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Moře dává novou naději tak, jako spánek dává sny.
Kryštof  Kolumbus

9.2  ubrousky, kapesníčky, plastové nádobí, tácky  
9.4  toaletní potřeby, papírové ručníky, role 
9.7  toaletní papír, zásobníky 
9.8  mycí a čistící prostředky  
9.10  úklidové a mycí  prostředky  
9.12  profesionální úklidové prostředky 

9.13  leštěna, osvěžovače, WC bloky 
9.14  hadry. utěrky, smetáky 
9.15  rukavice, odpadkové koše 
9.16  pracovní rukavice, přilby, brýle 
9.17  ochranné oděvy  
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ubrousky, kapesníčky, plastové nádobí, tácky

VýVýrobky, určurčrčeené pro styktyk s pottraravinanami splňujňujíí pplalattnéné předpisysy  EU včvčvčetetnněě podmínek 
zákonaa čč.č. 258/200000 Sb o ochochranraně veřejnéjnéhhoho zdrzdraví a vyhyhlálášky y MZMZČMZČR čR č.38/2001 Sb
 a č.1č.1č.1886/2003 S3 Sb.

UBROUSKY HARMONY
Papírové ubrousky, vhod-
né  na balení potravin a 
stolování. Jednovsrtvé, 
vyrobené z celulosy.  
Rozměr  : 33 x 33 cm. 

UBROUSKY PRIMASOFT
Jemné papírové ubrousky ze 100% celulózy, jednovrstvé. Nabízíme v provedení zářivě 
bílé nebo v jemných pastelových barvách.  Vhodné pro každou příležitost – na prostírá-
ní i na balení. Rozměr 33 x 33 cm.

KÁVOVÉ FILTRY PACLAN
Hnědé papírové fi ltry pro přípravu 
překapávané kávy v kávovarech. 
Baleny v kartónové krabici s perforací 
pro snadný odběr fi ltrů  a následné 
uzavření krabice. Kvalitní kelímky z bílého plastu pro jed-

norázové použití. Vhodné pro všechny 
typy chladných nápojů. Hygienicky ba-
leny ve fólii po 100 nebo 50 ks.

PLASTOVÉ KELÍMKY BÍLÉ

PLASTOVÉ KELÍMKY PRŮHLEDNÉ

Kvalitní kelímky z průhledného polypropylenu 
pro jednorázové použití. Kelímek krystal na 
alkoholické nápoje s cejchem 2 cl, 4 cl a 5 cl.
Vhodné pro všechny typy chladných i teplých 
nápojů. Hygienicky baleny ve fólii, dodáváme 
pouze celá balení.

KELÍMKY NA HORKÉ NÁPOJE
Dvouplášťové kelímky pro teplé nápoje, 
vhodné i pro automaty. 
Šálek s ouškem pro teplé nápoje z bílého 
plastu.

SLÁMKY 
Kvalitní ohebné slámky s kloubem 
pro studené nápoje.  Vnitřní   průměr  
5 mm, slámky jsou stabilní a nezala-
mují se. Vyrobeny z kvalitního plastu 
s potravinářským atestem.

Plastové bílé nádobí  pro jednorázo-
vé použití. Hygienicky baleno ve fólii.  
Dodáváme pouze po celých baleních.  

PLASTOVÉ NÁDOBÍ

Popis Balení Obj. číslo Cena
Bílé 100 ks HUH 16,50
Modré 50 ks HUHM 11,00
Zelené 50 ks HUHZ 11,00
Žluté 50 ks HUHZL 11,00

Barva Balení Obj.číslo Cena
Bílá 100 ks HUB 12,00
Růžová 50 ks HUBR 10,50
Žlutá 50 ks HUBZL 10,50

Barva Balení Obj.číslo Cena
Červená 50 ks HUBCE 10,50
Zelená 50 ks HUBZ 10,50
Modrá 50 ks HUBM 10,50

Popis Balení Obj.číslo Cena
Filtry Paclanč.2 100 ks BPF2 27,00
Filtry Paclan č.4 100 ks BPF4 37,00

Popis Balení Obj.číslo Cena
Kelímky plastové bílé  80ml 100ks W73240 27,00
Kelímky plastové bílé  200ml 100ks W73202 33,00
Kelímky plastové bílé  300ml 100ks W73203 63,00
Kelímky plastové bílé  500ml 50ks W73205 47,00

Číslo Popis Balení Obj.číslo Cena
1. Kelímek krystal 2 cl / 4 cl / 5 cl 40 ks W73105 35,00 
2. Kelímky plastové čiré 200ml 100ks W73212 31,00
3. Kelímky plastové čiré 300ml 100ks W73213 59,00
4. Kelímky plastové čiré  500ml 50ks W73216 43,00

Popis Balení Obj.číslo Cena
Kelímky na horké nápoje 150ml 100ks W73265 54,00
Kelímky na horké nápoje 180ml 100ks W73268 51,00
Šálek bílý s ouškem 0,18 l 60ks W73251 62,00

Popis Balení Obj.číslo Cena
Talíře hluboké  polévkové, 250ml  100 ks W73620 84,00
Talíř mělký,průměr 20,5 cm 100 ks W73619 85,00
Lžíce bílá 17cm  100 ks W73006 30,00
Míchátka PS střední  1000 ks W73011 57,00
Plastová lžička na kávu 10,5cm  100ks W73002 16,00
Nůž bílý 17cm  100ks W73008 27,00
Vidlička bílá 17cm  100 ks W73007 25,00

Popis Balení Obj.číslo Cena
Barevné, délka 24 cm 50ks W66106 7,10
Pruhované, délka 21 cm 40ks W66110 5,50
Pruhované, délka 21 cm 50 ks W66139 7,50
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hygiena a drogerie 399999.3333333
jednorázové nádobí, balicí materiál pro potraviny

PAPÍROVÉ TÁCKY
Hranaté tácky ideální pro venkovní posezení u ohně, 
grilování, nebo pro servírování zákusků a občerstve-
ní. Vyrobeny z bílého kartonu, nepromastitelné. 
Nezatěžují životní prostředí – snadno se rozloží.

PAPÍROVÉ TALÍŘE KULATÉ MĚLKÉ

Talíře jsou vyrobeny z bílého kartonu, nepromastitelné. Ideální pro servírování chlebíčků, 
zákusků či jiného občerstvení, včetně teplých pokrmů. Nezatěžují životní prostředí – 
snadno se rozloží.

ROZETKY DO PODŠÁLKU
Papírové podložky pod šálky nejsou 
jen estetickým doplňkem; stabilizují 
šálek na podšálku, vhodně doplní i 
sklenici na hladké desce stolu a  za-
brání  znečištění  desky vlhkým dnem  
sklenice.

Pevná hliníková fólie, kterou využijete nejen na balení potravin. Nabízíme jak fólii pro 
balení potravin, tak i speciální silný alobal na grilování. 

ALOBAL

POTRAVINOVÁ FÓLIE
Pevná PE fólie, určená k balení potra-
vin a jejich ochraně před vysycháním 
a znečištěním. 

TÁCKY NA GRILOVÁNÍ

ZUBNÍ PÁRÁTKA

Grilovací tácky z ALU fólie pro zdra-
vější grilování bez škodlivých zplodin, 
které se uvolňují při spalování tuku. 
Použitím tácku zajistíte chutnější a 
zdravější grilování.

Jemná zubní párátka nabízíme v provedení plo-
chá v papírové krabičce nebo hrocená v plastové 
dóze.

PAPÍROVÉ KAPESNÍČKY
Papírové kapesníčky, praktické, kvalitní, zaručující vysoký hygienický standard, nabízíme v 
dvojím provedení. 2 vrstvé v krabici s otvorem pro snadné vytahování jednotlivých ubrousků 
– krabice obsahuje 100 kusů kapesníčků.  3 vrstvé - 10 balíčků  po 10 kusech kapesníčků. 
Malé balíčky nezaberou mnoho místa a můžete je mít vždy při sobě v kapse,  kabelce nebo 
zásuvce pracovního stolu.  
Rozměr kapesníku: 210 x 210 mm.

Popis Rozměr Balení Obj.číslo Cena
Papírové tácky č.3 10 x 16 cm 250 ks BT3 87,50
Papírové tácky č.4 13 x 20 cm 250 ks BT4 122,50
Papírové tácky č.5 16 x 23 cm 250 ks BT5 207,50

Průměr Balení Obj.číslo Cena
15 cm 100 ks W71415 75,00
18 cm 100 ks W71418 97,00
23 cm 100 ks W71423 123,00

Průměr Balení Obj.číslo Cena
9 cm 1000 ks W72410 68,00
14 cm 500 ks W72414 114,00

Popis Rozměr Obj.číslo Cena
Balicí  30 cm x 10 m BAA 18,00
Balicí  30cm x 150 m W69110 255,00
Grilovací 45 cm x 10 m BAAG 24,50

Šířka Návin Obj.číslo Cena
40 cm 20m BAPF 16,00
45 cm 300 m W69215 135,00
30 cm 300 m W69210 91,00

Popis Rozměr v cm Počet ks v bal. Obj.číslo Cena/bal
Hranatý 34,4 x 22,4 5 W65070 28,50
Kulatý Ø 34 cm 3 W65083 33,60

 Popis Balení Obj.číslo Cena
Párátka plochá 200 ks UZP200 9,00
Párátka hrocená 190 ks W66713 9,10

Provedení Balení Obj. číslo Cena
3 vrstvy 10 x 10 ks HKB 18,00
2 vrstvy 100 ks HKU 18,20
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toaletní potřeby, osobní hygiena, zásobníky

PAPÍROVÉ RUČNÍKY  ZZ EKONOMY

Kvalitní ručníky  1-vrstvé z plně  recyklovaného papíru jsou  vhodné pro všechny typy 
zásobníků na ZZ ručníky . V kartonu celkem 20 balení po 250 ks ručníků o rozměru 
250 x  230 mm.

PAPÍROVÉ RUČNÍKY ZZ TISSUE
Jemné bílé ručníky 2-vrstvé tissue z  čisté celulosy jsou vhodné pro všechny typy zá-
sobníků na ZZ ručníky. V kartonu celkem 20 balení po 160 ks ručníků o rozměru 250 
x  230 mm.

ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY 
Plastové zásobníky na skládané papí-
rové ručníky  bílé s praktickým okén-
kem pro kontrolu stavu náplně.

Skládané papírové ručníky ZZ velmi dobré kvality. Kvalitní zpracování pro efektivní a 
rychlé osušení rukou. V nabídce dvouvrstvé – Advanced i ekonomické jednovrstvé – 
Universal provedení. Rozměr 1 útržku: 25 x 23 cm.

PAPÍROVÉ RUČNÍKY ZZ  TORK

PAPÍROVÉ RUČNÍKY INTERFOLD TORK
Dvouvrstvé skládané ručníky Interfold pré-
miové kvality z řady Soft.Vysoce kvalitní 
ručník s  ražbou vavřínových lístků. Vysoká 
funkčnost - rychlé a efektivní vysušení ru-
kou. Hygienický a pohodlný systém. Moder-
ní technologie TAD , společně s nejkvalit-
nějšími surovinami zaručují vysokou kvalitu, 
hebkost a savost těchto ručníků.
Rozměr 1 útržku: 21,2 x 34 cm.

ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ  RUČNÍKY  
INTERFOLD/ ZZ / C TORK
Zásobník řady Tork Elevation.. 
Efektivní, hygienický a úsporný 
systém dávkování ručníků - do-
týkáte se pouze ručníku, který 
použijete.
Elegantní design, snadná obslu-
ha. Otevírání do strany - snadné 
doplnění náplně (2,5 balíčku). 

Popis g/m² Balení Obj. číslo Cena
Zelené 42 5000 ks HRZZ 330,00
Šedé 42 5000 ks HRZ 314,00
Bílé 40 5000 ks HRZB 524,00

Obj. číslo g/m² Balení Cena
HRZCEL 2x20 3200 ks 451,00

Provedení Obj. číslo Cena
Mini W60803 524,00
Maxi W60805 587,00

Obj.číslo Název Materiál Počet ks.v kartonu cena
T290163 Tork Advanced Fold celulóza + recykl/ bílá 3750 911,00
T290158 Tork Universal Fold Soft celulózaTAD 4500 827,00

Obj.číslo Název Ražba Materiál Počet ks.v kartonu cena
T100288 Tork Premium Soft Modrá celulózaTAD + celulóze bílá 2310 840,00
T120288 Tork Advanced Soft Šedá celulózaTAD + recykl 2856 840,00

Obj. číslo Provedení Rozměr (v x š x hloubka) Cena
T553000 Bílá 43,9 x 33,3 x 13,6 cm 676,00
T553008 Černá 43,9 x 33,3 x 13,6 cm 673,00

09inn_DRG-12-final.indd   409inn_DRG-12-final.indd   4 10.12.12   12:4410.12.12   12:44



hygiena a drogerie 599999.55555555
toaletní potřeby, osobní hygiena, zásobníky

1..

PAPÍROVÉ RUČNÍKY – ROLE XXL, GIGANT
Papírové ručníky v roli s extra dlouhým 
návinem Vyrobeny ze 100 % -ní celulózy,  
průměr dutinky 50 mm, možnost  vnější-
ho i  vnitřního odvíjení. 
Role XXL  - délka návinu 100 m, šíře role 
190 mm. 
Role Gigant - hmotnost 1000g, šířka  role 
23cm, průměr 24cm.
Obě role zabaleny do folie, role Gigant 
opatřena  s papírovým ouškem
na přenos.

PAPÍROVÉ RUČNÍKY V ROLI TORK
Dvouvrstvý ručník velmi dobré kvali-
ty. Vysoká absorpce, dobrá pevnost 
za mokra. Velké množství ručníků v 
každé roli znamená méně časté dopl-
ňování zásobníku a vyšší ekonomiku 
provozu. Průměr role 19 cm, rozměr 
1 útržku: 21 x 25 cm.

ZÁSOBNÍK NA UTĚRKY V ROLI TORK
Zásobník řady Tork Elevation na papí-
rové ručníky v roli. Elegantní design, 
snadné doplňování, moderní a hygie-
nický systém, vysoká kapacita. Jeden 
ručník v jeden okamžik. 

Utěrky v roli poslouží  k osušení a utření rukou, stolu, nářadí, podlahy…. Mají příjemný 
povrch, dobře sají vodu i mastnotu, nezanechávají chloupky, vhodné i pro alergiky a 
osoby s citlivou pokožkou. Bílé,  2 vrstvé utěrky , zjemněné ražbou,  která  zajistí  větší 
savost a měkkost  a současně  zachytí mechanické nečistoty. Utěrky jsou použitelné v 
odvíječi  i bez něj. Průměr dutinky 60 mm. 

UTĚRKY V  ROLI 

PAPÍROVÉ RUČNÍKY TRHACÍ
Trhací papírové ručníky s eurovýsekem na zavěšení , nepotřebují zásobník, stačí  při-
pevnit háček či zatlouct hřebík a ručníky jsou připraveny k použití. Jsou vhodné nejen k 
utírání umytých rukou, ale i pro čištění skla, setření nečistot, mastnoty, atd. 

Papírové utěrky dvouvrstvé , vyrobené ze 100 % ní celulózy.  Skvěle sají vlhkost a na 
povrchu  nezanechávají chloupky, své místo mají  v umývárně, kanceláři, dílně a samo-
zřejmě  v každé kuchyňce. Šíře role 22,4 cm, návin 12 m.
Balení: 2 role

KUCHYŇSKÉ ROLE

Číslo Popis Obj. číslo Cena
1. XXL-role HROLEC 57,00
2. Gigant role HROLECG 95,50

Obj.číslo Název Materiál Návin P.útržků v roli Cena/1 roli
T290067 Tork Advanced Roll Soft celulózaTAD + recykl/bílá 150 m 600 195,00
T290076 Tork Advanced Roll Green Recykl/zelená 150 m 600 142,00

Obj. číslo Provedení Rozměr (v x š x hloubka) Cena
T551000 Bílá 37,2 x 33,7 x 20, 3 cm 1989,00
T551008 Černá 37,2 x 33,7 x 20, 3 cm 1989,00

Popis Ø role Šíře role Návin g/m² Balení Obj.číslo Cena
MIDI 130 mm 210 mm 62 m 2x20 1 role HROLEMI 30,50
MAXI 200 mm 210 mm 140 m 2x20 1 role HROLEMA 69,00
BIG 260 mm 280-300 mm 386 m 2x19 1 role HROLEBIG 249,00

Obj. číslo Cena/1 roli
HROLE 8,70

Balení Obj. číslo Cena
50 kusů HRT 23,50

2.
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ZÁSOBNÍK NA MALÉ ROLE UNIBOX TORK
Vhodný do míst, kde jsou vyžadová-
ny vyšší nároky na hygienu a ochranu 
čisticích prostředků před prachem. 
Ochranný kryt, prostorově úsporný 
design a bezpečný výdej utěrek.

Stabilní kovový stojan na průmyslo-
vé utěrky.  Snadno přenosný, roli s 
utěrkami tak můžete mít kdykoliv po 
ruce, bez nebezpečí převrhnutí stoja-
nu či znečištění role pádem na zem.

KOVOVÝ STOJAN NA PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY V ROLI TORK
Univerzální dvouvrstvá papírová utěrka vyrobena moderní technologií TAD pro práci s 
vysokými nároky na savost a odolnost utěrek. Lze použít s detergenty. K dispozici v 
bílé a modré barvě. Vhodná k odstranění nečistot a olejnatých látek, k utírání a čištění 
montážních dílů, finálních výrobků či skleněných povrchů. Používaná také k udržování 
všeobecné čistoty ve výrobních halách. Výrobek je testovaný institutem ISEGA. Průměr 
role 26,2 cm, rozměr útržku 34 x 34 cm.

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY BLUE, TRIS
TRIS – papírové ručníky 3 vrstvé bílé ze 100% celulózy. Návin 147 m, dutinka 70 mm, 
perforace 29 cm, průměr role 254 mm. 
BLUE - papírové ručníky 2 vrstvé ze 100% celulózy, barva modrá.. Návin 230 m, dutin-
ka 70 mm, perforace 25cm, průměr role 264 mm.
Balení: 2 role ve folii

PLASTOVÝ ZÁSOBNÍK HYG. HDPE SÁČKŮ

HYGIENICKÉ SÁČKY PLASTOVÉ

Jednoduchý plastový zásobník na 
HDPE hygienické sáčky s upevněním 
na stěnu. 

Bílé hygienické sáčky (HDPE), vhod-
né pro nástěnný plastový zásobník. 
Každé balení obsahuje celkem 30 ks 
sáčků, rozměry 8+6 x 25 cm. 

PLASTOVÝ ZÁSOBNÍK PAPÍROVÝCH HYG. SÁČKŮ

HYGIENICKÉ SÁČKY PAPÍROVÉ

Plastový zásobník pro papírové hy-
gienické sáčky, pojme 100 ks sáčků. 
Snadná výměna  náplně, lze upevnit 
na stěnu.

Papírové hygienické sáčky v balení 
po 100 ks , vhodné pro použití v 
zásobníku. Rozměry 11+6 x 28 cm,  
balení obsahuje 100 ks sáčků.

Obj. číslo Cena
W60882 225,00

Obj.číslo Cena
HSTOJP 950,00

Obj. číslo Provedení Rozměr (v x š x hloubka) Cena
T653000 Bílá/tyrkys 44,7 x 32,8 x 30, 2 cm 1149,30

Obj.číslo Název Materiál Návin P. útr. v roli Cena/1 roli
T130062 Tork Advanced Wiper 430 celulózaTAD /bílá 170 m 500 293,00
T130052 Tork Advanced Roll Green celulózaTAD + recykl/modrá 255 m 750 351,00

Popis Obj. číslo Cena/1 roli
TRIS HROLETRIS 183,00
BLUE HROLEBLUE 200,00

Obj. číslo Cena
W60683 16,00

Obj. číslo Cena
W60883 95,00

Obj. číslo Cena
W60685 35,00
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ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR JUMBO
Zásobník s průhledným okénkem pro 
toaletní papír typu Jumbo role. Vyro-
beno z pevného kvalitního plastu.

Zásobník řady Tork Elevation. 
Nový systém ukládání rolí s pro-
storem pro umístění zbytkové 
role. Zásobník pro role Jumbo 
vhodný pro frekventované toalety, 
zásobník pro role MINI Jumbo pak 
pro středně a méně frekventované 
toalety.

ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍRY JUMBO TORK

TOALETNÍ PAPÍR RECYKLOVANÝ

TOALETNÍ PAPÍR 3 VRSTVÝ

TOALETNÍ PAPÍR 2 VRSTVÝ

TOALETNÍ PAPÍR BIGSOFT

Klasický toaletní papír v ro-
lích s širokým spektrem vyu-
žití od domácnosti až po kan-
celáře. Nabízíme v 1-vrstvém 
nebo  2-vrstvém provedení z 
recyklovaného materiálu.

Jemný toaletní papír v 
rolích s potiskem , vyrobe-
ný ze 100 % -ní celulosy. 
3-vrstvý papír nabízíme 
čistě bílý bez parfemací 
nebo v jemných  pastelo-
vých barvách parfemovaný 
vonnými silicemi.

Jemný toaletní papír v rolích s ražbou , 
vyrobený ze 100 % -ní celulosy.  2-vrst-
vé provedení bílý nebo v jemných paste-
lových barvách.

Jemný toaletní papír v 
rolích s ražbou , vyrobe-
ný ze 100 % -ní celulosy, 
3-vrstvý.  papír nabízíme 
čistě bílý bez parfemace 
nebo  parfemovaný jem-
nou  heřmánkovou vůní.

TOALETNÍ PAPÍR JUMBO  TORK
Dvouvrstvý toaletní papír velmi 
dobré kvality. Bílá barva, prvotřídní 
recykl.
Velikost útržku : 9,7 x 20 cm

TOALETNÍ PAPÍR JUMBO ROLE
Toaletní papír v Jumbo rolích , 
průměr dutinky 60mm, šíře role 
95 mm, v nabídce jednovrstvé 
šedé  z recyklovaného papíru, 
dvouvrstvé bílé z recyklované-
ho papíru.

Pro role Obj. číslo Cena
Do ø 19 cm W60841 424,00
Do ø 28 cm W60843 574,00

Popis Počet útržků Ks. v bal. Obj. číslo Cena/1 roli
Papír 1-vrstvý 
Harmasan –mýval, 400 30 rolí HH 5,60
Papír 2-vrstvý
Harmasan – Maxima 650 16 rolí HH1000 14,60
Harmony Classic –bílý 200 4 role HH200D 5,80
Harmony Sky -  modrý 200 4 role HBM 7,20
Harmony Sunset – oranžový 200 4 role HBO 7,20
Harmony Sun - žlutý 200 4 role HBZL 7,20

Popis Šíře role Návin Počet útrž. g/m² Ks. v bal. Obj. číslo Cena/1 roli
Perfex  - bílý 96 15,1 126 3x15 10 rolí HHP3B 5,10
Perfex Deluxe 
broskev 

96 18 150 3x18 4 role HHP3BR 6,50

Perfex Deluxe 
heřmánek

96 18 150 3x18 4 role HHP3H 6,50

Popis Šíře role Návin Počet útrž. g/m² Ks. v bal. Obj. číslo Cena/1 roli
PrimaSoft  modrý 95 21 200 2x17,5 64 rolí HPSM 4,30
PrimaSoft  zelený 95 21 200 2x17,5 64 rolí HPSZ 4,30
PrimaSoft  růžový 95 21 200 2x17,5 64 rolí HPSR 4,30
PrimaSoft  oranžový 95 21 200 2x17,5 64 rolí HPSO 4,30
Perfex +, 96 20,2 168 2x16,5 4 role HHSB 4,65

Popis Šíře role Počet útržků Ks. v bal. Obj. číslo Cena/1 roli
Big Soft Kamilka – parfémovaný 96 160 8 rolí HL3P 8,10
DeLuxe Luna  96 160 8 rolí HL3 8,60

Obj.číslo Název Provedení Rozměr (v x š x hloubka) Cena
T554000 Zásobník pro Jumbo role Bílý 36 x 43,7 x 13,3 cm 749,00
T554008 Zásobník pro Jumbo role Černý 36 x 43,7 x 13,3 cm 749,00
T555000 Zásobník pro MiniJumbo Bílý 27,5 x 34,5 x 13,2 cm 629,00
T555008 Zásobník pro MiniJumbo Černý 27,5 x 34,5 x 13,2 cm 629,00

Popis Návin Počet útržků v roli Balení Obj. číslo Cena/1 roli
Jumbo  26 cm 360 m 1800 6 rolí T120272 89,00
Mini Jumbo 18,8 cm 170 m 850 6 rolí T120280 51,00

Popis Návin g/m² Balení Obj. číslo Cena/1 roli
Jednovrstvé recykl
Role 19 cm 167 m 32 6ks T19 13,60
Role 23 cm 243 m 32 6 ks T24 19,90
Role 28 cm 363 m 32 6 ks T28 28,00
Dvouvrstvé recykl
Role 19 cm 127 m 2x17 6ks T19D 25,50
Role 23 cm 186 m 2x17 6 ks T23D 34,00
Role 28 cm 272 m 2x17 6 ks T28D 48,00
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toaletní potřeby, osobní hygiena, zásobníky

ISOLDA VIOLET  ZPĚNOVACÍ MÝDLO
Moderní tekuté mýdlo určené pro použití do zpěňovacích 
dávkovačů. Při aplikaci z dávkovače je uvolněno ve formě 
nadýchané pěny. 
Jemně a dokonale smyje nečistoty. Příjemná vůně, mýdlo 
je dermatologicky příznivé a v přírodě lehce odbouratelné.
Účinná látka  lanolin představuje nejvyšší – farmaceutic-
ký stupeň kvality vosků ovčí vlny. Na rozdíl od běžného 
lanolinu nemá téměř žádnou vůni a je zvýrazněna jeho 
ochranná funkce pro kůži. Jedna lahvička s dávkovačem 
obsahuje 300 ml, tj. 600 dávek mýdla.

TOALETNÍ MÝDLA PEVNÁ
Jemné toaletní mýdlo s příjemnou  parfemací a bohatou pěnou.  Barva a vůně  se může 
lišit dle aktuální nabídky výrobce.
Balení: 100 g.

Tekuté mýdlo bílé s obsahem měsíč-
ku lékařského s hojivým účinkem  pro 
každodenní použití .
Modré tekuté mýdlo s příjemnou, 
svěží vůní moře a cíleně vybranými 
šetrnými tenzidy pro každodenní 
používání. 
Výrobky jsou dermatologicky příznivé 
a v přírodě lehce odbouratelné.

AMADEUS LOVE
Tekutá mýdla s přísadou, zvláčňující 
pokožku. Vysoce kvalitní, šetrné k 
vaší pokožce. Provedení a parfemace 
dle aktuální nabídky výrobce.

MÝDLO TEKUTÉ SOLVINA  5 L

TEKUTÉ MÝDLO MITIA

Regenerační tekuté mýdlo, vhod-
né pro pokožku celého těla. Jemně 
parfemované, nevysušuje, možno 
použít ke každodennímu mytí rukou 
a sprchování.
Balení: 5 l                                                 

DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA
Bílý plastový dávkovač tekutého mýdla s okénkem 
pro kontrolu stavu náplně. Jednoduché doplňován í 
obsahu, úsporný dávkovací systém.

Šetrný mycí prostředek pro mytí silně znečištěných rukou.Moderní mycí  pasta s abrazivními 
složkami  pro mytí  silně znečiště-
ných rukou. Spolehlivě  a šetrně od-
straní i  silné a zažrané nečistoty , 
poradí si  s  oleji, tuky a mazivy.
Obsah: 500 g

MYCÍ PASTA  NA RUCE SOLVINAMYCÍ PASTA ISOFA ECO

Ilustrativní foto

Obj.číslo Cena
DRH600 78,40

Obj.číslo Cena
DRH300 6,90

Provedení Obj. číslo Cena
Bílé - Herbal DRH855 104,00
Modré- Ocean DRH865 90,00

Množství 1000 ml 5000 ml
Obj.číslo DRH341 DRH345
Cena 45,00 127,00

Obj. číslo Cena
DRH75 110,00

Balení Obj.číslo Cena
450 g DRH09 28,50

Obj.číslo Cena
DRH01 21,00

Provedení Obj. číslo Cena
600 ml W60851 437,00
1200 ml W60852 537,00
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osobní hygiena, úklidové a mycí prostředky

SOLVINA PROFI
Abrazivní  tekutá mycí pasta na silně znečiš-
těné ruce s vysokou čisticí schopností. Obsa-
huje jemné abrazivní částečky a vyznačuje se 
velmi dobrým odmašťovacím účinkem. Od-
straňuje tuky, oleje, saze, inkousty, pryskyři-
ce. Zvláčňující  přísady  - Aloe Vera a glycerin 
chrání pokožku rukou před ztrátou hydratace 
a zabraňují tak jejímu vysoušení.
Obsah: 450g

ISOLDA  KRÉM NA RUCE
Jemný krém pro ošetření pokožky rukou, 
v nabídce krém regenerační s výtažkem 
Aloe Vera, hydratační  s olivovým olejem 
a hojivý  s měsíčkem lékařským.

KRÉM NA RUCE INDULONA

Ochranné a regenerační krémy k 
ošetření vysušené a popraskané 
pokožky. Vhodné po každém mytí 
rukou.

Plastový oboustranný kartáček na ruce 
snadno a šetrně zbaví ruce i nehty špíny.

KARTÁČEK NA RUCE OBOUSTRANNÝ

JAR
Vysoce účinný mycí prostředek na 
ruční mytí nádobí.
Litrové provedení skladem v široké 
paletě vůní dle aktuální nabídky vý-
robce.

KRYSTAL – MYCÍ PROSTŘEDEK NA NÁDOBÍ
Přípravek na nádobí, vynikající odmašťující 
účinek, krásně pění a příjemně voní s obsa-
hem aktivního octu, zvyšující mycí a leštící 
schopnosti prostředku.

KRYSTAL – BALZÁM NA NÁDOBÍ S ALOE VERA
Přípravek na ruční mytí nádobí s vůní citru-
sových plodů. Vyznačuje se vysokou pěni-
vostí a výborným mycím účinkem. Krystal 
balzám obsahuje aktivní látku k ochraně 
pokožky s výtažkem z ALOE VERA. Má nad-
standardní mycí sílu, výborné talířové testy 
a mimořádně příjemnou vůni.

Ilustrativní foto

Prostředek na odstranění  rzi, vápen-
ných usazenin a vodního kamene z 
konvic, kávovarů , praček a dalších 
spotřebičů.  Šetří  Vaše spotřebiče a 
prodlužuje jejich životnost.

DEKALKO 

Obj. číslo Cena 
DRH11 31,00

Popis Obj. číslo Cena 
Zelená regenerační DRH27 19,80
Sv.zelená hydratační DRH271 19,80
Žlutá  hojivá DRH272 20,20

Popis Balení Obj.číslo Cena
Modrá, univerzální 100 g DRH24 39,50
Červená,desinfekční 100 g DRH21 39,80
Žlutá , nechtíková 100 g DRH25 42,00

Obj. číslo Cena 
DRU03 17,00

Balení: 1 litr
Obj. číslo Cena
DRM02 49,70

Provedení Obj. číslo Cena 
750 ml DRM07 32,00
5 litrů DRM075 141,00

Provedení Obj. číslo Cena 
750 ml DRM08 32,00
5 litrů DRM085 198,00

Balení: 5 litrů (Jar Citron)
Obj. číslo Cena
DRM025 253,00

Obj. číslo Cena
DRS55 51,00
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mycí a čistící prostředky 

TABLETY DO MYČEK NA NÁDOBÍ 
Multifunkční tablety do myček na ná-
dobí. Obsahují sůl, mycí prostředek, 
leštidlo a prostředek na ochranu skla.

Sůl  do myček s velkými granulemi, 
změkčuje vodu, snadno se rozpouští 
a chrání myčku i nádobí před vodním 
kamenem. Balení 1,5 kg.

REGENERAČNÍ SŮL DO MYČKY 

Ilustrativní foto

Obj. číslo Cena
DRM73 97,00

Obj. číslo Cena   
DRM60 336,00

LEŠTIDLO DO MYČKY    
Leštící přípravek do myček na 
nádobí pro zářivý lesk a čistotu 
umytého nádobí. Balení 400 ml.

PRÁŠEK DO MYČKY NÁDOBÍ 
Prášek do myčky nádobí. 
Výborná rozpustnost. Ne-
překonatelný mycí efekt, 
spolehlivě odstraní i odol-
nou špínu a mastnostu z 
povrchu nádobí.
Balení  2,5 kg.

ČISTIČ MYČKY 
Jen z čisté myčky vytáhnete 
čisté nádobí, proto pravidelně 
používejte čistič myčky nádobí.  
Snadno  vyčistí vnitřek myčky 
od veškeré  mastnoty a  rozpus-
tí usazený vodní kámen.
Balení 250 ml.

Jemný čístící prostředek s abrazivním 
účinkem na odstranění nečistoty z van, 
umyvadel, sanitárních předmětů apod.

Velmi praktický pomocník pro každodenní  
úklid. Vhodný pro úklid různých druhů špíny 
a  nečistot a většinu povrchů (podlahy,skří-
ně, police…)
S antibakteriální  složkou pro udržení hygi-
enické čistoty ; příjemná nová parfemace 
prostředku provoní  i okolní prostory.

TEKUTÝ PÍSEK 

KRYSTAL UNIVERZAL ANTIBAKTERIAL

JAS – TEKUTÝ PÍSEK
Účinný čistící tekutý písek s desin-
fekční přísadou. Je vhodný na čistění 
nádobí, sporáků, kuchyňských a sani-
tárních zařízení.
Balení: 600 g

MR. PROPER UNIVERZAL
Univerzální mycí prostře-
dek, vhodný na mytí pod-
lahových krytin, kachliček, 
dlaždic, omyvatelných stěn 
a jiných velkých ploch. 
Dlouhodobě zanechává svě-
ží vůni. Mr. Proper pronikne  
i do pórů, spolehlivě odstra-
ní mastnou a zašlou špínu.

Balení Obj.číslo Cena
750 ml DRM75 27,00
5 litrů DRM755 112,00

Obj. číslo Cena
DRM71 142,00

Obj. číslo Cena
DRM72 214,00

Obj. číslo Cena
DRM61 125,00

Obj. číslo Cena
DRS33 61,60

Obj. číslo Cena
DRS33J 26,00

Balení Obj.číslo Cena
1 litr DRM651 80,00
5 litrů DRM655 320,00
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úklidové a mycí prostředky

KRYSTAL NA PODLAHY SAVO ORIGINÁL
Vynikající úklidový prostředek s 
obsahem Alfaalkoholu, ideální 
pro dokonalé čištění a ochranu 
všech nesavých povrchů včet-
ně plovoucích podlah. Příjemná 
citrusová vůně a snížená pěni-
vost. Pro přípravu 5 litrů mycího 
roztoku postačí 1 polévková 
lžíce.

Desinfekční prostředek, vhodný 
i pro desinfekci vody. Spolehli-
vě likviduje bakterie, řasy, nižší 
houby, plísně, viry  v potravi-
nářských provozech, studnách, 
bazénech apod.

KRYSTAL SANAN KLASIK
Tekutý desinfekční přípravek na bázi 
chlóru k mytí a desinfekci většiny 
povrchů. 
Spolehlivě ničí bakterie, řasy, houby, 
plísně, viry apod.

KRYSTAL WC  ANTIBAKTERIAL
Tekutý přípravek na mytí a čištění 
hygienických zařízení spolehlivě 
odstraní nánosy rzi a vodního 
kamene. Příjemná vůně, dokonalá 
čistota pro Vaši  toaletu  či jiné 
sanitární zařízení.

Kvalitní čistící prostředek na WC s 
desinfekčními účinky. Odstraňuje rez, 
vodní a močový kámen a zanechá to-
aletu hygienicky čistou.
Balení 750 ml.

SAVO WC FIXINELA
Fixinela - čistící prostředek na WC 
mísy, umyvadla a obkladačky. 
Balení 500 ml.

REAL – ČISTIČ KOUPELEN
Vysoce účinný prostředek s pistolo-
vým rozprašovačem. Spolehlivě od-
straní zaschlé mýdlo, vodní kámen a 
rez. Snadno se nanáší, příjemně voní.
Balení 550 g.

PULIRAPID
Ideální pro všechny nerezové dřezy, 
nádobí, vodovodní kohoutky, obkla-
dy, dlažby, vany, umyvadla apod. 
Zanechá čisté, lesklé plochy bez škrá-
banců a nečistot.
Balení 750 ml.

Balení Obj.číslo Cena
750 ml DRM8 31,00
5 litrů DRM85 141,00

Provedení Balení Obj. číslo Cena
Savo Original 1 litr DRS35 34,00
Savo Original 5 litrů DRS355 175,00
Savo Prim parfémované 1 litr DRS36 39,90

Provedení Obj. číslo Cena 
1 litr DRS75 31,00
5 litrů DRS755 115,00

Provedení Obj. číslo Cena 
750 ml DRS07 40,00
5 litrů DRS075 200,00

Obj. číslo Cena
DRS17 45,00

Obj. číslo Cena
DRS40 39,00

Obj. číslo Cena
DRS51 63,00

Obj. číslo Cena
DRM10 82,00
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profesionální a běžné úklidové prostředky

CLEAMEN 410 NA KOUPELNY 
S LESKEM

CLEAMEN 320 - DEO TABLETY  DO PISOÁRU

KRYSTAL NA OKNA

PRONTO

CLEAMEN 310 NA WC

CLEAMEN 112 NA OKNA  A RÁMY

CLIN – ČISTIČ OKEN

OKENA 

Prostředek určený k profesionálnímu úkli-
du koupelen,  sanitárních a umývárenských  
ploch jako jsou obklady, umyvadla, vany, spr-
chové kouty, umyvadla, baterie, vnější části 
toaletních  mís atd. Přípravek snadno odstra-
ňuje skvrny a nánosy vodního kamene, obsa-
huje lesk který zpomaluje znečištění povrchu 
a dlouhodobě zlepšuje vzhled leštěných a 
chromovaných povrchů.
Balení 1 litr.

Profesionální gelový čistič WC a keramiky. Je 
určen  na odstranění vodního kamene, mo-
čových a dalších minerálních úsad z vnitřních 
částí WC mís, pisoárů,  umyvadel a dalšího sa-
nitárního vybavení. Díky vysoké koncentraci 
účinných kyselin má antibakteriální účinek. PH 
čističe je 1,0, proto  nenechávejte nanesený 
prostředek dlouhodobě působit ( více jak 20 
minut ).Na vyčištěni postačí 20 – maximálně 
40 ml prostředku.

Čistící a deodorační přípravek urče-
ný pro vkládání do pisoárů. Tablety 
zabraňují  tvorbě usazenin,  vodní-
ho a močového  kamene a slouží 
k  provonění prostor toalet. Tablety  
uvolňují příjemnou  intenzivní  vůni, 
která neutralizuje nepříjemný  zá-
pach močoviny.
Balení: 1 kg (asi 32 tablet).

Profesionální universální prostředek, určený  k 
mytí oken a rámů  oken mokrou metodou. Je 
vhodný na lesklé plochy,  lakované dřevo i na 
plastové plochy, má dobré čistící,  odmašťovací 
i leštící vlastnosti, je příjemně parfemovaný.
Balení : 1 litr

Mycí a leštící prostředek na okna a jiné skle-
něné  plochy s rozprašovačem a vysokou  
účinností. Může se použít přímo na znečiště-
né skleněné plochy bez předchozího  ošetření 
saponátovým roztokem. Skleněné  plochy, 
ošetřené tímto výrobkem, odpuzují vodu a 
tím pádem jsou lépe průhledné, nerosí se a 
odolávají snáze běžným nečistotám. Roztok 
odstraní i mušky z autoskel.
Balení: 750 ml

Čistící prostředek na okna a všechny skleně-
né plochy. Jednoduše nastříkáte a setřete 
čistým hadříkem. Skla budou zářivě čistá, bez 
šmouh a mastných stop.
Balení 500 ml.

Sada prostředků na čištění a údržbu dřevě-
ných povrchů.

Čistící prostředek na mytí skleněných ploch.

Obj. číslo Cena
DRHC410 77,00

Obj. číslo Cena
DRHP320 226,00

Obj. číslo Cena
DRM27 46,00

Popis Balení Obj. číslo Cena
Spray proti prachu 250 ml DRM52 95,00
Leštěnka na nábytek v spreji 250 ml DRM53 92,00

Provedení Obj. číslo Cena
750 ml DRHC310 46,00
5 litrů DRHC3105 203,00

Obj. číslo Cena
DRHC112 60,00

Obj. číslo Cena
DRM22 60,00

Balení Obj. číslo Cena
500 ml DRM21 18,00
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úklidové prostředky a pomůcky, osvěžovače vzduchu

KRYSTAL – LEŠTĚNKA NA NÁBYTEK
Nový, praktický pomocník pro snadný úklid. 
Prostředek velmi šetrně ošetřuje všechny 
druhy nábytku, zabraňuje nadměrnému 
vysychání a dodává povrchům vysoký lesk. 
Aplikuje se  pomocí rozprašovače přímo na 
ošetřované plochy s následným vyleštěním  
měkkým hadrem.

OSVĚŽOVAČ VZDUCHU 3 IN 1
Ideální kombinace pohlcovače nepříjemných 
pachů společně s osvěžovačem vzduchu.  
Obsah: 300 ml

BRISE – GELOVÝ ODVĚŽOVAČ VZDUCHU
Gelový osvěžovač vzduchu do koupelen, 
WC apod. Hmotnost 150 g.

Jemný, vysoce účinný prostředek k  provo-
nění  WC, koupelen a veřejných prostor. Díky  
postupnému uvolňování parfemace z olejové 
báze vydrží svěží a příjemná vůně ještě dlouho 
po nanesení.  Mimořádně  jednoduchá aplikace 
– prostředek  nastříkáte na nesavé povrchy so-
ciálních zařízení ( čistící štětka, venkovní plocha 
toal.mísy, ker. obklady atp.) odkud se parfém 
postupně uvolňuje a proto se  příjemná vůně z 
vašich toalet neztratí. 
Balení 750 ml

KRYSTAL – OLEJOVÝ OSVĚŽOVAČ

DR.DEVIL WC GEL
Závěsný košíček do WC s gelovou náplní 
udržuje toaletu dlouho hygienicky čistou. 
Jedno balení obsahuje závěsný košíček a 
lahev s 400 ml gelu pro opakované na-
plnění.

TOILET DUCK
Tablety do splachovací nádržky WC.  
Při každém spláchnutí čistí a desin-
fi kují WC a příjemně provoní celou 
toaletu.

DR. DEVIL 3 IN 1
Tekutý toaletní blok s antibakteriální 
přísadou udržuje WC hygienicky čisté 
a příjemně provoní prostor toalety.

Souprava WC kartáč s odkládacím 
stojanem v různých barvách.

WC SOUPRAVA

Balení Obj. číslo Cena
750 ml DRM30 89,00

Obj. číslo Cena
DRO41 29,60

Obj. číslo Cena
DRO21 49,00

Provedení Obj. číslo Cena
Modrý DRO10 146,00
Zelený DRO12 146,00

Obj. číslo Cena
DRS06 56,30

Obj. číslo Cena
DRS44 53,00

Obj.číslo Cena
DRS31 35,00

Obj. číslo Cena
DRS04 39,80
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úklidové pomůcky

Balení Obj.číslo Cena
1 ks DRU82 18,50

 HUBKY NA NÁDOBÍ
Hubky na nádobí s padem na drhnutí nečistot.  Klasické nebo velké tvarované 
pro snadnou práci s mytím a vyšší ochranu vašich rukou a nehtů.

HOUBOVÉ UTĚRKY
Houbové utěrky vynikají vysokou sa-
vostí, vhodné na čištění všech povr-
chů a to i velmi jemných. Ideální pro 
práci v kuchyni či koupelně.

ŠVÉDSKÁ UTĚRKA
Oblíbená utěrka, vyrobená 
z mikrovlákna. Vynikající 
mycí, čistící a leštící vlast-
nosti při použití  čisté vody .
Velikost  40 x 40 cm.

UTĚRKY, HADRY

SMETÁK S HOLÍ
Plastový smeták šíře 30 cm se závi-
tem a kovovou holí, potaženou plas-
tovým krytem. 

SMETÁČKOVÁ SOUPRAVA

UNIVERZÁLNÍ UTĚRKA PETRA

Souprava plastového zametacího 
smetáčku se stejnobarevnou širokou 
lopatkou. Barva soupravy se může 
měnit oproti vyobrazení v závislosti 
na možnostech výrobce.

Univerzální utěrka s širokým spekt-
rem využití. Měkká savá, vhodná pro 
utírání prachu, leštění i mytí. 
Velikost: 38 x 34 cm
Balení 3 kusy.

Kvalitní plastový kbelík o obsahu 12l se ždí-
macím košem, kulatým mopem a tyčí. 

MOP S KBELÍKEM  A TYČÍ

Popis Balení Obj.číslo Cena
Hubka na nádobí 10 ks DRU13 13,60
Hubka na nádobí  tvarovaná 1 ks DRU132 5,50

Balení Obj.číslo Cena
3 ks DRU12 19,20

Popis Balení Obj.číslo Cena
Prachovka bílá 1 ks DRU08 8,20
Prachovka barevná 1 ks DRU09 11,30
Hadr podlahový 1 ks DRU11 19,50

Obj.  číslo Cena
DRU23 52,00

Popis Obj.  číslo Cena
Mop s kbelíkem 12 l a tyčí, kulatý DRU06 132,00
Mop náhrada DRU06N 36,60

Obj.  číslo Cena
DRU21 35,60

Obj.  číslo Cena
DRU116 15,80
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RUKAVICE
Rukavice pro spolehlivou ochranu pokožky rukou při úklidu, práci v dílnách, na poli či 
zahradě, manipulaci s nebezpečnými látkami.  

Pro běžný úklid  jsou určeny silné rukavice z  přírodního latexu, odolné, vhodné pro 
opakované použití. K dispozici jsou ve 3 velikostech: S-malé, M-střední velikost, L-velké.  
Jednorázové latexové (gumové) rukavice pudrované jsou baleny v krabici po 100 ks 
a jsou vhodné pro krátkodobé použití při manipulaci se znečištěným nebo infekčním 
materiálem, menším úklidu atp. Tyto rukavice není vhodné používat opakovaně.  Dalším 
typem jednorázových rukavic jsou  rukavice z polyetylenové fólie. Baleny po 50 ks ve 
svazku. Své využití najdou u čerpacích stanic, v obchodě při manipulaci s potravinami.
Jednoduché ochranné pracovní rukavice jsou vyrobeny v kombinaci textilu a tenké kůže. 
Vhodné pro nenáročné provozy, a spíše domácí použití.

PRACOVNÍ RUKAVICE
Vysoce kvalitní prstové pracovní ruka-
vice ve dvojím provedení – kožené a 
kombinované. Kožené rukavice  jsou 
opatřeny  manžetou, vyrobeny z pev-
né hovězinové usně a mají  zesílené 
díly na dlani, palci a ukazováku. Kom-
binované rukavice s pevnou, pogumo-
vanou manžetou mají  dlaňovou část 
vyrobenou z  kvalitní hovězinové usně, 
hřbet rukavice tvoří  bavlněná tkanina.

LEPICÍ VÁLEČEK KORES
Ideální na čištění oblečení. Perfektně 
odstraňuje vlasy, chlupy a drobné ne-
čistoty ze všech textilních povrchů. 
Snadná výměna válečků. Pohodlné 
použití – lze jednoduše odtrhávat 
jednotlivé listy. 
Návin:  8 m 

CERESIT – STOP VLHKOSTI 2 V 1

ODPADKOVÝ KOŠ

Ideální přístroj  na pohlcování  vlhkosti  a 
zápachu v místnostech o ploše 20 m² (ob-
jemu asi 52 m³), kde je proudění vzduchu  
omezeno (sklep, garáž, půda) nebo kam 
zatekla např. dešťová voda. 1 balení  pří-
stroje obsahuje 1 kus tablety na pohlco-
vání vlhkosti, která v místnosti o rozloze 
20 m² při relativní vlhkosti vzduchu 65% 
vystačí na cca 2 měsíce. Tableta obsahuje  
aktivní krystaly, které absorbují nadbyteč-
nou  vlhkost vzduchu. 
Ceresit STOP VLHKOSTI nepotřebuje ke 
své činnosti energii ani Vaši kontrolu – 
pracuje zcela samostatně a bezpečně.

Děrovaný odpadkový koš z pevného, 
omyvatelného plastu. Ideální pro pa-
pírový a zbytkový odpad.
Objem: 11 litrů.

KOŠ NÁŠLAPNÝ
Odpadkový koš nášlapný o objemu 11 litrů.

Plastový odpadkový koš s výklop-
ným víkem ve tvaru stříšky.

ODPADKOVÝ KOŠ SE STŘÍŠKOU

Popis Obj. číslo Cena 
Kožené DRU255F 38,00
Kombinované DRU255E 36,00

Č. Popis Balení Obj. číslo Cena
1 Úklidové latexové rukavice 1 pár DRU25 14,50
2 Gumové jednorázové rukavice 100 ks DRZZ01 128,00
3 Rukavice z PE  jednorázové 50 ks W68110 8,20
4 Pracovní ochranné rukavice 1 pár DRU255 21,00

Popis Obj. číslo Cena 
Strojek ULVAL 52,00
Náhr.náplň- 2 kusy ULVALN 49,00

Popis Obj.číslo Cena
Ceresit UHCER 273,00
Náhr.tablety UNCERN 185,00

Barva Obj.číslo Cena
Černá VKPC 38,00
Modrá VKPM 38,00
Šedá VKPS 38,00
Hnědá VKPH 38,00

Objem Obj.  číslo Cena
15 litrů VKOS15 198,00
35 litrů VKOS35 282,00

Obj. číslo Cena
VKOSN 315,00

1

2
3

4
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pracovní rukavice, ochranné brýle, přilby

LOON

STARLING

BUNTING BLACK

OCHRANNÉ BRÝLE BASIC

RAIL NON

BUNTING

TERN

PŘILBA EVO3

Jednorázové latexové rukavice, 
pudrované vhodné pro krátko-
dobý styk s potravinami.
Balení po 100 ks.

Latexové rukavice pro běžný 
úklid. Hebká velurová úprava 
vnitřního povrchu zvyšuje kom-
fort rukavic a příjemný pocit 
suchých rukou, protiskluzové 
struktury na dlani a prstech 
usnadňují práci s kluzkými před-
měty. Barva žlutá. 
Velikost: M, L. Balení: 1 pár.

Pracovní rukavice z bezešvého 
úpletu z jemného nylonu. Opat-
řeny pružnou manžetou, dlaň a 
prsty pokryté tenkou vrstvou 
polyuretanu.  Černé provedení 
rukavic je ideální  při drobných 
opravách  vozu (výměna pneu-
matiky, doplnění oleje….).
Balení: 1 pár.

Ochranné brýle s čirým, poly-
karbonátovým panoramatickým 
zorníkem. Jouo vhodné i přes 
dioptrické brýle, zorník třídy F.

Jednorázové vinylové nepu-
drované rukavice vhodné pro 
krátkodobý styk s netukovými 
potravinami.
Balení po 100 ks.

Pracovní rukavice z bezešvého 
úpletu z jemného nylonu. Opatře-
ny pružnou manžetou, dlaň a prsty 
pokryté tenkou vrstvou polyureta-
nu.  Bílé rukavice jsou vhodné pro 
práci v čistém prostředí při zacho-
vání jemné citlivosti prstů a zame-
zení ušpinění pracovních ploch a 
nástrojů. Balení: 1 pár.

Pracovní rukavice, vyrobené v 
kombinaci kůže / textil. Dlaň 
ze žluté hovězí štípenky, hřbet 
a manžeta z bavlněné tkaniny, 
podšívka ve dlani. Vhodné pro 
nenáročné provozy.
Velikost 10,5  cena uvedena za 
1 pár.

Pevná, lehká a velmi komfort-
ní  přilba, individuálně nasta-
vitelný  pohodlný 6-ti bodový 
textilní (terylén) hlavový kříž. 
Velikost nastavitelná posuvným 
páskem, Tříbodové nastavení 
hloubky postroje. Přilba splňuje 
normu EN397, 440V.

Velikost Obj. číslo Cena 
M CE109000199080 105,00
L CE109000199090 105,00

Velikost Obj. číslo Cena 
M CE111000199080 12,30
L CE111000199090 12,30

Velikost Obj. číslo Cena 
S CE108000499070 23,00
M CE108000499080 23,00
X CE108000499090 23,00
XL CE108000499100 23,00
XXL CE1080004990110 23,00

Ob.číslo Cena
CE0501036981999 23,20

Velikost Obj. číslo Cena 
M CE109003999080 75,00
L CE109003999090 75,00

Velikost Obj. číslo Cena
S CE108000599070 13,30
M CE108000599080 13,30
L CE108000599090 13,30
XL CE108000599100 13,30
XXL CE108000599110 13,30

Obj. číslo Cena
CE101001399105 21,00

Barva Ob.číslo Cena
Bílá CE0601006580999 172,00
Modrá CE0601006540999 172,00
Žlutá CE0601006570999 172,00
Červená CE0601006520999 172,00
Zelená CE0601006510999 172,00
Oranžová CE0610006590999 172,00
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ochranné oděvy

MONTÉRKY MAX DESMAN  PLUS

DESMAN PLUS  SOFSTHELLOVÁ BUNDA

MAX WINTER

REFLEXNÍ VESTA LYNX

Modelová řada pracovních oděvů MAX představuje maximální 
pohodlí pro uživatele v kombinaci  s vynikající cenou a možností 
barevných kombinací.  Cenově velmi příjemné obleky MAX jsou 
vyrobeny ze 100% bavlny  260g/m², stálobarevné, zapínání 
na zip, u krku na suchý zip. Dobře přístupné  kapsy růz-
ných velikostí na kalhotách i bundě, odepínací rukávy 
bundy, zdvojená látka a zpevněné prošívání sedu u 
kalhot.  
V nabídce kalhoty s laclem , kalhoty do pasu a bun-
da 2 v 1. 
Barva: modrá/černá; zelená/černá. 
Při objednávce prosím uveďte požadovanou kon-
fekční velikost 

Kolekce  pracovních oděvů moderního a po-
hodlného střihu pro celoroční využití  pánská. 
Příjemná  barevná kombinace šedé s oran-
žovou, šedočerná kostka na exponovaných 
místech pro ještě pevnější a odolnější po-
vrch. Kolekce je vyrobena  z 35 % bavlny 
235 g/m² a 65% polyesteru. Obleky  Des-
man Plus jsou vhodné do průmyslové vý-
roby, stavebnictví, zemědělství, logistiku a 
sklady, volný čas a pro kutily. 
Při objednávce prosím uveďte požadovanou  
konfekční velikost 

Do oblíbené kolekce pracovních oděvů patří i 
moderní a praktická softshellová bunda, vy-
robená z kombinace 94 % polyesteru a 6 % 
spandexu. Lehká, pohodlná , příjemná na no-
šení, vhodná i do chladného počasí. Odolává 
větru a vodě až do výše 8000 mm vodního 
sloupce. Velké kapsy s druky na zapínání, su-
ché zipy na zápěstí rukávů.
Při objednávce prosím uveďte požadovanou 
konfekční velikost ( S-3XL) .

Oblíbené pracovní oděvy MAX v provedení Winter pro chladné dny. Cenově velmi pří-
jemné obleky jsou vyrobeny ze 100% bavlny 260g/m² s teplou, polyesterovou pod-
šívkou. Obleky jsou  stálobarevné, se  zapínáním na zip, u krku na suchý zip. Dobře 
přístupné kapsy různých velikostí na kalhotách i bundě, ode-
pínací rukávy bundy, zdvojená látka a zpevněné prošívání 
sedu u kalhot. V nabídce kalhoty s laclem a bunda.
Barva: modrá/černá Při objednávce prosím uveďte poža-
dovanou konfekční velikost (48-64).

Signální vesta s refl exními pásky, k 
nošení přes svrchní oděv. Refl exní 
vesta je vyrobena ze 100% polyeste-
ru v jedné univerzální velikosti. Vesta 
splňuje normu ČSN EN 471. 

Popis Modrá/černá Zelená/černá Cena
Kalhoty s laclem CE302014543000 CE302014518000 309,40
Kalhoty do pasu CE302014443000 CE302014418000 262,10
Bunda 2 v 1 CE301021043000 CE301021018000 323,00

Popis Obj.číslo Cena 
Kalhoty s laclem CE0302014800 589,40
Kalhoty do pasu CE0302014700 475,70
Bunda CE0301021300 487,20

Obj.číslo Cena 
CE0301021700 752,60

Popis Obj. číslo Cena 
Kalhoty s laclem CE03020164 612,00
Bunda CE03010257 603,00

Popis Obj.číslo Cena
Žlutá CE030300057 58,50
Oranžová CE030300089 58,50
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PRO VÁŠ ZDRAVÝ DOMOV

Více informací naleznete na www.stop-vlhkosti.cz

NOVINKANOVINKA  
Ceresit STOP VLHKOSTI 2v1!

ÁŠ

Více informací naleznete

Kvalita od fi rmy

Nové tablety 2v1 nejenže pohlcují vlhkost, ale navíc neutralizují také zápach 
vzniklý v důsledku přebytečné vlhkosti ve Vašem domově.

VLHKOSTI

NOVÁ GENERACENOVÁ GENERACE

Součást

.cz
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