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już 12 modeli niszczarek Kobra z automatycznym podajnikiem
Niszczarki Kobra serii TS-AF wyposażone zostały w automatyczne podajniki papieru.
Po włożeniu dokumentów do podajnika, niszczarka sama pobiera arkusze do zniszczenia.
W celu dodatkowego zabezpieczenia ściśle tajnych dokumentów, podajnik w modelach TS-AF
HS został dodatkowo wyposażony w specjalną
pokrywę zamykaną na klucz. Dzięki temu dokumenty pozostawione do niszczenia nie dostaną
się w niepowołane ręce.

Najnowsze
rozwiązania technologiczne
dla nowoczesnego biura

Czy jest już
w Twoim biurze?

www.argo.pl

ARGO S.A jest wiodącym dystrybutorem materiałów i urządzeń
do oprawy dokumentów. Oferujemy szeroka gamę niszczarek,
bindownic i laminatorów wraz z materiałami eksploatacyjnymi.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą na naszej stronie
internetowej.

ARGO S.A. 80-393 GDAŃSK, ul. Krynicka 1
tel.: 58 55 43 555, fax: 58 55 43 500, e-mail: argo@argo.pl
Sprzedaż wyłącznie poprzez
sieć Partnerów Handlowych ARGO S.A.
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ﬁltry przeciwpyłowe | pochłaniacze | półmacki | wkładki przeciwhałasowe

FILTR PRZECIWPYŁOWY P1 5911 3M
• przeciwpyłowy ﬁltr o klasie ochrony P1, stanowiący zabezpieczenie przed cząstkami
stałymi o koncentracji do 4 x NDS;
• przeznaczony do stosowania z półmaskami serii 7500 oraz półmaskami i maskami serii
6000;
• mocowany bezpośrednio za pomocą podstawki 603 i pokrywy 501 lub w zestawie z
pochłaniaczem gazowym i pokrywą 501;
• zastosowanie: w budownictwie, kamieniołomach, rolnictwie i agrochemii, laboratoriach,
farmaceutyce, w branży spożywczej, a także przy ceramice, drzewie, odlewnictwie itd.;
• komplet dla półmaski to 2 sztuki;
• cena dotyczy 1 szt.

POCHŁANIACZ A1 6051 3M

Nr katalog.

Nr katalog.

140008 a

Cena netto

Cena brutto

8,10

9,96

• pochłaniacz - wymienny element eksploatacyjny mogący bezpośrednio współpracować z
maskami całotwarzowymi i półmaskami 3M serii 6000 i 7500;
• klasa: A1 - przeciw parom organicznym o temperaturze wrzenia > 65°C;
• zastosowanie: wszędzie, gdzie wykorzystuje się normalnie lakiery (zależnie od specyﬁcznych warunków użytkowania), przemysł samochodowy, produkcja butów i garbarnie,
produkcja sprzętu gospodarstwa domowego, przemysł lotniczy i naprawy, budowa
statków, produkcja maszyn, przemysł chemiczny i sprzedaż chemikaliów, produkcja
atramentu, barwników i ich wytwarzanie, produkcja klejów;
• zgodny z normami CE, EN141.
140012 a

Cena netto

Cena brutto

43,64

53,68

Cena netto

Cena brutto

45,24
15,50

55,65
19,07

WKŁADKI PRZECIWHAŁASOWE 3M
• wkładki przeciwhałasowe na pałąku;
• wyjątkowo elastyczny pałąk ułatwia użytkowanie i wraz z zaokrąglonymi elementami
tłumiącymi pomaga ograniczać ucisk i
zapewnia komfort;
• wkładki 1310 ważą zaledwie 13g i są wyposaosażone w łatwo wymienialne elementy tłumiącee
(1
(1311);
• pał
pałąk może być noszony na głowie lub pod
brod zapewniając minimalny kontakt z
brodą
odzie
odzieżą;
• siła
sił tłumienia 26 dB;
• poziom ochrony: 87 dB(A) - 98 dB(A);
• wymienne końcówki 1311 wykonane z pianki
poliuretanowej.

POCHŁANIACZ A2 6055 3M
• pochłaniacz - wymienny element eksploatacyjny mogący bezpośrednio współpracować
z maskami całotwarzowymi i półmaskami
3M serii 6000 i 7500;
mo
• klasa: A2 przeciw parom organicznym
temperaturze wrzenia > 65°C;
ni
• maska z pochłaniaczem gazowym chroni
drogi oddechowe w pracach związanych z
lakierami rozpuszczalnikowymi i wodnymi
oraz klejami zawierającymi rozpuszczalniki;
• pochłaniacz sprawdzi się w malowaniu i
produkcji części samochodów, samolotów, łodzi, a także produkcji atramentów,
barwników itd.;
• zgodny z normami CE, EN141.
Nr katalog.

140013 a

Cena netto

Cena brutto

55,56

68,34

Nr katalog.

Rodzaj

140006 a
140007 a

1310 wkładki
1311 wymienne końcówki

PÓŁMASKA 3M 6000
• półmaska oddechowa wielokrotnego użytku, wraz z odpowiednio dobranym ﬁltrem,
pochłaniaczem lub ﬁltropochłaniaczem służy do ochrony dróg oddechowych przed
szkodliwymi gazami i parami o stężeniu do 10xNDS i przed cząstkami stałymi i ciekłymi
o stężeniu do 20xNDS;
• łatwa w obsłudze;
• zaprojektowana z myślą o kompatybilności z innymi środkami ochrony głowy i oczu 3M;
• zawieszenie kołyskowe podnoszące wygodę noszenia;
• łatwo mocowany pasek na kark;
• lekka część twarzowa z elastomeru zapewnia komfort podczas długotrwałych prac;
• niskoproﬁlowa konstrukcja zapewnia dobre pole widzenia;
• bezpieczne i pewne dopasowanie elementów czyszczących za pomocą złącza bagnetowego;
• opcjonalne podłączenie powietrza sprężonego;
• ciężar części twarzowej: 82g;
• zgodna z normami CE, EN140.
Nr katalog.

Rozmiar

140009 a
140010 a

M
L

512

Cena netto

Cena brutto

177,70
177,70

218,57
218,57

PÓŁMASKA 3M 7500
• półmaska ochronna wraz z odpowiednio dobranym ﬁltrem, pochłaniaczem lub ﬁltropochłaniaczem służy do ochrony dróg oddechowych przed szkodliwymi gazami i parami o
stężeniu do 10xNDS i przed cząstkami stałymi i ciekłymi o stężeniu do 20xNDS;
• półmaska 3M 7500 zaprojektowana z myślą o kompatybilności z innymi środkami
ochrony głowy i oczu 3M;
• funkcja DropDown pozwala na zawieszenie maski na szyi podczas przerw w pracy;
• część twarzowa z miękkiego silikonu dla zwiększonego komfortu i trwałości;
• opatentowany zawór wydechowy 3M™ Cool Flow: mniejsze opory wydechu, łatwiejsze
oddychanie, mniejsze kumulowanie ciepła i potu;
• niskoproﬁlowa konstrukcja zapewnia dobre pole widzenia;
• bezpieczne i pewne dopasowanie elementów czyszczących za pomocą złącza bagnetowego;
• opcjonalne podłączenie powietrza sprężonego;
• ciężar części twarzowej: 136g;
• zgodna z normami CE, EN140.
Nr katalog.

Rozmiar

140011 a

L

Cena netto

Cena brutto

216,46

266,25

ARTYKUŁY BHP
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ZARĘKAWEK MAXI CUT
• zarękawek antyprzecięciowy dla ochrony przedramienia
w suchym środowisku;
• długość 45 cm;
• zgodny z normami EN420, EN388;
• niebezpieczeństwa mechaniczne:
• A: wytrzymałość na ścieranie (0-4)
• B: wytrzymałość na ciecie (0-5)
• C: wytrzymałość na rozdarcie (0-4)
• D:wytrzymałość. na przekłucie(0-4).

KASK OCHRONNY DELTA PLUS
• kask ochronny zabezpieczający przed upadającymi przedmiotami;
• możliwość dopasowania do każdego typu głowy, wygodny;
• wykonany z polipropylenu (PP) wysokiej odporności, zabezpieczony przed UV;
• więźba z poliamidu: 3 taśmy tekstylne z 8 punktami zamocowania;
• potnik z gąbki;
• więźba z regulacją na zębatkę: obwód głowy od 53 do 63 cm;
• dwie możliwości regulacji pozycji (góra/dół) dla większego komfortu;
• waga 360 g;
• zgodny z normami CE, EN397.
Nr katalog.

Kolor

140014 a
140015 a
140016 a

biały
czerwony
zielony

Nr katalog.

140091 a

Cena netto

Cena brutto

71,08
71,08
71,08

87,43
87,43
87,43

Cena netto

Cena brutto

77,54

95,37

OKULARY OCHRONNE ZEKLER 15
• okulary ochronne, bezbarwne, przeznaczone są do ochrony przed odpryskami i uderzeniami (45m/s);
• świetnie nadają się do prac mechanicznych (szlifowanie, prace tokarskie, rozdrabnianie);
• bezbarwna szybka poliwęglanowa z powłokami chroniącymi przed zaparowywaniem i
zarysowaniem;
• sportowy, anatomiczny kształt;
• doskonałe dopasowanie dzięki regulacji kąta nachylenia szybki względem zauszników;
• klasa optyczna 1;
• klasa wytrzymałości mechanicznej: FT;
• zgodne z normami CE, EN166, EN170.

OKULARY OCHRONNE ZEKLER 30 GREY
• soczewki przyciemniane HC/AF;
• nieparujące i nierysujące soczewki (HC/AF) wykonane z poliwęglanu;
• utwardzana powłoka odporna na zarysowania (HC);
• szeroka panorama z zintegrowaną ochroną boczną;
• absorbują 99,9% promieniowania UV;
• doskonałe jako okulary dla „gości”;
• zgodne z normą EN172, klasa 1FT;
• przyciemniane zgodne EN 172.
Nr katalog.

140001 a

Nr katalog.

140000 a

Cena netto

Cena brutto

25,84

31,78

Cena netto

Cena brutto

40,40

49,69

OKULARY OCHRONNE HONEYWELL A800

• ekonomiczne, superlekkie, okulary ochronne, bezbarwne, przeznaczone są do ochrony
przed odpryskami i uderzeniami (45m/s);
• świetnie nadają się do prac mechanicznych (szlifowanie, prace tokarskie, rozdrabnianie);
• bezbarwna szybka poliwęglanowa z powłokami chroniącymi przed zaparowywaniem
i zarysowaniem;
• obejmujący kształt;
• klasa optyczna 1;
• klasa wytrzymałości mechanicznej: FT;
• zgodne z normami CE, EN166, EN170.

• przeznaczone do ochrony przed odpryskami i uderzeniami (45m/s);
• bezbarwna szybka poliwęglanowa, niezaparowująca oraz odporna na zarysowania;
• ekonomiczny model, świetnie nadający się do zastosowań wewnątrz budynków w
różnych gałęziach przemysłu;
• jednolita konstrukcja z bezbarwną oprawą i bezbarwnymi zausznikami;
• gumowy nosek zapobiegający zsuwaniu się okularów;
• lekkie i wygodne, ze sportowymi zausznikami, których końcówki wyposażono w zwiększające komfort noszenia miękkie podkładki;
• poliwęglanowa szybka z powłoką chroniącą przed zarysowaniami oraz przed zaparowaniem;
• pojedyncza szybka ze 180-stopniowym polem widzenia bez zniekształceń optycznych;
• certyﬁkat CE.

Nr katalog.

Nr katalog.

OKULARY OCHRONNE ZEKLER 30 CLEAR

140002 a

Cena netto

Cena brutto

21,02

25,85

140004 a

Cena netto

Cena brutto

27,48

33,80

513
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OKULARY OCHRONNE ZEKLER 33
• okulary ochronne odporne na odpryski;
• rozszerzone ramiona zapewniają dodatkową ochronę boczną, są zakończone małymi otworami, z możliwością doczepienia sznurka, co umożliwia zawieszenie okularów na szyi;
• przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskiwaniem różnych elementów podczas
maszynowego i ręcznego obrabiania drewna, metali, różnego rodzaju materiałów ceramicznych, tworzyw sztucznych, itp.;
• klasa optyczna 1;
• zgodne z normami EN166.

• ekonomiczne, okulary ochronne, bezbarwne, przeznaczone są do ochrony przed odpryskami i uderzeniami (45m/s);
• świetnie nadają się do prac mechanicznych (szlifowanie, prace tokarskie, rozdrabnianie);
• mogą być doraźnie użytkowane wraz z większością okularów korekcyjnych;
• model często użytkowany, jako podstawowe okulary ochronne dla gości;
• bezbarwna szybka poliwęglanowa o dużej powierzchni;
• klasa optyczna 1;
• klasa wytrzymałości mechanicznej: FT;
• zgodne z normami CE, EN166, EN170.

Nr katalog.

Nr katalog.

OKULARY OCHRONNE REIS GOG ICE

140005 a

Cena netto

Cena brutto

16,16

19,88

Rozmiar

S
M
L
XL

Cena brutto

17,78

21,87

Cena netto

Cena brutto

5,32
5,32
5,32
5,32

6,54
6,54
6,54
6,54

• elastyczne i chwytne, odporne na wodę, detergenty i środki ochrony roślin rękawice ogólnegoo
stosowania;
• dedykowane do prac związanych z utrzymaniem czystości, w ogrodnictwie, przy pracach
gospodarczych, itp.;
• rękawice lateksowe o grubości 0,35 mm i
długości 290 mm, wnętrze ﬂokowane bawełną,
strona chwytna wykończona antypoślizgową
strukturą;
• zgodne z normami CE, Kat. I., EN420.

• elastyczne i chwytne, odporne na wodę, detergenty i środki ochrony roślin rękawice ogólnego
stosowania;
• dedykowane do prac w przemyśle spożywczym, w
ogrodnictwie, przy pracach gospodarczych, itp.;
• rękawice lateksowe o grubości 0,35 mm i długości
305 mm, wnętrze ﬂokowane bawełną, strona
chwytna wykończona antypoślizgową strukturą;
• zgodne z normami CE, Kat. III., EN420, EN388
(X,0,1,0), EN374.
140036 a
140037 a
140038 a
140039 a

Cena netto

RĘKAWICE OCHRONNE ANSELL
ECONOHANDS® PLUS 87 190

RĘKAWICE OCHRONNE
ANSELL VERSATOUCH® 87-195

Nr katalog.

140003 a

Cena netto

Cena brutto

5,32
5,32
5,32
5,32

6,54
6,54
6,54
6,54

Nr katalog.

Rozmiar

140032 a
140033 a
140034 a
140035 a

S
M
L
XL

RĘKAWICE OCHRONNE ANSELL HYFLEX 11-724
• wyjątkowa elastyczność i dopasowanie oraz optymalny poziom ochrony przed przecięciami;
• nowa, odporna na przecięcia przędza INTERCEPT™ została poddana testom, które
potwierdziły, że jest zgodna z normami branżowymi lub przewyższa te normy;
• opatentowana technologia ﬁrmy Ansell zapewnia najlepszą w danej klasie ochronę przed
przecięciami oraz wyższy komfort i większą sprawność manualną;
• kształt powłoki we wnętrzu dłoni zwiększa chwytność, wydłuża czas eksploatacji rękawic
w warunkach, w których występuje tarcie, a także zapewnia dostęp powietrza po stronie
grzbietu dłoni;
• szara powłoka sprawia, że zabrudzenia nie są widoczne, gdy rękawice używane są w
miejscach, gdzie łatwo się brudzą;
• zastosowanie: montaż metalowych części oraz komponentów, lekkie prasy metalowe,
konserwacja, odlewy z tworzyw sztucznych — formowane oraz wtryskiwane, montaż
pierwotny;
• zgodne z normą EN 338.
Nr katalog.

Rozmiar

140084 a
140085 a
140086 a
140087 a

S
M
L
XL

514

Cena netto

Cena brutto

41,36
41,36
41,36
41,36

50,87
50,87
50,87
50,87

RĘKAWICE OCHRONNE ANSELL HYFLEX 11-800
• precyzyjne rękawice montażowe ogólnego przeznaczenia, dedykowane dla środowisk
suchych i lekko zatłuszczonych;
• idealna równowaga między wygodą, zręcznością i ochroną;
• zaawansowana technologia dziania zapewnia większą rozciągliwość i elastyczność w
miejscach o zwiększonym nacisku;
• dziany w technice bezszwowej (uiglenie 15) anatomiczny wkład nylonowy;
• część chwytna powleczona spienionym nitrylem;
• antystatyczne;
• zgodne z normami CE, Kat. II., EN420, EN388 (3,1,3,1), EN1149.
Nr katalog.

Rozmiar

140024 a
140025 a
140026 a
140027 a

S
M
L
XL

Cena netto

Cena brutto

17,78
17,78
17,78
17,78

21,87
21,87
21,87
21,87

ARTYKUŁY BHP
rękawice ochronne
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RĘKAWICE OCHRONNE RS COMFO TEC
• rękawice monterskie wzmacniane selekcjonoowaną skórą licową kozią;
y• skóra wyprawiana tak by wewnątrz była przyrz
jemna i miękka – aksamitna, zaś na zewnątrz
gładka, takie wyprawienie pozwala połączyć
ergonomię pracy i ochronę dłoni również w
wymagających warunkach;
• rozmiarowanie rękawicy pozwala na dobraniee
idealnego rozmiaru pasującego do dłoni tak,
aby umożliwić wygodną pracę zarówno tę o
charakterze ogólnym i monterskim, jak rówzji;
nież taką która wymaga bardzo dużej precyzji;
ó• wykonanie z selekcjonowanej naturalnej skóia
ry koziej i wysokiej jakości bawełny umożliwia
swobodne oddychanie dłoni, co znacząco
poprawia ergonomię pracy;
• kciuk obszyty skórą zapewnia pełną ochronęę
dłoni i wydłuża żywotność rękawicy, dzięki
ochronie najbardziej obciążonych w trakcie
pracy miejsc na rękawicy;
• zakończenie gumką ściągająca utrzymuje rękawicę we właściwym położeniu na
nadgarstku.

RĘKAWICE OCHRONNE ANSELL
HYFLEX 11-801
• precyzyjne rękawice montażowe ogólnego
go
przeznaczenia, dedykowane dla środowisk
sk
suchych i lekko zatłuszczonych;
cznością
• idealna równowaga między wygodą, zręcznością
i ochroną;
ań przy
• ciemny kolor predestynuje do zastosowań
pracach brudzących;
• dziany w technice bezszwowej (uiglenie 15)
anatomiczny wkład nylonowy;
• część chwytna powleczona spienionym nitrylem;
• antystatyczne;
• zgodne z normami CE, Kat. II., EN420, EN388
(3,1,3,1), EN1149.
Nr katalog.

Rozmiar

140028 a
140029 a
140030 a
140031 a

S
M
L
XL

Cena netto

Cena brutto

17,78
17,78
17,78
17,78

21,87
21,87
21,87
21,87

Nr katalog.

Rozmiar

140057 a
140058 a
140059 a
140060 a

S
M
L
XL

Cena netto

Cena brutto

20,78
20,78
20,78
20,78

25,56
25,56
25,56
25,56

RĘKAWICE OCHRONNE ROP/ROP-V
• bezszwowe rękawice ochronne z ciągłych
przędz poliamidowych teksturowanych
(elastycznych) o różnych grubościach
dzianiny;
• należą do grupy rękawic czystych (bezpyłowych), nie pozostawiają zanieczyszczeń
na przedmiotach z którymi mają kontakt;
• szeroki zakres zastosowań ze względu na
wysoki komfort użytkowania, przewiewność, dobre przyleganie do dłoni oraz
korzystny stosunek jakości do ceny;
a• rękawice bez nakropienia PVC (ROP) posiadają świadectwo jakości zdrowotnej PZH do
prac pomocniczych w branży spożywczej;
• wersja z nakropieniem PVC (ROP-V) na
wewnętrznej stronie dłoni poprawia pewność chwytu i ułatwia operowanie przedmiotami;
• zgodne z normami EN 420:2003+A1:2009;
• zręczność i zdolność manipulowania palcami rąk poziom 5.
ROP – bez nakropienia
Nr katalog.

Rozmiar

140017 a
140018 a
140019 a

S
M
L

Cena netto

Cena brutto

6,50
6,50
6,50

8,00
8,00
8,00

Cena netto

Cena brutto

8,04
8,04
8,04
8,04

9,89
9,89
9,89
9,89

ROP-V – z nakropieniem
Nr katalog.

Rozmiar

140020 a
140021 a
140022 a
140023 a

S
M
L
XL

RĘKAWICE OCHRONNE CITRINEX
• rękawice z lekkiego nitrylu ze ściągaczem w nadgarstku;
• strona grzbietowa z dostępem powietrza;
• odporne na ścieranie przeznaczona do prac w środowisku zaolejonym;
• wkład bawełniany, zapewnia wygodę użytkowania oraz giętkość;
• pokryte cieńszą warstwą nitrylu, dzięki czemu są bardziej elastyczne;
• do połowy dłoni pozwalają na oddychanie i zmniejszają potliwość dłoni;
• zgodne z normami EN 388, EN 420.
Nr katalog.

Rozmiar

140080 a
140081 a
140082 a
140083 a

S
M
L
XL

Cena netto

Cena brutto

5,96
5,96
5,96
5,96

7,33
7,33
7,33
7,33

RĘKAWICE OCHRONNE RS RNYLA RABBIT
• nowa, odporna na przecięcia przędza INTERCEPT™ została poddana testom, które potwierdziły, że jest zgodna z normami branżowymi lub przewyższa te normy;
• opatentowana technologia ﬁrmy Ansell zapewnia najlepszą w danej klasie ochronę przed przecięciami oraz wyższy
komfort i większą sprawność manualną;
• kształt powłoki we wnętrzu dłoni zwiększa chwytność, wydłuża czas eksploatacji rękawic w warunkach, w których
występuje tarcie, a także zapewnia dostęp powietrza po stronie grzbietu dłoni;
• szara powłoka sprawia, że zabrudzenia nie są widoczne, gdy rękawice używane są w miejscach, gdzie łatwo się brudzą;
• zgodne z normą EN 388.
Nr katalog.

Rozmiar

140088 a
140089 a

L
XL

Cena netto

Cena brutto

4,86
4,86

5,98
5,98
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rękawice ochronne

RĘKAWICE OCHRONNE RS OPAL 8000

RĘKAWICE OCHRONNE SKYDDA GUIDE 549
• rękawice bawełniane trykotowe;
• kropki z PCV na powierzchni dłoni;
• kolor lamówki wykończeniowej jest uwarunkowany rozmiarem.
Nr katalog.

Rozmiar

140053 a
140054 a
140055 a
140056 a

S
M
L
XL

Cena netto

Cena brutto

7,26
7,26
7,26
7,26

8,93
8,93
8,93
8,93

• rękawice ochronne powlekane szczelnąą
warstwą nitrylu w kolorze niebieskim;
• pokrycie nitrylem zapewnia olejoodpor-ność i wodoodporność;
• dzianina bawełniana;
• zakończone mankietem;
• część chwytna i wierzch całkowicie
powlekane nitrylem;
• zgodne z normami: EN420 , EN388.
Nr katalog.

140065 a

Cena netto

Cena brutto

15,50

19,07

RĘKAWICE OCHRONNE MAXIFOAM ATG 34-900
• rękawice nylonowe, bezszwowe, powlekane zanurzeniowo spienionym nitrylem;
• do zastosowań ogólnych w środowisku zaolejonym i brudnym;
• powierzchnia rękawicy zaprojektowana w taki sposób, by odprowadzać olej dla zapewnienia lepszego chwytu, lekkie
pokrycie rękawicy poprawia jej elastyczność i manualność;
• MaxiFoam® Lite ma poziom 3 odporności na ścieranie oraz dobrą odporność na pozostałe czynniki mechaniczne, przesiąkanie nitrylu na wewnętrzną część wkładu nylonowego nie występuje w ogóle lub występuje w minimalnym stopniu, co
redukuje ryzyko podrażnień oraz zwiększa komfort noszenia rękawic;
• dobra chwytność w środowisku wilgotnym oraz suchym;
• zastosowanie: prace montażowe, manipulacja i montaż zaolejonych komponentów, drobnych elementów, łożysk, tulei, itp.;
• zgodne z normą EN388.
Nr katalog.

Rozmiar

140052 a
140051 a
140050 a

M
L
XL

Cena netto

Cena brutto

23,90
23,90
23,90

29,40
29,40
29,40

RĘKAWICE OCHRONNE SUPRA FLEX GREEN
• rękawice plecione metodą bez szwów igłą o grubości
13 „gauge” z przędzy szklanej, nylonowej oraz elastyny
(spandex);
• gotowe rękawice powleka się polichlorkiem winylu opatentowaną technologią HPT (Hydropelent Technology®);
• powłoka z PCV jest trwała, wytrzymała i giętka;
• zapewnia doskonały chwyt w środowisku suchym i
zaolejonym;
• dobra odporność na ścieranie i rozdarcie;
• zgodne z normami EN388, EN420.

RĘKAWICE OCHRONNE SUPRA FLEX GREY

• rękawice plecione metodą bez szwów z przędzy nylonowej oraz elastyny (spandex);
• powlekane spienioną pianką nitrylową;
• pianka nitrylowa gwarantuje dobre dopasowanie do ręki,
komfort użytkownika oraz manualność;
• cienkie, zapewniają dobre czucie trzymanego przedmiotu;
• dobra odporność na ścieranie i rozdarcie;
• zgodne z normami EN388, EN420.
Nr katalog.

Rozmiar

Nr katalog.

Rozmiar

Nr katalog.

Rozmiar

140072 a
140073 a
140074 a
140075 a

S
M
L
XL

140076 a
140077 a
140078 a
140079 a

S
M
L
XL

140068 a
140069 a
140070 a
140071 a

S
M
L
XL

RĘKAWICE OCHRONNE SUPRA FLEX BLUE
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Cena netto

Cena brutto

24,24
24,24
24,24
24,24

29,82
29,82
29,82
29,82

Cena netto

Cena brutto

32,24
32,24
32,24
32,24

39,66
39,66
39,66
39,66

• rękawice antyprzepięciowe, zakończone zintegrowanym
ściągaczem;
• bezszwowy wkład dziany z wysokoodpornych technicznych włókien;
• część chwytna powlekana popielatym poliuretanem;
• wysokoodporne włókna techniczne, odporna na przecieranie i rozdarcia;
• poliuretan doskonale dopasowuje się do dłoni;
• zgodne z normami EN388, EN420.
Cena netto

Cena brutto

15,66
15,66
15,66
15,66

19,26
19,26
19,26
19,26

ARTYKUŁY BHP
rękawice ochronne

14

RĘKAWICE OCHRONNE RS ULTRA TEC GREY
RĘKAWICE OCHRONNE SAFETY HEAVY STRONGER
• rękawice wykonane z materiałów naturalnych – dwoina
bydlęca i bawełna;
• wierzch wykonany z grubego drelichu;
• technologia szycia - dłoń i kciuk z jednego płata skóry
bez przeszyć;
• dwoina bydlęca odporna mechanicznie;
• podszewka wykonana z naturalnego włókna, wchłania
pot, co zapewnia wygodę;
• przedłużany mankiet dodatkowo chroni przedramię;
• zgodne z normami EN 388, EN420.
Nr katalog.

Rozmiar

140090 a

XL

Cena netto

Cena brutto

16,52

20,32

RĘKAWICE OCHRONNE RS ULTRA TEC
• uniwersalne, niezwykle manualne i chwytne rękawice
montażowe;
• bezszwowy i bezuciskowy, dziany (grubość ściegu 15G)
wkład wykonany z białego nylonu, powleczony w części
chwytnej białym poliuretanem;
• znakomita chwytność w suchym i wilgotnym, środowisku
- dzięki porowatej strukturze poliuretanu;
• cienkie rękawice, wyróżniające się większą elastycznością w obszarze palców oraz ogólną wygodą i precyzją;
• zgodne z normami EN388, EN420.
Nr katalog.

Rozmiar

140061 a
140062 a
140063 a
140064 a

XS
M
L
XL

Cena netto

Cena brutto

4,50
4,50
4,50
4,50

5,54
5,54
5,54
5,54

• rękawice ochronne wykonane z miękkiego szarego
włókna nylonowego, część chwytna pokryta jest
poliuretanem;
• posiadają wysoką odporność na zużycie oraz rozdarcie;
• rękawice przeznaczone w szczególności do prac
montażowych;
• wykonane z nylonu, dzięki czemu dobrze dopasowują się
do kształtu dłoni;
• powleczone elastycznym i szorstkim lateksem zapewniającym dobrą chwytność;
• rękawice bezpyłowe, dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologicznie formuły WaterPU wykonane bez
użycia silikonów i nie zostawiają śladów na powierzchniach, nawet na szkle;
• wysoki komfort pracy oraz zmniejszona potliwość dłoni
dzięki połowicznemu zalaniu rękawicy;
• zgodne z normami EN 388.
Nr katalog.

Rozmiar

140066 a
140067 a

S
L

Cena netto

Cena brutto

4,80
4,80

5,90
5,90

RĘKAWICE OCHRONNE ANSELL SOL-VEX 37-675
• rękawice zapewniają dobrą chwytność dzięki wytłoczonej
strukturze antypoślizgowej, komfort i wchłanianie
potu dzięki bawełnianemu ﬂokowi, a także ochronę
chemiczną;
• dedykowane do prac przy użyciu kwasów i zasad, przy
malowaniu natryskowym, przemysłowym czyszczeniu i
konserwacji;
• rękawice nitrylowe o grubości 0,38 mm i długości 330
mm;
• wnętrze ﬂokowane bawełną;
• część chwytna wykończona antypoślizgową strukturą
typu „łacha piachu”;
• antystatyczne;
• zgodne z normami EN420, EN388 (4,1,0,1), EN374,
EN1149.
Nr katalog.

Rozmiar

140040 a
140041 a
140042 a

M
L
XL

Cena netto

Cena brutto

14,36
14,36
14,36

17,66
17,66
17,66

RĘKAWICE OCHRONNE ANSELL TNT BLUE 92-670
• jednorazowe, diagnostyczne, cienkie, rękawice zapewniające wyjątkowe właściwości chemiczne i mechaniczne, komfort oraz zręczność manualną;
• zastosowania: przemysł chemiczny, służby ratunkowe,
elektronika, praca z drobnymi elementami;
• wykonane w 100% z nitrylu, teksturowane końce
palców, bezpudrowe, zawinięty mankiet;
• oburęczne;
• grubość 0,1 mm;
• długość 240 mm;
• zgodne z normami EN420, EN374.
Nr katalog.

Rozmiar

140046 a
140047 a
140048 a
140049 a

S
M
L
XL

Cena netto

Cena brutto

87,24
87,24
87,24
87,24

107,31
107,31
107,31
107,31

RĘKAWICE OCHRONNE ANSELL VERSATOUCH
BBOX 92-200
• jednorazowe, diagnostyczne, cienkie, rękawice - idealne
do pracy przy obróbce wszelkiego rodzaju tłustych produktów spożywczych, zapewniają ograniczoną ochronę
chemiczną;
• wykonane w 100% z nitrylu, teksturowane końce
palców, bezpudrowe, zawinięty mankiet;
• oburęczne;
• grubość 0,075 mm;
• długość 240mm;
• zgodne z normami EN420, EN374.
Nr katalog.

Rozmiar

140043 a
140044 a
140045 a

M
L
XL

Cena netto

Cena brutto

48,46
48,46
48,46

59,61
59,61
59,61
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DOZOWNIKI
NA RĘCZNIKI PAPIEROWE
RĘCZNIKI PAPIEROWE
DOZOWNIKI
DO PAPIERU TOALETOWEGO

520-522
520-524
520-522

MYDŁA W PŁYNIE
DOZOWNIKI MYDŁA W PŁYNIE
PAPIER TOALETOWY
CHEMIA GOSPODARCZA

520-522, 525, 527
520-522
520-524
525-528, 530-531

HIGIENICZNE, OPATRUNKOWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI
15 ARTYKUŁY
dozowniki | ręczniki papierowe | papier toaletowy | mydło
RĘCZNIK KATRIN PLUS ZIG
ZAG 2 100645

RĘCZNIK KATRIN CLASSIC
ZIG ZAG 100621

• ręcznik celulozowy, 2-warstwowy;
• opak. zbiorcze: 150 x 21.
Nr katalog.

Opakowanie

850299 a

150 listków x 21 bund

DOZOWNIK DO RĘCZNIKÓW SKŁADANYCH KATRIN
INCLUSIVE

RĘCZNIK KATRIN BASIC
ZIG ZAG 16174

• zamykany na kluczyk;
• z tworzywa ABS.

• ręcznik naturalny, 2-warstwowy;
• opak.zbiorcze 146 x 20.

Nr katalog.

Kolor

850331 a
850332 a

90168 biały
92063 czarny

Cena netto Cena brutto

186,30
186,30

229,15
229,15

Nr katalog.

• ręcznik biały, 2-warstwowy;
• opak. zbiorcze: 150 x 21.
Cena netto Cena brutto

115,89

142,54

114,39

Cena netto Cena brutto

99,32

122,16

Nr katalog.

Rodzaj

850260 a
850261 a

zielony
szary

Cena netto Cena brutto

53,36
53,36

65,63
65,63

RĘCZNIK MINI KATRIN
BASIC S2 43328

RĘCZNIK MINI KATRIN
PLUS S2 2634

• ręcznik naturalny, 2-warstwowy;
• długość 70 m.

• celulozowy, 2-warstwowy.
• długość 65 m.
Cena netto Cena brutto

850303 a

150 listków x 21 bund

• makulaturowy, 1-warstwowy;
• zielony lub szary;
• opakowanie zbiorcze 200 x 20.

93,00

Nr katalog.

Opakowanie

850300 a

RĘCZNIK ZZ CLIRO

Cena netto Cena brutto

850350 a

Nr katalog.

135,64

166,84

Nr katalog.

Cena netto Cena brutto

850351 a

101,61

124,98

DOZOWNIK DO RĘCZNIKÓW
ÓW
W ROLI KATRIN INCLUSIVE MINI / MAXI
• zamykany na kluczyk;
• wykonany z tworzywa ABS.
Zamykany na kluczyk; wykonany z tworzywa ABS.
Nr katalog.

Rodzaj

Kolor

850326 a
850327 a
850324 a
850328 a

Mini
Mini
Maxi
Maxi

90106 biały
92100 czarny
90120 biały
92124 czarny

Cena netto Cena brutto

129,84
129,84
167,48
167,48

159,70
159,70
206,00
206,00

RĘCZNIK MAXI KATRIN
PLUS M2 44762

RĘCZNIK MAXI KATRIN
BASIC M2 43327

• ręcznik celulozowy, 2-warstwowy;
• długość 170 m.

• ręcznik naturalny, 2-warstwowy;
• długość 150 m.

Nr katalog.

Cena netto Cena brutto

850042 a

184,41

Nr katalog.

Kolor

850333 a
850334 a

90069 biały
92148 czarny

Cena netto Cena brutto

111,02
111,02

136,55
136,55

Cena netto Cena brutto

850352 a

101,61

PAPIER TOALETOWY
KATRIN 2498

• celuloza, 2-warstwowy;
• długość 100 m;
• papier jumbo;
• opak. 12 szt.

• biały, 2-warstwowy;
• długość 100 m;
• papier jumbo;
• opak. 12 szt.
Cena netto Cena brutto

850319 a

• zamykany na kluczyk;
• wykonany z tworzywa ABS.

Nr katalog.

PAPIER TOALETOWY
KATRIN 2511

Nr katalog.

DOZOWNIK DO PAPIERU TOALETOWEGO KATRIN
INCLUSIVE

226,82

93,34

114,81

PAPIER TOALETOWY
KATRIN 2481

63,59

78,22

• makulaturowy, 1-warstwowy;
• długość 130 m;
• opak. 12 szt.
Cena netto Cena brutto

850320 a

Cena netto Cena brutto

850325 a

PAPIER TOALETOWY CLIRO
51855

• naturalny, 1-warstwowy;
• długość 150 m;
• papier jumbo;
• opak. 12 szt.
Nr katalog.

Nr katalog.

124,98

66,23

81,46

Nr katalog.

Cena netto Cena brutto

850321 a

29,66

36,48

DOZOWNIK KATRIN INCLUSIVE
DO MYDŁA W PŁYNIE I PIANIE
• zamykany na kluczyk;
• wykonany z tworzywa ABS;
• pojemność 500/1000 ml.
Nr katalog.

Pojemność Kolor

850335 a
850337 a
850336 a
850338 a

500 ml
500 ml
1000ml
1000ml

520

90205 biały
92186 czarny
90229 biały
92209 czarny

Cena netto Cena brutto

71,50
71,50
103,50
103,50

87,95
87,95
127,31
127,31

WKŁAD DO DOZOWNIKA KATRIN

WKŁAD DO DOZOWNIKA
WNIKA
KA KA
KATRI
KATRIN
N

• mydło w płynie do rąk;
• pojemność 500/1000 ml.

• mydło w pianie doo rąk;
• pojemność 500/1000 ml.

Nr katalog.

Rodzaj

850286 a
850290 a

88059 1000 ml
88141 500 ml

Cena netto Cena brutto

21,70
15,61

26,69
19,20

Nr katalog.

Rodzaj

850287 a
850291 a

95427 1000 ml
95428 500 ml

Cena netto Cena brutto

37,64
29,48

46,30
36,26

ARTYKUŁY HIGIENICZNE, OPATRUNKOWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI
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RĘCZNIK KATRIN PLUS
SYSTEM TOWEL 46005

RĘCZNIK KATRIN CLASSIC
SYSTEM TOWEL 46010

• ręcznik celulozowy, 2-warstwowy;
• długość 100m;
• opak. zbiorcze 6 rolek.
Nr katalog.

• ręcznik biały, 2-warstwowy;
• długość 160 m;
• opak. zbiorcze 6 rolek.
Cena netto

Cena brutto

204,18

251,14

Cena netto

Cena brutto

213,11

262,13

850306 a

DOZOWNIK KATRIN INCLUSIVE SYSTEM TOWEL
• dozownik do ręczników w roli;
• zamykany na kluczyk;
• z tworzywa ABS.
Nr katalog.

Kolor

850329 a
850330 a

90045 biały
92025 czarny

Cena netto Cena brutto

489,27
489,27

601,80
601,80

Nr katalog.

850308 a

Nr katalog.

Kolor

850354 a
850355 a

104582 biały
104605 czarny

Cena netto Cena brutto

129,84
129,84

159,70
159,70

Cena brutto

237,27

291,84

Cena netto

Cena brutto

254,41

312,92

PAPIER TOALETOWY
KATRIN CLASSIC SYSTEM
TOILET 800 15600
• papier biały, 2-warstwowy;
• długość 96 m;
• opak. zbiorcze 36 szt.
Cena netto

Cena brutto

6,75

8,30

Cena netto

Cena brutto

235,59

289,78

850310 a

Nr katalog.

Cena netto

850307 a

• ręcznik naturalny, 1-warstwowy;
• długość 180m;
• opak. zbiorcze 6 rolek.

• papier celulozowy, 2-warstwowy;
• długość 85 m;
• opak. zbiorcze 36 szt.

• dozownik do papieru toaletowego;
• zamykany na kluczyk;
• z tworzywa ABS.

Nr katalog.

RĘCZNIK KATRIN BASIC
SYSTEM TOWEL 46020

PAPIER TOALETOWY
KATRIN PLUS SYSTEM
TOILET 15605

DOZOWNIK KATRIN INCLUSIVE SYSTEM TOILET

15

Nr katalog.

850356 a

PAPIER TOALETOWY
KATRIN BASIC SYSTEM
TOILET 15615
• papier naturalny, 1-warstwowy;
• długość 115 m;
• opak. zbiorcze 36 szt.
Nr katalog.

850357 a

DOZOWNIK KATRIN INCLUSIVE
DO MYDŁA W PŁYNIE I PIANIE
• zamykany na kluczyk;
• wykonany z tworzywa ABS;
• pojemność 500/1000 ml.
Nr katalog.

Pojemność Kolor

850335 a
850337 a
850336 a
850338 a

500 ml
500 ml
1000ml
1000ml

Cena netto Cena brutto

90205 biały
92186 czarny
90229 biały
92209 czarny

71,50
71,50
103,50
103,50

87,95
87,95
127,31
127,31

PAPIER TOALETOWY KATRIN 16525
• super biały, klejony, 3-warstwowy;
• długość 17,3 m;
• opak. zbiorcze 56 szt.
Nr katalog.

850353 a

Cena netto

Cena brutto

105,39

129,63

WKŁAD DO DOZOWNIKA KATRIN

WKŁAD DO DOZOWNIKA
WNIKA KATRI
KATRIN

• mydło w płynie do rąk;
• pojemność 500/1000 ml.

• mydło w pianie do rąk;
• pojemność 500/1000 ml.

Nr katalog.

Rodzaj

850286 a
850290 a

88059 1000 ml
88141 500 ml

Cena netto Cena brutto

21,70
15,61

26,69
19,20

Nr katalog.

Rodzaj

850287 a
850291 a

95427 1000 ml
95428 500 ml

Cena netto Cena brutto

37,64
29,48

PAPIER TOALETOWY KATRIN 11296

PAPIER TOALETOWY KATRIN 12555

• celuloza, 2-warstwowy;
• długość 18,7 m;
• papier mały konsumencki;
• opak. zbiorcze 40 szt.

• biały, klejony, 3-warstwowy;
• długość 19 m;
• 160 listków;
• opak. 16 szt.

Nr katalog.

850283 a

Cena netto

Cena brutto

51,55

63,41

Nr katalog.

850323 a

46,30
36,26

Cena netto

Cena brutto

28,50

35,06
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DOZOWNIK Z SENSOREM DO RĘCZNIKÓW W ROLCE
TORK

• dozownik do mydła w piance Tork z linii Elevation sprawdzi się w każdej łazience;
• jest łatwy w użyciu i zapewnia wysoki poziom higieny
dla wszystkich użytkowników, oraz ogromną wydajność2500 dawek;
• kolor biały;
• wymiary: 28,6 x 11,3 x 10,5 cm.
Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

94,36

116,06

610070 a

• bezdotykowy system dozowania ręczników;
• gwarantowane dozowanie odcinek po odcinku;
• wykonany ze stali nierdzewnej;
• zabezpieczony specjalną powłoką.

MYDŁO W PIANIE TORK

DOZOWNIK DO MYDŁA W PIANIE TORK

• delikatne mydło w pianie;
• 1 butelka = 2500 dawek.
Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

56,39

69,36

610038 a

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

610040 a

1.270,73

1.563,00

RĘCZNIK W ROLCE TORK REFLEX™
• wkład do dozownika;
• biały, 1 warstwowy;
• posiada atest do kontaktu z żywnością;
• opakowanie 6 rolek;
• każda rolka to 300 m = 857 odcinków.
Nr katalog.

610014 a

RĘCZNIK W ROLCE TORK MATIC SOFT
• wysokiej jakości 2-warstwowy biały ręcznik, wykonany w
100% z celulozy;
• długość rolki 150 m i 600 odcinków;
• opakowanie 6 rolek.

Cena netto

Cena brutto

192,27

236,49

610041 a

Cena netto

Cena brutto

262,52

322,90

Cena netto

Cena brutto

173,02

212,81

CZYŚCIWO PAPIEROWE DO TRUDNYCH ZABRUDZEŃ
TORK

DOZOWNIK DO RĘCZNIKÓW CENTRALNIE
DOZOWANYCH TORK REFLEX™
• dzięki dozowaniu pojedynczych odcinków dozownik
ogranicza zużycie ręczników nawet o 37%;
• obsługa jedną ręka ułatwia korzystanie z dozownika;
• kolor biały;
• wymiary: 31,0 x 25,2 x 24,0 cm.

• wielozadaniowe, uniwersalne 2-warstwowe czyściwo
celulozowe;
• dobrze wchłania i usuwa oleje, brud i wodę;
• dopuszczalne do kontaktu z żywnością;
• długość rolki 184 m i 800 odcinków;
• opakowanie 2 rolki.

Nr katalog.

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

252,61

310,71

610073 a

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

72,55

89,24

610042 a

DOZOWNIK DO PAPIERU
TOALETOWEGO TORK SMARTONE®
• dozownik do papieru toaletowego w roli
to wydajny i bardzo wytrzymały system
dozowania, przeznaczony do łazienek o
dużym natężeniu ruchu;
• dozowanie pojedynczych odcinków
pomaga ograniczyć zużycie o nawet
40% w porównaniu do tradycyjnych dozowników do rolek jumbo - jedna rolka
= 1150 odcinków;
• kolor biały;
• wymiary: 26,9 x 26,9 x 15,6 cm.
Nr katalog.

610071 a
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PAPIER TOALETOWY TORK SMARTONE®
• biały, 2 warstwy;
• rolka= 207m= 1150 odcinków;
• opakowanie 6 rolek.
Cena netto

Cena brutto

161,32

198,42

Nr katalog.

610072 a

ARTYKUŁY HIGIENICZNE, OPATRUNKOWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI
papier toaletowy | ręczniki papierowe | chusteczki

PAPIER TOALETOWY VELVET DELIKATNIE BIAŁY
• trzy warstwy miękkiej bibułki połączonej delikatnym, tłoczonym wzorem z postaciami
niedźwiadków;
• każdy listek to optymalne połączenie wytrzymałości i aksamitnej miękkości papieru
Velvet;
• wykonany w 100% z celulozy.
Nr katalog.

Opakowanie

660001 a
660002 a

4 szt.
8 szt.

Cena netto

Cena brutto

7,80
14,16

9,59
17,42
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PAPIER TOALETOWY VELVET RUMIANEK I ALOES
• wykonany z trzech warstw delikatnej bibułki;
• miękki i ma łagodny, inspirowany naturą zapach;
• dzięki eleganckim tłoczeniom oraz nadrukowi stanowi też idealną dekorację łazienki;
• wykonany w 100% z celulozy;
• opakowanie 8 szt.
Nr katalog.

660003 a

Cena netto

Cena brutto

14,16

17,42

RĘCZNIK VELVET CZYSTA BIEL NAJDŁUŻSZY
• ręcznik jest długi, chłonny i wytrzymały;
• niezastąpiony w kuchni;
• idealnie nadaje się do osuszania warzyw i owoców, przygotowywania posiłków, gotowania i pieczenia;
• doskonale odsącza tłuszcz i wodę;
• produkt ma świadectwo PZH zezwalające na kontakt z żywnością;
• ponadto ręcznik jest niezastąpiony przy sprzątaniu – szybko oraz skutecznie usuwa
plamy i zabrudzenia;
• opakowanie 2 szt.
Nr katalog.

660005 a

Cena netto

Cena brutto

9,27

11,40

RĘCZNIK PAPIEROWY VELVET TURBO
• nowy ręcznik papierowy Velvet Turbo to propozycja dla osób ceniących wyjątkową chłonność ręcznika oraz bardzo dużą liczbę listków, które wystarczają na wiele dni;
• ręcznik jest- bardzo chłonny i wytrzymały, a przy tym superwydajny;
• idealnie nadaje się do kuchni – szybko i skutecznie usuwa plamy i zabrudzenia oraz
rewelacyjnie sprawdza się przy sprzątaniu blatów i szafek kuchennych;
• ponadto ręcznik jest niezastąpiony w generalnych porządkach całego domu lub mieszkania, co więcej, listki ręcznika mają lekko niebieski kolor, który umila sprzątanie.
Nr katalog.

660004 a

Cena netto

Cena brutto

21,05

25,89

PAPIER TOALETOWY NAWILŻANY VELVET RUMIANEK
• nawilżany papier toaletowy Velvet z rumiankiem i aloesem to nowy standard codziennej
higieny;
• produkt może być stosowany po każdym skorzystaniu z toalety – używany wraz z papierem suchym zapewnia uczucie świeżości i czystości każdego dnia;
• dzięki delikatnej formule, ekstraktom roślinnym, właściwemu pH i zawartości kwasu
mlekowego jest odpowiedni do pielęgnacji miejsc intymnych;
• można go bez obaw spłukiwać w toalecie, ponieważ jest biodegradowalny tak jak zwykły
papier toaletowy;
• opakowanie ma wygodne zamknięcie z klapką, która zabezpiecza produkt przed
wysychaniem;
• w środku znajdują się 42 miękkie listki papieru nawilżanego Velvet.

CHUSTECZKI KOSMETYCZNE VELVET BALSAM

Nr katalog.

Nr katalog.

660007 a

Cena netto

Cena brutto

9,45

11,62

• aksamitnie miękkie i delikatne chusteczki Velvet z balsamem dają uczucie jedwabistości
i gładkości, dzięki czemu są łagodne dla skóry i chronią nos przed otarciami, przynosząc
ulgę nawet podczas nasilonego i uciążliwego kataru;
• dzięki trzem warstwom specjalnie wyselekcjonowanej bibuły zapewniają wyjątkową
chłonność i wytrzymałość;
• wygodne opakowanie zawierające 70 wysokiej jakości chusteczek okaże się niezastąpione zwłaszcza podczas objawów alergii i przeziębienia;
• 100-procentowa celuloza;
• produkt przebadany dermatologicznie;
• posiada atest PZH.
660006 a

Cena netto

Cena brutto

6,84

8,41
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Ręczniki składane ZZ
100% CELULOZA
■ Kolor: biały
■ Warstwy: 2 (2x18 g/m2)
■ Ilość listków: 150
■ Bardzo chłonne i wytrzymałe
Nr katalog.

980876 a

PRODUKTY HIGIENICZNE NEXXT
Produkty higieniczne Nexxt cechują się wysoką jakością.
Wykonane są z grubego, wydajnego i zarazem delikatnego
papieru. Idealnie nadają się do wykorzystania w biurach i
innych miejscach pracy.

Cena netto

Cena brutto

108,91

133,96

Cena netto

Cena brutto

82,75
57,55
58,86

101,78
70,79
72,40

Cena netto

Cena brutto

9,45
14,39

11,62
17,70

Ręczniki składane ZZ
100% MAKULATURA
■ Kolor: biały/szary/zielony
■ Warstwy: 1 (36 g/m2)
■ Ilość listków: 200
■ Posiada Certyﬁkat BRC CP

Ręczniki kuchenne
PREMIUM (2 rolki)

Nr katalog.

Kolor

980877 a
980879 a
980878 a

biały
szary
zielony

100% CELULOZA
■ Ilość warstw: 2 (2x18 g/m2)

Ręcznik kuchenny
MAXI / MAXI PLUS

■ Ilość listków: 50

100% CELULOZA

■ Kolor: Biały

■ Długość rolki: 10 m

■ Kolor: Biały

■ Wysokość rolki: 220 mm

■ Ilość warstw: 2 (2x18 g/m2)

■ Wysokiej jakości papier
Nr katalog.

980870 a

■ Ilość listków: 300 / 500
Cena netto

Cena brutto

4,05

4,98

■ Długość rolki: 60 m / 100 m
■ Wysokość rolki: 220 mm
■ Nie rozrywa się, nie roluje

Papier toaletowy
PREMIUM (8 rolek)

Nr katalog.

Typ

980871 a
980883 a

maxi
maxi-plus

100% CELULOZA
■ Kolor: Biały
■ Ilość listków: 150

Papier toaletowy
JUMBO (12 rolek)

■ Długość rolki: 15 m

100% CELULOZA

■ Ilość warstw: 3 (3x15,5 g/m2)

■ Duża wydajność i miękkość
Nr katalog.

980872 a

■ Ilość warstw: 2 (2x15,5 g/m2)
Cena netto

Cena brutto

11,73

14,43

980874 a

100% CELULOZA
■ Ilość warstw: 2 (2x15,5 g/m2)

Cena brutto

66,84

82,21

Cena netto

Cena brutto

50,43

62,03

100% MAKULATURA

■ Ilość listków: 150

■ Ilość warstw: 1 (32 g/m2)

■ Długość rolki: 15 m

■ Długość rolki: 120 m

■ Bardzo chłonny i wytrzymały
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Cena netto

Papier toaletowy
JUMBO (12 rolek)

■ Kolor: Biały

980873 a

■ Delikatny i miękki
Nr katalog.

Papier toaletowy
STANDARD (8 rolek)

Nr katalog.

■ Długość rolki: 120 m

■ Posiada Certyﬁkat BRC CP
Cena netto

Cena brutto

9,11

11,21

Nr katalog.

980875 a
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PROFESJONALNE
ŚRODKI CZYSTOŚCI
DO BIUR I MIEJSC PRACY
PRODUKT REKOMENDOWANY WŚRÓD PROFESJONALISTÓW
MYDŁO DO RĄK

Marka Nexxt Professional została stworzona, aby spełnić oczekiwania nawet
najbardziej wymagających klientów. Skład każdego produktu opracowano,
aby szybko i precyzyjnie usunąć wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Dodatkowo,
środki czystości marki Nexxt opracowane są zgodnie z rozporządzeniem Unii
Europejskiej, dzięki temu można je bezpiecznie stosować w miejscach pracy.

Idealne do codziennego
użytku. Dzięki specjalnej
formule doskonale myje
i pielęgnuje skórę. Zawiera
glicerynę – składnik
o działaniu nawilżającym.
Poj. 500 ml,
5L

AEROZOL DO MEBLI

AKTYWNA PIANKA
DO KUCHNI

AKTYWNY PŁYN
DO SZYB I LUSTER

Skoncentrowana,
uniwersalna pianka
przeznaczona do
czyszczenia i pielęgnacji
powierzchni kuchennych.
Doskonale usuwa
zalegające osady
z tłuszczów, oleje
i inne zabrudzenia.
Poj. 500 ml,
5L

Specjalistyczny środek
przeznaczony do
czyszczenia szyb, luster
i innych powierzchni
szklanych (blaty,
przeszklenia w drzwiach,
szafach itp.). Specjalna
technologia zapewnia, że
czyszczona powierzchnia
jest pozbawiona smug
i zacieków.
Poj. 1 L,
5L

AKTYWNA PIANKA
DO ŁAZIENKI

MLECZKO
DO KUCHNI I ŁAZIENKI

ODŚWIEŻACZ
POWIETRZA

Profesjonalny środek do
mycia łazienek i urządzeń
sanitarnych. Szczególnie
zalecany do umywalek,
kabin prysznicowych oraz
pozostałej armatury
łazienkowej. Działa szybko
i skutecznie.
Poj. 500 ml,
5L

Specjalistyczne mleczko
przeznaczone do utrzymania
czystości w kuchni i łazience.
W łatwy sposób usuwa
uporczywy brud, naloty
z kamienia, osady oraz
wszelkiego rodzaju
przebarwienia.
Poj. 750 ml

Unikalna kompozycja
zapachowa odświeżacza
powietrza w sprayu.
Idealna formuła eliminuje
nieprzyjemne zapachy,
pozostawiając uczucie
świeżości.
Poj. 430 ml

AKTYWNY ŻEL DO WC

AKTYWNY PŁYN
DO PODŁÓG

PŁYN DO NACZYŃ

Aktywny żel do utrzymania
czystości w toaletach.
Dzięki odpowiednio
dobranym składnikom
z łatwością usuwa brązowe
naloty i nieprzyjemny
zapach.
Poj. 750 ml,
5L

Nr katalog.

Produkt

Pojemność

980823 a
980824 a
980825 a
980826 a
980827 a
980828 a
980829 a
980830 a
980831 a
980832 a
980833 a
980834 a
980835 a
980836 a
980837 a
980838 a
980839 a

aktywna pianka do kuchni
aktywna pianka do kuchni
aktywny płyn do szyb i luster
aktywny płyn do szyb i luster
aktywna pianka do łazienki
aktywna pianka do łazienki
mleczko do kuchni i łazienki
aktywny żel do WC
aktywny żel do WC
aktywny płyn do podłóg
aktywny płyn do podłóg
mydło do rąk
mydło do rąk
aerozol do mebli
odświeżacz powietrza
płyn do naczyń
płyn do naczyń

500 ml
5l
1l
5l
500 ml
5l
750 ml
750 ml
5l
1l
5l
500 ml
5l
250 ml
430 ml
500 ml
5l

Specjalnie opracowana
formuła preparatu
myjąco-pielęgnującego do
bieżącego utrzymania
czystości podłóg. Zalecany
do mycia powierzchni
z płytek gresowych, glazury
i terakoty, kamienia oraz
podłóg z tworzyw
laminowanych.
Poj. 1 L,
5L
Cena netto

Cena brutto

10,20
57,30
11,77
38,61
9,52
55,57
12,00
8,98
49,98
9,23
35,11
6,70
45,25
11,70
13,55
6,16
41,80

12,55
70,48
14,48
47,49
11,71
68,35
14,76
11,05
61,48
11,35
43,19
8,24
55,66
14,39
16,67
7,58
51,41

Każdy produkt marki Nexxt posiada "Kartę Charakterystyki
Produktu" zgodnie z wymogami Rozporządzenia REACH
Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego.

Delikatny aerozol do
pielęgnacji mebli. Dzięki
nowoczesnej technologii
z łatwością usuwa kurz,
ślady dłoni, zatłuszczenia
i pozostały brud. Użycie
preparatu zapewnia efekt
antystatyczny.
Poj. 250 ml

Profesjonalny płyn do
ręcznego mycia naczyń
na bazie anionowych
i amfoterycznych środków
powierzchniowo czynnych.
Poj. 500 ml,
5L

jakość gwarantowana przez
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Profesjonalna
chemia czyszcząca
Produkty CLINEX
CLIN znajdują szerokie zastosowanie w biurach, restauracjach, hotelach,
szkołach, zakładach przemysłowych, myjniach czy budynkach użyteczności publicznej.
Spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów zarówno w Polsce
jak i za granicą. Ich jakość potwierdzają certyfikaty jakości ISO 9001oraz wiarygodności
biznesowej. Powstają w polskiej fabryce z wykorzystaniem najnowszych technologii
i komponentów biodegradowalnych.
Polecamy!

Clinex Wood&Panel

Clinex Floral

Płyn do mycia drewnianych podłóg
i paneli, skoncentrowany
- skoncentrowany płyn do mycia i pielęgnacji
podłóg wodoodpornych, drewnianych jak i
laminowanych
- nie pozostawia smug i zacieków
- pogłębia naturalny kolor, nadaje delikatny połysk
- zawiera polimer, który skraca czas wysychania
i zwiększa zdolność pochłaniania brudu
- chroni przed ponownym zabrudzeniem
- zapobiega przyklejaniu się kurzu i brudu
- nie nawarstwia się, podłoga nie klei się
ppo wielokrotnym zastosowaniu

Płyn do mycia podłóg
- delikatny, przeznaczony do codziennej
pielęgnacji wszelkiego rodzaju
zmywalnych posadzek
- posiada właściwości
zmiękczające wodę
- szybko i równomiernie wysycha,
nie pozostawiając smug,
po zastosowaniu podłoga
nnie jest śliska
- ccz
czyści i delikatnie nabłyszcza,
ppo
pogłębia kolor umytej powierzchni
- dz
ddzięki zawartości silikonów posiada
ddz
działanie antystatyczne - zapobiega
ppr
przyklejaniu się kurzu i brudu
- ppo
pozostawia przyjemny,
długotrwały zapach

Produkt
Prod
ukt
Ocean
Citro
Blush

PPojemność
1l
5l
1l
5l
1l
5l

Nr katalog.
560663 a
560664 a
560667 a
560668 a
560665 a
560666 a

Cena netto
15,53
57,05
15,53
57,05
15,53
57,05

Pojemność
1l
5l

Cena brutto
19,10
70,17
19,10
70,17
19,10
70,17
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Cena netto
5,70
32,26

Cena brutto
7,01
39,68

Cena brutto
21,77
83,32

Preparat do samoczynnego usuwania
zapieczonego tłuszczu i zadymienia
- idealnie rozpuszcza i usuwa nawet najbardziej
zapieczone resztki potraw
- zalecany do skutecznego czyszczenia grilli, piekarników, rożna, rusztów oraz płyt grzewczych, kuchenek
gazowych, patelni, komór wędzarniczych itp.
- doskonale nadaje się do usuwania tłustych,
spieczonych zabrudzeń z różnego rodzaju
powierzchni odpornych na działanie alkaliów
- z atomizerem do równomiernego rozpryskiwania
preparatu cienką warstwą
- nie niszczy powierzchni emaliowanych jednak
nie należy stosować na powierzchniach mało
odpornych na działanie alkaliów
- świetny do mycia szyb kominkowych

Płyn do ręcznego mycia naczyń
- preparat o konsystencji miodu
- mocno skoncentrowany - wydajny
- odczyn ph 9 – posiada właściwości
odtłuszczające
- zawiera zmiękczacz zapewniając
skuteczne mycie
w twardej wodzie
- skuteczny w zimnej i ciepłej wodzie
- odbudowuje barierę lipidową skóry
dłoni
- produkt przebadany dermatologicznie

Nr katalog.
560673 a
560674 a

Cena netto
17,70
67,74

Clinex Grill

Clinex HandWash

Pojemność
500 ml
5l

Nr katalog.
560669 a
560670 a

Pojemność
1l

Nr katalog.
560675 a

Cena netto
24,40

Cena brutto
30,01

ARTYKUŁY HIGIENICZNE, OPATRUNKOWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI
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Clinex Glass Foam
Pianka do mycia szyb, luster
i innych powierzchni gładkich
- do mycia szyb, luster, kryształów, powierzchni
emaliowanych i laminowanych, a także
elementów ze stali nierdzewnej
- na bazie alkoholu i eteru - odtłuszcza
- prawie bezzapachowa, szybko odparowuje
- 2-3 krotnie wydajniejsza dzięki atomizerowi,
który pod ciśnieniem spienia roztwór
zmniejszając ilość rozpylanego płynu
- pianowa formuła pozwala na punktową
aplikację, preparat nie spływa po szybie
- nie wymaga mycia wstępnego, nadaje połysk
- nie zostawia smug

Pojemność
650 ml
5l

Pojemność
ojemność
1l
5l

Nr katalog.
560671 a
560672 a

Cena netto
12,21
53,21

Cena brutto
15,02
65,45

Clinex Scent
C
O
Odświeżacz
powietrza, skoncentrowany
- neutralizuje nieprzyjemne zapachy
- efekt odświeżenia utrzymuje się do 4 dni
- z atomizerem - uwalnia ciecz w postaci mgiełki
- aplikować: za muszlą, w narożach
pomieszczeń, przy podłodze
- do biur, przestrzeni dla palących, pokoi
gościnnych, toalet

Produkt
Hawajska wanilia
Tasmański czar
Alpejska łąka

Pojemność
500 ml
500 ml
500 ml

Cena netto
74,79
74,79
74,79

Cena brutto
91,99
91,99
91,99

Clinex W3 Multi

Clinex W3 Active BIO

Preparat do mycia sanitariatów i łazienek,
skoncentrowany
- na bazie kwasu fosforowego, nie zawiera chloru
- wydajny, w formie wysokowydajnego koncentratu
do natychmiastowego użycia
- o przyjemnym, świeżym zapachu
- do stosowania na wszystkich powierzchniach
odpornych na działanie kwasów
- skutecznie czyści ceramikę łazienkową, fugi,
posadzki, pomieszczenia sanitarne, hale
- usuwa kamień wodny, osady wapienne,
cementowe, urynowe, rdzę, tłuszcze i mydło
- po umyciu czyszczoną powierzchnię należy
dokładnie spłukać wodą!

Preparat do mycia sanitariatów i łazienek
- na bazie kwasu cytrynowego, zawiera składniki
biodegradowalne
- nie uszkadza malowanych proszkowo elementów:
emaliowanych, akrylowych, chromowanych,
niklowanych, plastikowych
- do stosowania na wszystkich powierzchniach
odpornych na działanie kwasów
- o przyjemnym, świeżym aromacie, nie pozostawia
duszącego zapachu typowego dla kwasów
fosforowych stosowanych w popularnych środkach
- ddziała błyskawicznie, przydatny tam, gdzie trzeba
sszy
szybko coś doprowadzić do stanu używania
((np.
np toalety firmowe, pomieszczenia hotelowe)

Nr katalog
katalog.
560676 a
560677 a

Cena netto
21,44
93,16

Cena brutto
26,37
114,59

PPojemność
ojemnośćć
1l
5l

Permatex Fast Orange

Nr katalog.
561384 a

Cena netto
28,35

Cena brutto
34,87

Nr katalog.
katalog
560678 a
560679 a

Cena netto
23,60
100,23

Cena brutto
29,03
123,28

Clinex Liquid Soap

Emulsja do mycia rąk bez użycia wody
- do mycia silnie zabrudzonych rąk
- skutecznie i delikatnie usuwa trudne zabrudzenia
z żywicy, oleju, smaru, atramentu, smoły i innych
- przydatna w zakładach przemysłowych,
warsztatach i przy pracach mechanicznych
- bez rozpuszczalników powodujących
wysuszanie i pękanie skóry
- z gliceryną, lanoliną, aloesem oraz olejem
z jojoby - nawilża skórę
- pozostawia świeży pomarańczowy zapach
- całkowicie biodegradowalna

Pojemność
444 ml

Nr katalog.
560680 a
560681 a
560682 a

Mydło w płynie
- w formie mieszaniny łagodnych substancji
myjących oraz składników chroniących skórę
- nie powoduje podrażnień
- nawilża i zabezpiecza skórę przed
wysuszeniem i pękaniem
- wydajne w użyciu
- bardzo gęsta konsystencja zapobiega
samoistnemu wyciekaniu z dozownika
- o przyjemnym zapachu

Pojemność
500 ml
5l

Nr katalog.
560661 a
560662 a

Cena netto
6,28
31,84

Cena brutto
7,72
39,16
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PREPARAT DO MYCIA POWIERZCHNI E10 NEUTRAL

ŚRODEK CZYSZCZĄCY UNIWERSALNY CITRO GLEAM

• neutralny preparat do codziennego mycia powierzchni;
• antypoślizgowy, nabłyszczający;
• do mycia ręcznego i maszynowego.

• uniwersalny środek czyszczący na bazie owoców
cytrusowych;
• usuwa tłuszcz, olej, atrament, kredki, sadzę itp.

Nr katalog.

Pojemność

Nr katalog.

Pojemność

850339 a
850340 a

1l
5l

850341 a

946 ml

Cena netto

Cena brutto

12,18
51,73

14,98
63,63

PREPARAT DO MYCIA POWIERZCHNI SZKLANYCH
E40 GLASS
• preparat do mycia powierzchni szklanych.
Nr katalog.

Pojemność

850342 a
850343 a

1l
5l

Cena netto

Cena brutto

12,18
51,73

14,98
63,63

PREPARAT DO PIELĘGNACJI MEBLI OFFICE CLEAN
• preparat w sprayu do pielęgnacji mebli laminowanych,
urządzeń biurowych.
Nr katalog.

Pojemność

850344 a

1l

Cena netto

Cena brutto

14,30

17,59

ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO ŁAZIENEK E30 ACID
• kwasowy antybakteryjny środek czyszczący do łazienek;
• usuwa kamień, rdzę, osady;
• pozostawia przyjemny zapach.
Nr katalog.

Pojemność

850345 a
850346 a

1l
5l

528

Cena netto

Cena brutto

12,18
51,73

14,98
63,63

Cena netto

Cena brutto

47,77

58,76

PREPARAT DO MYCIA SZYB GLASS CLEAN
• gotowy preparat w sprayu do mycia szyb, luster, tworzyw
sztucznych.
Nr katalog.

Pojemność

850347 a

1l

Cena netto

Cena brutto

14,23

17,50

MLECZKO DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI MEBLI
POWERSHINE
• mleczko do czyszczenia i pielęgnacji mebli;
• zawiera silikon;
• pozostawia migdałowy zapach;
• do drewna naturalnego, skóry.
Nr katalog.

Pojemność

850348 a

1l

Cena netto

Cena brutto

41,23

50,71

PREPARAT DO PIELĘGNACJI SANITARIATÓW SANI
CLEAN
• gotowy preparat w sprayu do codziennej pielęgnacji
sanitariatów;
• usuwa osady i rdzę, pozostawia przyjemny zapach;
antybakteryjny.
Nr katalog.

Pojemność

850349 a

1l

Cena netto

Cena brutto

14,39

17,70
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REKLAMÓWKI HDPE
Ilość w
opakowaniu

Nr katalog. Rozmiar

981018 a
981019 a
981020 a
981021 a
981022 a
981023 a

16 x 6 x 33 cm – 1 kg 200 szt.
22 x 5 x 40 cm – 3 kg 200 szt.
25 x 6 x 45 cm – 5 kg 200 szt.
28 x 7 x 48 cm – 8 kg 200 szt.
30 x 8 x 55 cm – 10 kg 200 szt.
40 x 12 x 80 cm
100 szt.

Cena
netto

Cena
brutto

4,66
7,32
7,81
12,40
18,12
28,80

5,73
9,00
9,61
15,25
22,29
35,42

REKLAMÓWKI NA ROLCE
Nr katalog.

Max. obciążenie

981024 a 5 kg
981025 a 5 kg

Ilość w
opakowaniu

RĘKAWICE FOLIOWE HDPE
Cena netto

Cena brutto

6,40
5,86

7,87
7,21

Cena netto

Cena brutto

9,62
9,62
9,62
9,62

11,83
11,83
11,83
11,83

160 szt.
190 szt.

Nr katalog.

Rozmiar

Ilość w
opakowaniu

981026 a
981027 a

L
M

100 szt.
100 szt.

Cena netto

Cena brutto

2,35
2,35

2,89
2,89

SZTUĆCE JEDNORAZOWE
Nr katalog.

Rodzaj

Ilość w
opakowaniu

981037 a
981038 a
981039 a
981040 a

widelec
łyżeczka
łyżka
nóż

50 szt.
100 szt.
50 szt.
50 szt.

TALERZ PLASTIKOWY
TIKOWY
Nr katalog. Rodzaj

Ilość w
opakowaniu

Cena netto Cena brutto

jednodzielny
100 szt.
22 cm
981035 a dwudzielny 22 cm 100 szt.
981036 a deserowy 16 cm 100 szt.
981034 a

KUBEK JEDNORAZOWY PP

30,40

37,39

Nr katalog. Kolor

30,40
18,19

37,39
22,37

981031 a biały
200 ml
981032 a transparentny 200 ml

Pojemność

Ilość w
opakowaniu

Cena
netto

Cena
brutto

100 szt.
100 szt.

7,04
7,04

8,66
8,66

KUBEK JEDNORAZOWY PAPIEROWY
KUBEK JEDNORAZOWY TERMICZNY
Nr katalog.

Pojemność

Ilość w
opakowaniu

981028 a

250 ml

25 szt.

Cena netto

Cena brutto

5,04

6,20

Nr katalog.

Pojemność

Ilość w
opakowaniu

981029 a
981030 a

250 ml
300 ml

50 szt.
50 szt.

Cena netto

Cena brutto

12,09
15,93

14,87
19,59

FILIŻANKA DO KAWY
Nr katalog. Kolor

Pojemność

981033 a brązowa 200 ml

Ilość w
Cena netto Cena brutto
opakowaniu

25 szt.

8,52

10,48
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WORKI NA ŚMIECI DOMOWE SUPER MOCNE OFFICE-PRODUCTS
• super mocne worki na śmieci domowe;
• dostępne w wersji: z taśmą ułatwiającą opróżnianie kosza i bez taśmy;
• grubość folii: 25μm worki z taśmą, 24μm worki bez taśmy;
• kolor czarny.

WORKI NA ŚMIECI BIUROWE OFFICE-PRODUCTS
• worki na śmieci biurowe;
• dostępne w wersji: z taśmą ułatwiającą opróżnianie kosza, bez taśmy i wiązane;
• worki Mocne i Standard w kolorze czarnym, Premium w kolorze niebieskim.
Nr katalog.

Rodzaj

Pojemność

Cena brutto

Mocne
Mocne
Mocne
Mocne
Mocne
Mocne
Standard
Standard
Premium z
taśmą
Premium z
taśmą
Premium
wiązane
Premium
wiązane

35 l
35 l
60 l
60 l
120 l
240 l
35 l
60 l

Wymiary
49 x 56 cm
49 x 56 cm
57 x 70 cm
57 x 70 cm
69 x 109 cm
90 x 140 cm
48 x 56 cm
58 x 70 cm

Cena netto

561362 a
561363 a
561364 a
561365 a
561366 a
561367 a
561368 a
561369 a

18μm
20μm
19μm
20μm
28μm
30μm
6,3μm
6,5μm

15 szt.
50 szt.
10 szt.
20 szt.
25 szt.
10 szt.
50 szt.
50 szt.

2,77
7,81
3,05
4,79
15,09
14,53
3,44
6,14

3,41
9,61
3,75
5,89
18,56
17,87
4,23
7,55

35 l

50 x 57 cm

17μm

15 szt.

4,47

5,50

60 l

57 x 72 cm

17μm

10 szt.

4,58

5,63

35 l

50 x 65 cm

13μm

20 szt.

5,28

6,49

60 l

60 x 75 cm

16μm

16 szt.

6,98

8,59

561370 a
561371 a
561372 a
561373 a

Grubość folii Ilość

Nr katalog.

Rodzaj

Pojemność

Wymiary

Ilość

561357 a
561358 a
561359 a
561360 a
561361 a

z taśmą
z taśmą
z taśmą
bez taśmy
bez taśmy

35 l
60 l
120 l
120 l
160 l

46 x 56 cm
57 x 72 cm
67 x 98 cm
66 x 109 cm
90 x 110 cm

15 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.

Cena netto

Cena brutto

6,00
6,19
14,65
6,91
10,60

7,38
7,61
18,02
8,50
13,04

Cena netto

Cena brutto

***
***
***
***

***
***
***
***

Cena netto

Cena brutto

***
***
***
***

***
***
***
***

PŁYN DO WC DOMESTOS
Nr katalog.

Rodzaj

860598 a
860599 a
860605 a
860602 a

Pine 750 ml
Pine 1250 ml
Citrus 1250 ml
Pine 5l

KOSTKA WC BREF POWER ACTIV
Nr katalog.

Rodzaj

860509 a
860510 a

pine 50g
ocean 50g

Cena netto

Cena brutto

***
***

***
***

PŁYN DO CZYSZCZENIA AJAX FLORAL FIESTA
KOSTKA WC DOMESTOS KOSZYK
Nr katalog.

Rodzaj

860600 a
860606 a
860609 a

Atlantic 40g
Pine 40g
Citrus 40g

530

Cena netto

Cena brutto

***
***
***

***
***
***

Nr katalog.

Rodzaj

860511 a
860512 a
860513 a
860514 a

polne kwiaty 1l
kwiaty bzu
konwalie
kwiat laguny
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MLECZKO DO CZYSZCZENIA CIF
Nr katalog.

Rodzaj

860515 a
860516 a

bleach 700 ml
lemon 700 ml
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SPRAY PRONTO
Cena netto

Cena brutto

***
***

***
***

Cena netto

Cena brutto

***
***
***

***
***
***

Nr katalog.

Rodzaj

860506 a
860507 a

Classic do mebli drewnianych 300 ml
Original przeciw kurzowi 300 ml

Cena netto

Cena brutto

***
***

***
***

Cena netto

Cena brutto

***
***

***
***

Cena netto

Cena brutto

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

MYDŁO W PŁYNIE PALMOLIVE
Nr katalog.

Rodzaj

860508 a
860616 a
860617 a

Oliwka 500 ml
Makadamia 500 ml
Mleko i miód 500 ml

PŁYN DO MYCIA NACZYŃ
Ń LUDWIK
Nr katalog.

Rodzaj

860608 a
860607 a

Miętowy 1l
Cytrynowy 1l

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA GLADE
Nr katalog.

Rodzaj

860505 a

Konwalia 300 ml
Japoński ogród
300 ml
Czysta świeżość
300 ml
Lawenda 300 ml
Górskie kwiaty
300 ml

860603 a

Nr katalog.

Rodzaj

860618 a

All in One Lemon
115 szt.

860611 a

PŁYN DO SZYB CLIN WINDOW&GLASS

KAPSUŁKI DO ZMYWARKI FAIRY
Cena netto

Cena brutto

***

***

Nr katalog.

Rodzaj

860517 a
860601 a

Lemon 500 ml
Antypara 500 ml

Cena netto

Cena brutto

860612 a

***
***

***
***

860613 a
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