
umieścić
INNOWACYJNY
SMART
DOSEzdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone ja
ikona 2,3,8,9 ?
SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
Produkty
systemu
SmartDose
z opatentowaną technologią, która
zawsze
pozwala
na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów.
Jego
jaskrawo żółta głowica
„myśli”
za użytkownika.
Wystarczy ją 100% potrzeb w każdej
Dwa
skoncentrowane,
niezwykle
skuteczne
produkty zaspokajające
przekręcić, aby wybrać jedno zgastronomii:
dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.
1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
Tutaj w jakiś ciekawy sposób trzeba umieścić zdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego
ikona 2,3,8,9 ?
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
Produkty systemu SmartDose
SKU: 7517319
Dwa skoncentrowane, niezwykle skuteczne produkty zaspokajające 100% potrzeb w każdej
X 350
gastronomii:

X 56

X 56

SKU: 7517104
SKU: G71673

X 140

INNOWACYJNY SYSTEM DOZUJĄCY SMART DOSE

Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
8L
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.

750ml

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:

SKU: 7519043

SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicz
z opatentowaną technologią, która zawsze pozwala na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów. Jego jaskrawo żółta głowica „myśli” za użytkownika. Wystarczy ją
przekręcić, aby wybrać jedno z dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt
pojemnika z wodą.

Tutaj w jakiśSYSTEM
ciekawyDOZUJĄCY
sposób trzeba
umieścić
INNOWACYJNY
SMART
DOSEzdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
ikona 2,3,8,9 ?
SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
Produkty
systemu
SmartDose
z opatentowaną technologią, która
zawsze
pozwala
na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów.
Jego
jaskrawo żółta głowica
„myśli”
za użytkownika.
Wystarczy ją 100% potrzeb w każdej
Dwa
skoncentrowane,
niezwykle
skuteczne
produkty zaspokajające
przekręcić, aby wybrać jedno zgastronomii:
dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.
1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7
Tutaj w jakiś ciekawy sposób trzeba umieścić zdjęcia systemu – ikony. Może zdjęcia oznaczone jako
Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
ikona 2,3,8,9 ?
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.
Produkty systemu SmartDose
SKU: 7517319
Dwa skoncentrowane, niezwykle skuteczne produkty zaspokajające 100% potrzeb w każdej
X 350
gastronomii:

X 350

X 20

SKU: 7520063

INNOWACYJNY SYSTEM DOZUJĄCY SMART DOSE

SKU: 7517319

750ml

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

Preparat do mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni o przyjemnym zapachu.
Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie, grzyby, wirusy. Odpowiedni
w obiektach służby zdrowia, restauracjach, sklepach, szkołach, lotniskach,
biurach, hotelach, łazienkach, szatniach,
zakładach przetwórstwa spożywczego
i innych.

SmartDose to niewymagający żadnej instalacji, przenośny system dozowania produktów chemicznych
z opatentowaną technologią, która zawsze pozwala na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów. Jego jaskrawo żółta głowica „myśli” za użytkownika. Wystarczy ją
przekręcić, aby wybrać jedno z dwóch ustawień dozowania, wyciągnąć, wcisnąć dozując produkt do
pojemnika z wodą.

500 ml

X 140

40L

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
7L
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.

SKU: 7520063

X 56

167,79 netto / 206,38 brutto
6,50 netto / 8,00 brutto

DI Degragerm QS 2,5L pH 11

Zapachowy preparat do mycia podłóg
oraz wszystkich powierzchni zmywalnych, który neutralizuje nieprzyjemne
zapachy i pozostawia świeży zapach
jabłka.

750ml

x 50

SKU: 7519043

750ml

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.

1) Suma MultiPurpose Cleaner D2.3 1,4L pH 7,7

10 L

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

8L
X 56

158,61 netto / 171,30 brutto
11,00 netto / 13,53 brutto
750ml

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

X 56

SKU: 7519043

40L

40L

750ml

x 10

Do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii. Posiada
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

X 56

SKU: 7519145
SKU: 7524055

X 350

40L

10 L

x 100

X 56

SKU: 7517319

2) Suma Bac D10 1,4L pH 10,7

500 ml

Do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni: podłóg, ścian, drzwi, wyposażenia kuchennego a
8L
także naczyń, okien oraz innych powierzchni szklanych.

X 56

SKU: 7517319

X 20

SKU: 7517108

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:

2,5 L

X 70

160,85 netto / 197,85 brutto
7L

500ml

Produkty do codziennego utrzymania
czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:
X 35

X 140

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

X 20

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
6) TASKI Sani 4 in 1 1,4L pH 1,8
ceramika, blaty, podłogi itp.

SKU: 7520063

SKU: 7520063

750ml

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco
5L 1,4L pH 6,5

Produkty do codziennego utrzymania czystości zaspokajające 100% potrzeb każdego obiektu:

Preparat dezynfekcyjny do mycia, odkamieniania, dezynfekcji oraz odświeżania zmywalnych
powierzchni typu: toalety, umywalki, wanny, pisuary, kafelki, ściany. Posiada właściwości
bakteriobójcze i grzybobójcze.

3) TASKI Sprint 200 Pur-Eco 1,4L pH 6,5

SKU: 7521591

7L

Do codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, szkliwiona
ceramika, blaty, podłogi itp.
SKU: 7520063

X 70
500ml
X 35

5L
Butelki dozujące do Suma D2.3, Suma D10, Sani Cid, Sprint 200, Sani 4 in 1 - tu będzie cena.
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PRO FORMULA – CZYSZCZENIE OGÓLNE

Pro Formula by Diversey to linia produktów, które łączą w sobie profesjonalizm z dobrze znaną, zaufaną marką. Posiadamy pełna gamę
produktów pozwalających na utrzymanie czystości w wielu obszarach. W zależności od potrzeb Klientów, produkty Cif i Domestos
występują w postaci produktów gotowych do użycia lub koncentratu.

Cif Professional Oxygel Ocean / Wild Orchid 5L

Cif Wood Furniture Polish 400 ml
Preparat w postaci sprayu do
czyszczenia i pielęgnacji mebli.
Preparat czyści, chroni oraz nadaje połysk meblom drewnianym
i drewnopodobnym.

Preparat na bazie aktywnego tlenu
do czyszczenia podłóg i innych wodoodpornych powierzchni. Produkt
skutecznie i efektywnie usuwa różne zabrudzenia, w tym tłuszczowe. Posiada przyjemny, świeży lub
kwiatowy zapach.

SKU: 7522865
SKU: 7517876

Ocean
Wild Orchid

34,57 netto / 42,52 brutto
36,28 netto / 44,62 brutto

Cif Brilliance Ocean 5L

SKU: 101100191

400 ml

Cif Multi Surface 400 ml
Preparat do codziennego mycia
podłóg, ścian, powierzchni zmywalnych. Posiada przyjemny, intensywny zapach.

SKU: 7518641

5L

33,28 netto / 40,93 brutto

Cif Wood Floor Cleaner 5L

Preparat w postaci sprayu do
czyszczenia sztucznej skóry, powierzchni wykonanych z metalu,
sprzętu RTV, telewizorów, ekranów
komputerów, powierzchni drewnianych oraz szkła.

SKU: 101100193

400 ml

5L

35,00 netto / 43,05 brutto

Cif Window& Multisurface Cleaner 750 ml / 5L

Mleczko do czyszczenia mebli,
o świeżym, przyjemnym zapachu.
Czyści meble pozostawiając na ich
powierzchni wysoki połysk.

SKU: G11103

750 ml

750 ml
5L

8,71 netto / 10,71 brutto
30,86 netto / 37,96 brutto

15,71 netto / 19,32 brutto

Cif Heavy Duty Cleaner 750 ml

Preparat przeznaczony do mycia
powierzchni szklanych, szyb, luster
i wielu powierzchni zmywalnych.

SKU: 7518650
SKU: 7518654

9,41 netto / 11,57 brutto

Cif Furniture Polish 750 ml

Preparat do codziennego mycia
i pielęgnacji zabezpieczonych podłóg i innych powierzchni drewnianych. Może być używany na podłogi, meble, drzwi.

SKU: 100956989

9,41 netto / 11,57 brutto

Szybko i łatwo usuwa zabrudzenia tłuszczowe, zarówno mineralne
jak i tłuszczowe. Skutecznie usuwa trudne plamy tuszu, markerów,
kleju itd.

SKU: 7517928

750 ml

11,43 netto / 14,06 brutto
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PRO FORMULA – ŁAZIENKI
Cif Professional Washroom 2in1 750 ml / 5L

Domestos Urinal Blocks 150 szt.

Preparat, który skutecznie usuwa
kamień, brud i resztki mydła z wodoodpornych powierzchni w toaletach. Pozostawia lśniące powierzchnie i świeży zapach.

SKU: 7518677
SKU: 7518652

750 ml
5L

13,43 netto / 16,52 brutto
39,86 netto / 49,03 brutto

Domestos Pine Fresh / Citrus Fresh 5L

Preparat w postaci kostek przeznaczony do utrzymania czystości
pisuarów.

SKU: 7508187

Domestos Drain Unblocker Gel 1L

Zagęszczony płyn do mycia i dezynfekcji urządzeń i powierzchni
w pomieszczeniach sanitarnych.
Skuteczny przeciwko bakteriom,
wirusom i grzybom.

SKU: 100867027
SKU: 100867028

Citrus
Pine

24,71 netto / 30,39 brutto
24,71 netto / 30,39 brutto

Domestos Toilet Limescale Remover 750 ml

Skuteczny żel odblokowujący odpływy kanalizacyjne do zastosowania w kuchni i łazience. Bezpieczny
dla wszystkich rur i odpływów zlewów. Szybko i skutecznie usuwa
nieprzyjemne zapachy.

SKU: 101100621

750 ml

9,29 netto / 11,43 brutto

1L

Cif Cream 2L

Produkt do czyszczenia muszli klozetowych. Dzięki specjalnej formule szybko rozpuszcza kamień, pozostawiając przyjemny zapach.

SKU: 7518657

104,14 netto / 128,09 brutto

150 szt.

Mleczko do czyszczenia twardych, wodoodpornych powierzchni. Szybko i skutecznie usuwa
zabrudzenia.

8,14 netto / 10,01 brutto

Domestos Grout Cleaner 750 ml
Produkt w postaci żelu, oparty na
chlorze, skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia pleśniowe,
jednocześnie eliminując bakterie.
SKU: G10034
SKU: G100369
SKU: 7523011
SKU: 100877845

750 ml

15,28 netto / 18,79 brutto

SKU: G11861

Cream
Cream Lemon
(cytrynowy zapach)
Cream Lila Flower
(kwiatowy zapach)
Cream Witch Bleach
(z wybielaczem)

20,57 netto / 25,30 brutto
20,57 netto / 25,30 brutto
19,57 netto / 24,07 brutto
25,00 netto / 30,75 brutto
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PRO FORMULA – KUCHNIE

Cif Dishwash Extra Strong Lemon 5L

Cif Kitchen Descaler 2L

Koncentrat do ręcznego mycia naczyń. Skutecznie usuwa zabrudzenia tłuszczowe. Posiada przyjemny,
świeży zapach.

SKU: 7519461

28,57 netto / 35,14 brutto

5L

Cif 2in1 Cleaner Disinfectant 750 ml / 5L

Kwasowy preparat przeznaczony
do okresowego usuwania kamienia
z wyposażenia i sprzętu kuchennego oraz w maszynach do mycia
naczyń.

SKU: 7522877

Sun Professional Tablets 200 szt.

Produkt myjąco - dezynfekujący
do powierzchni mających kontakt
z żywnością. Skutecznie usuwa
zabrudzenia tłuszczowe oraz resztki żywności. Posiada właściwości
bakteriobójcze i grzybobójcze.

SKU: 7518677
SKU: 7518652

750 ml
5L

14,86 netto / 18,28 brutto
58,00 netto / 71,34 brutto

Cif Power Cleaner Degreaser 750 ml / 5L

Tabletki do maszynowego mycia
naczyń. Skutecznie usuwają zabrudzenia po kawie i herbacie oraz
zabrudzenia tłuszczowe. W pełni
rozpuszczają się w wodzie.

SKU: 7518400

750 ml
5L

12,29 netto / 15,12 brutto
39,43 netto / 48,50 brutto

Cif Stainless Steel 750 ml

Sun Professional All in 1 Tablets 200 szt.
Tabletki do maszynowego mycia
naczyń. Dają doskonałe rezultaty
mycia. Łączą w sobie: detergent,
zmiękczacz wody, ochronę szkła
i nabłyszczacz.

SKU: 100871927

750 ml

Sun Rinse Aid Acidic 2L

11,29 netto / 13,89 brutto

Cif Oven & Grill Cleaner 750 ml

Preparat do płukania naczyń
w zmywarkach o krótkich cyklach
mycia. Pozostawia powierzchnie
naczyń bez smug i zacieków.

SKU: 7510208

750 ml

16,43 netto / 20,21 brutto

32,00 netto / 39,36 brutto

2L

Sun Dishwasher Salt 2 kg
Sól, która chroni zmywarkę przed
osadzaniem się kamienia, zapewnia doskonałe efekty płukania oraz
zmiękcza wodę.

Produkt przeznaczony do usuwania osadów tłuszczowych i przypalenizn. Polecany do mycia piekarników, grilli i opiekaczy.

SKU: 7522650

141,28 netto / 173,77 brutto

200 szt.

Produkt na bazie alkoholu, do
czyszczenia powierzchni ze stali
nierdzewnej i innych twardych, wodoodpornych powierzchni, w tym
szklanych.

SKU: 7518665

111,57 netto / 137,23 brutto

200 szt.

Produkt odtłuszczający do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni. Polecany do czyszczenia: naczyń, garnków, patelni,
kuchenek, okapów, filtrów, podłóg, ścian, drzwi i odpływów
kanalizacyjnych.
SKU: 7518668
SKU: 100858574

23,28 netto / 28,63 brutto

2L

SKU: 100848994

2kg

7,14 netto / 8,78 brutto
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PRO FORMULA – PRANIE TKANIN
Omo Automat 7 kg (87 prań)

Omo Color 7 kg (87 prań)

Proszek przeznaczony do prania
tkanin białych, o świeżym przyjemnym zapachu. Skutecznie usuwa
różnego rodzaju plamy i zabrudzenia, zapewniając doskonałe efekty
prania bez utraty koloru oraz szarzenia tkanin.

SKU: G12350

Automat

50,57 netto / 62,20 brutto

Domestos Whitener 5L

Proszek przeznaczony do prania tkanin kolorowych, o świeżym
przyjemnym zapachu. Skutecznie
usuwa różnego rodzaju plamy i zabrudzenia, zapewniając doskonałe
efekty prania bez utraty koloru oraz
szarzenia tkanin.

SKU: G12351

Color

Coccolino Deosoft Easy Iron 4,32L (154 prania)
Preparat do wybielania białych
tkanin. Posiada wysoką skuteczność usuwania zanieczyszczeń przy
niskich stężeniach użytkowych.

SKU: 100867022

5L

26,00 netto / 31,98 brutto

Coccolino Pure 5L (200 prań)

Preparat zmiękczający do tkanin. Ułatwia prasowanie, likwiduje niechciane zapachy i jednocześnie nadaje im miły, długotrwały
zapach.

SKU: 100935256

4,32L

Pure

52,57 netto / 64,66 brutto

Coccolino Spring Fresh 5L (200 prań)

Produkt zmiękczający do płukania tkanin, o świeżym zapachu.
Zapewnia doskonałe właściwości
zmiękczające, ułatwia prasowanie
oraz maglowanie tkanin.

SKU: 7519601

41,28 netto / 50,77 brutto

40,57 netto / 49,90 brutto

Produkt zmiękczający do płukania tkanin, o świeżym, wiosennym zapachu. Zapewnia doskonałe
właściwości zmiękczające, ułatwia prasowanie oraz maglowanie
tkanin.

SKU: 7518627

Spring Fresh

40,57 netto / 49,90 brutto

MYCIE RĄK I CIAŁA
Lux Hand-Wash 5L

Lux 2in1 Hair and Body Shampoo 5L
Wysokiej jakości mydło do rąk
o przyjemnym zapachu oraz o neutralnym poziomie pH. Łagodne dla
skóry, nie wysusza jej i nie podrażnia, pozostawia uczucie miękkości
i elastyczności skóry.

SKU: 7508628

5L

33,14 netto / 40,76 brutto

Szampon i żel pod prysznic, który
doskonale pielęgnuje skórę głowy
i włosy, a także całe ciało. Podczas
mycia tworzy delikatną pianę
o przyjemnym zapachu. Specjalnie
dobrane składniki nawilżają i odżywiają skórę.

SKU: 7521439

5L

52,57 netto / 64,66 brutto
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ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Elektroniczny odświeżacz powietrza

Wkład zapachowy do elektronicznego odświeżacza
powietrza Impeco 270 ml

Ustawienia czasowe: co 7.5, 15 i 30 min. Sygnalizacja
wyczerpania baterii. Ustawienia: dzień, noc, 24h.
Obudowa zamykana na kluczyk. Zasilanie: 2 baterie
R20, które znajdują się w zestawie.

WF0328

75,00 netto / 92,25 brutto

Wkład zapachowy do elektronicznego odświeżacza
powietrza Air Blitz 260 ml

Odświeżacz o wysokiej zawartości olejków zapachowych (ok. 5%). Zawartość puszki pozwala na
3000 dozowań. Pozostawia długotrwały i intensywny zapach. Dostępny w zapachach: Attraction, Berry,
Breeze, Elegance, Floral Country Garden, Lemon Zest,
Mandarin, Mango, Ocean Splash, Serenity, Spring
Linen, White Mist, Lavender, Anti-Tobacco, Cappuccino,
Baked Bread, Lilly, Rose, Tree & Mint.

POJZAP

Ręczny odświeżacz powietrza Powerblaster 750 ml

Bardzo dobrej jakości odświeżacz powietrza 3w1 –
nie tylko odświeża, ale i neutralizuje nieprzyjemne
zapachy. Wydajność: 60 dni zapachu - 3000 dozowań. Dostępny w zapachach: Cashmere (kaszmir),
Magnolia, Diamond (diamentowy), Cool Ocean (morski), Baby (dziecięcy pokój), Mediterranean (śródziemnomorski), Fiery Flowers (czerwone kwiaty),
Patchouli&Cocoa (paczuli), Passion Love (perfumowany), Lavender (lawenda), Bergamot (bergamotka).

AIRBLITZ

11,00 netto / 13,53 brutto

Odświeżacz powietrza w sprayu Kolorado 400 ml

Odświeżacz pod dużym ciśnieniem zawierający do
15% olejków zapachowych, co sprawia, że raz rozpylony zapach zostaje wyczuwalny nawet przez kilka
godzin po użyciu. Dostępny w zapachach: Cranberry
(dzika żurawina), Freshlinen (świeżo wyprasowana
pościel), Citrus (cytrusowy), Wild Orchid (kwiatowy).

POWERBLA

5,66 netto / 6,96 brutto

Odświeżacz powietrza w żelu Kolorado 150 g

Rewelacyjny odświeżacz powietrza nie wymagający baterii. Działa przez 30 dni. Przewyższa żele,
aerozole, świece zapachowe. Najlepiej funkcjonuje
z dozownikiem Eco Air. Dostępne zapachy: Kiwi –
Grapefruit, Lawenda, Kwiat bawełny.

ECOAIR-DOZ
ECOAIR-WKL

3,70 netto / 4,55 brutto

Kostka wc Kolorado Roll’ Aroma (kulki) 51 g

3,88 netto / 4,77 brutto

Zapachowo – enzymatyczna wkładka żelowa do pisuaru
CN opak. 2 szt.

SKU: 7518764

31,04 netto / 38,18 brutto

3,75 netto / 4,61 brutto

Kostka wc Kolorado Niagara 35 g
Czyści i odświeża toaletę nadając jej świeży zapach.

KOSTKANIAG
ZAPASNIAG

z koszykiem
bez koszyka

1,12 netto / 1,38 brutto
0,94 netto / 1,16 brutto

Wkładka żelowa do pisuaru Aroma Fresh

Najwyższej jakości zapachowo-enzymatyczna
wkładka żelowa do męskiego pisuaru, o przyjemnym zapachu. Działa około 4-6 tygodni. Dostępne
zapachy: mango, mięta, zielone jabłuszko.

SITKO

15,00 netto / 18,45 brutto
21,70 netto / 26,69 brutto

Kostka do toalet w koszyczku. Doskonale czyści, odświeża i zapobiega osadzaniu się kamienia
wapiennego.

Działa niezwykle aktywnie, efektywnie czyszcząc
i wypełniając toaletę przyjemnym aromatem.

KOSTKAROLL

dozownik
wkład do dozownika

Kostka wc Taski Sani Bloc 40g

Odświeżacz powietrza w żelu zapewnia świeżość
i przyjemny zapach w toalecie.

ODSWSZEL

30,67 netto / 37,72 brutto

Odświeżacz powietrza Eco Air 2.0

Odświeżacz powietrza w sprayu, neutralizuje nieprzyjemne zapachy i zapewnia świeżość
w pomieszczeniu.

ODSWSPR

16,00 netto / 19,68 brutto

Standardowej jakości sitko do pisuarów. Dostępne
w zapachach: cytrus, arbuz, bawełna, jabłko i cynamon, fresh.

WKLADKA

8,13 netto / 10,00 brutto

KOMPLETNE ROZWIĄZANIA DO HIGIENY RĄK
SYSTEM INTELLICARE – DO 3250 PORCJI Z 1 WKŁADU
Bezdotykowy dozownik płynu, żelu i piany
Intellicare biały / czarny 1,3L

Manualny dozownik płynu, żelu i piany
Intellicare biały / czarny 1,3L

Oopcja bezdotykowego i manualnego dozowania. Alarm (kontrolka) niskiego poziomu produktu. Sygnał niskiego poziomu baterii. Możliwość wyboru wielkości dozy: 1
ml lub 0,4 ml. Zasilanie 4 baterie LR14 (C).
Wysokość
Szerokość
Głębokość

SKU: D7524180
SKU: D7524179

biały
czarny

Możliwość wyboru wielkości dozy: 1
ml lub 0,4 ml.

28,2 cm
15,8 cm
10,2 cm

330,00 netto / 405,90 brutto
330,00 netto / 405,90 brutto

Mydło w płynie do mycia rąk Sure Hand Wash 1,3L

Wysokość
Szerokość
Głębokość

SKU: D7524178
SKU: D7524177

biały
czarny

1,3 L

27,50 netto / 33,83 brutto

Mydło w pianie do mycia rąk
Soft Care All Purpose Foam 1,3L

1,3 L

30,00 netto / 36,90 brutto

Antybakteryjny preparat 3 w 1 do higienicznego mycia
rąk Soft Care Sensisept 1,3L

SKU: 100938651

1,3 L

33,75 netto / 41,51 brutto

Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji
rąk Soft Care DES E 1,3L

1,3 L

54,00 netto / 58,32 brutto

33,50 netto / 41,21 brutto

Bez zapachu i barwników. łagodne dla skóry rąk, przeznaczone do częstego stosowania. Najlepszy wybór dla
alergików. Odpowiednie do przemysłu spożywczego.

SKU: 100940174

1,3 L

33,33 netto / 41,00 brutto

Preparat w pianie do dezynfekcji rąk
Sure Instant Hand Sanitizer 1,3L
Dezynfekcja w jednym kroku, bez użycia wody.
Skuteczny wobec bakterii i grzybów drożdżopodobnych, posiada potwierdzoną skuteczność wobec wirusa
grypy AH1N1. Doskonale się wchłania, nie pozostawia
uczucia lepkości. Naturalne składniki w nim zawarte
doskonale wchłaniają się w skór dłoni, nie zawiera parabenów i triklosanu. Kwas mlekowy nawilża skórę dłoni oraz w naturalny sposób reguluje poziom pH skóry.

SKU: 100977078

1,3 L

38,73 netto / 47,64 brutto

Krem pielęgnacyjno – ochronny do rąk
Soft Care Dermasoft 1,3L
Dostarcza skórze utracone w czasie pracy substancje
tłuszczowe i nawilżające – zawiera kombinację różnych wosków, zapobiegających wysuszaniu i pierzchnięciu skóry. Szybko się wchłania, nadając skórze naturalną miękkość i elastyczność. Nie zawiera lanoliny,
silikonu i związków zapachowych

Łagodny dla skóry rąk preparat na bazie etanolu.
Potwierdzona skuteczność higienicznej dezynfekcji rąk
oraz wobec wirusów grypy A H1N1 w czasie 15 sek.
Szerokie spektrum mikrobójcze wobec bakterii gram
(+) i gram (-), Tbc, grzybów oraz wirusów istotnych
w środowisku szpitalnym takich jak HIV, HBV, HVC
(BVDV i Vacciniawirus), Norowirus, w czasie 30 sek.
Zawiera substancje nawilżające, które zapewniają skórze właściwa ochronę i zapobiegają wysuszaniu.

SKU: 100938828

1,3 L

Mydło w pianie do mycia rąk
Soft Care Sensitive Foam 1,3L

Zawiera chlorheksydynę, jako składnik dezynfekujący.
Doskonałe właściwości myjące. Zawiera substancje
nawilżające i odżywcze, które zapewniają skórze właściwą ochronę (zapobiegają podrażnieniom i wysuszaniu). Delikatny dla skóry rąk. Nie zawiera związków zapachowych ani barwników

SKU: 100938856

65,00 netto / 79,95 brutto
65,00 netto / 79,95 brutto

Bez zapachu i barwników. Łagodne
dla skóry rąk, przeznaczone do częstego stosowania. Najlepszy wybór dla
alergików. Odpowiednie do przemysłu
spożywczego.

Doskonałe właściwości myjące. Delikatny, odświeżający, kwiatowy zapach. Formuła oparta na kompozycji łagodnych środków myjących i substancji nawilżających.

SKU: 100940173

26,0 cm
15,2 cm
10,2 cm

Mydło w płynie do mycia rąk Soft Care Sensitive 1,3L

Mydło do rąk na bazie składników pochodzenia roślinnego, o delikatnym
cytrusowym zapachu. Skutecznie
oczyszcza i jednocześnie pielęgnuję skórę. Wolne od parabenów
i innych konserwantów. W 100%
biodegradowalne.

SKU: 100938652
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SKU: 100938654

1,3 L

60,00 netto / 73,80 brutto
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SYSTEM SOFT CARE
– UNIKALNE POŁĄCZENIE WYGODY I LUKSUSU
Dozownik do mydła w pianie Soft Care Foam

Dozownik do mydła w pianie Soft Care Foam wersja
dla dzieci „Pogromcy Bakterii”

Wykonany z solidnego, odpornego na uderzenia
plastiku. Nowoczesna i estetyczna obudowa zapewnia komfort i wygodę użytkownikom. Dzięki
zamkniętej budowie dozownika nie ma możliwości niekontrolowanego wypłynięcia mydła.
Wysokość
Szerokość
Głębokość

SKU: 7514297

0,7 L

Wykonany z solidnego, odpornego na uderzenia plastiku. Nowoczesna i estetyczna obudowa zapewnia
komfort i wygodę użytkownikom. Intensywne kolory dozownika - czerwony i niebieski, jak i postacie
Pogromców pozwalają identyfikować się z nimi zarówno dziewczynkom jak i chłopcom.
Wysokość
22,5 cm
Szerokość
14,6 cm
Głębokość
8,3 cm

22,5 cm
14,6 cm
8,3 cm

39,27 netto / 48,30 brutto

Dozownik Soft Care do produktów z linii Soft Care

SKU: 7514461

SKU: 7514295

0,8 L

Wykonany z solidnego, odpornego na uderzenia plastiku. Nowoczesna i estetyczna obudowa zapewnia komfort i wygodę użytkownikom.
Posiada dźwignię, którą naciska się łokciem
lub ramieniem i dlatego dłonie użytkownika nie
mają kontaktu z dozownikiem.
Wysokość
22,5 cm
Szerokość
14,6 cm
Głębokość
8,3 cm

22,5 cm
14,6 cm
8,3 cm

39,27 netto / 48,30 brutto

Mydło do rąk w pianie Soft Care Foam Soap 700 ml

SKU: G72438

700 ml

21,00 netto / 25,83 brutto

Żel pod prysznic i szampon do włosów
Soft Care LUX 2in1 800 ml

800 ml

28,97 netto / 35,63 brutto

Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji
rąk Soft Care Des E 800 ml

SKU: 6961200

800 ml

38,66 netto / 41,75 brutto

800 ml

23,83 netto / 29,31 brutto

Antybakteryjny preparat 3 w 1 do higienicznego mycia
rąk Soft Care Sensisept 800 ml
Zawiera chlorheksydynę, jako składnik dezynfekujący.
Doskonałe właściwości myjące. Zawiera substancje
nawilżające i odżywcze, które zapewniają skórze właściwą ochronę (zapobiegają podrażnieniom i wysuszaniu). Delikatny dla skóry rąk. Nie zawiera związków zapachowych ani barwników.

SKU: 100854165

800 ml

32,23 netto / 39,64 brutto

Krem pielęgnacyjno – ochronny do rąk
Soft Care Dermasoft 800 ml
Dostarcza skórze utracone w czasie pracy substancje
tłuszczowe i nawilżające. zawiera kombinację różnych
wosków, zapobiegających wysuszaniu i pierzchnięciu
skóry. Szybko się wchłania, nadając skórze naturalną
miękkość i elastyczność. Nie zawiera lanoliny, silikonu
i związków zapachowych.

Łagodny dla skóry rąk preparat na bazie etanolu.
Potwierdzona skuteczność higienicznej dezynfekcji rąk
oraz wobec wirusów grypy A H1N1 w czasie 15 sek.
Szerokie spektrum mikrobójcze wobec bakterii gram
(+) i gram (-), Tbc, grzybów oraz wirusów istotnych
w środowisku szpitalnym takich jak HIV, HBV, HVC
(BVDV i Vacciniawirus), Norowirus, w czasie 30 sek.
- zawiera substancje nawilżające, które zapewniają
skórze właściwa ochronę i zapobiegają wysuszaniu.
SKU: 7516134

79,56 netto / 97,86 brutto

łączy w sobie cechy mydła i kremu pielęgnacyjno-ochronnego do rąk. związki pielęgnacyjne nadają
skórze miękkość i elastyczność. łagodne dla skóry,
przeznaczone do częstego stosowania. Pozostawia
przyjemny, świeży zapach.

Wysokiej jakości produkt „2 w 1”- łagodny, odświeżający żel pod prysznic i jednocześnie szampon. Nie wysusza skóry ani włosów, doskonale je pielęgnuje, ma
delikatny zapach. Tworzy obfitą pianę. Można stosować jako płyn do kąpieli w wannie.

SKU: 7519332

0,8 L

Kremowe mydło do rąk Soft Care Dove 800 ml

Niezwykle wysoka wydajność – 1750 dozowań z opak.
700 ml. łagodne dla skóry, nie wysusza jej i nie podrażnia. pozostawia delikatny, świeży zapach. posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka nr
ZF-K-76/07.

SKU: 7514368

76,40 netto / 93,97 brutto

Dozownik Soft Care z ramieniem do produktów z linii
Soft Care

Wykonany z solidnego, odpornego na uderzenia
plastiku. Nowoczesna i estetyczna obudowa zapewnia komfort i wygodę użytkownikom. Dzięki
zamkniętej budowie dozownika nie ma możliwości niekontrolowanego wypłynięcia mydła.
Wysokość
Szerokość
Głębokość

0,8 L

SKU: 6971740

800 ml

23,83 netto / 29,31 brutto
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MYCIE I DEZYNFKACJA RĄK
– SYSTEM TYPU DERMADOS
Dozownik łokciowy płynów dezynfekcyjnych i mydła
0,5L, tworzywo ABS, biało-szary

Dozownik łokciowy płynów dezynfekcyjnych i mydła
0,5L, aluminium

Na wyposażeniu tacka zabezpieczająca przed kapaniem. Pompka z możliwością regulacji dozowanej ilości
preparatu, zamykany na kluczyk. Łatwa i szybka sterylizacja poszczególnych części dozownika.
Wysokość
Szerokość
Głębokość

T6015
T6045

dozownik
butelka 0,5 L

Na wyposażeniu butelka 500ml. Pompka z możliwością
regulacji dozowanej ilości preparatu. Łatwa i szybka sterylizacja poszczególnych części dozownika.

31,0 cm
12,0 cm
20,5 cm

85,43 netto / 105,08 brutto
5,00 netto / 6,15 brutto

Mydło w płynie do mycia rąk, ciała i włosów
Soft Care Wash 0,5L

Wysokość
Szerokość
Głębokość

T6001

0,5 L

127,52 netto / 156,85 brutto

Żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
Soft Care Med 0,5L

Łagodny produkt bez zawartości perfum, barwników
i mydła naturalnego, opracowany specjalnie do mycia
rąk o wrażliwej skórze, który może być również wykorzystywany, jako żel do mycia włosów i ciała.

SKU: 7516906

27,0 cm
8,1 cm
16,0 cm

14,28 netto / 17,56 brutto

Szerokie spektrum bójcze. Wykazuje działanie natychmiastowe i przedłużone (powyżej 3 godzin) potwierdzone
badaniami. Zawiera substancje nawilżające, co zapobiega podrażnieniom i wysuszaniu. Pozostawia skórę suchą,
z poczuciem miękkości i gładkości. Postać żelu – zapewnia dłuższy czas kontaktu ze skórą i lepszą skuteczność
dezynfekcyjną, nie ścieka z dłoni. Brak szkodliwych pozostałości na rękach, nie ma potrzeby płukania rąk.

SKU: 100862391

0,5 L

23,15 netto / 25,00 brutto

MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK
– PREPARATY DO DOZOWNIKÓW NALEWOWYCH
Dozownik do mydła w płynie Soft Care Bulk 0,8L biały

Dozownik do mydła w płynie Papernet 1L biały
Elegancki i solidny dozownik do mydła w płynie z bardzo wygodnym systemem dolewania. Wyposażony
w zbiornik na mydło o pojemności 800 ml, który w łatwy sposób można wyciągnąć i wyczyścić.

Niezwykle estetyczny i nowoczesny dozownik mydła
w płynie. Wyposażony w zbiornik na mydło o pojemności 800 ml z możliwością wielokrotnego, łatwego
napełniania.
Wysokość
Szerokość
Głębokość

SKU: 7513851

0,8 L

25,0 cm
11,5 cm
11,5 cm

125,26 netto / 154,07 brutto

Mydło w płynie do mycia rąk, ciała i włosów
Soft Care Wash 5L

Wysokość
Szerokość
Głębokość

P416149

5L

53,65 netto / 65,99 brutto

Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji
rąk Soft Care Des E Spray 5L

Zawiera chlorheksydynę, jako składnik dezynfekujący.
Doskonałe właściwości myjące. Zawiera substancje
nawilżające i odżywcze, które zapewniają skórze właściwą ochronę (zapobiegają podrażnieniom i wysuszaniu). Delikatny dla skóry rąk. Nie zawiera związków zapachowych ani barwników.

SKU: 100854161

5L

109,75 netto / 118,53 brutto

5L

161,87 netto / 199,10 brutto

Żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
Soft Care Med 0,5L/5L
Szerokie spektrum bójcze. Wykazuje działanie natychmiastowe i przedłużone (powyżej 3 godzin) potwierdzone
badaniami. Zawiera substancje nawilżające, co zapobiega podrażnieniom i wysuszaniu. Pozostawia skórę suchą,
z poczuciem miękkości i gładkości. Postać żelu – zapewnia dłuższy czas kontaktu ze skórą i lepszą skuteczność
dezynfekcyjną, nie ścieka z dłoni. Brak szkodliwych pozostałości na rękach, nie ma potrzeby płukania rąk.

Preparat na bazie etanolu (71.5%), wysoce skutecznej
substancji dezynfekcyjnej przeciwko bakteriom (np.:
MRSA) oraz drożdżom. Skuteczny zarówno wobec wirusów otoczkowych jak wirus grypy, ale również wobec
wirusów bezotoczkowych jak Norowirus i Adenowirus.
Zawiera substancje nawilżające, które zapewniają skórze właściwą ochronę i zapobiegają podrażnieniom.

SKU: 100860440

77,53 netto / 95,36 brutto

Antybakteryjny preparat 3 w 1 do higienicznego mycia
rąk Soft Care Sensisept 5L

Łagodny produkt bez zawartości perfum, barwników
i mydła naturalnego, opracowany specjalnie do mycia
rąk o wrażliwej skórze, który może być również wykorzystywany, jako żel do mycia włosów i ciała.

SKU: 7516906

1,0 L

22,0 cm
11,6 cm
13,9 cm

SKU: 100858318
SKU: 100858313

0,5 L z pompką
5L

28,56 netto / 35,13 brutto
155,45 netto / 167,89 brutto

24

SOFT CARE SENSATIONS

– NOWOCZESNE I ELEGANCKIE KOSMETYKI HOTELOWE POD MARKAMI DOVE i LUX
Soft Care Sensations to nowoczesny i elegancki system gwarantujący najwyższej jakości kosmetyki z linii Dove oraz Lux. Produkty
łatwo się dozują oraz są delikatne dla włosów i skóry. Obudowa dozownika może być indywidualnie dopasowana do każdej armatury
łazienkowej, dzięki czemu podkreśli i wzbogaci pomieszczenie swoim wyjątkowym i niepowtarzalnym designem.

Uchwyt Soft Care Bracket Kit

SKU: 7518518

56,81 netto / 69,88 brutto

Obudowa Soft Care Cover White

Obudowa Soft Care Cover Chrome

Obudowa plastikowa, biała ze srebrnym
zdobieniem.

Obudowa chromowana, plastikowa z białym zdobieniem.

SKU: 7518149

33,76 netto / 41,52 brutto

Kremowy płyn do mycia włosów i ciała
Soft Care Dove 2 in 1 250 ml

SKU: 7518150

Kremowe mydło do rąk Soft Care Dove Cream
Wash 250 ml

Łagodny preparat do mycia ciała
i włosów. Może być stosowany zarówno jako szampon do włosów jak i żel
pod prysznic oraz płyn do kąpieli.

SKU: 100831496

250 ml

13,33 netto / 16,40 brutto

Żel pod prysznic i szampon do włosów
Soft Care LUX 2 in 1 250 ml

Bardzo łagodne, najwyższej jakości
mydło do mycia rąk. Produkt zawiera
¼ kremu nawilżającego, który pielęgnuje i odżywia skórę nadając jej poczucie naturalnej miękkości i elastyczności nawet przy częstym stosowaniu
produktu.

SKU: 100831349

250 ml

250 ml

13,33 netto / 16,40 brutto

13,33 netto / 16,40 brutto

Żelowe mydło do rąk
Soft Care LUX Hand Soap 250 ml

Łagodnym preparat do mycia ciała
i włosów. Może być stosowany zarówno jako szampon do włosów jak i żel
pod prysznic oraz płyn do kąpieli.

SKU: 100831423

61,51 netto / 75,66 brutto

Produkt o delikatnych składnikach
myjących, przyjemnym zapachu oraz
neutralnym poziomie pH. Jest łagodny dla skóry, nie wysusza jej i nie podrażnia, pozostawia uczucie miękkości i elastyczności skóry.

SKU: 100831422

250 ml

13,33 netto / 16,40 brutto

LAPE COLLECTION
– LUKSUSOWE KOSMETYKI HOTELOWE
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LAPĒ Collection to luksusowa linia kosmetyków, która dodaje klasy każdej łazience. Kosmetyki dostępne w 300 ml butelkach z pompką,
zostały zaprojektowane tak, by wspaniale komponowały się z każdym nowoczesnym wnętrzem. Wszystkie preparaty tej unikatowej linii
zawierają subtelną kompozycję składników, dzięki którym stają się uniwersalne zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Luksusowy wygląd,
zapach oraz właściwości preparatów sprawiają, że goście czują się wyjątkowo i przyjemnie.
Uchwyt pojedynczy / podwójny do butelek 300 ml

LAPĒ Hand Wash Oriental Lemon Tea 300 ml / 5L
Preparat do mycia rąk, o zapachu
orientalnej herbaty z aromatem cytrynowym. Preparat doskonale rozprowadza się po skórze dłoni. Dzięki
zawartości składników nawilżających
i gliceryny pielęgnuje ją i odżywia nadając tym samym poczucie naturalnej
miękkości i elastyczności.

Wykonany z wysokiej jakości stali
nierdzewnej. Montowany na ścianie,
zamykany.

SKU: 7524127

uchwyt pojedynczy

130,00 netto / 159,90 brutto

SKU: 7524128

uchwyt podwójny

220,00 netto / 270,60 brutto

LAPĒ Hand Lotion Oriental Lemon Tea 300 ml / 5L

SKU: 100928147
SKU: 100934575

300 ml
5L

LAPE Oriental Lemon Tea Shampoo & Body Wash 300 ml / 5L

Balsam do rąk o zapachu orientalnej herbaty z aromatem cytrynowym.
Doskonale się rozprowadza a już niewielka ilość wystarczy by pokryć skórę dłoni oraz prawidłowo i intensywnie
ją nawilżyć. Balsam szybko się wchłania i pozostawia skórę miękką i gładką
przez długi czas. Dodatkowo posiada
właściwości regenerujące.
SKU: 100928148
SKU: 100934576

300 ml
5L

13,33 netto / 16,40 brutto
118,00 netto / 145,14 brutto

101,69 netto / 125,08 brutto
112,00 netto / 137,76 brutto

Preparat 2 w 1 – szampon do włosów
i żel pod prysznic o zapachu orientalnej herbaty z aromatem cytrynowym.
Posiada doskonałe właściwości myjące i pielęgnacyjne – unikalna kompozycja składników nawilża skórę oraz
nadaje jej poczucie miękkości.

SKU: 100970814
SKU: 100977377

300 ml
5L

13,33 netto / 16,40 brutto
112,00 netto / 137,76 brutto

SOFT CARE SELECT – KOSMETYKI HOTELOWE DOVE i LUX
Soft Care Select oferuje markowe produkty Dove i Lux w estetycznych dozownikach i stanowi doskonałą alternatywę dla kosmetyków
nieznanych marek w jednorazowych opakowaniach.
Uchwyt Soft Care biały

Przylepiec do uchwytu Soft Care

Mydło do rąk Soft Care Dove Cream
Wash 300 ml
Bardzo łagodne, najwyższej jakości mydło
do mycia rąk. Produkt
zawiera ¼ kremu nawilżającego,
który
pielęgnuje i odżywia
skórę.

SKU: 6967000 uchwyt

17,54 netto / 21,57 brutto

Żel pod prysznic i szampon do
włosów Soft Care Lux 2in1 300 ml

SKU: 100831110

SKU: 6971780 przylepiec 18,56 netto / 22,83 brutto

Mydło do rąk Soft Care Gentle
Hand Soap 300 ml

Najwyższej jakości
preparat do mycia
ciała i włosów. Może
być stosowany zarówno jako szampon do
włosów jak i żel pod
prysznic oraz płyn do
kąpieli.

Łagodne mydło do rąk
w wersji ekonomicznej.

300 ml 14,17 netto / 17,43 brutto

SKU: 100830982 300 ml 9,83 netto / 12,09 brutto

SKU: 100831109

300 ml 14,17 netto / 17,43 brutto

Szampon i żel pod prysznic
Soft Care Gentle 2in1 300 ml
Łagodny preparat do
mycia ciała i włosów
w wersji ekonomicznej.

SKU: 100831108 300 ml 9,83 netto / 12,09 brutto
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MYCIE RĄK I CIAŁA
– MYDŁA DO DOZOWNIKÓW NALEWOWYCH

Mydło w płynie Roko Eko Standard 5 L

Mydło w płynie Roko kosmetyczne 5 L

Nawilżające mydło w płynie z dodatkiem
gliceryny i lanoliny przeznaczone do mycia
i pielęgnacji rąk. Dzięki neutralnemu pH, nadaje się do codziennego, wielokrotnego stosowania. Pozostawia delikatny zapach.

MPEKO5L-KON
MPEKO5L-MM

białe konwaliowe
mleko i miód

5L
5L

14,15 netto / 17,40 brutto
14,15 netto / 17,40 brutto

Mydło w płynie Roko kremowe 5 L

Niezwykle delikatne mydło w płynie do codziennego użytku, przeznaczone do mycia
rąk i całego ciała. Bardzo łagodne w działaniu i doskonale nawilżające skórę, dzięki czemu staje się ona miękka i przyjemna
w dotyku. Charakteryzuje się przyjemnym
zapachem i jest dostępne w trzech kolorach: białym, różowym i zielonym. Neutralne
pH mydła sprawia, że skóra będzie zawsze
gładka i zadbana.

MPKOS5L-KON
MPKOS5L-ZIE
MPKOS5L-ROZ

białe konwaliowe
zielone jabłko
różane

mleko i miód
wanilia i jaśmin

5L
5L

21,47 netto / 26,41 brutto
21,47 netto / 26,41 brutto

Lux Hand-Wash 5 L

Mydło o właściwościach antybakteryjnych
do mycia rąk i ciała. Jednocześnie myje skórę i eliminuje bakterie, znacznie skuteczniej niż zwykłe mydło codziennego użytku.
Pozbawione jest substancji barwiących, dzięki czemu eliminuje ryzyko powstania podrażnień czy odczynów alergicznych. Mydło nie
posiada zapachu, przez co z powodzeniem
może być stosowane we wszelkich zakładach przemysłu spożywczego. Neutralne pH
zapewnia bezpieczeństwo stosowania.

MPDUO5L

5L

5L

33,14 netto / 40,76 brutto

Mydło w płynie antybakteryjne Rosa białe 5 L

Szampon i żel pod prysznic, który doskonale
pielęgnuje skórę głowy i włosy, a także całe
ciało. Podczas mycia tworzy delikatną pianę
o przyjemnym zapachu. Specjalnie dobrane
składniki nawilżają i odżywiają skórę.

SKU: 7521439

5L

5L

10,68 netto / 13,14 brutto

Mydło w płynie antybakteryjne Rosa kremowe mleko
i miód 500 ml

Ekonomiczne mydło do mycia rąk w opakowaniu PET.

MPPET5L

5L

500 ml

3,18 netto / 3,91 brutto

8,42 netto / 10,36 brutto

Mydło w pianie Lily 5 L
Mydło do mycia rąk przeznaczone do
stosowania w dozownikach pianowych.
Łagodne dla skóry dłoni. Dzięki zawartości gliceryny wykazuje właściwości
nawilżające i regenerujące.

Delikatne mydło w płynie z dodatkiem gliceryny i lanoliny, doskonale myje, zmiękcza
i nawilża skórę dłoni.

MPROSA05L

52,57 netto / 64,66 brutto

Mydło w płynie antybakteryjne białe 5 L

Standardowej jakości mydło w płynie.
Doskonale myje i pielęgnuje skórę rąk.

MPROSA5L

26,00 netto / 31,98 brutto

Lux 2in1 Hair and Body Shampoo 5 L
Wysokiej jakości mydło do rąk o przyjemnym zapachu oraz o neutralnym poziomie
pH. Łagodne dla skóry, nie wysusza jej i nie
podrażnia, pozostawia uczucie miękkości
i elastyczności skóry.

SKU: 7508628

16,27 netto / 20,01 brutto
16,27 netto / 20,01 brutto
16,27 netto / 20,01 brutto

Mydło w płynie Roko Duo Activ o właściwościach
antybakteryjnych 5 L

Mydło przeznaczone do mycia rąk i ciała
o aksamitnej, gęstej konsystencji i kojącym zapachu. Receptura bogata w składniki pielęgnujące skórę. Posiada właściwości nawilżające, natłuszczające,
zmiękczające i wygładzające. Nie wysusza skóry. Posiada doskonałe właściwości
myjące. Neutralne pH zapewnia bezpieczeństwo stosowania.

MPKREM5L-MM
MPKREM5L-WJ

5L
5L
5L

MPLILY5L

5L

20,64 netto / 25,39 brutto
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PASTY, ŻELE
DO USUWANIA CIEŻKICH ZABRUDZEŃ
ISOFA 100 PRO zawiesina do mycia rąk

Do usuwania uciążliwych zanieczyszczeń takich jak np. smary, osady hamulcowe,
cement, korozja. Do zastosowania szczególnie w przemyśle samochodowym i budowlanym. Pozostawia przyjemny perfumowany zapach.
ISOFA100PRO06KG

600 g

10,21 netto / 12,56 brutto

ISOFA100PRO4,2KG

4,2 kg

45,63 netto / 56,12 brutto

uchwyt na butelkę 600 g

3,96 netto / 4,87 brutto

ZDDBA002099
VPDPS000199

pompka dozują. do opak. 4,2 kg 123,52 netto / 151,93 brutto

ZPNDD000199

uchwyt ścienny do opak. 4,2 kg 57,29 netto / 70,47 brutto

ISOFA PRO pasta do mycia rąk

ISOFA MAX żel do mycia rąk

Do usuwania trudnych zanieczyszczeń, takich jak smary, osady hamulcowe, cement, korozja. Do zastosowania szczególnie w przemyśle
samochodowym i budowlanym.
Pozostawia przyjemny perfumowany
zapach.
ISOFAPRO05KG
ISOFAPRO10KG

500 g
10 kg

4,56 netto / 5,61 brutto
66,46 netto / 80,42 brutto

Do usuwania silnych i bardzo silnych
zabrudzeń. Działa na zanieczyszczenia, takie jak smoła, sadza, kleje na
bazie alkidów i akryli. Do zastosowania w przemyśle drukarskim, warsztatach i serwisach. Pozostawia przyjemny perfumowany zapach.
ISOFAMAX045KG
ISOFAMAX10KG

450 g
10 kg

5,40 netto / 6,64 brutto
102,08 netto / 125,56 brutto

KREMY DO RĄK
Isolda Guard 100 ml

Isolda aloe vera z pantenolem 100 ml

Krem – rękawice biologiczne na bazie silikonu tworzący barierę przed brudem.
Chroni skórę przed olejem,
farbami, lakierami, rozpuszczalnikami, wodą, środkami czyszczącymi oraz nadmiernym wysuszeniem.
ISGUARD01L

3,31 netto / 4,07 brutto

Isolda konopie z olejem z wiesiołka
100 ml

Krem regenerujący,
dobrze się rozsmarowuje i wchłania.

ISKREM01L-ALOE

3,64 netto / 4,48 brutto

Isolda oliwka z olejem z drzewa
herbacianego 100 ml
Krem regenerujący, dobrze się rozsmarowuje
i wchłania.

ISKREM01L-OLIWKA

3,57 netto / 4,39 brutto

3,64 netto / 4,48 brutto

Isolda lanolina z olejem z rokitnika
100 ml

Krem regenerujący, dobrze się rozsmarowuje
i wchłania.

ISKREM01L-KONOPIE

Isolda keratyna z olejkiem
migdałowym 100 ml
Krem odżywczy, tworzy tłustą warstwę
ochronną.

ISKREM01L-KERATYNA

Isolda nagietek z olejem lnianym
100 ml

Krem ochronny, tworzy tłustą warstwę
ochronną.

SKREM01L-LANOLINA

4,33 netto / 5,33 brutto

4,53 netto / 5,57 brutto

Krem gojący, dobrze
się
rozsmarowuje
i wchłania.

ISKREM01L-NAGIETEK

3,98 netto / 4,90 brutto

Isolda rumianek z olejem arganowym Isolda szałwia z biotyną 100 ml
100 ml
Krem gojący, dobrze
się
rozsmarowuje
i wchłania.

ISKREM01L-RUMIANEK 3,57 netto / 4,39 brutto

Krem z domieszką antybakteryjną, dobrze
się
rozsmarowuje
i wchłania.

ISKREM01L-SZAŁWIA

4,33 netto / 5,33 brutto
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ODKURZACZE
DO PRACY NA SUCHO

Taski Aero 8

Taski Aero 15
Bardzo cichy odkurzacz do pracy na sucho wyposażony w super wydajny silnik o mocy 585 W, opatentowaną technologię wyciszania Taski, mechaniczny
wskaźnik napełnienia worka oraz opcję
włączania / wyłączania urządzenia stopą. Urządzenie kompletne.
Moc
Przepływ powietrza
Pojemność
Waga

SKU: 7524247 Taski Aero 8

Bardzo cichy odkurzacz do pracy na
sucho wyposażony w super wydajny
silnik o mocy 585 W, opatentowaną
technologię wyciszania Taski, mechaniczny wskaźnik napełnienia worka
oraz opcję włączania / wyłączania
urządzenia stopą. Dodatkowo wyposażony w ssawkę okrągłą i szczelinową. Urządzenie kompletne.

585 W
33 L / sek.
13 L
6,4 kg

Moc
Przepływ powietrza
Pojemność
Waga

681,50 netto / 838,25 brutto

71,70 netto / 88,19 brutto
SKU: 7524289 Worki papierowe opak. 10 szt.
116,70 netto / 143,54 brutto
SKU: 7524288 Worki flizelinowe opak. 10 szt.
SKU: 7524299 Zestaw dysz (do kurzu, szczelinowa) 70,40 netto / 86,59 brutto

SKU: 7524248

Taski Aero 8 Plus

Taski Aero 15 Plus

Taski Aero 15

917,00 netto / 1127,91 brutto

SKU: 7524289 Worki papierowe opak. 10 szt.
SKU: 7524288 Worki flizelinowe opak. 10 szt.

71,70 netto / 88,19 brutto
116,70 netto / 143,54 brutto

Bardzo cichy odkurzacz do pracy na
sucho wyposażony w super wydajny
silnik o mocy 585 W, tryb pracy Eco
(zmniejszenie poziomu emitowania hałasu oraz zmniejszenie zużycia energii), opatentowaną technologię wyciszania Taski, mechaniczny wskaźnik
napełnienia worka, opcję włączania
/ wyłączania urządzenia stopą oraz
wbudowany system zwijania kabla zasilającego. Urządzenie kompletne.
Moc
Przepływ powietrza
Pojemność
Waga
SKU: 7524249 Taski Aero 8 Plus

585 W
33 L / sek.
15 L
7,3 kg

Bardzo cichy odkurzacz do pracy na
sucho wyposażony w super wydajny
silnik o mocy 585 W, tryb pracy Eco
(zmniejszenie poziomu emitowania hałasu oraz zmniejszenie zużycia energii), opatentowaną technologię wyciszania Taski, mechaniczny wskaźnik
napełnienia worka, opcję włączania
/ wyłączania urządzenia stopą oraz
wbudowany system zwijania kabla
zasilającego. Dodatkowo wyposażony w ssawkę okrągłą i szczelinową.
Urządzenie kompletne.

585 W
33 L / sek.
13 L
7,7 kg

Moc
Przepływ powietrza
Pojemność
Waga

585 W
33 L / sek.
15 L
8,0 kg

856,90 netto / 1053,99 brutto

SKU: 7524289 Worki papierowe opak. 10 szt. 71,70 netto / 88,19 brutto
SKU: 7524288 Worki flizelinowe opak. 10 szt. 116,70 netto / 143,54 brutto
SKU: 7524299 Zestaw dysz (do kurzu, szczelinowa) 70,40 netto / 86,59 brutto

SKU: 7524250

Taski go

Taski Dorsalino
Niewielki odkurzacz o cichym działaniu, zapewniający wydajność pracy,
doskonałe rezultaty czyszczenia oraz
maksymalną zwrotność i wydajność.
Urządzenie kompletne.

Moc
Przepływ powietrza
Pojemność
Waga

Taski Aero 15 Plus

1121,00 netto / 1378,83 brutto

SKU: 7524289 Worki papierowe opak. 10 szt. 71,70 netto / 88,19 brutto
SKU: 7524288 Worki flizelinowe opak. 10 szt. 116,70 netto / 143,54 brutto

Odkurzacz plecakowy przeznaczony do czyszczenia powierzchni trudno dostępnych i gęsto zastawionych.
Idealny do sprzątania schodów, teatrów, kin, sal konferencyjnych, autobusów, magazynów i trudno dostępnych miejsc.

900 W
44 L / sek.
8L
6,0 kg

SKU: 7524184

Taski go

444,60 netto / 546,86 brutto

SKU: 7524191

Worki papierowe opak. 10 szt.

46,90 netto / 57,69 brutto

Moc
Przepływ powietrza
Pojemność
Waga
SKU: 8003590 Taski Dorsalino 230V/900W
Dorsalino 115V/400Hz
SKU: 8003590 Taski
wersja do samolotów
do pracy na sucho (dySKU: 8504180 Akcesoria
sza ssąca, rura ssącą, wąż giętki)
papierowe poSKU: 8504190 Worki
dwójne opak. 10 szt.

900 W
47 L / sek.
4,7 L
5,0 kg

2581,00 netto / 2178,33 brutto
2570,00 netto / 2178,33 brutto
473,40 netto / 582,28 brutto
98,90 netto / 121,65 brutto
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ODKURZACZE
DO PRACY NA SUCHO – MOKRO
Taski vacumat 12

Taski vacumat 22
Profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho i mokro. Duża siła
ssania w połączeniu z doskonałym manewrowaniem oraz dużym zbiornikiem, zapewnia dużą
wydajność odkurzacza. Posiada
dwustopniowy system zabezpieczenia przed zalaniem silnika
wodą oraz pianą podczas pracy.

Profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho i mokro. Duża siła
ssania w połączeniu z doskonałym manewrowaniem oraz
dużym zbiornikiem, zapewnia
dużą wydajność odkurzacza.
Specjalnie zaprojektowany, mechaniczny pływak z podwójnym
filtrem, zapewnia doskonałą
ochronę silnika i jednocześnie
przedłuża okres użytkowania
urządzenia.

Moc
1000 W
Przepływ powietrza 60 L / sek.
sucho 18L
Pojemność
/ mokro 12 L
Waga
10 kg
SKU: 8003380 Taski vacumat 12

1771,00 netto / 2178,33 brutto

akcesoria standard do pracy na mokro (dysza plastiSKU: 8504490 kowa, wąż giętki, rura ssąca 465,60 netto / 572,69 brutto
sztywna)
akcesoria do pracy na sucho
SKU: 8504500 (dysza ssąca 30 cm, worki 510,70 netto / 628,16 brutto
papierowe 10 szt., kosz, filtr)
SKU: 7514888

worki papierowe 10 szt.

154,00 netto / 189,42 brutto

Taski vacumat 22T

Moc
1000 W
Przepływ powietrza 60 L / sek.
sucho 28 L
Pojemność
/ mokro 22 L
Waga
10,5 kg
SKU: 8004270 Taski vacumat 22

2011,00 netto / 2473,53 brutto

akcesoria standard do prana mokro (dysza plastiSKU: 8504490 cy
kowa, wąż giętki, rura ssąca
sztywna)
akcesoria do pracy na sucho
SKU: 8504930 (dysza ssąca 30 cm, worki
papierowe 10 szt., kosz, filtr)
papierowe podwójne
SKU: 8504940 worki
10 szt.

465,60 netto / 572,69 brutto

577,70 netto / 710,57 brutto
131,80 netto / 162,11 brutto

Taski vacumat 44T
Profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho i mokro z możliwością pracy z Fixomatem (metalowa ściągaczka z gumą,
przeznaczona do czyszczenia
powierzchni „na mokro” o szerokości 64 cm). Odkurzacz umieszczony jest na wygodnym, ruchomym wózku. Na wyposażeniu
kompletny Fixomat.

Profesjonalny,
dwusilnikowy
odkurzacz do pracy na sucho
i mokro z możliwością pracy
z Fixomatem (metalowa ściągaczka z gumą, przeznaczona
do czyszczenia powierzchni „na
mokro” o szerokości 64 cm).
Odkurzacz umieszczony jest na
wygodnym, ruchomym wózku.

Moc
1000 W
Przepływ powietrza 60 L / sek.
sucho 28 L
Pojemność
/ mokro 22 L
Waga
19 kg

Moc
2 x 950 W
Przepływ powietrza 2 x 50 L / sek.
sucho 44 L
Pojemność
/ mokro 44 L
Waga
23 kg

SKU: 8004560 Taski vacumat 22T
3753,00 netto / 4616,19 brutto
akcesoria standard do pracy
SKU: 8504490 na mokro (dysza plastiko- 465,60 netto / 572,69 brutto
wa, wąż giętki, rura ssąca
sztywna)
akcesoria do pracy na sucho
SKU: 8504930 (dysza ssąca 30 cm, worki 577,70 netto / 710,57 brutto
papierowe 10 szt., kosz, filtr)
papierowe podwójne 131,80 netto / 162,11 brutto
SKU: 8504940 worki
10 szt.

SKU: 8004710 Taski vacumat 44T

4710,00 netto / 5793,30 brutto

SKU: 8505420 kompletny Fixomat

1110,00 netto / 1365,30 brutto

akcesoria standard do prana mokro (dysza plastiSKU: 8504490 cy
kowa, wąż giętki, rura ssąca
sztywna)

465,60 netto / 572,69 brutto

SKU: 8500480 dysza do kurzu 370 mm

121,90 netto / 149,94 brutto

bawełniany z gumową
SKU: 8505500 filtr
ramą

392,10 netto / 482,28 brutto
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MASZYNY
DO PRANIA DYWANÓW

Taski aquamat 10.1

Taski aquamat 20
Odkurzacz do prania wykładzin dywanowych, tapicerek meblowych
i samochodowych metodą natryskowo-ekstrakcyjną. Wyposażony
w pompę o dużej mocy, dzięki czemu łatwo i szybko rozpuszcza zabrudzenia. Niezawodny przez wiele lat
użytkowania.

Wydajny odkurzacz do prania wykładzin dywanowych, tapicerek oraz obić
metodą ekstrakcyjną. Wyposażony
w pompę o dużej mocy, dzięki czemu łatwo i szybko rozpuszcza zabrudzenia. Duże, tylne koła oraz specjalna rączka, pozwalają w łatwy i szybki
sposób przemieścić urządzenie w dowolne miejsce.

Moc
900 W
Przepływ powietrza 41 L / sek.
10 L czysta/
Zbiornik wody
10 L brudna
Waga
2,5 kg

Moc
1050 W
Przepływ powietrza 41 L / sek.
22 L czysta/
Zbiornik wody
22 L brudna
Waga
25 kg

SKU: 8003300

Taski aquamat 10.1

SKU: 8003460

Taski aquamat 20

SKU: 8505140

akcesoria AQUAMAT 10.1
(komplet) – 3 – częściowa 1213,00 netto / 1491,99 brutto
metalowa rura, dysza natryskowo – zbierająca, wąż giętki

3845,00 netto / 4729,35 brutto

SKU: 8505160

akcesoria AQUAMAT 20 (komplet) – 3 – częściowa metalo- 1441,00 netto / 1772,43 brutto
wa rura, dysza natryskowo –
zbierająca, wąż giętki

SKU: 8505150

dysza ręczna 120 mm

SKU: 8505150

dysza ręczna 120 mm

1056,00 netto / 1298,88 brutto

Taski procarpet 30

Wydajna maszyna natryskowo – szorująca do prania wykładzin i dywanów, która w jednym przejeździe myje i osusza co
znacznie zwiększa wydajność pracy. Urządzenie umożliwia przeprowadzenie gruntownego czyszczenia
ekstrakcyjnego w przypadku mocno
zabrudzonych wykładzin oraz wykonania prania pośredniego odświeżającego wykładzinę która w krótkim
czasie może zostać oddana do użytku.
Dodatkowym udogodnieniem jest szeroki wybór oferowanych akcesoriów.
Dzięki dodatkowym dyszom można
uprać narożniki, fotele, obicia krzeseł.

Moc
1000 W
Szerokość pracy 38 cm
Obroty szczotki 1000 obr. / min.
30 L czysta/
Zbiornik wody
30 L brudna
Waga
52 kg

Moc
1000 W
Szerokość pracy 45 cm
Obroty szczotki 1000 obr. / min.
45 L czysta/
Zbiornik wody
45 L brudna
Waga
55 kg

15388,00 netto / 18927,24 brutto

SKU: 7522027

150,70 netto / 185,36 brutto

SKU: 7522181

199,50 netto / 245,39 brutto

SKU: 7522972

1730,00 netto / 2127,90 brutto

SKU: 7512446

SKU: 8505170

Taski procarpet 30
szczotka do prania
ekstrakcyjnego
szczotka do prania pośredniego
akcesoria procarpet (komplet)
– rura metalowa, dysza natryskowo – zbierająca
wąż giętki 6 m

629,30 netto / 774,04 brutto

SKU: 8505150

dysza ręczna 120 mm

1056,00 netto / 1298,88 brutto

SKU: 7522313
SKU: 7522973
SKU: 7512446

1056,00 netto / 1298,88 brutto

Taski procarpet 45
Wyjątkowa maszyna natryskowo – szorująca do prania
wykładzin i dywanów, która w jednym przejeździe myje
i osusza co znacznie zwiększa wydajność pracy. Urządzenie umożliwia przeprowadzenie gruntownego
czyszczenia ekstrakcyjnego w przypadku mocno zabrudzonych wykładzin oraz wykonania prania pośredniego odświeżającego wykładzinę
która w krótkim czasie może zostać
oddana do użytku. Dodatkowym udogodnieniem jest szeroki wybór oferowanych akcesoriów. Dzięki dodatkowym dyszom można uprać narożniki,
fotele, obicia krzeseł.

SKU: 7522309

8274,00 netto / 10177,02 brutto

16979,00 netto / 20884,17 brutto

SKU: 8505170

Taski procarpet 45
szczotka do prania
ekstrakcyjnego
szczotka do prania pośredniego
akcesoria procarpet (komplet)
– rura metalowa, dysza natryskowo – zbierająca,
wąż giętki 6 m

SKU: 8505150

dysza ręczna 120 mm

1056,00 netto / 1298,88 brutto

154,90 netto / 190,53 brutto
204,80 netto / 251,90 brutto
1730,00 netto / 2127,90 brutto
629,30 netto / 774,04 brutto
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MASZYNY
JEDNOTARCZOWE
Taski Ergodisc 165

Taski Ergodisc HD
Maszyna jednotarczowa o prędkości
obrotowej 165 obr. / min. Przeznaczona
m.in. do prania wykładzin metodą suchej piany, szorowania na mokro,
usuwania starych powłok, czyszczenia natryskowego, pielęgnacji drewna, krystalizacji oraz prania pianą na
mokro.
Szerokość pracy
Prędkość obrotowa
Waga
Zużycie prądu

SKU: 8003850

Taski Ergodisc 165

43 cm
165 obr. / min.
37 kg
1100 W

5611,00 netto / 6901,53 brutto

Akcesoria takie same jak przy Taski Ergodisc duo.

Taski Ergodisc duo

Niskoobrotowa maszyna jednotarczowa do ciężkich zadań. Dzięki niewielkiej liczbie obrotów i dużej wadze, urządzenie idealnie nadaje się do trudnych
zadań takich jak zdzieranie, szlifowanie,
krystalizacja lub praca na podłogach
drewnianych.
Szerokość pracy
Prędkość obrotowa
Waga
Zużycie prądu
SKU: 7518199

Taski Ergodisc HD

6261,00 netto / 7701,03 brutto

SKU: 8504390 zbiornik na wodę
SKU: 8504410 tarcza napędowa 430 mm
SKU: 7518579 ciężarek 10 kg

666,70 netto / 820,04 brutto
511,80 netto / 629,51 brutto
324,00 netto / 398,52 brutto

Taski Ergodisc 200

Maszyna jednotarczowa z podwójną prędkością obrotową 165 obr. / min. i 330 obr./min. Przeznaczona m.in.
do prania wykładzin metodą suchej piany, szorowania
na mokro, usuwania starych powłok, czyszczenia natryskowego, pielęgnacji drewna, krystalizacji, szlifowania
kamienia oraz froterowania.
Szerokość pracy
Prędkość obrotowa
Waga
Zużycie prądu

Maszyna jednotarczowa o prędkości
obrotowej 200 obr. / min. Przeznaczona
m.in. do szorowania na mokro, usuwania starych powłok, czyszczenia natryskowego oraz prania pianą na mokro.

43 cm
165/300 obr. / min.
43 kg
1100 W

SKU: 8004020 Taski Ergodisc duo
6664,00 netto / 8196,72 brutto
Akcesoria do maszyn Taski Ergodisc 165 i Taski Ergodisc duo
SKU: 8504390 zbiornik na wodę
666,70 netto / 820,04 brutto
SKU: 8504410 tarcza napędowa 430 mm
511,80 netto / 629,51 brutto
SKU: 8504750 szczotka szorująca 430 mm 444,80 netto / 547,10 brutto
szczotka do prania na moSKU: 8504860
734,80 netto / 903,80 brutto
kro 430 mm
SKU: 8504360 spryskiwacz elektryczny 230 V 1692,00 netto / 2081,16 brutto
SKU: 8504370 spryskiwacz mechaniczny
828,10 netto / 1018,56 brutto
SKU: 8504380 urządzenie ssące
2160,00 netto / 2656,80 brutto
SKU: 7515786 obudowa ssąca 430 mm
1441,00 netto / 1772,43 brutto

Taski Ergodisc 400

Szerokość pracy
Prędkość obrotowa
Waga
Zużycie prądu

43 cm
200 obr. / min.
34 kg
800 W

SKU: 8003810 Taski Ergodisc 200

4861,00 netto / 5979,03 brutto

SKU: 8504390 zbiornik na wodę
SKU: 8504410 tarcza napędowa 430 mm
SKU: 8504750 szczotka szorująca 430 mm
SKU: 8504860 szczotka do prania na mokro 430 mm
SKU: 8504370 spryskiwacz mechaniczny

666,70 netto / 820,04 brutto
511,80 netto / 629,51 brutto
444,80 netto / 547,10 brutto
734,80 netto / 903,80 brutto
828,10 netto / 1018,56 brutto

Taski Ergodisc 1200
Maszyna jednotarczowa o prędkości obrotowej 400 obr. / min.
Przeznaczona do czyszczenia natryskowego oraz polerowania.

Szerokość pracy
Prędkość obrotowa
Waga
Zużycie prądu
SKU: 8003890

43 cm
150 obr. / min.
54 kg
1100 W

Taski Ergodisc 400
tarcza
wysokoobSKU: 7510030 rotowa napędowa
430 mm
SKU: 8504360 spryskiwacz elektryczny 230 V
SKU: 8504370 spryskiwacz mechaniczny
SKU: 8504380 urządzenie ssące
SKU: 7515786 obudowa ssąca 430 mm

Maszyna jednotarczowa przeznaczona do czyszczenia natryskowego podłóg zabezpieczonych powłokami polimerowymi tj. PCV, linoleum, kamień,
drewno (parkiety). Urządzenie pracuje
z prędkością 1200 obr. / min. co zapewnia uzyskanie wysokiego połysku podłogi w bardzo krótkim czasie.
Urządzenie kompletne z wbudowanym
spryskiwaczem elektrycznym.

43 cm
400 obr. / min.
37 kg
1100 W

Szerokość pracy
Prędkość obrotowa
Waga
Zużycie prądu

5881,00 netto / 7233,63 brutto
796,30 netto / 979,45 brutto
1692,00 netto / 2081,16 brutto
828,10 netto / 1018,56 brutto
2160,00 netto / 2656,80 brutto
1441,00 netto / 1772,43 brutto

50 cm
1200 obr. / min.
42 kg
1300 W

SKU: 8004660 Taski Ergodisc 1200

7923,00 netto / 9745,29 brutto

SKU: 8504380 urządzenie ssące
SKU: 7515818 obudowa ssąca 500 mm

2160,00 netto / 2656,80 brutto
1802,00 netto / 2216,46 brutto
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INNOWACYJNY PROGRAM PIELĘGNACJI PODŁÓG –
SYSTEM OMNI

System Omni to wyjątkowy, jedyny na rynku, bardzo skuteczny system pielęgnacji podłóg zabezpieczonych i niezabezpieczonych z takich
materiałów jak: PVC, linoleum, marmur, podłoga drewniana zabezpieczona itp. System Omni jest szczególnie polecany do stosowania na
powierzchniach, które nie mogą być wyłączone z ruchu lub na których nie należy wykonywać zdzierania na mokro.
Aby osiągnąć najlepsze efekty istotne jest nie tylko samo urządzenie, ale też dedykowane preparaty oraz pady o odpowiednim stopniu twardości.

Na system Omni składają się poniższe elementy:
1) Maszyna: Taski Ergodisc Omni
2) Produkty: Taski Jontec OmniStrip, Taski Jontec Restore
3) Pady: niebieski, czerwony i biały
Wszystkie te elementy należy stosować według wskazanej technologii,
która pomaga oszczędzić czas potrzebny na odnowienie lub zdarcie
starej i położenie nowej warstwy zabezpieczającej bez konieczności
wyłączenia pomieszczeń z użytkowania. Dlatego technologia Omni jest
idealnym rozwiązaniem dla obiektów o dużym przepływie osób, które mają
ograniczony czas i koszty na wykonanie zabezpieczenia podłogi (szpitale
i inne placówki służby zdrowia, szkoły, obiekty publiczne).
Taski Ergodisc Omni wyposażono w elektryczny spryskiwacz,
który pozwala na bardzo oszczędne dozowanie specjalnie dobranych
preparatów.

3 proste kroki do idealnego wyglądu podłóg
Krok 1: czyszczenie
Aby usunąć zadrapania, zanieczyszczenia i pozostałości wcześniej
stosowanych produktów, należy użyć maszyny Taski Ergodisc Omni
z niebieskim padem oraz preparatem Taski Jontec OmniStrip. Czyszczenie
wykonujemy w momencie, w którym podłoga zaczyna tracić właściwy
wygląd.
Krok 2: czyszczenie codzienne i pielęgnacja
Do codziennego czyszczenia i pielęgnacji podłóg, należy stosować Taski
Ergodisc Omni z padem czerwonym oraz preparat Taski Jontec Restore.
Taski Jontec Restore jest kombinacją wosków i rozpuszczalników, dziki
temu jednocześnie usuwa brud i zanieczyszczenia oraz pozostawia na
powierzchni podłogi delikatny film ochronny. Polerowanie czerwonym
padem tej powłoki ochronnej, pozwala na osiągnięcie ciepłego,
jedwabistego połysku podłogi. Aby uzyskać wysoki stopień połysku,
należy podłogę wypolerować białym padem.
Krok 3: okresowe czyszczenie
W momencie kiedy wygląd podłogi będzie znajdował się poniżej
akceptowalnego poziomu, aby usunąć głębokie zadrapania oraz oderwać
brud od filmu ochronnego, należy ponownie wykonać czyszczenie. Można
też użyć preparatu Taski Jontec Restore w połączeniu z czerwonym
padem, aby usunąć ślady związane z ruchem pieszych. Wtedy należy
zacząć od kroku 2.
SKU: 8004630 Taski Ergodisc Omni

10473,00 netto / 12881,79 brutto

SKU: 7514751 Taski Jontec Omnistrip preparat do gruntownego mycia i zdzierania powłok 5L

100,67 netto / 123,82 brutto

SKU: 7512349 Taski Jontec Restore preparat do natryskowej pielęgnacji podłóg wodoodpornych i uzupełniania ubytków 5L

176,05 netto / 216,54 brutto

SKU: 7501330 pad biały 3M 430 mm

72,80 netto / 89,54 brutto

SKU: 7501300 pad czerwony 430 mm

72,80 netto / 89,54 brutto

SKU: 7501260 pad niebieski 430 mm

72,80 netto / 89,54 brutto
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MASZYNY SZORUJĄCO – ZBIERAJĄCE
O ZASILANIU ELEKTRYCZNYM
Taski swingo 150 E

SKU: 7516209
SKU: 7516236
SKU: 7516237
SKU: 7519049
SKU: 7517663

Taski swingo 350 E

Najmniejsza maszyna szorująco – zbierająca do mycia
podłóg w trudno dostępnych miejscach. Zastosowanie
szczotki walcowej i dwóch listew ssawy pozwala na
pracę do przodu i do tyłu. Ruchoma rączka oraz niewielka wysokość modułu myjącego, umożliwia wjechanie maszyną pod blaty, półki i szybkie wyczyszczenie powierzchni pod nimi. Urządzenie kompletne
wyposażone w standardową szczotkę walcową.

Kompaktowa maszyna szorująco – zbierająca, gwarantująca doskonałe efekty czyszczenia.
Usytuowanie szczotki walcowej umożliwia wyczyszczenie trudnodostępnych miejsc przy ścianach, jak i narożników. Umieszczona przed szczotką ściągaczka, pozwala na pracę maszyny zarówno
do przodu, jak i do tyłu. Urządzenie kompletne wyposażone w standardową szczotkę walcową.

Wydajność teoretyczna
Szerokość pracy
Zbiornik czystej wody
Zbiornik brudnej wody
Waga bez roztworu
Przewód

Wydajność teoretyczna
Szerokość pracy
Zbiornik czystej wody
Zbiornik brudnej wody
Waga bez roztworu
Przewód

Taski swingo 150 E
Standardowa szczotka walcowa
Twarda szczotka walcowa
Szczotka walcowa z mikrowłókna
Komplet gum zbierających

150 m2/h
34 cm
2,6 L
2,9 L
12 kg
10 m
7201,00 netto / 8857,23 brutto
572,00 netto / 703,56 brutto
611,30 netto / 751,90 brutto
255,00 netto / 313,65 brutto
230,70 netto / 283,76 brutto

10435,00 netto / 12835,05 brutto
336,10 netto / 413,40 brutto
336,10 netto / 413,40 brutto
549,20 netto / 675,52 brutto
115,06 netto / 141,52 brutto
109,75 netto / 134,99 brutto

Maszyna szorująco – zbierająca, gwarantująca doskonałe efekty czyszczenia i osuszania. Dzięki opływowym kształtom i niewielkim rozmiarom maszynę
można stosować w wielu miejscach. Bardzo prosta
w obsłudze i konserwacji. Urządzenie kompletne wyposażone w tarczę napędową i szczotkę szorującą.

Maszyna szorująco – zbierająca do czyszczenia
średnich powierzchni o doskonałych efektach
czyszczenia i wysokiej skuteczności osuszania. Charakteryzuje się zwinnością i dużą wydajnością. Jest odporna i trwała na uderzenia.
Urządzenie kompletne wyposażone w tarczę
napędową i szczotkę szorującą.

Wydajność teoretyczna
Szerokość pracy
Zbiornik czystej wody
Zbiornik brudnej wody
Waga bez roztworu
Przewód

Wydajność teoretyczna
Szerokość pracy
Zbiornik czystej wody
Zbiornik brudnej wody
Waga bez roztworu
Przewód

Taski swingo 455 E
Tarcza napędowa 430 mm
Szczotka szorująca 430 mm
Miękka szczotka do betonu 430 mm
Szczotka szorująco ścierająca 430 mm
Guma zbierająca przednia
Guma zbierająca tylna

1290 m2/h
43 cm
22 L
25 L
68 kg
25 m
12030,80 netto / 14797,88 brutto
511,80 netto / 629,51 brutto
444,80 netto / 547,10 brutto
582,20 netto / 716,10 brutto
918,30 netto / 1129,51 brutto
165,75 netto / 203,87 brutto
165,75 netto / 203,87 brutto

Taski swingo 1255 E

Wydajność teoretyczna
Szerokość pracy
Zbiornik czystej wody
Zbiornik brudnej wody
Waga bez roztworu
Przewód
Taski swingo 1255 E
Tarcza napędowa 500 mm
Szczotka szorująca 500 mm
Szczotka do mycia betonu 500 mm
Szczotka ścierna (twarda) 500 mm
Guma zbierająca przednia
Guma zbierająca tylna

SKU: 7516838
SKU: 7510829
SKU: 8504750
SKU: 8504800
SKU: 8504780
SKU: 4122528
SKU: 4122529

Taski swingo 755 E
Tarcza napędowa 430 mm
Szczotka szorująca 430 mm
Miękka szczotka do betonu 430 mm
Szczotka szorująco ścierająca 430 mm
Guma zbierająca przednia
Guma zbierająca tylna

1290 m2/h
43 cm
50 L
50 L
80 kg
25 m

14848,00 netto / 18263,04 brutto
511,80 netto / 629,51 brutto
444,80 netto / 547,10 brutto
582,20 netto / 716,10 brutto
918,30 netto / 1129,51 brutto
165,75 netto / 203,87 brutto
165,75 netto / 203,87 brutto

Zamiatarka Taski balimat 45

Największa maszyna szorująco – zbierająca o zasilaniu elektrycznym, dużej wydajności i doskonałych
efektach czyszczenia oraz osuszania. Wyjątkowo
trwały automat do średnich i dużych powierzchni.
Urządzenie kompletne wyposażone w tarczę napędową i szczotkę szorującą.

SKU: 7516842
SKU: 7510830
SKU: 8504770
SKU: 8505120
SKU: 8505130
SKU: 4122535
SKU: 4122536

Taski swingo 350 E
Standardowa szczotka walcowa
Twarda szczotka walcowa
Szczotka walcowa z mikrowłókna
Guma zbierająca tylna
Guma zbierająca przednia

Taski swingo 755 E

Taski swingo 455 E

SKU: 7518534
SKU: 7510829
SKU: 8504750
SKU: 8504800
SKU: 8504780
SKU: 4122528
SKU: 4122529

SKU: 7518528
SKU: 7516863
SKU: 7516864
SKU: 7518532
SKU: 4128587
SKU: 4128588

1140 m2/h
38 cm
10 L
10 L
36 kg
25 m

1500 m2/h
50 cm
75 L
75 L
80 kg
25 m

14839,00 netto / 18251,97 brutto
733,70 netto / 902,45 brutto
666,80 netto / 820,16 brutto
666,80 netto / 820,16 brutto
1129,00 netto / 1388,67 brutto
190,03 netto / 233,74 brutto
190,03 netto / 233,74 brutto

Ręczna zamiatarka do usuwania luźnych zanieczyszczeń. Może być używana do czyszczenia
wszystkich twardych powierzchni, zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz. Posiada 3
obrotowe szczotki z regulacją wysokości: dwie
szczotki przednie pozwalające lepiej sprzątać
krawędzie i kąty oraz jedną dolną zbierającą
śmieci do pojemnika. Urządzenie kompletne.
Szerokość pracy bez przednich szczotek
Szerokość pracy z jedną szczotką
Szerokość pracy z dwoma szczotkami
Pojemność zbiornika
Waga

SKU: 8004690 Taski balimat 45

1767,70 netto / 2174,27 brutto

47 cm
65 cm
80 cm
40 L
13,0 kg
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MASZYNY SZORUJĄCO – ZBIERAJĄCE O ZASILANIU BATERYJNYM
BATERIE LI – ION W MASZYNACH CZYSZCZĄCYCH TASKI

Technologia litowo-jonowa wdrożona w 1970 zrewolucjonizowała branżę zajmującą się dostarczaniem baterii na rynek. Baterie litowo-jonowe obecnie
można znaleźć w laptopach, tabletach czy telefonach komórkowych. Właśnie tego typu baterie pojawiły się także w maszynach czyszczących Taski.
Zdecydowanie krótszy czas ładowania baterii i 2-krotnie dłuższa żywotność to główne korzyści baterii litowo-jonowych, dzięki którym zwiększona
zostaje wydajność pracy, a proces czyszczenia uproszczony. Akumulatory litowo-jonowe umożliwiają wielokrotne, krótkotrwałe użycie maszyny w ciągu
tego samego dnia. Dodatkowym atutem tego rodzaju baterii jest większa elastyczność w zastosowaniu urządzenia – maszyna może być użyta w każdej
chwili, nawet jeśli bateria nie została w pełni naładowana (możliwość doładowywania). Ponadto, baterie te są zdecydowanie lżejsze w porównaniu do baterii
żelowych, dzięki czemu transport i przeniesienie automatu jest prostsze, nie wymaga dużej siły fizycznej.

Taski swingo 150 B Li-Ion

Taski swingo 350 B BMS Li - Ion

Najmniejsza maszyna szorująco – zbierająca do
mycia podłóg w trudno dostępnych miejscach.
Zastosowanie szczotki walcowej i dwóch listew
ssawy pozwala na pracę do przodu i do tyłu.
Ruchoma rączka oraz niewielka wysokość modułu myjącego, umożliwia wjechanie maszyną
pod blaty, półki i szybkie wyczyszczenie powierzchni pod nimi. Urządzenie kompletne wyposażone w standardową szczotkę walcową.
Wydajność teoretyczna
Szerokość pracy
Zbiornik czystej wody
Zbiornik brudnej wody
Waga bez roztworu
Czas pracy
Czas ładowania baterii
SKU: 7524165
SKU: 7516236
SKU: 7516237
SKU: 7519049
SKU: 7517663

Taski swingo 150 B Li-Ion
Standardowa szczotka walcowa
Twarda szczotka walcowa
Szczotka walcowa z mikrowłókna
Komplet gum zbierających

150 m /h
33,5 cm
2,6 L
2,9 L
13,1 kg
do 20 min.
ok. 1,5 godz.

Kompaktowa maszyna szorująco – zbierająca, gwarantująca doskonałe efekty czyszczenia.
Usytuowanie szczotki walcowej umożliwia wyczyszczenie trudnodostępnych miejsc przy ścianach, jak i narożników. Umieszczona przed szczotką ściągaczka, pozwala na pracę maszyny zarówno
do przodu, jak i do tyłu. Urządzenie kompletne wyposażone w standardową szczotkę walcową.
Wydajność teoretyczna
Szerokość pracy
Zbiornik czystej wody
Zbiornik brudnej wody
Waga bez roztworu
Czas pracy
Czas ładowania baterii

2

11102,70 netto / 13656,32 brutto
572,00 netto / 703,56 brutto
611,30 netto / 751,90 brutto
255,00 netto / 313,65 brutto
230,70 netto / 283,76 brutto

SKU: 7523947
SKU: 7516863
SKU: 7516864
SKU: 7518532
SKU: 4128587
SKU: 4128588

13907,70 netto / 17106,47 brutto
336,10 netto / 413,40 brutto
336,10 netto / 413,40 brutto
549,20 netto / 675,52 brutto
115,06 netto / 141,52 brutto
109,75 netto / 134,99 brutto

Taski swingo 455 B BMS

Taski swingo 350 B BMS
Kompaktowa maszyna szorująco – zbierająca, gwarantująca doskonałe efekty czyszczenia.
Usytuowanie szczotki walcowej umożliwia wyczyszczenie trudnodostępnych miejsc przy ścianach, jak i narożników. Umieszczona przed szczotką ściągaczka, pozwala na pracę maszyny zarówno
do przodu, jak i do tyłu. Urządzenie kompletne wyposażone w standardową szczotkę walcową.

SKU: 7516862
SKU: 7516863
SKU: 7516864
SKU: 7518532
SKU: 4128587
SKU: 4128588

Taski Swingo B BMS Li - Ion
Standardowa szczotka walcowa
Twarda szczotka walcowa
Szczotka walcowa z mikrowłókna
Guma zbierająca tylna
Guma zbierająca przednia

1140 m2/h
38 cm
10 L
10 L
40 kg
< 1 godz.
ok. 2,5 godz.

Wydajność teoretyczna 1140 m2/h
Szerokość pracy
38 cm
Zbiornik czystej wody
10 L
Zbiornik brudnej wody
10 L
Waga bez roztworu
57 kg
Czas pracy
< 1 godz.
Czas ładowania baterii 6-8 godz.
Taski Swingo B BMS
12825,00 netto / 15774,75 brutto
Standardowa szczotka walcowa 336,10 netto / 413,40 brutto
Twarda szczotka walcowa
336,10 netto / 413,40 brutto
Szczotka walcowa z mikrowłókna 549,20 netto / 675,52 brutto
Guma zbierająca tylna
115,06 netto / 141,52 brutto
Guma zbierająca przednia
109,75 netto / 134,99 brutto

Maszyna szorująco – zbierająca, gwarantująca doskonałe efekty czyszczenia i osuszania.
Dzięki opływowym kształtom i niewielkim rozmiarom maszynę można stosować w wielu miejscach. Bardzo prosta w obsłudze i konserwacji.
Urządzenie kompletne wyposażone w tarczę napędową i szczotkę szorującą.
Wydajność teoretyczna
Szerokość pracy
Zbiornik czystej wody
Zbiornik brudnej wody
Waga bez roztworu
Czas pracy
SKU: 7518367
SKU: 7510829
SKU: 8504750
SKU: 8504800
SKU: 8504780
SKU: 4122528
SKU: 4122529

Taski swingo 455 B BMS
Tarcza napędowa 430 mm
Szczotka szorująca 430 mm
Miękka szczotka do betonu 430 mm
Szczotka szorująco-ścierająca 430 mm
Guma zbierająca przednia
Guma zbierająca tylna

1290 m2/h
43 cm
22 L
25 L
98 kg
1,5 godz.

15492,30 netto / 19055,53 brutto
511,80 netto / 629,51 brutto
444,80 netto / 547,10 brutto
582,20 netto / 716,10 brutto
918,30 netto / 1129,51 brutto
165,75 netto / 203,87 brutto
165,75 netto / 203,87 brutto

Taski swingo 755 Eco BMS
Maszyna szorująco – zbierająca do czyszczenia średnich powierzchni o doskonałych efektach czyszczenia i wysokiej skuteczności osuszania. Charakteryzuje się zwinnością i dużą wydajnością. Jest odporna i trwała na uderzenia. Urządzenie kompletne wyposażone w tarczę napędową i szczotkę szorującą.
Wydajność teoretyczna
Szerokość pracy
Zbiornik czystej wody
Zbiornik brudnej wody
Waga bez roztworu
Czas pracy

1290 m2/h
43 cm
40 L
40 L
115 kg
ok. 2 godz.

SKU: 7516825
SKU: 7510829
SKU: 8504750
SKU: 8504800
SKU: 8504780
SKU: 4122528
SKU: 4122529

Taski swingo 755 Eco BMS
Tarcza napędowa 430 mm
Szczotka szorująca 430 mm
Miękka szczotka do betonu 430 mm
Szczotka szorująco ścierająca 430 mm
Guma zbierająca przednia
Guma zbierająca tylna

16923,10 netto / 20815,41 brutto
511,80 netto / 629,51 brutto
444,80 netto / 547,10 brutto
582,20 netto / 716,10 brutto
918,30 netto / 1129,51 brutto
165,75 netto / 203,87 brutto
165,75 netto / 203,87 brutto

MASZYNY SZORUJĄCO – ZBIERAJĄCE O ZASILANIU
BATERYJNYM Z WŁASNYM NAPĘDEM (TRAKCJĄ)
Taski swingo 755 BMS Power

SKU: 7516838
SKU: 7517125
SKU: 7510829
SKU: 8504750
SKU: 8504800
SKU: 8504780
SKU: 4122528
SKU: 4122529

Taski swingo 855 BMS Power

Maszyna szorująco – zbierająca do czyszczenia średnich powierzchni o doskonałych efektach czyszczenia
i wysokiej skuteczności osuszania. Charakteryzuje
się zwinnością i dużą wydajnością. Jest odporna
i trwała na uderzenia. Urządzenie kompletne wyposażone w tarczę napędową i szczotkę szorującą.

Maszyna szorująco – zbierająca z mechanizmem
czyszczącym o średnicy 50 cm, który zapewnia
doskonałe efekty mycia. Takie rozwiązanie, w połączeniu z 40-litrowym zbiornikiem, zwiększa wydajność pracy. Urządzenie kompletne wyposażone
w tarczę napędową i szczotkę szorującą.

Wydajność teoretyczna
Szerokość pracy
Zbiornik czystej wody
Zbiornik brudnej wody
Waga bez roztworu
Czas pracy
Średnica pada

Wydajność teoretyczna
Szerokość pracy
Zbiornik czystej wody
Zbiornik brudnej wody
Waga bez roztworu
Czas pracy

Taski swingo 755 BMS Power
Taski Intelli Dose – system dozowania chemii
Tarcza napędowa 430 mm
Szczotka szorująca 430 mm
Miękka szczotka do betonu 430 mm
Szczotka szorująco ścierająca 430 mm
Guma zbierająca przednia
Guma zbierająca tylna

1935 m2/h
43 cm (pad 17”)
40 L
40 L
120 kg
ok. 2 godz.
1 x 20”
20461,50 netto / 25167,65 brutto
1470,00 netto / 1808,10 brutto
511,80 netto / 629,51 brutto
444,80 netto / 547,10 brutto
582,20 netto / 716,10 brutto
918,30 netto / 1129,51 brutto
165,75 netto / 203,87 brutto
165,75 netto / 203,87 brutto

SKU: 7517572
SKU: 7517125
SKU: 7510830
SKU: 8504770
SKU: 8505120
SKU: 8505130
SKU: 4122528
SKU: 4122529

Zwinna i niezawodna maszyna szorująco – zbierająca.
Mechanizm czyszczący urządzenia, który składa się
z dwóch szczotek, zapewnia doskonałe efekty czyszczenia oraz wydajność pracy. Urządzenie kompletne
wyposażone w tarcze napędowe i szczotki szorujące.
Wydajność teoretyczna
Szerokość pracy
Zbiornik czystej wody
Zbiornik brudnej wody
Waga bez roztworu
Czas pracy
Taski swingo 955 B Power BMS
Taski Intelli Dose – system doz. chemii
Tarcza napędowa 280 mm
Szczotka szorująca 280 mm
Szczotka do mycia betonu 280 mm
Szczotka ścierna (twarda) 280 mm
Guma zbierająca przednia
Guma zbierająca tylna

21538,50 netto / 26492,36 brutto
1470,00 netto / 1808,10 brutto
465,60 netto / 572,69 brutto
399,70 netto / 491,63 brutto
432,80 netto / 532,34 brutto
1129,00 netto / 1388,67 brutto
190,03 netto / 233,74 brutto
190,03 netto / 233,74 brutto

SKU: 7516831
SKU: 7516834
SKU: 7517125
SKU: 7510634
SKU: 7519395
SKU: 7510632
SKU: 7510633
SKU: 4122535
SKU: 4122536

Taski swingo 1255 B Power BMS
Taski swingo 1255 B Power BMS EBU
Taski Intelli Dose – system doz. chemii
Tarcza napędowa 280 mm
Szczotka szorująca 280 mm
Szczotka do mycia betonu 280 mm
Szczotka ścierna (twarda) 280 mm
Guma zbierająca przednia
Guma zbierająca tylna

33551,00 netto / 41267,73 brutto
26146,20 netto / 32159,83 brutto
1470,00 netto / 1808,10 brutto
465,60 netto / 572,69 brutto
399,70 netto / 491,63 brutto
432,80 netto / 532,34 brutto
1129,00 netto / 1388,67 brutto
190,03 netto / 233,74 brutto
190,03 netto / 233,74 brutto

Taski swingo 1850 BMS Euro

Automat szorująco – zbierający do czyszczenia średnich i dużych powierzchni. Mechanizm czyszczący maszyny, który składa się z dwóch szczotek o szerokości
pracy 65 cm, zapewnia doskonałe efekty czyszczenia,
a 85-litrowe zbiorniki zwiększają wydajność pracy.
Wydajność teoretyczna
Szerokość pracy
Zbiornik czystej wody
Zbiornik brudnej wody
Waga bez roztworu
Czas pracy
Taski swingo 1650 BMS Euro
Taski Intelli Dose – system doz. chemii
Tarcza napędowa 330 mm
Szczotka szorująca 330 mm
Guma zbierająca przednia
Guma zbierająca tylna

29389,00 netto / 36148,47 brutto
1470,00 netto / 1808,10 brutto
733,70 netto / 902,45 brutto
666,80 netto / 820,16 brutto
666,80 netto / 820,16 brutto
1129,00 netto / 1388,67 brutto
165,75 netto / 203,87 brutto
165,75 netto / 203,87 brutto

Maszyna szorująco-zbierająca przeznaczona do czyszczenia średnich powierzchni gwarantująca wysoką wydajność (szerokość pracy 55 cm i zbiorniki 60-litrowe)
oraz doskonałe rezultaty czyszczenia. Model EBU zamiast tradycyjnego mechanizmu opuszczania szczotek,
tzw. dźwigni nożnej, posiada mechanizm elektroniczny.
Wydajność teoretyczna
2475 m2/h
Szerokość pracy
55 cm (pad 2x11”)
Zbiornik czystej wody
60 L
Zbiornik brudnej wody
60 L
Waga bez roztworu
200 kg
Czas pracy
ok. 3 godz.

2475 m2/h
55 cm (pad 2x11”)
40 L
40 L
139 kg
ok. 2 godz.

Taski swingo 1650 BMS Euro

SKU: 7515883
SKU: 7516240
SKU: 7515515
SKU: 7515516
SKU: 4124565
SKU: 4127877

Taski swingo 855 BMS Power
Taski Intelli Dose – system doz. chemii
Tarcza napędowa 500 mm
Szczotka szorująca 500 mm
Szczotka szorująca do betonu 500 mm
Szczotka szorująco ścierająca 500 mm
Guma zbierająca przednia
Guma zbierająca tylna

2250 m2/h
50 cm (pad 20”)
40 L
40 L
120 kg
ok. 2 godz.

Taski swingo 1255 B Power BMS / 1255 B Power BMS EBU

Taski swingo 955 B Power BMS

SKU: 7523531
SKU: 7517125
SKU: 7510634
SKU: 7519395
SKU: 7510632
SKU: 7510633
SKU: 4122535
SKU: 4122536
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2925 m2/h
65 cm (pad 2x13”)
85 L
85 L
245 kg
ponad 4 godz.

40289,00 netto / 49555,47 brutto
1470,00 netto / 1808,10 brutto
511,80 netto / 629,51 brutto
444,80 netto / 547,10 brutto
213,28 netto / 262,33 brutto
340,99 netto / 419,42 brutto

SKU: 7518086
SKU: 7516240
SKU: 7517858
SKU: 7517859
SKU: 7517860
SKU: 4129243
SKU: 4129244

Największy automat szorująco – zbierający bez siedziska dla operatora do czyszczenia średnich i dużych
powierzchni. Bardzo duża szerokość czyszczenia 85
cm oraz 85-litrowe zbiorniki gwarantują świetną wydajność oraz dużą niezależność maszynie.
Wydajność teoretyczna
3825 m2/h
Szerokość pracy
85 cm (pad 2x17”)
Zbiornik czystej wody
85 L
Zbiornik brudnej wody
85 L
Waga bez roztworu
262 kg
Czas pracy
3-4 godz.
Taski swingo 1850 BMS Euro
40373,00 netto / 49658,79 brutto
Taski Intelli Dose – system doz. chemii 1470,00 netto / 1808,10 brutto
Tarcza napędowa 430 mm
734,80 netto / 903,80 brutto
Szczotka szorująca 430 mm
698,60 netto / 859,28 brutto
Szczotka do betonu 430 mm
722,70 netto / 888,92 brutto
Guma zbierająca przednia
345,27 netto / 424,68 brutto
Guma zbierająca tylna
345,27 netto / 424,68 brutto
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SAMOJEZDNE
MASZYNY SZORUJĄCO – ZBIERAJĄCE

Taski swingo 2100µicro BMS

SKU: 7523420
SKU: 7523412
SKU: 7510634
SKU: 7519395
SKU: 7510632
SKU: 7510633
SKU: 4131466
SKU: 4131467

Innowacyjna, kompaktowa maszyna szorująco-zbierająca z siedziskiem dla operatora. Niebywała
wygoda użytkowania, trwałość, zwrotność, wysuwany offset czyszczący. Bez problemów zmieści się
do windy osobowej i przemknie pomiędzy stanowiskami kasowymi, dlatego jest dedykowana do supermarketów i centrów handlowych, hal sportowych, magazynów itp. Urządzenie kompletne.
Wydajność teoretyczna
3025 m2/h
Szerokość pracy
55 cm (pad 2x11”)
Zbiornik czystej wody
75 L
Zbiornik brudnej wody
75 L
Waga bez roztworu
305 kg
Czas pracy
<4h
Taski swingo 2100µicro BMS
45600,00 netto / 56088,00 brutto
Taski Intelli Dose – system doz. chemii 1770,00 netto / 2177,10 brutto
Tarcza napędowa 280 mm
465,60 netto / 572,69 brutto
Szczotka szorująca 280 mm
399,70 netto / 491,63 brutto
Miękka szczotka do betonu 280 mm
432,80 netto / 532,34 brutto
Szczotka szorująco ścierająca 280 mm 1129,00 netto / 1388,67 brutto
Guma zbierająca przednia
144,50 netto / 177,74 brutto
Guma zbierająca tylna
176,20 netto / 216,73 brutto

Taski swingo 4000 B

SKU: 7518096
SKU: 7518096
SKU: 7518212
SKU: 7517858
SKU: 7517859
SKU: 7517860
SKU: 4129243
SKU: 4131618

Profesjonalny automat do czyszczenia wszelkich posadzek twardych w dużych obiektach. Szerokość 85cm,
zbiorniki 2x200L. Maksimum funkcjonalności, trwałość
na najwyższym poziomie, komfort obsługi i ogromny zapas mocy. Prawdziwy tytan pracy w ekstremalnych warunkach. Wydajność praktyczna 4000 m2/h.
Urządzenie kompletne.
Wydajność teoretyczna 6375 m2/h
Szerokość pracy
85 cm (pad 2x17”)
Zbiornik czystej wody 200 L
Zbiornik brudnej wody 210 L
Waga bez roztworu
480 kg
Czas pracy
7 h żelowe / 8 h kwasowe
Taski swingo 4000 B (baterie żelowe) 91935,20 netto / 113080,30 brutto
Taski swingo 4000 B (baterie kwasowe) 86756,20 netto / 106710,13 brutto
Taski Intelli Dose – system doz. chemii 1470,00 netto / 1808,10 brutto
Tarcza napędowa 430 mm
734,80 netto / 903,80 brutto
Szczotka szorująca 430 mm
698,60 netto / 859,28 brutto
Szczotka do betonu 430 mm
722,70 netto / 888,92 brutto
Guma zbierająca przednia
345,27 netto / 424,68 brutto
Guma zbierająca tylna
345,27 netto / 424,68 brutto

Taski swingo XP-R

SKU: 7523356
SKU: 7516242
SKU: 7522220
SKU: 7522221
SKU: 7522222
SKU: 7522223
SKU: 4124565
SKU: 4127877

Maszyna samojezdna nowej generacji z okrągłymi
szczotkami i miejscem stojącym dla operatora. Do intensywnego czyszczenia i osuszania posadzki. Idealna widoczność i mobilność, duża szybkość czyszczenia. Wydajność
praktyczna ok. 3000 m2/h. Urządzenie kompletne.
Wydajność teoretyczna
4500 m2/h
75 cm (pad 2 x 15 cm)
Szerokość pracy
Zbiornik czystej wody
113 L
Zbiornik brudnej wody
140 L
Waga bez roztworu
330 kg
Czas pracy
3-4 h
Taski swingo XP-R
49138,50 netto / 60440,36 brutto
Taski Intelli Dose – system doz. chemii 1470,00 netto / 1808,10 brutto
Tarcza napędowa 380 mm
658,60 netto / 810,08 brutto
Szczotka szorująca 380 mm
483,80 netto / 595,07 brutto
Miękka szczotka do betonu 380 mm 495,20 netto / 609,10 brutto
Szczotka szorująco ścierająca 280 mm 1217,00 netto / 1496,91 brutto
Guma zbierająca przednia
213,28 netto / 262,33 brutto
Guma zbierająca tylna
340,99 netto / 419,42 brutto

Taski swingo 2500
Doskonałe rozwiązanie dla obiektów o średniej
i dużej powierzchni. Dwie szczotki dające szerokość czyszczenia 70 cm i bardzo duże 95-litrowe zbiorniki umożliwiają umycie dużej powierzchni przy niewielu przystankach na tankowanie. Duża
wygoda użytkowania, zwrotność i skuteczność.
Solidny sprzęt spełniający najwyższe oczekiwania.
Urządzenie kompletne.
Wydajność teoretyczna
Szerokość pracy
Zbiornik czystej wody
Zbiornik brudnej wody
Waga bez roztworu
Czas pracy
SKU: 8004740
SKU: 8004740
SKU: 7516241
SKU: 8501120
SKU: 8501080
SKU: 4124565
SKU: 4127877

Taski swingo 2500 (baterie żelowe)
Taski swingo 2500 (baterie kwasowe)
Taski Intelli Dose – system doz. chemii
Tarcza napędowa 350 mm
Szczotka szorująca 350 mm
Guma zbierająca przednia
Guma zbierająca tylna

5250 m2/h
70 cm (pad 2x14”)
95 L
95 L
468 kg
6 h żelowe / 7 h kwasowe

82348,20 netto / 101288,29 brutto
77452,20 netto / 95266,21 brutto
1470,00 netto / 1808,10 brutto
710,70 netto / 874,16 brutto
687,60 netto / 845,75 brutto
213,28 netto / 262,33 brutto
340,99 netto / 419,42 brutto

Taski swingo 5000 B

SKU: 7518373
SKU: 7518373
SKU: 7518212
SKU: 7510634
SKU: 7519395
SKU: 7510632
SKU: 7510633
SKU: 4124836
SKU: 4124848

Największy „kombajn” do profesjonalnego czyszczenia posadzek twardych na dużych powierzchniach. Szerokość
105 cm, zbiorniki 2x200 L. Najwyższy poziom funkcjonalności, trwałości, komfortu obsługi i ogromny zapas mocy.
Prawdziwy tytan pracy w ekstremalnych warunkach.
Wydajność praktyczna 5000 m2/h. Urządzenie kompletne.
Wydajność teoretyczna 7875 m2/h
Szerokość pracy
105 cm (pad 4x11”)
Zbiornik czystej wody
200 L
Zbiornik brudnej wody
210 L
Waga bez roztworu
515 kg
Czas pracy
7 h żelowe / 8 h kwasowe
Taski swingo 5000 B (baterie żelowe) 96143,20 netto / 118256,14 brutto
Taski swingo 5000 B (baterie kwasowe) 90964,20 netto / 111885,97 brutto
Taski Intelli Dose – system doz. chemii 1470,00 netto / 1808,10 brutto
Tarcza napędowa 280 mm
465,60 netto / 572,69 brutto
Szczotka szorująca 280 mm
399,70 netto / 491,63 brutto
Miękka szczotka do betonu 280 mm 432,80 netto / 532,34 brutto
Szczotka szorująco ścierająca 280 mm 1129,00 netto / 1388,67 brutto
Guma zbierająca przednia
353,74 netto / 435,10 brutto
Guma zbierająca tylna
353,74 netto / 435,10 brutto

Taski swingo XP-M
Maszyna samojezdna nowej generacji z mikrorotacyjnymi szczotkami i miejscem stojącym dla operatora. Do codziennego mycia i osuszania posadzki. Szerokość 75 cm,
zbiorniki 113/140L. Doskonała widoczność i mobilność
oraz duża szybkość zmywania. Urządzenie kompletne.

SKU: 7523359
SKU: 7516242
SKU: 7514648
SKU: 7514650
SKU: 7515725
SKU: 7515726
SKU: 4124565
SKU: 4127877

Wydajność teoretyczna 4500 m2/h
75 cm (pad 2 trapez.x 45 cm)
Szerokość pracy
Zbiornik czystej wody 113 L
Zbiornik brudnej wody 140 L
Waga bez roztworu
320 kg
Czas pracy
3-4 h
Taski swingo XP-M
59493,00 netto / 73176,39 brutto
Taski Intelli Dose – system doz. chemii 1470,00 netto / 1808,10 brutto
Tarcza napędowa 450 mm
644,70 netto / 792,98 brutto
Szczotka szorująca 450 mm
577,70 netto / 710,57 brutto
Szczotka szorująca twarda 450 mm 504,10 netto / 620,04 brutto
Szczotka szorująco ścierająca 450 mm 1009,00 netto / 1241,07 brutto
Guma zbierająca przednia
213,28 netto / 262,33 brutto
Guma zbierająca tylna
340,99 netto / 419,42 brutto

INNOWACYJNE SYSTEMY DEDYKOWANE DO MASZYN
SZORUJĄCO-ZBIERAJĄCYCH TASKI

37

System precyzyjnego dozowania chemii Taski IntelliDose
Taski IntelliDose jest najdoskonalszym systemem dozowania preparatów chemicznych do automatów szorujących. Pozwala na optymalizację
kosztów czyszczenia, ich pełną kontrolę oraz
usprawnienia pracy operatorów. Pomaga uzyskać najlepsze efekty czyszczenia oraz zapobiega użyciu produktów mogących spowodować
zniszczenie powierzchni podłogi.
Użycie TASKI IntelliDose gwarantuje bardzo
dużą dokładność dozowania. Zapobiega zarówno przedozowaniu, jak też użyciu roztworów
roboczych w zbyt niskim stężeniu. System jest
niezwykle prosty w codziennym zastosowaniu. Odpowiednią saszetkę z chemią wystarczy
umieścić w dozowniku oraz napełnić zbiornik
maszyny czystą wodą.
Dozownik całkowicie eliminuje koszty
związane z awariami układu podawania czystej
wody. Dzięki IntelliDose chemia podawana jest
bezpośrednio do układu wodnego z pominięciem zbiornika
czystego, co zabezpiecza przed krystalizacją i zatykaniem wężyków doprowadzających czystą wodę do szczotki. Ponadto opróżniając zbiornik z czystą wodą, wylewamy tylko wodę, chemia pozostaje cały czas w saszetce.
Taski IntelliDose zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom. Użycie
zamkniętych saszetek z produktami chemicznymi uniemożliwia kontakt
z chemią, a niewielkie opakowania eliminują wysiłek związany z zastosowaniem kanistrów.
Rozwiązanie jest niesamowicie wydajne. Z saszetek o pojemności 1,5L
powstaje roztwór, którym umyjemy do 25000 m2 powierzchni.
Urządzenie może być zamontowane tylko i wyłącznie w maszynach
Taski wyposażonych w trakcję (własny napęd).
SKU: 7517125

(swingo 755/855/955/1255)

1470,00 netto / 1808,10 brutto

SKU: 7516240

(swingo 1650/1850)

1470,00 netto / 1808,10 brutto

SKU: 7516242

(swingo XP-R/XP-M)

1470,00 netto / 1808,10 brutto

SKU: 7523412

(swingo 2100)

1770,00 netto / 2177,10 brutto

SKU: 7516241

(swingo 2500)

1470,00 netto / 1808,10 brutto

SKU: 7518212

(swingo 4000/5000)

1470,00 netto / 1808,10 brutto

Produkty kompatybilne z systemem IntelliDose
Taski Jontec 300 ID 1,5L pH 8,3
Niskopieniący preparat do codziennego mycia twardych, wodoodpornych powierzchni.
Dzięki zawartości technologii O.N.T. neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Pozostawia
świeży, przyjemny zapach.

SKU: 7515721

1,5 L

52,63 netto / 64,73 brutto

Taski Jontec Forward ID 1,5L pH 11,2
Alkaiczny preparat myjący przeznaczony
do stosowania w automatach szorujących.
Skutecznie myje i usuwa brud, tłuszcz oraz
nawarstwione produkty konserwacji podłóg.

SKU: 7515722

1,5 L

65,69 netto /80,80 brutto

Taski Jontec Tensol ID 1,5L pH 8,8
Szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia oraz zabezpiecza umyte powierzchnie, bez tworzenia warstwy ochronnej.
Antypoślizgowy, niskopieniący.

SKU: 7515723

1,5 L

77,72 netto / 95,60 brutto

System do monitorowania pracy maszyn Taski IntelliTrail
Lokalizacja.

Monitoring ﬂoty maszynowej poprzez dokładną i aktualną lokalizację obiektu, nazwę obiektu oraz numery seryjne maszyn.

Poza wyznaczonym obiektem.

Powiadomienie, alarm w momencie, kiedy dana maszyna
opuszcza obiekt do niej przypisany.

Brak sygnału.

Informacja na bieżąco co nie działa. Powiadamianie o maszynach, które nie wysyłają informacji do systemu.

Niski poziom naładowania baterii.
Taski IntelliTrail to system monitorowania pracy maszyn Taski, oparty
na stronie internetowej, z kilkoma opcjami monitoringu do wyboru. Pozwala
na sprawdzenie statusu maszyn i podjęcia akcji korygujących co wpływa
na poprawę procesu obsługi.
System może być zamontowany w maszynach bateryjnych Taski oraz
maszynach bateryjnych innych producentów.
SKU: 7524423

IntelliTrail system do maszyn Taski
2289,00 netto / 2815,47 brutto
Taski IntelliTrail system do maszyn inSKU: 7524013
nych producentów
Taski IntelliTrail opłata miesięczna za
SKU: 1Q900406
38,80 netto / 47,72 brutto
jeden system/jedna maszyna

Zawiadomienie, które maszyny mają niski poziom naładowania
baterii co pozwala na maksymalnie efektywne używanie baterii.

Niski poziom pracy.

Na bieżąco informacja, które maszyny pracują najmniej.

Maszyny nie pracujące.

Informacja na temat jaki procent maszyn nie pracuje.

Ilość zderzeń.

Informacja o ilości zderzeń maszyny. Identyﬁkacja obiektu, pod
kątem przeprowadzenia dodatkowych szkoleń dla personelu.
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PADY MASZYNOWE I RĘCZNE

Pad biały

Pad z melaminy
Miękki i nie agresywny, do częstego polerowania
miękkich, polimerowych powłok ochronnych, wosków i środków pielęgnujących na bazie mydła.
Do mycia wszystkich powierzchni.

Błyskawicznie usuwa najtrudniejsze zabrudzenia
z gładkich i twardych powierzchni ceramicznych,
gresowych, kamienia naturalnego, posadzek żywicznych oraz malowanych (epoksydowych). Dzięki wykorzystaniu specyficznych właściwości pianki mocno
skompresowanej (zagęszczonej) uzyskujemy efekt
tzw. „wyciskania brudu” z czyszczonych powierzchni. Pad bardziej trwały i odporny na uszkodzenia
mechaniczne w stosunku do produktów konkurencyjnych. Należy używać go ze zwiększoną ilością
czystej wody bez stosowania środków chemicznych.

Pad czerwony
Do delikatnego mycia, bieżącej pielęgnacji wszelkiego typu posadzek twardych zabezpieczonych lub niezabezpieczonych powłoką ochronną.
Idealnie nadaje się do mycia posadzek drewnianych
oraz delikatnych posadzek z tworzyw sztucznych.

Pad niebieski
Średnio agresywny (mniej agresywny niż pad zielony) pad stosowany do bieżącego czyszczenia na
mokro. Usuwa również zniszczoną i zanieczyszczoną warstwę ochronnej powłoki polimerowej
w celu jej renowacji.

Pad zielony

PAD10M
PAD11M
PAD12M
PAD13M
PAD14M
PAD15M
PAD16M
PAD17M
PAD18M
PAD19M
PAD20M

15,24 netto / 18,75 brutto
21,09 netto / 25,94 brutto
24,10 netto / 29,64 brutto
28,13 netto / 34,60 brutto
33,74 netto / 41,50 brutto
40,14 netto / 49,37 brutto
41,63 netto / 51,20 brutto
43,50 netto / 53,51 brutto
46,46 netto / 57,15 brutto
47,73 netto / 58,71 brutto
49,31 netto / 60,65 brutto

Pad kontaktowy Taski
Średnio agresywny pad do bieżącego czyszczenia
na mokro wszelkiego typu posadzek twardych.
Usuwa doskonale wszystkie bieżące zanieczyszczenia oraz zniszczoną i zanieczyszczoną warstwę ochronnej powłoki polimerowej w celu jej
renowacji.

Pad brązowy
Do gruntownego czyszczenia silnie zabrudzonych
posadzek, zwłaszcza przemysłowych betonowych, lastriko itp. Pad bardzo agresywny i nie zaleca się go do czyszczenia delikatnych powierzchni. Może służyć również do zdzierania powłok
zabezpieczających.

Pad czarny
Do gruntownego czyszczenia silnie zabrudzonych
posadzek, zwłaszcza przemysłowych betonowych, lastriko itp. Pad bardzo agresywny i nie zaleca się go do czyszczenia delikatnych powierzchni. Może służyć również do zdzierania powłok
zabezpieczających.
PAD8
PAD9
PAD10
PAD11
PAD12
PAD13
PAD14
PAD15
PAD16
PAD17
PAD18
PAD19
PAD20
PAD21
PAD24
PAD27

10” 25,40 cm
11” 27,94 cm
12” 30,48 cm
13” 33,02 cm
14” 35,56 cm
15” 38,10 cm
16” 40,64 cm
17” 43,18 cm
18” 45,72 cm
19” 48,26 cm
20” 50,80 cm

8” 20,32 cm
9” 22,86 cm
10” 25,40 cm
11” 27,94 cm
12” 30,48 cm
13” 33,02 cm
14” 35,56 cm
15” 38,10 cm
16” 40,64 cm
17” 43,18 cm
18” 45,72 cm
19” 48,26 cm
20” 50,80 cm
21” 53,34 cm
24” 60,96 cm
27” 68,31 cm

8,80 netto / 10,82 brutto
9,97 netto / 12,26 brutto
11,97 netto / 14,72 brutto
13,57 netto / 16,69 brutto
15,19 netto / 18,68 brutto
17,06 netto / 20,98 brutto
17,57 netto / 21,61 brutto
19,06 netto / 23,44 brutto
20,66 netto / 25,41 brutto
22,95 netto / 28,23 brutto
25,20 netto / 31,00 brutto
26,80 netto / 32,96 brutto
28,90 netto / 35,55 brutto
32,40 netto / 39,85 brutto
47,97 netto / 59,00 brutto
79,39 netto / 97,65 brutto

Pad wytworzony z włókien syntetycznych, które bardzo dobrze czyszczą porowate powierzchnie i występujące w nich zagłębienia, tj. naturalne
nierówności i fugi. Bardzo odporny na uszkodzenia
mechaniczne.
PAD13K
PAD14K
PAD17K

13” 33,02 cm
14” 35,56 cm
17” 43,18 cm

60,30 netto / 74,17 brutto
69,70 netto / 85,73 brutto
87,40 netto / 107,50 brutto

Pad ręczny 25 x 11,5 cm
PR biały / czerwony / niebieski / zielony / brązowy / czarny
PR
PRM

4,20 netto / 5,17 brutto
7,52 netto / 9,25 brutto

melamina

Uchwyt do padów ręcznych Vileda
Idealne mocowanie każdego
rodzaju pada do uchwytu.

PADBOY
PADMASTER
SZTY-0004

uchwyt ręczny
uchwyt na drążek
sztyl aluminiowy 140 cm

83,07 netto / 102,18 brutto
83,07 netto / 102,18 brutto
13,20 netto / 16,24 brutto

Uchwyt do padów ręcznych
Wersja ekonomiczna.

UPR
UPRD
SZTY-0004

uchwyt ręczny
uchwyt na drążek
sztyl aluminiowy 140 cm

26,90 netto / 33,09 brutto
27,80 netto / 34,19 brutto
13,20 netto / 16,24 brutto
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PADY TWISTER TO REWOLUCJA DLA TWOJEJ POSADZKI!
Czym jest Twister?
Twister to impregnowany opiłkami diamentów pad do codziennego czyszczenia posadzek każdego rodzaju.
Niezliczone, mikroskopijne diamentowe opiłki jednocześnie czyszczą i polerują posadzkę – bez konieczności stosowania żadnych środków chemicznych. To łatwa, ekonomiczna i przyjazna dla środowiska metoda profesjonalnego
czyszczenia, która daje olśniewające rezultaty na każdej nawierzchni (terrazzo, marmur, lastryko, beton, granit, płytki ceramiczne, gres, PCV, linoleum, guma, żywica epoksydowa, podłogi drewniane).

Jak działa Twister?
Diamenty to najtwardszy materiał na ziemi i wykazują tą samą skuteczność przez cały okres użytkowania padu
Twister. Poprzez polerowanie posadzki na poziomie mikroskopijnym pad Twister mechanicznie utwardza powierzchnię, zapewniając jej większą odporność na zabrudzenia i ścieranie.

Czemu Twister?
Wdrażając metodę Twister do procesu profesjonalnego czyszczenia podłóg uzyskamy doskonałe efekty czyszczenia,
oszczędności, zredukowany wpływ na środowisko oraz bezpieczne warunki pracy. Wszystkie te aspekty osiągnięte
zostają podczas wykonywania codziennego czyszczenia podłóg, bez dodatkowej pracy, a przy niższych kosztach.

1. Doskonałe rezultaty czyszczenia
•
•
•
•

czyszczenie i polerowanie podłogi w tym samym czasie
nieustająco czysta, lśniąca podłoga
doczyszczanie okresowe przechodzi do przeszłości
bardziej skuteczny niż antybakteryjne środki myjące – mimo, że stosowany jest z samą wodą

2. Oszczędności
• do 66% oszczędności na użyciu akcesoriów czyszczących
• redukuje potrzebę wykonywania doczyszczania okresowego
• mniej pracy związanej z utrzymaniem czystości maszyny (ze względu na to, że nie wymaga użycia środków chemicznych)
• wydłużenie żywotności podłóg

3. Zredukowany wpływ na środowisko
•
•
•
•

do 100% oszczędności chemii
do 66% oszczędności na użyciu akcesoriów czyszczących
do 98% mniejsza waga zużytych akcesoriów czyszczących
mniejsza ilość miejsca podczas transportu i magazynowania

4. Bezpieczeństwo
•
•
•
•

umyte, czyste podłogi = podłogi bezpieczniejsze w użytkowaniu
bezpieczne warunki pracy
bez konieczności stosowania chemii
współczynnik antypoślizgowości wzrasta, gdy stosowane są pady Twister

1

1. Zamocuj pad na
maszynie czyszczącej.

2

2. Napełnij zbiornik
maszyny czystą wodą.

3

3. Możesz rozpocząć
czyszczenie podłogi.
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PADY CZYSZCZĄCE TWISTER

Program HT (High Traffic) – efekt czystej i błyszczącej posadzki w obszarach o dużym natężeniu ruchu
Krok 1
Czyścić codziennie pomarańczowym padem Twister Orange z wodą przez
2-4 tygodnie. Pad pomarańczowy gruntownie czyści posadzkę.
Krok 2
Czyścić codziennie niebieskim padem Twister Blue z wodą przez 2-4 tygodnie. Następnie pozostawić pada niebieskiego na stałe do codziennej pielęgnacji. Posadzka jest nie tylko czysta i zregenerowana, ale również elegancko lśni.
Pad pomarańczowy: ziarnistość: pomiędzy czerwonym a białym padem
tj. 400-800, wytrzymałość ok. 25 000 m²
Pad niebieski: ziarnistość: pomiędzy żółtym a zielonym padem tj. 16003000, wytrzymałość ok. 45 000 m²

PAD11D-POM/NIE

11” 27,94 cm

104,65 netto / 128,72 brutto

PAD13D-POM/NIE

13” 33,02 cm

134,35 netto / 165,25 brutto

PAD14D-POM/NIE

14” 35,56 cm

153,05 netto / 188,25 brutto

PAD15D-POM/NIE

15” 38,10 cm

161,95 netto / 199,20 brutto

PAD16D-POM/NIE

16” 40,64 cm

170,45 netto / 209,65 brutto

PAD17D-POM/NIE

17” 43,18 cm

182,95 netto / 225,03 brutto

PAD20D-POM/NIE

20” 50,80 cm

225,40 netto / 277,24 brutto

Program Standard – efekt czystej i błyszczącej posadzki w obszarach o normalnym natężeniu ruchu
Krok 1
Codziennie czyścić posadzkę białym padem Twister White z wodą przez 2-4
tygodnie lub wykonać 10 powtórzeń – przejazdów (metoda intensywna). Biały
pad rozpoczyna proces regeneracji powierzchni. Dziesięć przejazdów tym padem pozwala usunąć drobne rysy i wstępnie zamknąć pory.
Krok 2
Codziennie czyścić posadzkę żółtym padem Twister Yellow z wodą przez
2-4 tygodnie lub wykonać 10 powtórzeń – przejazdów (metoda intensywna).
Żółty pad eliminuje pozostałe zabrudzenia i rysy.
Krok 3
Kontynuować codzienne czyszczenie posadzki zielonym padem Twister
Green z wodą lub wykonać 10 powtórzeń – przejazdów (metoda intensywna).
Posadzka jest nie tylko czysta i zregenerowana, ale również elegancko lśni.
Pad biały: ziarnistość: 800, wytrzymałość ok. 10 000 m²,
Pad żółty: ziarnistość: 1600, wytrzymałość ok. 20 000 m²
Pad zielony: ziarnistość: 3000, wytrzymałość ok. 30 000 m²

PAD11D-BIA/ZOL/ZIE

11” 27,94 cm

78,95 netto / 97,11 brutto

PAD13D-BIA/ZOL/ZIE

13” 33,02 cm

100,20 netto / 123,25 brutto

PAD14D-BIA/ZOL/ZIE

14” 35,56 cm

116,10 netto / 142,80 brutto

PAD15D-BIA/ZOL/ZIE

15” 38,10 cm

121,20 netto / 149,08 brutto

PAD16D-BIA/ZOL/ZIE

16” 40,64 cm

126,70 netto / 155,84 brutto

PAD17D-BIA/ZOL/ZIE

17” 43,18 cm

131,80 netto / 162,11 brutto

PAD20D-BIA/ZOL/ZIE

20” 50,80 cm
Pad ręczny 25x11,5 cm
biały / żółty / zielony

150,30 netto / 184,87 brutto

PRD-BIA/ZOL/ZIE

52,65 netto / 64,76 brutto

Program Special – do zadań specjalnych, szlifowanie i stripowanie posadzek
Pad czerwony
Pad do gruntownego czyszczenia posadzki. Mikroskopijne diamenty niwelują
zarówno mocne zabrudzenia, przebarwienia (za wyjątkiem migracji zabrudzeń w głąb materiału), jak i zadrapania. Posadzka po czyszczeniu czerwonym padem jest matowa i pozbawiona wszelkich, nawet tych najtrwalszych
nieczystości. W przypadku bardzo zniszczonych nawierzchni zaleca się użycie pada czerwonego przed rozpoczęciem prac z zestawem HT lub Standard.
Ziarnistość: 400, wytrzymałość ok. 5 000 m².

Pad Extreme TXP
Specjalistyczny pad do usuwania powłok ochronnych bez stosowania środków chemicznych. Stosowany do skutecznego zdzierania wszystkich rodzajów powłok polimerowych, akrylowych, wosków oraz nagromadzonych
warstw zanieczyszczeń. Pozostawia gładką i równą powierzchnię. Ziarnistość: zbliżona do czerwonego tj. 400,
wytrzymałość ok. 4 000 m²

PAD11D-CZE

11” 27,94 cm

91,05 netto / 111,99 brutto

PAD13D-CZE

13” 33,02 cm

115,45 netto / 142,00 brutto

PAD11D-TXP

11” 27,94 cm

123,55 netto / 151,97 brutto

PAD13D-TXP

13” 33,02 cm

154,95 netto / 190,59 brutto

PAD14D-CZE

14” 35,56 cm

133,30 netto / 163,96 brutto

PAD15D-CZE

15” 38,10 cm

139,65 netto / 171,77 brutto

PAD14D-TXP

14” 35,56 cm

180,40 netto / 221,89 brutto

15” 38,10 cm

188,90 netto / 232,35 brutto

16” 40,64 cm

195,25 netto / 240,16 brutto

PAD17D-TXP

17” 43,18 cm

205,90 netto / 253,26 brutto

PAD20D-TXP

20” 50,80 cm

235,60 netto / 289,79 brutto

PAD16D-CZE

16” 40,64 cm

146,25 netto / 179,89 brutto

PAD15D-TXP

PAD17D-CZE

17” 43,18 cm

151,75 netto / 186,65 brutto

PAD16D-TXP

PAD20D-CZE

20” 50,80 cm
Pad ręczny
25x11,5 cm czerwony

173,00 netto / 212,79 brutto

PRD-CZE

52,65 netto / 64,76 brutto

Pad Hybrid czarny / czerwony
Pady Hybrid Twister używane są do odbudowywania bardzo zniszczonych
podłóg kamiennych, betonowych, lastryko.
Wersja Czarna (ziarnistość: 100) usuwa zadrapania, odbarwienia, głębokie
rysy i plamy na mocno zniszczonych powierzchniach.
Wersja Czerwona (ziarnistość: 320-380) usuwa pomniejsze rysy i odbarwienia i przygotowuje powierzchnię do dalszej pracy z Padami Twister.
Wytrzymałość padów Hybrid wynosi ok. 750 m2. Pady Hybrid stosuje się przy
użyciu maszyny jednotarczowej lub automatu szorującego. Należy szorować
przez ok 1 min. / m2 lub wykonać 10 powtórzeń – przejazdów.
Całość składa się z 3 części: uchwyt tarczy, pad Hybrid, cząstki diamentowe
czarne lub czerwone w ilości 6 szt.

SKU: D7524558

Cząstki diamentowe czarne 74,00 netto / 91,02 brutto

SKU: D7524559

Cząstki diament. czerwone 74,00 netto / 91,02 brutto

PAD17DH-PAD

Pad Hybrid 17”

106,75 netto / 131,30 brutto

PAD17DH-UCHWYT

Uchwyt tarczy 17”

130,30 netto / 160,27 brutto

PAD20DH-PAD

Pad Hybrid 20”

121,40 netto / 149,32 brutto

PAD20DH-UCHWYT Uchwyt tarczy 20”

180,90 netto / 222,51 brutto
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MAŁE ZESTAWY DO SPRZĄTANIA
Zestaw do sprzątania z mopem płaskim PIKO TSP-0001
Splast

Zestaw do sprzątania na kółkach z mopem płaskim
PIKO TSPK-0001 Splast
Wiadro na kółkach do sprzątania o pojemności 20 l wraz z uchwytem na sztyl i wyciskarką do mopa płaskiego. Specjalne wyprofilowanie wiadra oraz ukształtowanie
wyciskarki usprawnia pracę. Wyposażenie
zestawu: wiadro 20 L na kółkach, wyciskarka PIKO, stelaż płaski KLIK KOMBI 40 cm,
mop KOMBI z mikrofazy 40 cm

Wiadro do sprzątania o pojemności 20 l
wraz z uchwytem na sztyl i wyciskarką do
mopa płaskiego. Specjalne wyprofilowanie wiadra oraz ukształtowanie wyciskarki
usprawnia pracę. Wyposażenie zestawu:
wiadro 20 L, wyciskarka PIKO, stelaż płaski KLIK KOMBI 40 cm, mop KOMBI z mikrofazy 40 cm

TSP-0001

Zestaw do sprzątania

SZTY-0001 Sztyl aluminiowy 1350 mm x 25 mm

165,00 netto / 202,95 brutto

TSPK-0001 Zestaw do sprzątania na kółkach

195,00 netto / 239,85 brutto

15,55 netto / 19,13 brutto

SZTY-0001 Sztyl aluminiowy 1350 mm x 25 mm 15,55 netto / 19,13 brutto

MOP-0021 Mop wymienny bawełniany z uszami 40 cm 17,00 netto / 20,91 brutto

MOP-0021 Mop wymienny bawełniany z uszami 40 cm 17,00 netto / 20,91 brutto

MOP-0041 Mop wymienny KOMBI z mikrofazy 40 cm

MOP-0041 Mop wymienny KOMBI z mikrofazy 40 cm

29,00 netto / 35,67 brutto

Zestaw do sprzątania z mopem paskowym SuperMop
Vileda Professional

29,00 netto / 35,67 brutto

Zestaw do sprzątania z mopem obrotowym UltraSpin
Mini Vileda Professional
Profesjonalny zestaw do sprzątania, który posiada obrotowy mechanizm wewnątrz wiadra
ułatwiający płukanie mopa. Obrotowa końcówka myjąca pozwoli nam dotrzeć do najbardziej
niedostępnych miejsc. Wyposażenie zestawu: wiadro z prasą obrotową, mop obrotowy,
uchwyt do mopa, kij teleskopowy 84-144 cm.

Niezwykle trwałe i solidne wiadro 10L
ze stalową rączką i wyciskarką do
wszystkich mopów sznurkowych i paskowych dostępnych na rynku.

BCU: 122705 Wiadro z wyciskarką

43,74 netto / 53,80 brutto

BCU: 137908 Antybakteryjny mop paskowy

16,19 netto / 19,91 brutto

BCU: 152912

Zestaw do sprzątania

158,19 netto / 194,57 brutto

BCU: 100838 Kij stalowy 140 cm

12,40 netto / 15,25 brutto

BCU: 531141

UltraSpin Mini wymienny mop

27,28 netto / 33,55 brutto

Zestaw do sprzątania z mopem płaskim UltraSpeed
Mini Vileda Professional

Zestaw do sprzątania z mopem płaskim UltraSpeed Pro
Vileda Professional
Mocny i wytrzymały zestaw do profesjonalnego sprzątania z wyciskarką umożliwiającą
bezdotykowe wyciskanie mopa. Lekki stelaż
oraz wiadro 15 L zapewniają dużą wydajność
pracy. Wyposażenie zestawu: wiadro z wyciskarką 15 L, uchwyt do mopa 40 cm, mop
MicroPlus z mikrofazy 40 cm.

Kompaktowy zestaw do czyszczenia mieszkań, biur, sklepów, kantyn
i toalet z wyciskarką umożliwiającą bezdotykowe wyciskanie mopa.
Wyposażenie zestawu: wiadro z wyciskarką 10 L, kij teleskopowy 84-144
cm, uchwyt do mopa 34 cm, mop Mini
Microlite z mikrofazy 34 cm.

BCU: 133416 Zestaw do sprzątania

100,00 netto / 123,00 brutto

Mop wymienny UltraSpeed
BCU: 517278
Mini Microlite 34 cm

27,28 netto / 33,55 brutto

BCU: 149097 Zestaw do sprzątania

259,25 netto / 318,88 brutto

SZTY-0004

13,20 netto / 16,24 brutto

Sztyl aluminiowy 140 cm
Mop wymienny mikrofaza UltraSpeed
BCU: 143250
MicroSpeed Plus 40 cm
Mop wymienny mikrofaza UltraSpeed
BCU: 143244
MicroLite 40 cm
BCU: 143236 Mop wymienny bawełna UltraSpeed Trio

53,77 netto / 66,14 brutto
35,48 netto / 43,64 brutto
36,40 netto / 44,77 brutto
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MOPY DO ZMYWANIA NA MOKRO
Mop płaski Klik Kombi 40 cm / 50 cm

Mop płaski Klik Super 40 cm / 50 cm

Lekki i praktyczny zestaw do używania z mopami kieszeniowymi i z mopami
z uszami. Umożliwia bezdotykową pracę.

SZCZ-0024
MOP-0021
MOP-0041
SZCZ-0029
MOP-0022
MOP-0044
SZTY-0001

Stelaż Klik Kombi 40 cm
Mop wymienny bawełniany
z uszami 40 cm
Mop wymienny KOMBI
z mikrofazy 40 cm

59,00 netto / 72,57 brutto

Stelaż Klik Kombi 50 cm

71,00 netto / 87,33 brutto

Mop wymienny bawełniany
z uszami 50 cm
Mop wymienny KOMBI
z mikrofazy 50 cm
Sztyl aluminiowy 1350
mm x 25 mm

17,00 netto / 20,91 brutto
29,00 netto / 35,67 brutto

18,50 netto / 22,76 brutto
32,00 netto / 39,36 brutto
15,55 netto / 19,13 brutto

Mop płaski Klik Mono 40 cm / 50 cm
Bardzo lekki zestaw z łatwym systemem
wymiany mopa. Wyłącznie do wkładów
kieszeniowych.

SZCZ-0011 Stelaż Klik Mono 40 cm
Mop wymienny bawełniany
M40
kieszeniowy 40 cm
Mop wymienny z mikrofazy
MM40
kieszeniowy 40 cm

45,00 netto / 55,35 brutto

SZCZ-0012 Stelaż Klik Mono 50 cm

52,00 netto / 63,96 brutto

Mop wymienny bawełniany
M50
kieszeniowy 50 cm
Mop wymienny z mikrofazy
MM50
kieszeniowy 50 cm
Sztyl aluminiowy
SZTY-0001
1350 mm x 25 mm

13,00 netto / 15,99 brutto
15,40 netto / 18,94 brutto

16,50 netto / 20,30 brutto
19,20 netto / 23,62 brutto
15,55 netto / 19,13 brutto

Lekki i praktyczny zestaw do używania
z mopami z uszami. Umożliwia bezdotykową pracę.

SZCZ-0015
MT40
MMT40
SZCZ-0016
MT50
MMT50
SZTY-0001

Stelaż Klik Super 40 cm
Mop wymienny bawełniany
z trapezowymi uszami 40 cm
Mop wymienny z mikrofazy
z trapezowymi uszami 40 cm

66,00 netto / 81,18 brutto

Stelaż Klik Super 50 cm

74,00 netto / 91,02 brutto

Mop wymienny bawełniany
z trapezowymi z uszami 50 cm
Mop wymienny z mikrofazy
z trapezowymi uszami 50 cm
Sztyl aluminiowy 1350 mm x 25 mm

13,40 netto / 16,48 brutto
15,90 netto / 19,56 brutto

16,75 netto / 20,60 brutto
19,80 netto / 24,35 brutto
15,55 netto / 19,13 brutto

Mop płaski z magnesem 40 cm / 50 cm
Lekki zestaw wyposażony w trwały stelaż
z magnesem umożliwiający łatwe otwieranie i zamykanie. Wyłącznie do wkładów
kieszeniowych.

SZCZ-0001 Stelaż płaski z magnesem 40 cm
Mop wymienny bawełniany
M40
kieszeniowy 40 cm
Mop wymienny z mikrofazy
MM40
kieszeniowy 40 cm

66,00 netto / 81,18 brutto

SZCZ-0002 Stelaż płaski z magnesem 50 cm

74,00 netto / 91,02 brutto

Mop wymienny bawełniany
M50
kieszeniowy 50 cm
MM50 Mop wymienny
MM50
z mikrofazy kieszeniowy 50 cm
Sztyl aluminiowy 1350
SZTY-0001
mm x 25 mm

13,00 netto / 15,99 brutto
15,40 netto / 18,94 brutto

16,50 netto / 20,30 brutto
19,20 netto / 23,62 brutto
15,55 netto / 19,13 brutto
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MOPY DO ZMYWANIA NA MOKRO
Mop płaski Kombi 40 cm
Najtańszy zestaw do
i kieszeniowo-taśmowymi.

używania

z

mopami

kieszeniowymi

SK40

Stelaż Kombi 40 cm

MK40

Mop wymienny bawełniany Kombi 40 cm 13,10 netto / 16,11 brutto

38,50 netto / 47,36 brutto

MMK40

Mop wymienny z mikrofazy Kombi 40 cm 15,60 netto / 19,19 brutto

SZTY-0004 Sztyl aluminiowy 140 cm

13,20 netto / 16,24 brutto

Mop sznurkowy 350/400/500 g
Mop sznurkowy Premium
Łatwy w użyciu i wytrzymały mop
bawełniany wkręcany na kija.

Mop paskowy Komfort
Łatwy w użyciu i wytrzymały mop
z wiskozy wkręcany na kija.

RAVIPREM

Rozmiar M

9,86 netto / 12,13 brutto

RAVIKOMM

Rozmiar M

5,56 netto / 6,84 brutto

RAVIPREL

Rozmiar L

10,58 netto / 13,01 brutto

RAVIKOML

Rozmiar L

5,96 netto / 7,33 brutto

RAVIPREXL

Rozmiar XL

12,02 netto / 14,78 brutto

RAVIKOMXL

Rozmiar XL

6,82 netto / 8,39 brutto

KIJDREW150

Kij drewniany 150 cm

3,60 netto / 4,43 brutto

KIJDREW150

Kij drewniany 150 cm

3,60 netto / 4,43 brutto

WIADR12L

Wiadro 12L z wyciskaczem Magic

14,44 netto / 17,76 brutto

WIADR12L

Wiadro 12L z wyciskaczem Magic

14,44 netto / 17,76 brutto

MOPY DO ZAMIATANIA I OSZUSZANIA POWIERZCHNI
Mop Dust 40/50/60/80/100 cm

Mop nożycowy 2x100 cm

Odpowiedni do zamiatania (z wkładem
akrylowym) lub osuszania powierzchni
(z wkładem bawełnianym).

SD40

Stelaż Dust 40 cm

24,20 netto / 29,77 brutto

MDA40P

Mop wymienny akrylowy Dust 40 cm

22,20 netto / 27,31 brutto

MDB40P

Mop wymienny bawełniany Dust 40 cm

21,50 netto / 26,45 brutto

SD50

SD50 Stelaż Dust 50 cm

25,10 netto / 30,87 brutto

MDA50P

Mop wymienny akrylowy Dust 50 cm

25,60 netto / 31,49 brutto

MDB50P

Mop wymienny bawełniany Dust 50 cm

23,70 netto / 29,15 brutto

SD60

Stelaż Dust 60 cm

25,80 netto / 31,73 brutto

MDA60P

Mop wymienny akrylowy Dust 60 cm

27,30 netto / 33,58 brutto

MDB60P

Mop wymienny bawełniany Dust 60 cm

27,10 netto / 33,33 brutto

SD80

Stelaż Dust 80 cm

27,90 netto / 34,32 brutto

MDA80P

Mop wymienny akrylowy Dust 80 cm

32,90 netto / 40,47 brutto

MDB80P

Mop wymienny bawełniany Dust 80 cm

32,10 netto / 39,48 brutto

SD100

Stelaż Dust 100 cm

29,70 netto / 36,53 brutto

MDA100P

Mop wymienny akrylowy Dust 80 cm

39,30 netto / 48,34 brutto

MDB100P

Mop wymienny bawełniany Dust 80 cm

38,50 netto / 47,36 brutto

SZTY-0004 Sztyl aluminiowy 140 cm

13,20 netto / 16,24 brutto

Idealny zestaw do dużych powierzchni.
Odpowiedni do zamiatania (z wkładem
akrylowym) lub osuszania podłóg (z wkładem bawełnianym).

F1000410 Stelaż nożycowy 2x100 cm

110,00 netto / 135,30 brutto

F1100101 Kij nożycowy
Mop wymienny akrylowy do
F312210
stelaża nożycowego 2x100 cm
Mop wymienny bawełniany do
F311210
stelaża nożycowego 2x100 cm

90,00 netto / 110,70 brutto
108,00 netto / 132,84 brutto
92,00 netto / 113,16 brutto
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WÓZKI DO SPRZĄTANIA
Wózek do sprzątania TS-0001 / TS-0006 Splast

Wózek do sprzątania TS-0002 / TS-0007 Splast

Trwały i łatwy w użyciu wózek do mycia średnich i dużych powierzchni. Dwa
wiadra o pojemności 25 i 6 litrów pozwalają na oddzielenie wody czystej od
brudnej, co w znacznym stopniu ułatwia
mycie powierzchni. Wyposażenie: prasa
do wyciskania, wiadro 25 L pomarańczowe, wiadro 6 L niebieskie, metalowy
koszyk na akcesoria i detergenty (tylko
przy wózku TS-0006).

Trwały i łatwy w użyciu wózek do mycia dużych
powierzchni. Wyposażony w dwa wiadra o pojemności 25 litrów oraz prasę do wyciskania,
która efektywnie usuwa wodę i brud z włókien
mopa. Wyposażenie: prasa do wyciskania, wiadro 25 L pomarańczowe, wiadro 25 L niebieskie, metalowy koszyk na akcesoria i detergenty (tylko przy wózku TS-0007).

TS-0001

Wózek bez koszyka

280,00 netto / 344,40 brutto

TS-0002

Wózek bez koszyka

301,00 netto / 370,23 brutto

TS-0006

Wózek z koszykiem

319,00 netto / 392,37 brutto

TS-0007

Wózek z koszykiem

339,00 netto / 416,97 brutto

Wózek do sprzątania TSK-0004 Splast

Wózek do sprzątania TSK-0008 Splast

Wózek do mycia średnich i dużych powierzchni dodatkowo wyposażony
w uchwyt na worek 60 L i pokrywę.
Wyposażenie: prasa do wyciskania,
wiadro 25 L pomarańczowe, wiadro 6L
niebieskie, uchwyt na worek 60 L wraz
z pokrywą

TSK-0004

378,00 netto / 464,94 brutto

Wózek do sprzątania WCH-0021 / WCH-0001 Splast

Wózek do mycia dużych powierzchni dodatkowo wyposażony w uchwyt na worek 60 L
i pokrywę. Wyposażenie: prasa do wyciskania,
wiadro 25 L pomarańczowe, wiadro 25 L niebieskie, uchwyt na worek 60 L wraz z pokrywą.

TSK-0008

399,00 netto / 490,77 brutto

Wózek do sprzątania WCH-0004 / WCH-0020 Splast

Wózek chromowany z jednym wiadrem do mycia średnich powierzchni.
Niewielka konstrukcja wózka pozwala
na przechowywanie w małych pomieszczeniach. Wyposażenie: prasa do wyciskania, wiadro 20 L czerwone, metalowy koszyk na akcesoria i detergenty
(tylko przy wózku WCH-0001).

Chromowany wózek wyposażony w dwa wiadra
20 L oraz wyciskarkę do mopów. Całość lekka,
trwała i wygodna w obsłudze. Wyposażenie: prasa do wyciskania, wiadro 20 L czerwone, wiadro
20 L niebieskie, metalowy koszyk na akcesoria
i detergenty (tylko przy wózku WCH-0020).

WCH-0021

Wózek bez koszyka

350,00 netto / 430,50 brutto

WCH-0004

Wózek bez koszyka 375,00 netto / 461,25 brutto

WCH-0001

Wózek z koszykiem

370,00 netto / 455,10 brutto

WCH-0020

Wózek z koszykiem 408,00 netto / 501,84 brutto

Prasa do wyciskania

Tablica ostrzegawcza z napisem „Uwaga Ślisko”
Odpowiednia do wszystkich wózków
Splast oraz innych producentów.

PRAS-0014

czerwono-niebieska

109,00 netto / 134,07 brutto

PRAS-0026

szaro-pomarańczowa

109,00 netto / 134,07 brutto

Bardzo stabilna oraz łatwa do rozkładania
i przenoszenia tablica w kolorze pomarańczowym o wymiarach 52 x 31 x 19 cm.

TABL-0001

42,00 netto / 51,66 brutto

WÓZKI DLA SZPITALNICTWA
Antybakteryjny wózek do sprzątania TSA-0002 Splast

Zestaw do sprzątania na mokro i dezynfekcji TSZD-0004 Splast

Wózek do sprzątania z dwoma wiadrami
25 L, wyciskarką szczękową i rączką aluminiową wykonany w technologii antybakteryjnej. Zawiera jony srebra redukujące rozwój
bakterii i odoru.

TSA-0002

380,00 netto / 467,40 brutto

Zestaw do sprzątania na mokro i dezynfekcji z dwoma workami o pojemności 70 litrów każdy i trzema
szczelnie zamykanymi pojemnikami DEZO. W komplecie po jednym pomarańczowym i niebieskim
worku.

TSZD-0004

1575,00 netto / 1937,25 brutto
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ZESTAWY SERWISOWE
DO SPRZĄTANIA
Wózek serwisowy TSZ-0002 Splast

Wózek serwisowy TSS-0008 Splast

Zestaw do sprzątania na mokro o solidnej
konstrukcji obejmuje wiadra 20 L oraz 6 L
wiaderka z przykryciami, prasę do wyciskania mopów, worek 120 l z workiem
osłonowym, a także wysuwane kuwety
na akcesoria do sprzątania. Wiadro 20 L
pomarańczowe, wiadro 20 L niebieskie,
prasa do wyciskania, 4 x wiadro 6 L z pokrywą (pomarańczowe, niebieskie, żółte,
zielone), uchwyt sztyla, worek na odpady
120 L + worek osłonowy 120 L.

Kompleksowo wyposażony wózek do
sprzątania z 2 wiadrami 20 L i 3 wiaderkami 6 L w koszyczkach. Na wyposażeniu jest także wygodna w użyciu prasa do
wyciskania mopów oraz uchwyt na worek
120 L na odpadki z workiem osłonowym.
Wiadro 20 L pomarańczowe, wiadro 20 L
niebieskie, prasa do wyciskania, 2 x wiadro 6 L niebieskie, wiadro 6 L pomarańczowe, uchwyt sztyla, worek na odpady
120 L + worek osłonowy 120 L.
TSS-0008

999,00 netto / 1228,77 brutto

Wózek serwisowy TSZZ-0001 Splast

TSZ-0002

1495,00 netto / 1838,85 brutto

Wózek serwisowy SER-0005 Splast

Wielofunkcyjny wózek z tworzywa sztucznego wyposażony w 2 wiadra 20 L, prasę do wyciskania, 2 półki na akcesoria
lub detergenty oraz worek na odpady 120
L z pokrywą. Sztywne drzwiczki chronią
zawartość wózka. Wiadro 20 L pomarańczowe, wiadro 20 L niebieskie, prasa do
wyciskania, 2 półki na akcesoria lub detergenty, worek na odpady 120 L z pokrywą.

TSZZ-0001

2995,00 netto / 3683,85 brutto

Chromowany zestaw sprzątający wyposażony w dwa komplety wiader o różnej
pojemności (2x20L i 2x6L), wyciskarkę
szczękową oraz wymienny worek na odpady 120 L.

SER-0005

683,00 netto / 840,09 brutto

WÓZKI NA ODPADY
Wózki na odpady TSO-0001/0005/0009/0013/0017/0021 Splast

Wózki na odpady TSO-0003/0007/0011/0015/0019/0023 Splast

Wózki na odpady i brudną bieliznę do zbierania i przewozu w wymiennych workach
o pojemności 120 lub 70 L. Dostępne także z pokrywami.

TSO-0001
TSO-0005
TSO-0009
TSO-0013
TSO-0017
TSO-0021

Wózek z workiem 1x120 L
Wózek z workami 2x120 L
Wózek z workami 3x120 L
Wózek z workami 4x120 L
Wózek z workami 2x70 L
Wózek z workami 4x70 L

425,00 / 522,75 brutto
735,00 / 904,05 brutto
1075,00 / 1322,25 brutto
1425,00 / 1752,75 brutto
595,00 netto / 731,85 brutto
965,00 netto / 1186,95 brutto

Wózki na odpady TSOP-0002/0006/0010/0014/0018 Splast

Wózki na odpady i brudną bieliznę do zbierania i przewozu w wymiennych workach
o pojemności 120 lub 70 L. Dodatkowo
wyposażone w worek osłonowy szary.
Dostępne także z pokrywami.

TSO-0003
TSO-0007
TSO-0011
TSO-0015
TSO-0019
TSO-0023

Wózek z workiem 1x120 L
Wózek z workami 2x120 L
Wózek z workami 3x120 L
Wózek z workami 4x120 L
Wózek z workami 2x70 L

815,00 netto / 1002,45 brutto
1255,00 netto / 1543,65 brutto
1770,00 netto / 2177,10 brutto
2450,00 netto / 3013,50 brutto
1050,00 netto / 1291,50 brutto

480,00 netto / 590,40 brutto
840,00 netto / 1033,20 brutto
1245,00 netto / 1531,35 brutto
1635,00 netto / 2011,05 brutto
655,00 netto / 805,65 brutto
1070,00 netto / 1316,10 brutto

Wózki na odpady ODP-0001/0003/0004/0005 Splast

Wózki na odpady i brudną bieliznę do zbierania i przewozu w wymiennych workach
o pojemności 120 lub 70 L. Dodatkowo
wyposażone w nożny mechanizm podnoszenia pokrywy. Dostępne także z workami osłonowymi.

TSOP-0002
TSOP-0006
TSOP-0010
TSOP-0014
TSOP-0018

Wózek z workiem 1x120 L
Wózek z workami 2x120 L
Wózek z workami 3x120 L
Wózek z workami 4x120 L
Wózek z workami 2x70 L
Wózek z workami 4x70 L

Chromowane wózki na odpady i brudną
bieliznę do zbierania i przewozu w wymiennych workach o pojemności 120 L.

ODP-0001
ODP-0003
ODP-0004
ODP-0005

Wózek z workiem 1x120 L
Wózek z workiem 2x120 L
Wózek z workiem 3x120 L
Wózek z workiem 4x120 L

315,00 netto / 387,45 brutto
535,00 netto / 658,05 brutto
40,00 netto / 787,20 brutto
762,00 netto / 937,26 brutto
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WÓZKI HOTELOWE

Wózek hotelowy na bieliznę TSB-0001 Splast

Wózek hotelowy TSH-0001 Splast

Wysokiej jakości wózek hotelowy, przeznaczony głównie do transportu bielizny
pościelowej i ręczników o pojemności
340 L.

TSB-0001

915,00 netto / 1125,45 brutto

Wózek hotelowy TSH-0002 Splast

Zestaw hotelowy wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, stali szlachetnej oraz tekstylnej tkaniny. Wyposażony
w sześć półek, w tym cztery wysuwane.
Górny blat zaopatrzony w relingi dodatkowo zapobiegające zsuwaniu się rzeczy.

TSH-0001

Wózek hotelowy TSH-0005 Splast

Zestaw hotelowy wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, stali szlachetnej oraz tekstylnej tkaniny.
Wyposażony w sześć półek, w tym cztery
wysuwane. Górny blat zaopatrzony w relingi dodatkowo zapobiegające zsuwaniu
się rzeczy. W standardzie worek 120 L na
bieliznę.

TSH-0002

2095,00 netto / 2576,85 brutto

Wózek hotelowy TSH-0006 Splast

Zestaw hotelowy wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, stali szlachetnej oraz tekstylnej tkaniny.
Wyposażony w sześć półek, w tym cztery
wysuwane. Górny blat zaopatrzony w relingi dodatkowo zapobiegające zsuwaniu
się rzeczy. W standardzie worek 125 L na
bieliznę oraz worek osłonowy 125 L.

TSH-0005

3155,00 netto / 3880,65 brutto

Wózek hotelowy TSH-0009 Splast

Niezwykle elegancki zestaw hotelowy
z tworzywa sztucznego z zabudową drewnianą. Posiada 6 zabudowanych szuflad.
Górny blat przystosowany do przewożenia
drobnych akcesoriów. W standardzie worek 120 L na bieliznę.

TSH-0007

3755,00 netto / 4618,65 brutto

Wózek hotelowy TSH-0011 Splast

Zestaw hotelowy wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, stali szlachetnej oraz tekstylnej tkaniny. Wyposażony
w sześć półek, w tym cztery wysuwane.
Górny blat z pokrywami, przystosowany
do przewożenia drobnych akcesoriów.

TSH-0010

2099,00 netto / 2581,77 brutto

1630,00 netto / 2004,90 brutto

Wózek hotelowy TSH-0012 Splast

Zestaw hotelowy wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, stali szlachetnej oraz tekstylnej tkaniny.
Wyposażony w sześć półek, w tym cztery
wysuwane. Górny blat z pokrywami, przystosowany do przewożenia drobnych akcesoriów. W standardzie worek 125 L na
bieliznę oraz worek osłonowy 125 L.
TSH-0011

3770,00 netto / 4637,10 brutto

Wózek hotelowy TSH-0010 Splast

Niezwykle elegancki zestaw hotelowy
z tworzywa sztucznego z zabudową drewnianą. Posiada 3 zabudowane szuflady +
drzwiczki. Górny blat z pokrywami, przystosowany do przewożenia drobnych akcesoriów. W standardzie worek 120 L
na bieliznę oraz worek foliowy 120 L na
odpady.

TSH-0009

2460,00 netto / 3025,80 brutto

Wózek hotelowy TSH-0007 Splast

Niezwykle elegancki zestaw hotelowy
z tworzywa sztucznego z zabudową drewnianą. Posiada 6 zabudowanych szuflad.
Górny blat przystosowany do przewożenia
drobnych akcesoriów.

TSH-0006

1570,00 netto / 1931,10 brutto

Zestaw hotelowy wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, stali szlachetnej oraz tekstylnej tkaniny. Wyposażony
w sześć półek, w tym cztery wysuwane.
Górny blat z pokrywami, przystosowany do przewożenia drobnych akcesoriów.
W standardzie worek 120 L na bieliznę.

TSH-0012

2155,00 netto / 2650,65 brutto

Istnieje możliwość indywidualnej personalizacji wózków hotelowych. Koszt 85,00 netto / 104,55 brutto za jeden kolor.
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MIOTŁY I SZCZOTKI
Miotła Eco miękka / twarda 30 cm Vileda

Zestaw do zamiatania Small Magic

Dłuższa żywotność niż zwykłe miotły.
Wysokiej jakości włosie polipropylenowe.

Długie kije szufelki i miotły umożliwiają zamiatanie na stojąco. Zamykany pojemnik.

ZZMAGIC

12,70 netto / 15,62 brutto

Szufelka i zmiotka Vileda
BCU: 517885

Miękka (do wewnątrz)

18,07 netto / 22,23 brutto

BCU: 519227

Twarda (na zewnątrz)

18,07 netto / 22,23 brutto

BCU: 100838

Kij stalowy 140 cm

12,40 netto / 15,25 brutto

Miotła Standard Economic miękka 30 cm Vileda
Trwa i solidna miotła do zamiatania wszystkich rodzajów powierzchni.

Bardzo solidny zestaw z gumową listwą
wykańczającą.

BCU: 100833

23,69 netto / 29,14 brutto

Szufelka ze zmiotką

SZUFZMIOT
BCU: 102583

Miotła 15,63

15,63 netto / 19,22 brutto

BCU: 100838

Kij stalowy 140 cm

12,40 netto / 15,25 brutto

6,52 netto / 8,2 brutto

Szczotka do szorowania 30 cm na kij Vileda
Szybkie i skuteczne szorowanie powierzchni
podłogowych i ścian. Trwała i solidna.

Zamiatacz plastikowy Nicol 30 cm

SZCZNICOL

Zamiatacz

8,68 netto / 10,68 brutto

KIJDREW150

Kij drewniany 150 cm

3,60 netto / 4,43 brutto

BCU: 145884

Szczotka

42,01 netto / 51,67 brutto

BCU: 100838

Kij stalowy 140 cm

12,40 netto / 15,25 brutto

Szczotka do szorowania 23 cm ręczna Vileda
Szybkie i skuteczne szorowanie powierzchni
podłogowych i ścian. Trwała i solidna.

Zamiatacz drewniany Eko 35 cm

BCU: 145874

44,61 netto / 54,87 brutto

Szczotka do naczyń 26 cm Vileda
ZAMEKO35

35 cm

13,20 netto / 16,24 brutto

KIJDREW150

Kij drewniany 150 cm

3,60 netto / 4,43 brutto

Zestaw do zamiatania Spontex

Zaokrąglona końcówka z włosiem zapewniającym dojście do wszystkich miejsc.

Długie kije szufelki i miotły umożliwiają zamiatanie na stojąco. Zamykany pojemnik.
BCU: 145872

13,19 netto / 16,22 brutto

Szczotka ręczna żelazko Magic

ZZSPONTEX

46,66 netto / 57,39 brutto

SZCZZELAZ

3,84 netto / 4,72 brutto
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SYSTEM MYCIA OKIEN

Zmywak (baranek) do mycia okien

Uchwyt zmywaka (baranka)

F9985025

25 cm

19,00 netto / 23,37 brutto

F9961025

25 cm

14,00 netto / 17,22 brutto

F9985035

35 cm

21,50 netto / 26,45 brutto

F9961435

35 cm

16,50 netto / 20,30 brutto

F9985045

45 cm

24,50 netto / 30,14 brutto

F9961845

45 cm

17,10 netto / 21,03 brutto

Ściągaczka do szyb z uchwytem

Guma wymienna do ściągaczki do szyb

F9900250

25 cm

37,00 netto / 45,51 brutto

F9900350

35 cm

40,00 netto / 49,20 brutto

F9907100

71 cm

14,00 netto / 17,22 brutto

F9900450

45 cm

44,00 netto / 54,12 brutto

F9909200

92 cm

16,80 netto / 20,66 brutto

Wiadro do mycia okien podłużne 22 L niebieskie

Szczotki na kij teleskopowy

F4003300.01

Wiadro

72,00 netto / 88,56 brutto

F3000701

Do pajęczyn

22,20 netto / 27,31 brutto

F9901140

Kółka do wiadra kpl. 4 szt.

23,00 netto / 28,29 brutto

F3000702

Wygięta

20,80 netto / 25,58 brutto

Skrobak

Kij teleskopowy

F9902120

2x0,6 m

50,00 netto / 61,50 brutto

F9902250

2x1,25 m

75,00 netto / 92,25 brutto

F9902300

2x1,50 m

85,00 netto / 104,55 brutto

F9901510

Z rączką 15 cm

39,30 netto / 48,34 brutto

F9902400

2x2,00 m

105,00 netto / 129,15 brutto

F9901520

Z rączką 25 cm

43,00 netto / 52,89 brutto

F903300

3x1,00 m

110,00 netto / 135,30 brutto

F9901530

Na kiju 130 cm

63,00 netto / 77,49 brutto

F9903450

3x1,50 m

135,00 netto / 166,05 brutto

F9961085

Ostrze wymienne

1,70 netto / 2,09 brutto

Ściągaczka ze zmywakiem „Combi” 35 cm

Kij teleskopowy z przegubem 2x1m do ściągaczki
ze zmywakiem „Combi”

MO74335

MO21536

45,80 netto / 56,33 brutto

43,40 netto / 53,38 brutto

ŚCIĄGACZE PODŁOGOWE DO SZYBKIEGO ZBIERANIA WODY I PŁYNÓW
Ściągacz podłogowy z tworzywa szary z czarną gumą

Ściągacz podłogowy metalowy z czarną gumą
(opcjonalnie z gumą białą)

ŚP35

35 cm

17,70 netto / 21,77 brutto

F9920045

45 cm

35,00 netto / 43,05 brutto

ŚP45

45 cm

22,30 netto / 27,43 brutto

F9920055

55 cm

40,00 netto / 49,20 brutto

ŚP55

55 cm

30,60 netto / 37,64 brutto

F9920075

75 cm

47,50 netto / 58,43 brutto

ŚP75

75 cm

76,40 netto / 93,97 brutto

SZTY-0004

Sztyl aluminiowy 140 cm

13,20 netto / 16,24 brutto

SZTY-0004

Sztyl aluminiowy 140 cm

13,20 netto / 16,24 brutto
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ŚCIERKI
Vileda PVA micro innowacyjna ścierka z mikrowłókien
35x38 cm

Vileda PVA micro max innowacyjna ścierka
z mikrowłókien 50x44 cm szara

Zapewnia doskonałe rezultaty czyszczenia
wszystkich twardych powierzchni, jak mebli
biurowych, szkła, stali nierdzewnej i wielu innych. Daje doskonałe bezsmugowe rezultaty czyszczenia przy każdym użyciu, przez co
eliminuje potrzebę wycierania po wyschnięciu powierzchni. Dostępna w 4 kolorach.
VPVAMICRO

11,30 netto / 13,90 brutto

Vileda MicroSorb ścierka z mikrofazy 40x40 cm

Bardzo dobrze znana w zastosowaniach profesjonalnych, dzięki swojej chłonności i braku powstawania smug na czyszczonych powierzchniach. Idealnie sprawdza się przy
czyszczeniu samochodów.

VPVAMICROMAX

Taski Jonmaster Pro Window Cloth Blue ścierka
z mikrofazy do okien, luster 40x50 cm

Ścierka do szybkiego i łatwego czyszczenia
dzięki technologii długiego mikrowłókna – na
wilgotno i na sucho. Gramatura: 170 g/m².
Dostępna w 4 kolorach.

VMICROSORB

7,74 netto / 9,52 brutto

Taski MyMicro ścierka z mikrofazy 36x36 cm

Doskonała do czyszczenia szyb, luster,
przeszkleń i innych gładkich powierzchni.
Przecierana powierzchnia nie tylko jest idealnie czysta, ale też sucha i wolna od smug
i zacieków.
TWINDOW

3,88 netto / 4,77 brutto

Intermop ścierka z mikrofazy 30x30 cm

Duży rozmiar, bardzo wytrzymała.

SCXXL

1,68 netto / 2,07 brutto

Vileda TeaTowel ścierka do naczyń 40x60 cm

Cechuje się właściwościami antybakteryjnymi, które zapobiegają namnażaniu się bakterii na ścierce w wilgotnych warunkach.
Mocno dziurkowane, dzięki czemu doskonale zbierają zanieczyszczenia. Łatwe do płukania, szybko wysychają i dłużej pozostają
świeże. Dostępna w 4 kolorach.
SUMALAVETTE

14,92 netto / 18,35 brutto

Master ścierka domowa opak. 3 szt.

3,21 netto / 3,95 brutto

Profix ścierki uniwersalne 32x36 cm opak. 32 szt.
Uniwersalne ściereczki do wycierania i polerowania. Wielokrotnego użytku. Najwyższy
stopień miękkości pozwala na czyszczenie wrażliwych powierzchni. Dostępne w 4

Duże wymiary ścierki w połączeniu ze skutecznością mikrowłókien w usuwaniu zanieczyszczeń sprawiają, że produkt doskonale
nadaje się do łatwego polerowania i suszenia
szklanek oraz talerzy.
VTEATOWEL

6,58 netto / 8,09 brutto

Suma Lavette ścierka antybakteryjna 51x36 cm

Standardowa ścierka z mikrofazy o dobrych właściwościach czyszczących.

SCMIKRO30X30

7,00 netto / 8,61 brutto

Master ścierka z mikrofazy XXL 50x60 cm

Do szybkiego i łatwego czyszczenia każdej
powierzchni. Nie pozostawia smug ani kłaczków na umytej powierzchni. Dostępna w 4
kolorach.

TMYMICRO

21,82 netto / 26,84 brutto

kolorach.

PROFIX32

19,18 netto / 23,59 brutto

Master ścierka do podłogi biała / szara 60x80 cm

Doskonała do czyszczenia zarówno na mokro jak i na sucho.

SCDOM3

1,48 netto / 1,82 brutto

Doskonała do mycia dużych powierzchni. Bardzo trwała.

SPB60X80

biała

2,14 netto / 2,63 brutto

SPSZ60X80

szara

1,82 netto / 2,24 brutto
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ZMYWAKI / DRUCIAKI

Taski gąbka profesjonalna 13,5x7,5 cm z białym padem

Zmywak profesjonalny 15x6 cm opak. 5 szt.

Gąbka z białym nie rysującym padem, nadaje się również do czyszczenia delikatnych
powierzchni tj. stal nierdzewna, armatura łazienkowa itp. Dostępna w 4 kolorach.

TASKIGABKA

3,26 netto / 4,01 brutto

Master gąbka do naczyń duża opak. 5 szt.

Zmywak z zielonym padem przeznaczony do
usuwania silnych zabrudzeń.

ZMYWAK15X6

5,21 netto / 6,41 brutto

Master zmywaki do teflonu opak. 2 szt.

Idealna do usuwania silnych zabrudzeń
z garnków i naczyń.

GABKA5

1,58 netto / 1,94 brutto

Master druciak spiralny super duży 50g

Doskonale nadają się do czyszczenia wszystkich delikatnych powierzchni. Nie pozostawiają żadnych zarysowań.

ZMYWAKTEFLON/2

2,58 netto / 3,17 brutto

Vileda druciak spiralny Inox 40g / 60g

Delikatnie usuwa silne zabrudzenia.

DRUCIAK50G

1,96 netto / 2,41 brutto

Wysoce wytrzymały i trwały. Do intensywnego szorowania i usuwania mocno przywartego brudu.

VINOX40

40 g

7,05 netto / 8,67 brutto

VINOX60

60 g

9,12 netto / 11,22 brutto

RĘKAWICE OCHRONNE
Master rękawice gospodarcze supermocne para

Vileda Contract rękawice gospodarcze supermocne para

Wysokiej jakości rękawice gospodarcze
z delikatną bawełnianą wyściółką. Super
grube. Miękkie i elastyczne. Dostępne w rozmiarach: S,M,L.

RGMASTER

3,38 netto / 4,16 brutto

Rękawice foliowe z zawieszką HDPE op. 100 szt.

Z naturalnej gumy ze specjalną powłoczką
zapewniającą wysoką trwałość. Minimalizują
możliwość kontaktu z substancjami chemicznymi. Dostępne w rozmiarach: S,M,L,XL.

VCONTRACT

Santex rękawice lateksowe op. 100 szt.

Do prac małoinwazyjnych, idealne na stacje
paliw.

RF100

2,40 netto / 2,95 brutto

Nitrylex Basic rękawice nitrylowe op. 100 szt.

Pudrowane diagnostyczne i ochronne rękawice lateksowe, niejałowe, do jednorazowego użycia. Dostępne w rozmiarach:
XS,S,M,L,XL.
RDSANTEX

17,58 netto / 18,99 brutto

14,25 netto / 15,39 brutto

Nitrylex Black rękawice nitrylowe czarne op. 100 szt.

Bezpudrowe diagnostyczne i ochronne rękawice nitrylowe, niejałowe, do jednorazowego
użycia. Bardziej trwałe niż rękawice lateksowe. Dostępne w rozmiarach: XS,S,M,L,XL.

RDNITRYLEX

4,90 netto / 6,03 brutto

Bezpudrowe diagnostyczne i ochronne rękawice nitrylowe, niejałowe, do jednorazowego użycia. Bardzo mocne, dlatego znajdują
zastosowanie w salonach kosmetycznych,
fryzjerskich; studiach tatuażu, warsztatach
samochodowych, lakierniach itp. Dostępne
w rozmiarach: XS,S,M,L,XL.
RDNITRYLEX/BLACK

21,00 netto / 22,68 brutto
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WORKI NA ODPADY
Worki 20L 45x50 cm HDPE białe a’50 szt.

Worki 35L 50x60 cm HDPE a’50 szt.

Wykonane z odpornej na pęknięcia i rozerwania folii HDPE.

W20HDPE50-BIA

2,18 netto / 2,68 brutto

Worki 35L 50x60 cm LDPE a’20 szt.

Wykonane z odpornej na pęknięcia i rozerwania folii HDPE.

W35HDPE50

czarne

2,24 netto / 2,76 brutto

W35HDPE50

kolor

2,48 netto / 3,05 brutto

Worki 60L 60x80 cm HDPE a’50 szt.

Wykonane z bardzo mocnej i wytrzymałej folii LDPE.

Wykonane z odpornej na pęknięcia i rozerwania folii HDPE.

W35LDPE20

czarne

2,44 netto / 3,00 brutto

W60HDPE50

czarne

3,98 netto / 4,90 brutto

W35LDPE20

kolor

2,78 netto / 3,42 brutto

W60HDPE50

kolor

4,78 netto / 5,88 brutto

Worki 60L 60x80 cm LDPE a’20 szt.

Worki 120L 70x110 cm LDPE a’10 szt.

Wykonane z bardzo mocnej i wytrzymałej folii LDPE.

Wykonane z bardzo mocnej i wytrzymałej folii LDPE.

W60LDPE20

czarne

3,82 netto / 4,70 brutto

W120LDPE10

czarne

3,52 netto / 4,33 brutto

W60LDPE20

kolor

4,40 netto / 5,41 brutto

W120LDPE10

kolor

4,18 netto / 5,14 brutto

Worki 120L 70x110 cm LDPE a’25 szt.

Worki 160L 90x110 cm LDPE a’10 szt.

Wykonane z bardzo mocnej i wytrzymałej folii LDPE.

Wykonane z bardzo mocnej i wytrzymałej folii LDPE.

W120LDPE25

czarne

8,04 netto / 9,89 brutto

W160LDPE10

czarne

5,26 netto / 6,47 brutto

W120LDPE25

kolor

9,72 netto / 11,96 brutto

W160LDPE10

kolor

6,58 netto / 8,09 brutto

Worki 240L 90x140 cm LDPE a’10 szt.

Worki 300L / 360L LDPE a’10 szt.

Wykonane z bardzo mocnej i wytrzymałej folii LDPE.

Wykonane z bardzo mocnej i wytrzymałej folii LDPE.

W240LDPE10

czarne

7,28 netto / 8,95 brutto

W300LDPE10

300L 100x120 cm

czarne 8,18 netto / 10,06 brutto

W240LDPE10

kolor

8,58 netto / 10,55 brutto

W360LDPE10

360L 120X150 cm

czarne 19,80 netto / 24,35 brutto
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RĘCZNIKI W ROLI AUTOCUT

(DO POJEMNIKÓW Z MECHANIZMEM TNĄCYM)
System ręczników w roli Autocut to bardzo ekonomiczny system, który ogranicza zużycie ręczników papierowych dzięki dozowaniu
tylko 1 ręcznika na raz. Pozwala kontrolować liczbę pobieranych listków oraz redukować koszty i ilość odpadów. Ręczniki w roli Autocut
idealnie nadają się do zastosowania w często uczęszczanych umywalniach i toaletach. Służą do szybkiego i wygodnego suszenia rąk
przy wykorzystaniu mniejszej liczby ręczników, ponieważ są one wytrzymałe, posiadają bardzo dobre właściwości chłonne i nie rozrywają
się, gdy są mokre.

Przy zakupie 4 opak. (24 rolki) ręczników w roli Autocut 407558
dozownik Autocut 416142 za 1,00 netto.

1,00 net
to
Antybakteryjny dozownik ręczników w roli
Autocut Mini 416142

Ręczniki w roli Autocut Papernet 407558, celuloza TAD,
super białe opak. 6 rolek

Trwały i solidny. Niewielki rozmiar. Zapewnia
łatwe i szybkie uzupełnianie.

P416142

278,37 netto / 342,40 brutto

Ręczniki w roli Autocut Papernet 416623, celuloza TAD,
super białe opak. 6 rolek

Ręcznik niezwykle chłonny, mięsisty oraz
ekstra miękki.

P407558/6

opak. 6 rolek

Szerokość

20,00 cm

Długość

100 m

100,11 netto / 123,14 brutto

Dobrej jakości, wydajny ręcznik. Dzięki wysokości 21 cm odpowiedni do innych dozowników dostępnych na rynku (posiadamy odpowiednie adaptery).

2

Warstwy

2

Średnica

18,50 cm

Średnica

18,50 cm

Szerokość

21,00 cm

Szerokość

21,00 cm

Długość

100 m

Długość

140 m

96,53 netto / 118,73 brutto

P412057/6

opak. 6 rolek

69,33 netto / 85,28 brutto

Ręczniki w roli Autocut Papernet 406476, celuloza TAD,
super białe opak. 6 rolek
Ręcznik chłonny, mięsisty oraz ekstra miękki. Produkt bardzo wydajny.

Miękki i wytrzymały ręcznik o średnicy
15,8 cm.

opak. 6 rolek

18,50 cm

Warstwy

Ręczniki w roli Autocut Papernet 402145, celuloza,
super białe opak. 6 rolek

P402145/6

2

Średnica

Ręczniki w roli Autocut Papernet 412057, makulatura,
niebieskie opak. 6 rolek

Ręcznik niezwykle chłonny, mięsisty oraz
ekstra miękki. Dzięki wysokości 21 cm odpowiedni do innych dozowników dostępnych
na rynku (posiadamy odpowiednie adaptery).

P416623/6

opak. 6 rolek

Warstwy

Warstwy

2

Warstwy

1

Średnica

15,80 cm

Średnica

19,80 cm

Szerokość

19,80 cm

Szerokość

20,00 cm

Długość

124 m

Długość

247 m

89,60 netto / 110,21 brutto

P406476/6

opak. 6 rolek

186,53 netto / 229,43 brutto
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RĘCZNIKI W ROLI CENTRALNEGO DOZOWANIA
– ROZMIAR MAXI
Antybakteryjny dozownik ręczników w roli centralnego
dozowania Papernet 416144

Ręczniki w roli centralnego dozowania Papernet
401596, celuloza, super białe opak. 6 rolek

Mieści rolki o max. średnicy 20,5 cm i wysokości 21,5 cm. Umożliwia pojedyncze
dozowanie listków. Najlepiej współpracuje
z ręcznikami Papernet 401596 i 412056.

P416144

Wysokość

30,40 cm

Szerokość

22,50 cm

Głębokość

22,10 cm

115,22 netto / 141,72 brutto

Ręczniki w roli centralnego dozowania Papernet
412056, makulatura, niebieskie opak. 6 rolek

Wydajne i mocne ręczniki do osuszania dłoni
lub czyszczenia powierzchni. Nie pylące. Dzięki
odpowiedniej perforacji idealnie dozują się
w pojemniku centralnego dozowania Papernet
416144.
Warstwy
2

P401596/6

opak. 6 rolek

opak. 6 rolek

Warstwy

2

Średnica

19,50 cm

Szerokość

19,60 cm

Długość

135,00 m

Długość

108,00 m

Ilość listków

450

Ilość listków

450

P403832/6

opak. 6 rolek

71,73 netto / 88,23 brutto

Ręczniki w roli centralnego dozowania Papernet
416605, makulatura, naturalne opak. 6 rolek
Standardowej jakości ręczniki do osuszania dłoni. Wydajne.

Warstwy

1

Warstwy

1

Średnica

19,80 cm

Średnica

20,00 cm

Szerokość

19,70 cm

Szerokość

20,00 cm

Długość

292,00 m

Długość

290,00 m

P416605/6

opak. 6 rolek

66,23 netto / 81,46 brutto

Ręczniki w roli centralnego dozowania R Ellis Ecoline
100/2, makulatura, extra białe, opak. 6 rolek

Miękkie i chłonne ręczniki do osuszania
dłoni lub czyszczenia powierzchni. Nie
pylące.
Warstwy
2

Miękkie i chłonne ręczniki do osuszania
dłoni lub czyszczenia powierzchni.
Warstwy

2

Średnica

18,50 cm

Średnica

19,00 cm

Szerokość

19,00 cm

Szerokość

19,00 cm

Długość

80,00 m

Długość

100,00 m

Ilość listków

363

Ilość listków

454

40,30 netto / 49,57 brutto

Ręczniki w roli centralnego dozowania R Cliver 130/1,
makulatura, białe, opak. 6 rolek

L3063/6

opak. 6 rolek

41,80 netto / 51,41 brutto

Ręczniki w roli centralnego dozowania R Cliver 130/1,
makulatura, zielone, opak. 6 rolek

Standardowej jakości ręcznik do osuszania dłoni o wysokiej białości.

opak. 6 rolek

450

20,00 cm

Ręczniki w roli centralnego dozowania R Ellis
Professional 80/2, celuloza, super białe, opak. 6 rolek

L5944/6

Ilość listków

91,70 netto / 112,79 brutto

19,30 cm

101,53 netto / 124,88 brutto

opak. 6 rolek

137,25 m

Miękkie i mocne ręczniki do osuszania dłoni lub czyszczenia powierzchni. Nie pylące.

Bardzo wydajne ręczniki do osuszania dłoni. Nie pylące.

L3025/6

19,70 cm

Długość

Szerokość

61,08 netto / 75,13 brutto

opak. 6 rolek

Szerokość

Średnica

Ręczniki w roli centralnego dozowania Papernet
416610, celuloza, super białe opak. 6 rolek

P416610/6

19,25 cm

Ręczniki w roli centralnego dozowania Papernet
403832, celuloza, super białe opak. 6 rolek

Dobrej jakości, wydajne ręczniki. Dzięki odpowiedniej perforacji idealnie dozują się w pojemniku centralnego dozowania Papernet
416144.
Warstwy
2

P412056/6

Średnica

Standardowej jakości ręcznik do osuszania dłoni.

Warstwy

1

Warstwy

1

Średnica

18,00 cm

Średnica

18,00 cm

Szerokość

19,00 cm

Szerokość

19,00 cm

Długość

130,00 m

Długość

130,00 m

Ilość listków

591

37,30 netto / 45,88 brutto

L5982/6

opak. 6 rolek

28,90 netto / 35,55 brutto
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RĘCZNIKI W ROLI CENTRALNEGO DOZOWANIA
– ROZMIAR MINI

Ręczniki w roli centralnego dozowania Papernet
402414, celuloza, super białe, opak. 9 rolek

Ręczniki w roli centralnego dozowania Papernet
403780, celuloza, super białe, opak. 12 rolek

Mocne ręczniki do osuszania dłoni lub
czyszczenia powierzchni. Nie pylące. Małe
opakowania ułatwia magazynowanie.
Warstwy
2
Średnica
12,40 cm
Szerokość
20,00 cm
Długość
50,05 m
Ilość listków 143
P402414/9

opak. 9 rolek

49,65 netto / 61,07 brutto

Ręczniki w roli centralnego dozowania Papernet
401589, celuloza, super białe, opak. 12 rolek

Bardzo mocne ręczniki do osuszania dłoni lub czyszczenia powierzchni. Nie pylące.
Wysoka gramatura.
Warstwy
2
Średnica
12,50 cm
Szerokość
21,40 cm
Długość
57,07 m
Ilość listków 163
P403780/12

opak. 12 rolek

Ręczniki w roli centralnego dozowania Papernet
401588, celuloza, super białe opak. 12 rolek
Bardzo wydajne ręczniki do osuszania
dłoni. Nie pylące.

Miękkie i mocne ręczniki do osuszania
dłoni lub czyszczenia powierzchni. Nie pylące. Idealnie gładkie.
Warstwy
2
Średnica
12,50 cm
Szerokość
21,40 cm
Długość
66,85 m
Ilość listków 191
P401589/12

opak. 12 rolek

94,58 netto / 116,33 brutto

Ręczniki w roli centralnego dozowania R Ellis
Professional 40/2, celuloza, super białe, opak. 12 rolek

Warstwy
Średnica
Szerokość
Długość
P401588

opak. 12 rolek

opak. 12 rolek

50,80 netto / 62,48 brutto

Ręczniki w roli centralnego dozowania R Cliver 65/1,
makulatura, extra białe, opak. 12 rolek

L5951/12

opak. 12 rolek

L3056/12

opak. 12 rolek

51,60 netto / 63,47 brutto

Ręczniki w roli centralnego dozowania R Cliver 130/1,
makulatura, zielone, opak. 12 rolek
Wytrzymały ręcznik z ekologicznego surowca o dobrej chłonności.

1
14,00 cm
19,00 cm
65,00 m
295

42,80 netto / 52,64 brutto

105,25 netto / 129,46 brutto

Miękkie i chłonne ręczniki do osuszania
dłoni lub czyszczenia powierzchni.
Warstwy
2
Średnica
14,00 cm
Szerokość
19,00 cm
Długość
50,00 m
Ilość listków 227

Standardowej jakości ręcznik do osuszania dłoni o wysokiej białości.
Warstwy
Średnica
Szerokość
Długość
Ilość listków

1
12,50 cm
21,40 cm
117 m

Ręczniki w roli centralnego dozowania R Ellis Ecoline
50/2, makulatura, extra białe, opak. 12 rolek

Miękkie i chłonne ręczniki do osuszania dłoni lub czyszczenia powierzchni. Nie pylące.
Warstwy
2
Średnica
14,00 cm
Szerokość
19,00 cm
Długość
40,00 m
Ilość listków 182
L3001/12

98,48 netto / 121,13 brutto

Warstwy
Średnica
Szerokość
Długość
L5975/12

opak. 12 rolek

1
14,00 cm
19,00 cm
65,00 m

29,40 netto / 36,16 brutto

RĘCZNIKI W ROLI KUCHENNE
Ręczniki w roli kuchenne Papernet 409132, celuloza,
super białe, opak. 40 rolek

Ręczniki w roli kuchenne Papernet 414681, celuloza,
super białe, opak. 1 rolka

Miękkie i chłonne ręczniki do zastosowania w codziennych pracach. Nie pylące.
Warstwy
Średnica
Szerokość
Długość
Ilość listków
P409132/40

Bardzo wydajne i chłonne ręczniki do
zastosowania w codziennych pracach.
Nie pylące. Każda rolka indywidualnie
zapakowana.
Warstwy
2
Średnica
16,00 cm
Szerokość
22,90 cm
Długość
60,00 m
Ilość listków 300

2
11,50 cm
22,90 cm
10,34 m
48

opak. 40 rolek (20x2 szt.) 45,70 netto / 56,21 brutto

P414681/1

opak. 1 rolka

6,24 netto / 7,68 brutto
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RĘCZNIKI SKŁADANE V TZW. ZZ
Antybakteryjny dozownik ręczników składanych C/V
Papernet 416143

P416143

Mieści do 500 listków ręczników. Niezwykle wytrzymały, łączy w sobie elegancję i funkcjonalność, dzięki czemu dozownik dobrze komponuje się z otoczeniem i ułatwia proces czyszczenia.
Wysokość
33,60 cm
Szerokość
30,00 cm
Głębokość
14,50 cm
92,33 netto / 113,57 brutto

Ręczniki składane V Papernet 409039, celuloza, super
białe, opak. 3990 listków

Ręczniki składane V Papernet 411169, celuloza, super
białe, opak. 3150 listków
Łatworozpuszczalne, luksusowe ręczniki
o bardzo wysokiej jakości i gramaturze.
Warstwy
2
Rozmiar listków 22x21 cm
P411169

Wydajne, mocne, wysokiej jakości ręczniki makulaturowe. Duży stopień białości
i gramatura.
Warstwy
2
Rozmiar listków 24x23 cm

Warstwy
2
Rozmiar listków 22x21 cm
opak. 3990 listków (15x266 szt.)

86,87 netto / 106,85 brutto

Ręczniki składane V Papernet 416642, makulatura, białe
65%, opak. 3990 listków
Bardzo wydajne
makulaturowe.

i

mocne

P406343

opak. 3750 listków (15x250 szt.)

opak. 3990 listków (15x266 szt.)

Mocne ręczniki makulaturowe w kolorze
białym.

ręczniki

75,37 netto / 92,71 brutto

Ręczniki składane V Papernet 406344, makulatura,
zielone, opak. 3750 listków

Warstwy
2
Rozmiar listków 24x23 cm
P412032

opak. 3150 listków (15x210 szt.)

Wydajne i dobrej jakości ręczniki, nie rozrywają się podczas kontaktu z wodą.

Warstwy
2
Rozmiar listków 24x23 cm
opak. 3750 listków (15x250 szt.)

79,45 netto / 97,72 brutto

Ręczniki składane V Ellis Professional, celuloza, super
białe, opak. 3000 listków

Warstwy
1
Rozmiar listków 24,5x23 cm
P416608

L2585

Ręczniki składane V Ellis Ecoline Simple, makulatura,
białe, opak. 3000 listków

L2837

L2899

Ręczniki składane V Cliver Economic, makulatura, szare,
opak. 4000 listków

L2271

opak. 4000 listków (20x200 szt.)

39,58 netto / 48,68 brutto

Miękkie i chłonne ręczniki z unikatowym wzorem gofrowania. Mniejszy rozmiar listka w porównaniu do ręczników V Ellis Professional.
Warstwy
2
Rozmiar listków 22x21 cm
opak. 3000 listków (20x150 szt.) 62,18 netto / 76,48 brutto

Standardowej jakości ręczniki do wycierania rąk. Nie rozrywają się, nie pozostawiają brzydkiego zapachu.
Warstwy
1
Rozmiar listków 25x21 cm
opak. 4000 listków (20x200 szt.) 54,15 netto / 66,60 brutto

Ręczniki składane V Green, makulatura, zielone, opak.
4000 listków

Standardowej jakości ręczniki do wycierania rąk. Nie rozrywają się, nie pozostawiają brzydkiego zapachu.
Warstwy
1
Rozmiar listków 25x21 cm
L2226

70,60 netto / 86,84 brutto

Ręczniki składane V Cliver Economic, makulatura,
białe, opak. 4000 listków

Makulaturowe, miękkie i chłonne ręczniki
z unikatowym wzorem gofrowania.
Warstwy
2
Rozmiar listków 22x21 cm
opak. 3000 listków (20x150 szt.) 49,11 netto / 60,41 brutto

opak. 5000 listków (20x250 szt.)

Ręczniki składane V Ellis Professional Simple,
celuloza, super białe, opak. 3000 listków

Miękkie i chłonne ręczniki z unikatowym
wzorem gofrowania.
Warstwy
2
Rozmiar listków 24x21 cm
opak. 3000 listków (20x150 szt.) 67,17 netto / 82,62 brutto

60,30 netto / 74,17 brutto

Ręczniki składane V Papernet 416608, makulatura,
naturalne, opak. 5000 listków

Bardzo wysokiej jakości ręczniki składane.
Mocne i chłonne. Wyjątkowy, zielony kolor.

P406344

75,37 netto / 92,71 brutto

Ręczniki składane V Papernet 412032, makulatura,
białe 65%, opak. 3150 listków

Warstwy
2
Rozmiar listków 24x23 cm
P416642

97,50 netto / 119,93 brutto

Ręczniki składane V Papernet 406343, makulatura,
białe 78%, opak. 3750 listków

Niezwykle wydajne ręczniki wysokiej jakości. Mocne i chłonne.

P409039

opak. 3150 listków (15x210 szt.)

Standardowej jakości ręczniki do wycierania rąk. Nie rozrywają się, nie pozostawiają brzydkiego zapachu.
Warstwy
1
Rozmiar listków 25x21 cm
L2523

opak. 4000 listków (20x200 szt.)

37,85 netto / 46,56 brutto
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RĘCZNIKI SKŁADANE Z,W (3,4-PANELOWE)

System składania ręczników wielopanelowych różni się od popularnego systemu ZZ. W tym przypadku ręczniki składane są nie na
2, ale na 3 lub 4 razy. Dzięki temu z płaskiego, estetycznie prezentującego się dozownika użytkownik otrzymuje większe ręczniki
o wyższych walorach użytkowych. Pozwala to na osuszenie dłoni nawet jednym lub dwoma listkami. Ręczniki Papernet nie wypadają
z dozowników, a jednym ruchem trudno jest wyciągnąć więcej niż jeden listek. System ten minimalizuje zużycie papieru oraz znacząco
ogranicza ilość odpadów.
Antybakteryjny dozownik ręczników składanych
Z/W Papernet 416148

Ręczniki składane W Papernet 407552, celuloza TAD,
super białe, opak. 2000 listków

Mieści do 500 listków ręczników.
Niezwykle smukły, dzięki czemu oszczędza miejsce w toalecie.

P416148

Wysokość

33,60 cm

Szerokość

29,00 cm

Głębokość

10,80 cm

78,92 netto / 97,07 brutto

Ręczniki składane Z Papernet 407551, celuloza TAD,
super białe, opak. 2600 listków

Ręczniki niezwykle chłonne, mięsiste oraz
ekstra miękkie. Składane na 4 części.
Warstwy
2
Rozmiar listków 20,3x32 cm

P407552

opak. 2000 listków (20x100 szt.)

Ręczniki składane Z Papernet 412009, celuloza, super
białe, opak. 4000 listków

Ręczniki niezwykle chłonne, mięsiste oraz
ekstra miękkie. Składane na 3 części.

Mocne i trwałe ręczniki. Bardzo wydajne.
Składane na 3 części.

Warstwy
2
Rozmiar listków 20,3x24 cm

P407551

opak. 2600 listków (20x130 szt.)

106,83 netto / 131,40 brutto

Ręczniki składane Z Papernet 416626, celuloza, super
białe, opak. 4000 listków

Warstwy
2
Rozmiar listków 22x24 cm

P412009

opak. 4000 listków (20x200 szt.)

P416626

opak. 4000 listków (20x200 szt.)

Mocne i trwałe ręczniki makulaturowe.
Bardzo wydajne. Składane na 3 części.

2
20,3x24 cm

105,22 netto / 129,42 brutto

124,47 netto / 153,10 brutto

Ręczniki składane Z Papernet 416601, makulatura,
białe 65%, opak. 4000 listków

Najpopularniejsze ręczniki wielopanelowe.
Mocne i trwałe. Bardzo wydajne. Składane
na 3 części.
Warstwy
Rozmiar listków

109,68 netto / 134,91 brutto

Warstwy
Rozmiar listków

P416601

opak. 4000 listków (20x200 szt.)

2
20,3x24 cm

90,37 netto / 111,16 brutto

OCHRONA ZDROWIA – PODKŁADY MEDYCZNE I CHUSTECZKI
Podkłady medyczne P Ellis Professional celuloza, super
białe, opak. 9 rolek

Chusteczki kosmetyczne Papernet 411173, celuloza,
super białe, opak. 40 x 100 szt.
Ekstra miękkie i delikatne chusteczki.
Łatwo rozpuszczalne po wrzuceniu do
toalety.

Łatwe do rozwinięcia, mocne i wytrzymałe, także po zmoczeniu. Bardzo dobra perforacja ułatwiająca bezproblemowe odrywanie listków.
Warstwy
2
Średnica
13,00 cm
Szerokość
50/60 cm
Długość
50,00 m
Ilość listków 114
L4268/9

szerokość 50 cm opak. 9 rolek

114,30 netto / 123,44 brutto

L4275/9

szerokość 60 cm opak. 9 rolek

132,15 netto / 142,72 brutto

Warstwy
Rozmiar listków

P411173

opak. 40 x 100 szt.

2
20x21 cm

87,75 netto / 107,93 brutto
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CZYŚCIWA PRZEMYSŁOWE
Dozownik ścienny do czyściw przemysłowych
z uchwytem na worek Papernet 406970

Dozownik stojący do czyściw przemysłowych
z uchwytem na worek Papernet 406973

Bardzo solidny i trwały dozownik metalowy
do rolek o max. średnicy 40 cm. Wbudowany
uchwyt na worek pozwala na zachowanie czystości. Mocowany do ściany.
Wysokość
59,00 cm
Szerokość
55,00 cm
Głębokość
27,00 cm
P406970

219,57 netto / 270,07 brutto

Dozownik ścienny do czyściw metalowy Lucart 892002

LUC892002

Dozownik mocowany do ściany z możliwością położenia na blacie.
Wysokość
27,00 cm
Szerokość
41,00 cm
Głębokość
31,00 cm
65,07 netto / 80,04 brutto

Czyściwo przemysłowe Papernet 416612, celuloza TAD,
super białe, opak. 1 rolka

P416612

Dużo mocniejsze i bardziej chłonne dzięki technologii Dry Tech. Bardzo dobra absorbcja zarówno wody jak i oleju. Wytrzymałe nawet na mokro.
Super miękkie. Idealne do polerowania i wycierania. Nie pylące. Warstwy
2
Średnica
38,00 cm
Wysokość
37,20 cm
Długość
330 m
Ilość listków 1000
opak. 1 rolka
103,40 netto / 127,18 brutto

Czyściwo przemysłowe Papernet 404260, celuloza,
super białe, opak. 2 rolki

P404260

Najpopularniejsze czyściwo. Chłonne i mocne.
Odpowiednie do czyszczenia szkła, powierzchni szklanych, a także do wycierania olejów,
smaru, rozpuszczalników, wody. Nie pylące.
Warstwy
2
Średnica
25,00 cm
Wysokość
25,70 cm
Długość
190,80 m
Ilość listków 848
opak. 2 rolki
47,77 netto / 58,76 brutto

Czyściwo przemysłowe Papernet 412058, makulatura,
niebieskie, opak. 2 rolki

P412058

Bardzo wydajne i mocne. Odpowiednie do wycierania
rąk i ścierania płynów. Dobrze chłonie wodę i oleje.
Warstwy
2
Średnica
27,50 cm
Wysokość
22,40 cm
Długość
360 m
Ilość listków 1000
opak. 2 rolki
58,17 netto / 71,55 brutto

Czyściwo przemysłowe Tork 900133, makulatura,
naturalne, opak. 2 rolki

Bardzo solidny i trwały dozownik metalowy do rolek o max. średnicy 40 cm. Wbudowany uchwyt
na worek pozwala na zachowanie czystości. Na
wyposażeniu kółka ułatwiające transport. Stojący.
Wysokość
107,00 cm
Szerokość
72,00 cm
Głębokość
49,00 cm
P406973

Dozownik stojący do czyściw metalowy Lucart 892001

LUC892001

opak. 2 rolki

122,36 netto / 150,50 brutto

Prosty dozownik stojący do czyściw
przemysłowych.
Wysokość
90,00 cm
Szerokość
50,00 cm
Głębokość
47,00 cm
91,22 netto / 112,20 brutto

Czyściwo przemysłowe Papernet 407557, celuloza
TAD, super białe, opak. 1 rolka

P407557

Dużo mocniejsze i bardziej chłonne dzięki technologii Dry Tech. Bardzo dobra absorbcja zarówno wody jak i oleju. Wytrzymałe nawet na mokro.
Super miękkie. Idealne do polerowania i wycierania. Nie pylące. Warstwy
2
Średnica
25,00 cm
Wysokość
23,40 cm
Długość
152 m
Ilość listków 4000
opak. 1 rolka
31,09 netto / 38,24 brutto

Czyściwo przemysłowe Papernet 402059, celuloza,
super białe, opak. 2 rolki

P402059

Chłonne i mocne. Odpowiednie do czyszczenia szkła, powierzchni szklanych, a także do
wycierania olejów, smaru, rozpuszczalników,
wody. Nie pylące.
Warstwy
2
Średnica
27,00 cm
Wysokość
25,60 cm
Długość
231,80 m
Ilość listków 760
opak. 2 rolki
57,75 netto / 71,03 brutto

Czyściwo przemysłowe Papernet 416624, makulatura,
niebieskie, opak. 2 rolki

P416624

Wydajne i mocne. Odpowiednie do wycierania rąk
i ścierania płynów. Bardzo dobrze chłonie wodę i oleje.
Warstwy
3
Średnica
28,00 cm
Wysokość
37,30 cm
Długość
180 m
Ilość listków 500
opak. 2 rolki
79,12 netto / 97,32 brutto

Czyściwo przemysłowe C Green 250/1, makulatura,
zielone, opak. 2 rolki

Standardowej jakości czyściwo do wycierania rąk
i powierzchni. Bardzo wydajne i ekonomiczne.
Warstwy
1
Średnica
38,00 cm
Wysokość
23,50 cm
Długość
1150 m
TORK900133

297,47 netto / 365,89 brutto

L9041/2

Standardowej jakości czyściwo do wycierania rąk i powierzchni.
Warstwy
1
Średnica
28,00 cm
Wysokość
25,00 cm
Długość
250 m
Ilość listków 1100
opak. 2 rolki
29,77 netto / 36,62 brutto
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PAPIERY TOALETOWE – MAŁE ROLKI

Papiery toaletowe Full Tech to najdłuższe produkty w małej rolce dostępne na rynku. Mieszczą odpowiednio 100 i 150 m, co zapewnia
rzadsze uzupełnianie dozownika. Pojemnik przystosowany do dwóch rolek papieru toaletowego gwarantuje ciągłą dostępność papieru.
Ponadto produkty Full Tech nie posiadają tekturowych tulejek co pozwala na znaczne zmniejszenie ilości odpadów.

Przy zakupie 4 opak. (96 rolek) papierów toaletowych Full Tech 411189
dozownik papierów toaletowych Full Tech 416154 za 1,00 netto

1,00 net
to

Antybakteryjny dozownik papierów toaletowych
Full Tech Papernet 416154

Papier toaletowy Full Tech Papernet 411189, celuloza,
super biały, opak. 24 rolki

Dozownik na 2 rolki papieru toaletowego
o min. długości 100m, co oznacza rzadszą wymianę wkładów. Przystosowany do
papieru bez tulejki co pozwala na znaczne
zmniejszenie ilości odpadów.
Wysokość
Szerokość
Głębokość
P416154

Wysokiej jakości, delikatny i miękki. Nie posiada tekturowej tulejki. Bardzo wydajny.
Warstwy
Średnica
Wysokość
Długość
Ilość listków

33,00 cm
16,10 cm
15,50 cm

127,03 netto / 156,25 brutto

Antybakteryjny dozownik papierów toaletowych
w małej rolce Papernet 416171

P411189/24

P416171

Ekskluzywny, delikatny i miękki, a jednocześnie chłonny i mocny. Wydajny.

Warstwy
Średnica
Wysokość
Długość
Ilość listków

14,00 cm
14,80 cm
15,00 cm

43,16 netto / 53,09 brutto

Papier toaletowy Papernet 413394, celuloza, super
biały, opak. 64 rolki

P413394/64

105,17 netto / 129,36 brutto

Papier toaletowy Papernet 409743, celuloza, super
biały, opak. 72 rolki

Mieści rolki o max. średnicy 12,5 cm i wysokości 10 cm. W całości zamknięty, dlatego
chroni zawartość dozownika.

Wysokość
Szerokość
Głębokość

opak. 24 rolki (6x4 rolki)

2
14,00 cm
9,20 cm
100,10 m
715

P409743/72

3
12,00 cm
9,70 cm
27,72 m
252

opak. 72 rolki (9x8 rolek) 101,25 netto / 124,54 brutto

Papier toaletowy Papernet 409742 celuloza, super
biały, opak. 64 rolki

Ekskluzywny, delikatny i miękki, a jednocześnie chłonny i mocny.

Wysokiej jakości, delikatny i miękki, a jednocześnie chłonny i mocny.

Warstwy
Średnica
Wysokość
Długość
Ilość listków

Warstwy
Średnica
Wysokość
Długość
Ilość listków

3
11,00 cm
9,70 cm
18,15 m
165

opak. 64 rolki (8x8 rolek) 60,40 netto / 74,29 brutto

P409742/64

2
11,00 cm
9,70 cm
19,80 m
180

opak. 64 rolki (8x8 rolek) 45,00 netto / 55,35 brutto
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PAPIERY TOALETOWE – MAŁE ROLKI
Papier toaletowy Papernet 413395 celuloza, super biały,
opak. 64 rolki

Papier toaletowy Papernet 404529 makulatura, biały
78%, opak. 48 rolek

Wysokiej jakości, delikatny i miękki, a jednocześnie chłonny i mocny.

Warstwy
Średnica
Wysokość
Długość
Ilość listków
P413394/64

2
10,50 cm
9,70 cm
15,40 m
140

opak. 64 rolki (8x8 rolek) 35,80 netto / 44,03 brutto

Papier toaletowy Papernet 416618 makulatura, biały
65%, opak. 48 rolek

P416618

Estetyczny, miękki i komfortowy o wysokiej białości. Bardzo wydajny i popularny w hotelach.

Warstwy
Średnica
Wysokość
Długość
Ilość listków
P404529

opak. 48 rolek (6x8 rolek)

2
12,10 cm
9,70 cm
46,00 m
400

82,83 netto / 101,88 brutto

Papier toaletowy Bunny Soft 1103 makulatura,
naturalny, opak. 64 rolki

Estetyczny, miękki i komfortowy. Bardzo
wydajny.

Standardowej jakości papier toaletowy pakowany w banderole.

Warstwy
Średnica
Wysokość
Długość
Ilość listków

Warstwy
Średnica
Wysokość
Długość
Ilość listków

opak. 48 rolek (6x8 rolek)

2
12,70 cm
9,40 cm
55,00 m
500

79,58 netto / 97,88 brutto

BS1103/64 opak. 64 rolki (8x8 rolek)

1
11,00 cm
9,00 cm
27,00 m
257

28,67 netto / 35,26 brutto

PAPIERY TOALETOWE W SKŁADCE
Antybakteryjny dozownik papierów toaletowych
w składce Papernet 416147

Papier toaletowy w składce Papernet 402598,
celuloza, super biały, opak. 8960 listków

Mieści max. 2,5 opak. papieru toaletowego w składce. Pojedyncze dozowanie listków papieru ogranicza zużycie.
Wysokość
Szerokość
Głębokość

P416147

Estetyczny, miękki i komfortowy. Bardzo
wydajny.

26,50 cm
16,50 cm
13,50 cm

64,32 netto / 79,11 brutto

Warstwy
2
Rozmiar listków 11x21 cm

P402598

opak. 8960 listków (40x224 szt.)

127,52 netto / 156,85 brutto

PAPIER TOALETOWE JUMBO
Antybakteryjny dozownik papierów toaletowych maxi
jumbo Papernet 416146

Papier toaletowy maxi jumbo Papernet 401849,
celuloza, super biały, opak. 6 rolek

Mieści rolki o max. średnicy 29 cm i wysokości 10 cm. Niezwykle wytrzymały, łączy
w sobie elegancję i funkcjonalność.

Wysokość
Szerokość
Głębokość

P416146

Delikatny i miękki, a jednocześnie chłonny
i mocny. Bardzo wydajny.
Warstwy
Średnica
Wysokość
Długość
Ilość listków

34,50 cm
34,50 cm
14,80 cm

88,78 netto / 109,20 brutto

P401849/6

opak. 6 rolek

2
26,20 cm
9,00 cm
359,90 m
1180

75,95 netto / 93,42 brutto
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PAPIER TOALETOWE JUMBO

Antybakteryjny dozownik papierów toaletowych mini
jumbo Papernet 416145

Papier toaletowy mini jumbo Papernet 416162,
celuloza, super biały, opak. 12 rolek

Mieści rolki o max. średnicy 23 cm i wysokości 10 cm. Niezwykle wytrzymały, łączy
w sobie elegancję i funkcjonalność.

Najdłuższy papier mini jumbo na rynku wytworzony w technologii Dis Solvetech, dzięki czemu bardzo szybko rozpuszcza się w kontakcie
z wodą.

Wysokość
Szerokość
Głębokość

Warstwy
Średnica
Wysokość
Długość

P416145

24,90 cm
25,70 cm
14,80 cm

68,65 netto / 84,44 brutto

Papier toaletowy mini jumbo Papernet 401850,
celuloza, super biały, opak. 12 rolek

P416162/12

opak. 12 rolek

P401850/12

opak. 12 rolek

Delikatny i miękki papier wykonany w technologii BioTech, która eliminuje brzydkie zapachy
oraz utrzymuje rury kanalizacyjne w czystości.

2
18,50 cm
9,00 cm
169,90 m
557

83,00 netto / 102,09 brutto

Papier toaletowy mini jumbo Papernet 411499,
makulatura, biały 80%, opak. 12 rolek

Warstwy
Średnica
Wysokość
Długość
Ilość listków
P407574/12

opak. 12 rolek

P411499/12

opak. 12 rolek

55,70 netto / 68,51 brutto

Warstwy
Średnica
Wysokość
Długość

P406349/12

opak. 12 rolek

1
20,00 cm
9,00 cm
300,00 m

59,18 netto / 72,79 brutto

Papier toaletowy mini jumbo T Ellis Professional
100/2, celuloza, super biały, opak. 12 rolek

Delikatny i miękki, a jednocześnie chłonny
i mocny.

Delikatny i miękki, a jednocześnie chłonny
i mocny.

Warstwy
Średnica
Wysokość
Długość
Ilość listków

Warstwy
Średnica
Wysokość
Długość
Ilość listków

opak. 12 rolek

2
19,00 cm
9,00 cm
120,00 m
571

50,00 netto / 61,50 brutto

Papier toaletowy mini jumbo T Ellis Ecoline 100/2,
makulatura, extra biały, opak. 12 rolek

L6255/12

opak. 12 rolek

Warstwy
Średnica
Wysokość
Długość
Ilość listków
opak. 12 rolek

40,40 netto / 49,69 brutto

Standardowej jakości papier toaletowy
o średniej wydajności.

2
19,00 cm
9,00 cm
100,00 m
476

35,80 netto / 44,03 brutto

2
19,00 cm
9,00 cm
90,00 m
428

Papier toaletowy mini jumbo T Cliver 130/1,
makulatura, naturalny, opak. 12 rolek

Wysokiej białości, delikatny i miękki.

L6262/12

73,42 netto / 90,31 brutto

Najdłuższy papier mini jumbo na rynku.
Niezawodny i niezwykle wydajny.

2
18,50 cm
9,50 cm
120,00 m
394

Papier toaletowy mini jumbo T Ellis Professional 130/2,
celuloza, super biały, opak. 12 rolek

L6248/12

2
19,50 cm
9,50 cm
140,00 m
459

Papier toaletowy mini jumbo Papernet 406349,
makulatura, beżowy, opak. 12 rolek

Wysokiej jakości, delikatny i miękki.
Warstwy
Średnica
Wysokość
Długość
Ilość listków

98,42 netto / 121,06 brutto

Papier toaletowy mini jumbo Papernet 407574, celuloza,
super biały, opak. 12 rolek

Delikatny i miękki, a jednocześnie chłonny
i mocny. Bardzo wydajny.
Warstwy
Średnica
Wysokość
Długość
Ilość listków

1
20,00 cm
8,90 cm
300,00 m

Warstwy
Średnica
Wysokość
Długość

L6231/12

opak. 12 rolek

1
18,00 cm
9,00 cm
130,00 m

24,60 netto / 30,26 brutto
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ANTYBAKTERYJNE DOZOWNIKI
HY TECH PAPERNET, BIAŁE

Dozowniki Hy Tech zapewniają aktywną ochronę przed bakteriami dzięki jonom srebra zawartym w całej strukturze dozownika, a nie
tylko na jego powierzchni. Zastosowanie wysokiej jakości materiału ABS gwarantuje odporność, niezawodność oraz bezpieczeństwo
użytkowania. Gładkie powierzchnie, pozbawione ostrych zakończeń oraz narożników, ułatwiają utrzymanie czystości i higieny. Styl
i wyjątkowy design dozowników gwarantują nowoczesność w długim okresie użytkowania.
Dozownik do mydła w płynie 1L Papernet 416149

Dozownik do mydła w płynie 0,5L Papernet 416151

Elegancki i solidny dozownik do mydła w płynie z bardzo wygodnym systemem dolewania. Wyposażony
w zbiornik na mydło o pojemności 1000 ml, który w łatwy sposób można wyciągnąć i wyczyścić.
Wysokość
22,00 cm
Szerokość
11,60 cm
Głębokość
13,90 cm
P416149

81,42 netto / 100,15 brutto

Dozownik do mydła w pianie 0,5L Papernet 416150

Elegancki i solidny dozownik do mydła w płynie przystosowany do jednorazowych wkładów o pojemności
0,5L. Umożliwia uzyskanie 555 porcji mydła w płynie
z 0,5-litrowego zapasu.
Wysokość
22,00 cm
Szerokość
11,60 cm
Głębokość
13,90 cm
P416151

Dozownik ręczników składanych C/V Papernet 416143

Elegancki i solidny dozownik do mydła w płynie przystosowany do jednorazowych wkładów o pojemności
0,5L. Umożliwia uzyskanie 1250 porcji mydła w płynie
z 0,5-litrowego zapasu.
Wysokość
22,00 cm
Szerokość
11,60 cm
Głębokość
13,90 cm
P416150

81,23 netto / 99,91 brutto

Dozownik ręczników składanych Z/W Papernet 416148

Mieści do 500 listków ręczników. Niezwykle wytrzymały. Odpowiedni do wszystkich ręczników składanych ZZ
dostępnych na rynku.
Wysokość
Szerokość
Głębokość
P416143

78,92 netto / 97,07 brutto

Dozownik ręczników w roli centralnego dozowania
Papernet 416144

115,22 netto / 141,72 brutto

Dozownik papierów toaletowych maxi jumbo Papernet
416146

P416142

P416146

Mieści rolki o max. średnicy 23 cm i wysokości 10 cm.
Wysokość
Szerokość
Głębokość
P416145

24,90 cm
25,70 cm
14,80 cm

68,65 netto / 84,44 brutto

Dozownik papierów toaletowych Full Tech Papernet
416154
Dozownik na 2 rolki papieru toaletowego o min. długości 100m, co oznacza rzadszą wymianę wkładów.
Przystosowany do papieru bez tulejki co pozwala na
znaczne zmniejszenie ilości odpadów.
Wysokość
33,00 cm
Szerokość
16,10 cm
Głębokość
15,50 cm

34,50 cm
34,50 cm
14,80 cm

88,78 netto / 109,20 brutto

278,37 netto / 342,40 brutto

Dozownik papierów toaletowych mini jumbo Papernet
416145

Mieści rolki o max. średnicy 29 cm i wysokości 10 cm.

Wysokość
Szerokość
Głębokość

92,33 netto / 113,57 brutto

Trwały i solidny. Niewielki rozmiar. Zapewnia łatwe
i szybkie uzupełnianie. Ogranicza zużycie ręczników,
dzięki pojedynczemu dozowaniu listków.
Wysokość
33,60 cm
Szerokość
29,00 cm
Głębokość
10,80 cm

Mieści rolki o max. średnicy 20,5 cm i wysokości 21,5
cm. Ogranicza zużycie ręczników, dzięki pojedynczemu
dozowaniu listków.
Wysokość
30,40 cm
Szerokość
22,50 cm
Głębokość
22,10 cm
P416144

33,60 cm
30,00 cm
14,50 cm

Dozownik ręczników w roli Autocut Mini Papernet 416142

Mieści do 500 listków ręczników. Niezwykle smukły,
dzięki czemu oszczędza miejsce w toalecie. Pojedyncze
dozowanie obniża zużycie.
Wysokość
33,60 cm
Szerokość
29,00 cm
Głębokość
10,80 cm
P416148

81,23 netto / 99,91 brutto

P416154

127,03 netto / 156,25 brutto

Dozownik papierów toaletowych w małej rolce Papernet
416171

Dozownik papierów toaletowych w składce Papernet 416147

Mieści rolki o max. średnicy 12,5 cm i wysokości 10
cm. W całości zamknięty, dlatego chroni zawartość
dozownika.
Wysokość
14,00 cm

Mieści max. 2,5 opak. papieru toaletowego w składce. Pojedyncze dozowanie listków papieru ogranicza
zużycie.
Wysokość
26,50 cm

P416171

Szerokość
15,00 cm
Głębokość
14,80 cm
43,16 netto / 53,09 brutto

P416147

Szerokość
16,50 cm
Głębokość
13,50 cm
64,32 netto / 79,11 brutto
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ANTYBAKTERYJNE DOZOWNIKI
HY TECH PAPERNET, CZARNE

Dozownik do mydła w płynie 0,5L Papernet 416158

Dozownik ręczników składanych C/V Papernet 416159

Elegancki i solidny dozownik do mydła w
płynie przystosowany do jednorazowych
wkładów o pojemności 0,5L. Umożliwia uzyskanie 555 porcji mydła w płynie z 0,5-litrowego zapasu.

P416158

Mieści do 500 listków ręczników. Niezwykle
wytrzymały. Odpowiedni do wszystkich ręczników składanych ZZ dostępnych na rynku.

Wysokość

22,00 cm

Wysokość

33,60 cm

Szerokość

11,60 cm

Szerokość

30,00 cm

Głębokość

13,90 cm

Głębokość

14,50 cm

81,23 netto / 99,91 brutto

Dozownik ręczników składanych Z/W Papernet 416156

P416159

Dozownik papierów toaletowych mini jumbo Papernet
416160

Mieści do 500 listków ręczników. Niezwykle
smukły, dzięki czemu oszczędza miejsce
w toalecie. Pojedyncze dozowanie obniża
zużycie.

P416156

Mieści rolki o max. średnicy 23 cm i wysokości 10 cm.

Wysokość

33,60 cm

Wysokość

24,90 cm

Szerokość

29,00 cm

Szerokość

25,70 cm

Głębokość

10,80 cm

Głębokość

14,80 cm

78,92 netto / 97,07 brutto

Dozownik papierów toaletowych Full Tech Papernet
416161

P416160

68,65 netto / 84,44 brutto

Dozownik papierów toaletowych w składce Papernet
416157

Dozownik na 2 rolki papieru toaletowego
o min. długości 100m, co oznacza rzadszą
wymianę wkładów. Przystosowany do papieru bez tulejki co pozwala na znaczne zmniejszenie ilości odpadów.

P416161

92,33 netto / 113,57 brutto

Mieści max. 2,5 opak. papieru toaletowego
w składce. Pojedyncze dozowanie listków
papieru ogranicza zużycie.

Wysokość

33,00 cm

Wysokość

26,50 cm

Szerokość

16,10 cm

Szerokość

16,50 cm

Głębokość

15,50 cm

Głębokość

13,50 cm

127,03 netto / 156,25 brutto

P416157

64,32 netto / 79,11 brutto

MYDŁA JEDNORAZOWE DO DOZOWNIKÓW PAPERNET/TORK
Mydła jednorazowe dostarczane są w formie szczelnie zamkniętych i sterylnych wkładów. Brak dostępu powietrza gwarantuje bezpieczeństwo
użytkowania i redukcję ryzyka zakażenia niebezpiecznymi bakteriami. Łatwa wymiana wkładów pomaga utrzymać łazienkę w nieskazitelnej
czystości, a także skraca czas obsługi i eliminuje problemy związane z napełnianiem dozownika z kanistra mydła zbiorowego.
Mydło w płynie 0,5L Papernet 411211

Antybakteryjne mydło w płynie 0,5L Papernet 411210

Wszechstronne mydło o świeżym zapachu
dla wszystkich rodzajów skóry. Zawiera
składniki nawilżające i odświeżające skórę. Wydajne – 555 porcji mydła z 0,5-litrowego wkładu. Kompatybilne z dozownikami
Papernet 416151 i 416158.
P411211

15,15 netto / 18,63 brutto

Mydło w pianie 0,5L Papernet 411209

Mydło o właściwościach antybakteryjnych.
Jednocześnie myje skórę i eliminuje bakterie.
Nie zawiera substancji zapachowych i barwników, przez co zmniejsza ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Wydajne – 555 porcji
mydła z 0,5-litrowego wkładu. Kompatybilne
z dozownikami Papernet 416151 i 416158.
P411210

Mydło w płynie 475 / 1000 ml Tork

Do wszystkich rodzajów skóry. Delikatne mydło w pianie o łagodnym zapachu. Posiada
składniki nawilżające i odżywcze. Bardzo
wydajne – 1250 porcji mydła z 0,5-litrowego wkładu. Kompatybilne z dozownikiem
Papernet 416150.
P411209

16,57 netto / 20,38 brutto

17,30 netto / 21,28 brutto

Mydło w płynie do włosów i ciała. Łączy żel
pod prysznic i szampon w jednym, wydajnym
produkcie. Jego łagodna formuła o uniwersalnym zapachu skutecznie odświeża i dba
o miękkość skóry i włosów.
TORK420602 S2
TORK420601 S1

475 ml
1000 ml

13,20 netto / 16,24 brutto
19,34 netto / 23,79 brutto
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DOZOWNIKI TORK IMAGE DESIGN

Nowoczesna i funkcjonalna linia dozowników Tork Image Design charakteryzuje się gładką powierzchnią i łagodnymi liniami. Została
zaprojektowana do ekskluzywnych łazienek, w których ceni się higienę i komfort. Dozowniki zostały wykonane z aluminium i plastiku.
Połączenie tych materiałów nadaje im lekkości i elegancji. Ponadto powierzchnie wszystkich dozowników zostały poddane warstwą
zapobiegającą pozostawaniu śladów palców.
Dozownik do mydła w pianie Tork 460010

Dozownik do mydła w pianie z sensorem Tork 460009

Dozownik do mydła w pianie przystosowany do jednorazowych wkładów o pojemności 1L. Umożliwia uzyskanie 2500 porcji mydła w pianie z 1-litrowego zapasu.
Wysokość
Szerokość
Głębokość

Bezdotykowy dozownik do mydła w pianie przystosowany do jednorazowych wkładów o pojemności 1L.
Umożliwia uzyskanie 2500 porcji mydła w pianie z 1-litrowego zapasu. Diody informują, kiedy należy wymienić wkład.
Wysokość
27,80 cm
Szerokość
11,60 cm
Głębokość
13,00 cm

28,90 cm
10,60 cm
10,70 cm

TORK460010

Dozownik

135,37 netto / 166,50 brutto

TORK460009

Dozownik

367,23 netto / 451,69 brutto

TORK520501

Mydło w pianie 1L

36,11 netto / 44,42 brutto

TORK520501

Mydło w pianie 1L

36,11 netto / 44,42 brutto

Dozownik do ręczników w roli z sensorem Tork 460001

TORK460001
TORK290067

Bezdotykowy system pojedynczego dozowania obniża zużycie. LED-owy wskaźnik uzupełniania zabezpiecza przed wyczerpaniem się ręczników. Możliwość
podłączenia do prądu stałego za pomocą opcjonalnego
zasilacza.
Wysokość
37,30 cm
Szerokość
34,50 cm
Głębokość
20,40 cm
Dozownik
814,77 netto / 1002,17 brutto
Ręczniki w roli białe 2-warst.
175,89 netto / 216,34 brutto
cel. + mak. 150 m opak. 6 rolek

Dozownik nablatowy do ręczników składanych Z/W Tork
460005

Dozownik do ręczników składanych Z/W Tork 460004
Mieści do 600 listków ręczników. Niezwykle smukły,
dzięki czemu oszczędza miejsce w toalecie. Pojedyncze
dozowanie obniża zużycie.
Odpowiednie ręczniki dostępne na stronie 56.
Wysokość
Szerokość
Głębokość
TORK460004

TORK460005

Do zamontowania na ścianie lub postawienia na blacie.
Odpowiednie chusteczki dostępne na stronie 56.

21,80 cm
32,30 cm
11,60 cm

211,87 netto / 260,60 brutto

Dozownik do papieru toaletowego mini jumbo Tork
460006

Wysokość
Szerokość
Głębokość
TORK460013

TORK460006

98,86 netto / 121,60 brutto

Dużej pojemności kosz do zamontowania na ścianie lub
postawienia na podłodze. Całkowicie schowany worek.

25,40 cm
35,50 cm
13,30 cm

205,69 netto / 253,00 brutto

Pokrywa do kosza na odpady 50L Tork 460015

6,70 cm
25,60 cm
13,60 cm

Kosz na odpady 50L Tork 460011

Mieści rolki o max. śr. 21,0 cm i wysokości 10,0 cm.
Posiada dodatkowy uchwyt na zapasową rolkę oraz hamulec zapobiegający nadmiernemu rozwijaniu papieru.
Odpowiednie papiery toaletowe dostępne na stronie 60.
Wysokość
Szerokość
Głębokość

274,24 netto / 337,32 brutto

Dozownik do chusteczek kosmetycznych Tork 460013

Mieści do 200 listków ręczników. Pojedyncze dozowanie obniża zużycie.
Odpowiednie ręczniki dostępne na stronie 56.
Wysokość
Szerokość
Głębokość

46,80 cm
31,70 cm
10,10 cm

Wysokość
Szerokość
Głębokość
TORK460011

61,40 cm
39,50 cm
25,30 cm

541,64 netto / 666,22 brutto

Wieszak na ubrania Tork 460014
Łatwy w montażu – brak widocznych śrub.

Wysokość
Szerokość
Głębokość
TORK460015

3,80 cm
34,50 cm
22,40 cm

75,20 netto / 92,50 brutto

Wysokość
Szerokość
Głębokość
TORK 460014

5,50 cm
3,00 cm
3,50 cm

12,67 netto / 15,58 brutto
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LINIA DOZOWNIKÓW ZE STALI SZLACHETNEJ,
WYKOŃCZENIE MATOWE

Dozownik do mydła w płynie 0,8 L

Dozownik do mydła w płynie 1,25 L

Dozownik do mydła w płynie z okienkiem i zamkiem
cylindrycznym. Wyposażony w zbiornik na mydło
o pojemności 800 ml, który w łatwy sposób można
uzupełnić z kanistra 5 L oraz wyciągnąć i wyczyścić.
Wysokość
Szerokość
Głębokość
T6150

Dozownik do mydła w płynie z okienkiem i zamkiem
cylindrycznym. Wyposażony w zbiornik na mydło
o pojemności 1250 ml, który w łatwy sposób można
uzupełnić z kanistra 5 L oraz wyciągnąć i wyczyścić.

22,20 cm
10,00 cm
12,50 cm

169,87 netto / 208,94 brutto

Dozownik ręczników składanych XS

Wysokość
Szerokość
Głębokość

185,70 netto / 228,41 brutto

T6190

Dozownik ręczników składanych XL

Mieści 250-400 listków ręczników. Odpowiedni do
wszystkich ręczników składanych ZZ dostępnych na
rynku. Niewielki rozmiar pozwala na umieszczenie
w dowolnym miejscu.
Wysokość
Szerokość
Głębokość
T6200

Mieści 400-750 listków ręczników. Odpowiedni do
wszystkich ręczników składanych ZZ dostępnych na
rynku.

20,30 cm
25,30 cm
12,00 cm

166,21 netto / 204,44 brutto

Dozownik papierów toaletowych maxi jumbo

Wysokość
Szerokość
Głębokość
T6215

Wysokość
Szerokość
Głębokość

Dozownik papierów toaletowych w składce
Mieści ok 350 listków. Pojedyncze dozowanie listków
papieru ogranicza zużycie.

32,00 cm
32,00 cm
12,50 cm

215,20 netto / 264,70 brutto

Dozownik chusteczek kosmetycznych

Wysokość
Szerokość
Głębokość
T123380

T6528

Dozownik woreczków higienicznych
Przeznaczony do foliowych woreczków higienicznych
w kasetkach o max. pojemności 30 szt.

14,00 cm
28,00 cm
7,00 cm

117,32 netto / 144,30 brutto

Szczotka do WC

Wysokość
Szerokość
Głębokość
T6532

9,00 cm
14,00 cm
2,50 cm

41,95 netto / 51,60 brutto

Szczotka do WC
Stojąca szczotka do czyszczenia toalet. Możliwość
zamontowania na ścianie.

Wysokość
Szerokość
Głębokość
T6548

Model ścienny.

42,00 cm
11,00 cm
10,00 cm

109,32 netto / 134,46 brutto

Kosz na odpady 7 L

Wysokość
Szerokość
Głębokość
T123694

37,00 cm
9,00 cm
11,00 cm

92,42 netto / 113,68 brutto

Kosz na odpady 30 L / 54 L

Dedykowany do damskich toalet. Uchylna klapka
górna. Możliwość zamontowania na ścianie.

Wysokość
Szerokość
Głębokość
T6563

24,00 cm
12,60 cm
11,20 cm

226,22 netto / 278,25 brutto

Przeznaczony do pudełek z chusteczkami kosmetycznymi o max. pojemności 100 szt.

Wysokość
Szerokość
Głębokość

37,00 cm
25,30 cm
12,00 cm

233,28 netto / 286,93 brutto

Mieści rolki o max. średnicy 30 cm.

T6456

29,30 cm
10,00 cm
12,00 cm

28,00 cm
29,00 cm
15,00 cm

160,13 netto / 196,96 brutto

Przeznaczony do zużytych ręczników papierowych. Możliwość zamontowania na ścianie.
Wysokość
36,00/64,00 cm
Szerokość
33,00 cm
Głębokość
25,50 cm
T6565

Pojemność 30 L

168,13 netto / 206,80 brutto

T6566

Pojemność 54 L

231,13 netto / 284,29 brutto
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KOSZE NA ODPADY
Kosz z uchylną pokrywą biały

Kosz otwierany przyciskiem pedałowym biały

Wykonany z tworzywa sztucznego.

KOSZCLICK9
KOSZCLICK15
KOSZCLICK25
KOSZCLICK50

poj. 9L / wys. 37 cm
poj. 15L / wys. 46 cm
poj. 25L / wys. 55 cm
poj. 50L / wys. 63,5 cm

Wykonany z tworzywa sztucznego. Bez wewnętrznego wiaderka.

netto / brutto
KOSZPED15
KOSZPED25

Freedom Fresh kosz otwierany przyciskiem pedałowym

poj. 3L / wys. 26 cm
poj. 5L / wys. 28 cm
poj. 12L / wys. 40 cm
poj. 20L / wys. 45 cm
poj. 30L / wys. 65 cm

28,40 netto / 34,93 brutto
34,69 netto / 42,67 brutto
49,58 netto / 60,98 brutto
64,42 netto / 79,24 brutto
86,02 netto / 105,80 brutto

Freedom Fresh kosz otwierany przyciskiem pedałowym

Wykonany ze stali nierdzewnej. Z wewnętrznym wiaderkiem. Wykończenie satyna.

F610B
F611B
F612B
F613B
F614B

poj. 3L / wys. 26 cm
poj. 5L / wys. 28 cm
poj. 12L / wys. 40 cm
poj. 20L / wys. 45 cm
poj. 30L / wys. 65 cm

27,16 netto / 33,41 brutto
30,87 netto / 37,97 brutto
45,49 netto / 55,95 brutto
60,58 netto / 74,51 brutto
83,82 netto / 103,10 brutto

Room Basket kubeł otwarty, bez pokrywy

poj. 7L / wys. 25 cm
poj. 18L / wys. 41 cm
poj. 28L / wys. 41 cm

35,35 netto / 43,48 brutto
60,23 netto / 74,08 brutto
64,90 netto / 79,83 brutto

Hotel Comfort, kubeł otwarty, pokrywa z otworem

607
608
642
655

stal ndz. połysk poj. 45L / wys. 69 cm
stal ndz. satyna poj. 45L / wys. 69 cm
stal ndz. połysk poj. 7L / wys. 25 cm
stal czarny RAL 9005 (A)
616A/E
lub biały 9010 (E) poj. 7L / wys. 25 cm

134,92 netto / 165,95 brutto
145,81 netto / 179,34 brutto
57,86 netto / 71,17 brutto
53,43 netto / 65,72 brutto

poj. 7L / wys. 25 cm
poj. 18L / wys. 41 cm
poj. 28L / wys. 41 cm
poj. 45L / wys. 69 cm

33,22 netto / 40,86 brutto
56,00 netto / 68,88 brutto
60,02 netto / 73,82 brutto
122,00 netto / 150,06 brutto

Room Basket kubeł otwarty, bez pokrywy
Wykonany ze stali. Kolor czarny RAL 9005
(A) lub biały RAL 9010 (E).

607A/E
608A/E
642A/E
655A/E

poj. 7L / wys. 25 cm
poj. 18L / wys. 41 cm
poj. 28L / wys. 41 cm
poj. 45L / wys. 69 cm

28,36 netto / 34,88 brutto
48,26 netto / 59,36 brutto
55,21 netto / 67,90 brutto
103,22 netto / 126,96 brutto

Swing, kosz z uchylną pokrywą

675
675B
603
603B
616

30,56 netto / 37,59 brutto
37,58 netto / 46,22 brutto
54,87 netto / 67,49 brutto
70,56 netto / 86,79 brutto
95,17 netto / 117,06 brutto

Wykonany ze stali nierdzewnej. Wykończenie
połysk.

Wykonany ze stali nierdzewnej. Wykończenie
satyna.

607B
608B
642B

poj. 3L / wys. 26 cm
poj. 5L / wys. 28 cm
poj. 12L / wys. 40 cm
poj. 20L / wys. 45 cm
poj. 30L / wys. 65 cm

Room Basket kubeł otwarty, bez pokrywy

Wykonany ze stali. Z wewnętrznym wiaderkiem. Kolor czarny RAL 9005 (A) lub biały
RAL 9010 (E).
F610A/E
F611A/E
F612A/E
F613A/E
F614A/E

netto / brutto

Freedom Fresh kosz otwierany przyciskiem pedałowym

Wykonany ze stali nierdzewnej. Z wewnętrznym wiaderkiem. Wykończenie połysk.

F610
F611
F612
F613
F614

poj. 15L / wys. 46 cm
poj. 25L / wys. 55 cm

stal ndz. połysk poj. 18L / wys. 41 cm
stal ndz. satyna poj. 18L / wys. 41 cm
stal czarny RAL 9005 (A) lub biały RAL 9010
675A/E
(E) poj. 18L / wys. 41 cm
676
stal ndz. połysk poj. 45L / wys. 69 cm
676B
stal ndz. satyna poj. 45L / wys. 69 cm
stal czarny RAL 9005 (A), biały RAL 9010 (E)
676A/E/S
lub szary RAL 7016 poj. 45L / wys. 69 cm

127,14 netto / 156,38 brutto
130,95 netto / 161,07 brutto
123,21 netto / 151,55 brutto
193,51 netto / 238,02 brutto
202,36 netto / 248,90 brutto
123,21 netto / 151,55 brutto
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Eko / Prestige Eko kosz do segregacji

Eko Square / Prestige Eko Square kosz do segregacji

Okrągły, pokrywa z otworem w kolorze odpowiadającym segregacji: plastik (żółty), aluminium (czerwony), papier (niebieski), inne
(czarny), białe szkło (biały), kolorowe szkło
(zielony), metal (szary), bio (brązowy).

651A-H Eko stal szary poj. 45L / wys. 69 cm
Prestige Eko stal ndz. połysk
657A-H
poj. 45L / wys. 69 cm

132,89 netto / 163,45 brutto
149,11 netto / 183,40 brutto

Kwadratowy, pokrywa z otworem w kolorze
odpowiadającym segregacji: plastik (żółty),
aluminium (czerwony), papier (niebieski),
inne (czarny), białe szkło (biały), kolorowe
szkło (zielony), metal (szary), bio (brązowy).

Eko Square stal szary
160,71 netto / 197,67 brutto
poj. 60L / wys. 69 cm
Prestige Eko Square stal ndz. połysk
127A-H
177,04 netto / 217,76 brutto
poj. 60L / wys. 69 cm
128A-H

KOSZOPOPIELNICE
Cigarette Pilar koszopopielnica

Mirage koszopielnica z wkładem

Okrągła, pojemność 15 L / wysokość 69 cm.

630
632
631

stal ndz. połysk
632 stal ndz. satyna
631 stal czarny RAL 9005

89,86 netto / 110,53 brutto
95,34 netto / 117,27 brutto
81,80 netto / 100,61 brutto

Kwadratowa, pojemność 22 L (wkład 16L) /
wysokość 69 cm.

680
680B
680A

stal ndz. połysk
stal ndz. satyna
stal czarny RAL 9005

206,57 netto / 254,08 brutto
215,74 netto / 265,36 brutto
196,71 netto / 241,95 brutto

SUSZARKI DO RĄK
Warmtec MDF 2000

Warmtec MidiFlow
Nacichsza suszarka w ofercie.
Moc
Prędkość powietrza
Czas suszenia
Poziom hałasu
Waga
Wymiary
Obudowa

Niewielkie rozmiary, odpowiednia do każdej
łazienki.

2000 W
> 58 km/h
ok. 30 sekund
50 dB
2,4 kg
255 x 240 x 230 mm
tworzywo ABS

Moc
Prędkość powietrza
Czas suszenia
Poziom hałasu
Waga
Wymiary
Obudowa

1650 W
> 62 km/h
ok. 30 sekund
60 dB
2,5 kg
285 x 225 x 165 mm
tworzywo ABS

MDF2000B

biała

161,79 netto / 199,00 brutto

MIDIFLOWB

biała

218,70 netto / 269,00 brutto

MDF2000S

srebrna

174,80 netto / 215,00 brutto

MIDIFLOWS

srebrna

243,09 netto / 299,00 brutto

Warmtec MidiFlow

Warmtec BarrelFlow
Niewielkie rozmiary, odpowiednia do każdej
łazienki.
Moc
Prędkość powietrza
Czas suszenia
Poziom hałasu
Waga
Wymiary
Obudowa

Duża moc grzewcza, obrotowa dysza.

1650 W
> 62 km/h
ok. 30 sekund
60 dB
2,8 kg
285 x 225 x 165 mm
stal matowa / połysk

Moc
Prędkość powietrza
Czas suszenia
Poziom hałasu
Waga
Wymiary
Obudowa

MIDIFLOWM

matowa

323,58 netto / 398,00 brutto

BARRELFLOWB

MIDIFLOWP

połysk

323,58 netto / 398,00 brutto

BARRELFLOWS

2500 W
108 km/h
ok. 15 sekund
70 dB
2,9 kg
235 x 265 x 210 mm
tworzywo ABS

300,00 netto / 369,00 brutto
srebrna

324,39 netto / 399,00 brutto
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Warmtec BarrelFlow Pro

Warmtec BarrelFlow Push

Duża moc grzewcza, obrotowa dysza, wandaloodporna obudowa.
Moc
Prędkość powietrza
Czas suszenia
Poziom hałasu
Waga
Wymiary
Obudowa
BARRELFLOWPRO

Duża moc grzewcza, obrotowa dysza, wandaloodporna obudowa, wyposażona w przycisk włącz / wyłącz.

2500 W
108 km/h
ok. 15 sekund
70 dB
4,5 kg
270 x 245 x 210 mm
stal matowa

511,38 netto / 629,00 brutto

Warmtec AirBlader

Moc
Prędkość powietrza
Czas suszenia
Poziom hałasu
Waga
Wymiary
Obudowa
BARRELFLOWPUSH

2500 W
108 km/h
ok. 15 sekund
70 dB
4,4 kg
240 x 260 x 210 mm
stal matowa

568,29 netto / 699,00 brutto

Warmtec MaxFlow
Krótki czas suszenia, niskie zużycie
energii elektrycznej, wytrzymały silnik
wysokoobrotowy.
Moc
Prędkość powietrza
Czas suszenia
Poziom hałasu
Waga
Wymiary
Obudowa

Krótki czas suszenia, niskie zużycie
energii elektrycznej, wytrzymały silnik
wysokoobrotowy.

1800 W
> 324 km/h
ok. 10 sekund
80 dB
4,6 kg
320 x 290 x 175 mm
stal matowa / biała

Moc
Prędkość powietrza
Czas suszenia
Poziom hałasu
Waga
Wymiary
Obudowa

1800 W
324 km/h
ok. 10 sekund
75 dB
5,6 kg
320 x 280 x 175 mm
stal matowa /
czerwona / czarna

MAXFLOWM

matowa

730,89 netto / 899,00 brutto

AIRBLADERM

matowa

524,39 netto / 645,00 brutto

MAXFLOWCZER

czerwona

730,89 netto / 899,00 brutto

AIRBLADERB

biała

584,55 netto / 719,00 brutto

MAXFLOWCZAR

czarna matowa

730,89 netto / 899,00 brutto

Warmtec SlimFlow

Warmtec M-Flow
Krótki czas suszenia, bardzo niskie zużycie
energii elektrycznej, wytrzymały silnik wysokoobrotowy. Niewielkie rozmiary, odpowiednia do każdej łazienki.
Moc
Prędkość powietrza
Czas suszenia
Poziom hałasu
Waga
Wymiary
Obudowa

SLIMFLOW

Krótki czas suszenia, niskie zużycie energii
elektrycznej, wytrzymały silnik wysokoobrotowy. Wbudowany filtr HEPA.
Moc
Prędkość powietrza
Czas suszenia
Poziom hałasu
Waga
Wymiary
Obudowa

950 W
300 km/h
ok. 12 sekund
72 dB
4,0 kg
300 x 100 x 275 mm
stal matowa

812,20 netto / 999,00 brutto

Warmtec JetFlow

MFLOW

2000 W
324 km/h
ok. 10 sekund
70 dB
6,0 kg
310 x 325 x 188 mm
stal matowa

1056,10 netto / 1299,00 brutto

Warmtec JetFlow Exclusive
Wyjątkowo ekonomiczna eksploatacja, czas
suszenia tylko 7 sekund, wbudowany filtr
HEPA, żywotność min. 14 lat. Bardzo niskie
zużycie energii elektrycznej.
Moc
Prędkość powietrza
Czas suszenia
Poziom hałasu
Waga
Wymiary
Obudowa

Wyjątkowo ekonomiczna eksploatacja, czas
suszenia tylko 7 sekund, wbudowany filtr
HEPA, żywotność min. 14 lat. Bardzo niskie
zużycie energii elektrycznej. Trwała obudowa ze stali.

800-1650 W
> 340 km/h
ok. 7 sekund
70 dB
11,0 kg
690 x 300 x 220 mm
tworzywo ABS

JETFLOWB

biała

1869,11 netto / 2299,00 brutto

JETFLOWS

srebrna

2275,61 netto / 2799,00 brutto

JETFLOWS

czarna

2763,41 netto / 3399,00 brutto

Moc
Prędkość powietrza
Czas suszenia
Poziom hałasu
Waga
Wymiary
Obudowa

JETFLOWE

800-1650 W
>340 km/h
ok. 7 sekund
70 dB
13,0 kg
730 x 300 x 220 mm
stal matowa

2763,41 netto / 3399,00 brutto
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Warmtec M-128

Warmtec M-737
Dwustopniowa regulacja mocy, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, włącznik naciskowy, dodatkowy wyłącznik główny.
Moc
Poziom hałasu
Waga
Wymiary
Obudowa

M128

Dwustopniowa regulacja mocy, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, włącznik naciskowy, dodatkowy wyłącznik główny, możliwość
montażu w szufladzie lub na półce.

1200 W
65 dB
0,64 kg
220 x 95 x 155 mm
tworzywo ABS, biała

72,36 netto / 89,00 brutto

Warmtec P2

Moc
Poziom hałasu
Waga
Wymiary
Obudowa
M737

Moc
Poziom hałasu
Waga
Wymiary
Obudowa

Dwustopniowa regulacja mocy, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem + dioda, włącznik naciskowy, dodatkowy wyłącznik główny,
chromowane elementy podkreślające wysoki
standard.

1200 W
65 dB
0,70 kg
205 x 90 x 195 mm
tworzywo ABS

P2B

biała

80,49 netto / 99,00 brutto

P2C

czarna

104,88 netto / 129,00 brutto

P2S

srebrna

104,88 netto / 129,00 brutto

Warmtec P7

Moc
Poziom hałasu
Waga
Wymiary
Obudowa
P3

137,40 netto / 169,00 brutto

Warmtec P9

88,62 netto / 109,00 brutto

Trzystopniowa regulacja mocy, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, włącznik naciskowy, dodatkowy wyłącznik główny, chromowane
elementy podkreślające wysoki standard.
Moc
Poziom hałasu
Waga
Wymiary
Obudowa
P8

1800 W
70 dB
1,20 kg
220 x 134 x 95 mm
tworzywo ABS, biała
145,53 netto / 179,00 brutto

Suszarka basenowa Warmtec B-320
Trzystopniowa regulacja mocy, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, włącznik naciskowy, dodatkowy wyłącznik główny, chromowane
elementy podkreślające wysoki standard.
Moc
1800 W
Poziom hałasu
70 dB
Waga
1,20 kg
Wymiary
185 x 112 x 140 mm
Obudowa
tworzywo ABS, biała
161,79 netto / 199,00 brutto

Suszarka basenowa Warmtec B-329

Wysoka jakość wykonania, wytrzymały silnik,
zwiększona trwałość mocowania węża, automatyczne włączanie i wyłączanie po zdjęciu i zawieszeniu węża.
Moc
700 W
Poziom hałasu
63 dB
Waga
1,20 kg
Wymiary
250 x 95 x 110 mm
Obudowa
tworzywo ABS, biała
B320

Moc
Poziom hałasu
Waga
Wymiary
Obudowa

226,83 netto / 279,00 brutto

Suszarka basenowa Warmtec BarrelFlow HR

Wysoka jakość wykonania, wytrzymały silnik, zwiększona trwałość mocowania węża, automatyczne włączanie i wyłączanie po zdjęciu i zawieszeniu węża.

B329

1200 W
70 dB
0,64 kg
210 x 95 x 220 mm
tworzywo ABS, biała

Warmtec P8
Trzystopniowa regulacja mocy, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem + dioda, włącznik
naciskowy, dodatkowy wyłącznik główny, chromowane elementy podkreślające wysoki standard,
gniazdo do podłączenia golarki (230V i 110V).
Moc
1200 W
Poziom hałasu
70 dB
Waga
1,20 kg
Wymiary
250 x 270 x 140 mm
Obudowa
tworzywo ABS, biała

P9

80,49 netto / 99,00 brutto

Warmtec P3
Dwustopniowa regulacja mocy, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, włącznik naciskowy, dodatkowy wyłącznik główny, chromowane
elementy podkreślające wysoki standard.

P7

1200 W
65 dB
0,74 kg
220 x 185 x 90 mm
tworzywo ABS, biała

Duża moc grzewcza, krótki czas suszenia, wytrzymały silnik, obrotowa dysza, wyposażona w przycisk włącz/wyłącz.

900 W
63 dB
1,40 kg
280 x 205 x 125 mm
tworzywo ABS, biała

283,74 netto / 349,00 brutto

Moc
Poziom hałasu
Waga
Wymiary
Obudowa
BARRELFLOWHR

2500 W
70 dB
4,40 kg
235 x 265 x 210 mm
stal biała
1218,70 netto / 1499,00 brutto

