


Wiosenne porządki

Forlux SF 101 Czysta fuga 
1 l  i  5 l 

Silnie skoncentrowany płyn do gruntowne-
go czyszczenia fug. Jeden litr preparatu to 
dwa litry roztworu roboczego. Rozpuszcza 
zanieczyszczenia w 30 sekund.

Forlux ZG 007 i 507 Mycie szyb
500 ml  i  5 l

Preparat do mycia powierzchni szklanych, 
nadaje się również do mycia innych  
powierzchni zmywalnych: blatów, płytek, 
regałów kuchennych, łazienkowych.

Forlux PG 114 i 514 Gruntowne 
mycie podłóg | 1 l  i  5 l

Preparat przeznaczony jest do gruntowne-
go mycia maszyną szorującą lub mopem, 
powierzchni odpornych na środki zasa- 
dowe.

Forlux UTZ Zmywacz trudnych 
zabrudzeń | 1 l

Usuwa trudne zabrudzenia, stare etykiety 
i naklejki, resztki zeschłego kleju, wtartą 
gumę do żucia, ślady szminki, plamy 
z atramentu, tłuszcze, sadzę, smołę.

20 szt.

Zmiotka z szufelką AZUR

Szufelka z gumowaną krawędzią. Sy- 
stem clic umożliwia mocowanie zmiotki  
z szufelką. Zestaw z oczkiem do za- 
wieszenia. Multikolor.

1 szt.

Butelka ze spryskiwaczem 
450 ml

Wykonana z tworzywa sztucznego butelka 
ze spryskiwaczem. Nadaje się do rozra- 
biania różnego rodzaju koncentratów. 
Pastelowe kolory.

1 szt.

Ściereczka z mikrofibry
30x30 cm

Uniwersalna mikrofibra do mycia zarówno 
na sucho, jak i na mokro. Przydatna do 
wycierania kurzy, mycia okien, łazienek, 
kuchni.

50 szt.

Wiadro  
10 l

Tradycyjne 10 litrowe wiadro wykonane z 
trwałego plastiku, z metalową rączką. Pro-
dukt dostępny w wielu kolorach.

1 szt.

Skrobak do szyb

Skrobak z wymiennym ostrzem. Wygod-
na rękojeść wykonana z tworzywa sztu- 
cznego. Stabilne i bezpieczne mocowanie 
ostrza.

1 szt.

Ściągaczka do szyb  
35,5 cm

Wykonana ze stali nierdzewnej. Wymie- 
nna gumowa część robocza. Przeznaczo-
na do mycia okien, szyb, luster, przeszkleń 
i innych gładkich powierzchni.

1 szt.

DOMESTOS Zero Kamienia 
750 ml

Żel do dezynfekcji sanitariatów. Usuwa 
kamień i zapobiega jego powstawaniu. 
Dzięki żelowej konsystencji długo utrzy-
muje się na ściankach toalet. 

12 szt.

Cillit Kamień i rdza
450 ml

Płyn do usuwania kamienia i rdzy. Środek 
działa bez szorowania. Pozostawia  
powierzchnie czyste i błyszczące.

20 szt.

BRUTTO
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Cena za 500 ml

7,82
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2448
Cena za 5 l

30,11 15 76
Cena za 1 l

19,38
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Cena za 5 l

86,25
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RABATY SPECJALNE NIE SUMUJĄ SIĘ Z RABATAMI INDYWIDUALNYMI. PODANE CENY OBOWIĄZUJĄ DO 30 KWIETNIA 2021 ROKU  
LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.
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Zapraszaj do siebie zapachem

KALA CHANTI profesjonalne olejki zapachowe
500 ml  i  1 l

Olejek zapachowy do wszystkich pomieszczeń: salonów, pokoi, restauracji, biur, korytarzy, poczekalni, toalet, łazienek, autokarów, samochodów, klubów itd. 
Produkt zawiera neutralizator nieprzyjemnych zapachów z WC, kanalizacji, tytoniu, substancji chemicznych, ropopochodnych, zwierząt. Dzięki skoncentrowanym  
i naturalnym składnikom pozostawia przyjemny zapach perfum kilkakrotnie dłużej niż produkty firm konkurencyjnych. Olejek nie jest toksyczny, nie uczula.

Zapachy w OkaZyjnej cenie

Fresh BLITZ profesjonalny dozownik ŁOKCIOWY żel / płyn / mydło  
z butelką 1 l i pompką
Zapewnia łatwość użytkowania. Solidna konstrukcja, która bez problemu poradzi so-
bie z częstym używaniem. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej INOX lub stali 
malowanej proszkowo. Matowe wykończenie. Otwory montażowe.

1 szt.

Zapachowe wkłady do pisuarów Wave 2 lub V-Wave 2  
(2 szt.)
Najwyższej jakości zapachowo - enzymatyczna wkładka żelowa do męskiego pisuaru, 
dostępna w 7 zapachach. Podczas używania wydziela subtelny i delikatny, ale trwały 
zapach przez około 30 dni. 

5 opak.

Fresh BLITZ HangTag - żelowa zawieszka zapachowa z przyssawką

Najwyższej jakości zapachowa zawieszka żelowa, dostępna w 7 zapachach. 
Wydziela intensywny, przyjemny i trwały zapach przez około 30 dni. Możliwość  
zamontowania na płaskich powierzchniach za pomocą przyssawki.

1 szt.

Fresh BLITZ Toilet Clip - żelowa zawieszka zapachowa na toaletę

Najwyższej jakości zawieszka żelowa. Zawieszka Fresh Blitz utrzyma przyjemny 
i intensywny zapach w toalecie przez około 30 dni. Wygodna w użyciu, specjalnie 
zaprojektowany kształt pozwala na zawieszenie jej na zewnętrznej stronie muszli 
toaletowej. Dostępna w siedmiu wersjach zapachowych.

1 szt.

12 szt.

24 71
Cena za 500 ml

30,39
BRUTTO 47 40

Cena za 1 l

58,30
BRUTTO

RABATY SPECJALNE NIE SUMUJĄ SIĘ Z RABATAMI INDYWIDUALNYMI. PODANE CENY OBOWIĄZUJĄ DO 30 KWIETNIA 2021 ROKU  
LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.

52 84
Cena za sztukę

64,99
BRUTTO 19 50

Cena za 2 sztuki

23,99
BRUTTO

  850
Cena za sztukę

10,45
BRUTTO   900

Cena za sztukę

11,07
BRUTTO



Nowość

RABATY SPECJALNE NIE SUMUJĄ SIĘ Z RABATAMI INDYWIDUALNYMI. PODANE CENY OBOWIĄZUJĄ DO 30 KWIETNIA 2021 ROKU  
LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.

Papier toaletowy celulozowy  
JUMBO | PC/100/2

Wytrzymały papier wykonany z białej ce-
lulozy, bezzapachowy, dwuwarstwowy.  
12 rolek w opakowaniu zbiorczym.  
Posiada atest PZH.

12 rolek

Papier toaletowy celulozowy 
PC/40/2 

Wytrzymały papier wykonany z białej  
celulozy, bezzapachowy, dwuwarstwowy. 
24 rolki w opakowaniu zbiorczym. Posiada 
atest PZH.

24 rolki

Ręcznik celulozowy 
RC/80/2

Wytrzymały ręcznik jednorazowy, wykona-
ny z białej celulozy. Wysokość: 24,6; ilość 
warstw: 2, ilość w opakowaniu: 6. Posiada 
atest PZH.

6 rolek

Worki na śmieci ekonomiczne 
60 l, 50 szt.

Worki na odpady, wykonane z  
folii HDPE. Wymiary 58cm x 67cm. 
Dostępne również worki do segregacji, 
transparentne oraz worki z folii LDPE.

Ręcznik makulaturowy biały 
RMB/100/2

Wytrzymały ręcznik wykonany z makulatu-
ry. Wysokość:19,4; ilość warstw: 2;  ilość 
w opakowaniu: 6. Posiada atest PZH.

Worki na śmieci mocne  
160 l, 25 szt.

Wytrzymałe worki na odpady, wykonane 
z folii LDPE. Wymiary 90cm x 105cm. 
Dostępne również worki do segregacji, 
transparentne oraz worki z folii HDPE.

Worki na śmieci mocne 
120 l, 25 szt.

Wytrzymałe worki na odpady, wykonane 
z folii LDPE. Wymiary 70cm x 105cm. 
Dostępne również worki do segregacji, 
transparentne oraz worki z folii HDPE.

Medisept Velox TOP AF neutral 
1 l 
Spray do mycia i dezynfekcji powierzchni. Działa już od 30 sek., zalecany do aparatury 
medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, końcówek stomatologicznych, przeznaczony 
do wszelkich powierzchni pozamedycznych np. w gastronomii, fryzjerstwie oraz do 
powierzchni mających kontakt z żywnością. Rejestracja: wyrób medyczny i produkt 
biobójczy.

12 szt.

40 rolek 15 rolek 8 rolek

Czyściwo przemysłowe celulozowe 
2500 g | C/2500/1

Niezwykle chłonne i odporne na rozdarcie 
czyściwo jednowarstwowe. Doskonale 
wchłania wodę, oleje, tłuszcze i inne płyny. 
Niskopylne.

2 rolki

15 73
16,99
BRUTTO

1949
stara cena

6 rolek

Cena za rolkę
235

2,89
BRUTTO

Cena za rolkę
137

1,69
BRUTTO 490

6,02
BRUTTO

Cena za rolkę Cena za rolkę
496

6,10
BRUTTO

Cena za rolkę
17 99

22,13
BRUTTO 441

5,42
BRUTTO

Cena za rolkę
752

9,25
BRUTTO

Cena za rolkę
184

2,26
BRUTTO

Cena za rolkę

Cena za sztukę


