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Sme tu pre váS
Pôsobíme vo viac ako 13 krajinách Európy
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www.xepap.sk 

Kontaktné údaje:

Xepap, spol. s r. o. 
J. Jesenského 4703 
960 01 Zvolen

IČO: 31 628 605 
IČ DPH: SK2020476711

+421 (0)45 532 1771, 3710, 3711 
obchod@xepap.sk 
nakup@xepap.sk 
marketing@xepap.sk

www.xepap.sk

Osobný odber v centrále spoločnosti



Spoločnosť Xepap, spol. s r. o. a jeho predchodca Papex, 
pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1995. Už 26 rokov 
Xepap poskytuje to, čo každé pracovisko potrebuje. Chce-
me byť presne tam kde sú naši zákazníci a pracovať s nad-
šením, aby sme nesklamali Vašu dôveru.

Ponúkame široký sortiment produktov špičkovej kvali-
ty a služieb na profesionálnej úrovni, ktoré v súčasnosti 
využívajú nielen slovenské ale aj zahraničné spoločnosti.

Medzi nosné produkty našej spoločnosti zaraďujeme 
kancelárske papiere rôznej gramáže a veľkosti, tabelačný 
papier vlastnej výroby, kancelárske potreby a  techniku, 
príslušenstvo k  počítačom, tlačivá, písacie a  archivačné 
potreby, obalový materiál, kancelársky a  kovový nábytok 
a mnoho iného pre Vašu kanceláriu, školu či prevádzku.

Garantujeme kvalitu výrobkov európskych značiek s dl-
horočnou tradíciou od renomovaných výrobcov.

Ponúkame Vám tiež služby našej samostatnej výrobnej 
prevádzky na spracovanie papiera rôznych rozmerov 
a formátov, ktorej výrobný program je plne flexibilný k Va-
šim požiadavkám v tomto sortimente.

PAPIER A VÝROBKY Z PAPIERA

KANCELÁRSKE POTREBY

KANCELÁRSKE VYBAVENIE

TONERY

ŠKOLA A HOBBY

OBČERSTVENIE

DROGÉRIA, HYGIENA, OPP

Sme tu pre Vás už viac ako 25 rokov
Po celý čas Vám ponúkame široký sortiment produktov špičkovej kvality

a služieb na profesionálnej úrovni 



Xepap partner Vášho podnikania

BACK OFFICE

Vieme, že každý zákazník má svoje potreby. My ich za Vás riešime...

OBCHODNÉ ODDELENIE

Každý pracovný deň sú Vám k dis-
pozícií naše obchodné referentky, 
ktoré Vám radi poradia pri objed-
návaní tovaru a  spracujú všetky 
Vaše objednávky.

obchod@xepap.sk

NÁKUPNÉ ODDELENIE

Oddelenie nákupu denne naku-
puje a  vyhľadáva pre Vás tie naj-
lepšie produkty.

nakup@xepap.sk

MARKETINGOVÉ 
ODDELENIE

Tvorba pútavých akcií a  spokoj-
nosť našich zákazníkov. Na marke-
tingu sa staráme o to, aby sa všet-
ky informácie ku Vám dostali tou 
najvhodnejšou formou.

marketing@xepap.sk



Xepap partner Vášho podnikania

OBChOd A lOgIStIKA

LOGISTIKA

Logistické oddelenie zabezpečuje 
rýchle a  bezproblémové vysklad-
nenie tovaru a  zabezpečuje do-
dávku do 48 hodín.

logistika@xepap.sk

OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA

Sme tam kde nás potrebujete. Po-
krytie predaja na celom Slovensku 
Vám zabezpečia naši obchodní 
zástupcovia, ktorí Vám ušetria čas 
aj peniaze pravidelnou starostli-
vosťou.

obchod@xepap.sk

DOPRAVA

Vy objednáte, my doručíme. Doda-
nie tovarov zabezpečujeme vlast-
nou dopravou. Naši vodiči za Vami 
jazdia po celom Slovensku.

doprava@xepap.sk



Sme prOFESIOnálI v oblasti tlače

Pomáhame slabším, preto je naša výroba chráneným pracoviskom. Ušetrite svoje finančné prostriedky a vy-
užite profesionálne tlačiarenské služby v spoločnosti Xepap. Ponúkame Vám kvalitnú digitálnu tlač až do 
formátu SRA3, profesionálne tlačové výstupy už pri malom počte, ako sú vizitky, letáky, katalógy, brožúry, 
plagáty, pozvánky, vstupenky, bloky a iné...

Digitálna tlač umožňuje spracovať tlačový výstup už od 1 kusu, s možnosťou úpravy po vytlačení.
V ponuke máme aj zaujímavý efekt imitácie laku s možnosťou využitia aj ako ochranného prvku.
Nájdete u nás štandardné aj unikátne spracovanie tlačovín, viazanú, šitú aj hrebeňovú väzbu.
Parametre výsledných produktov možno konzultovať priamo v tlačiarni.

Kontakt: tlaciaren@xepap.sk

ODVEZIEME 
PRÁZDNE TONERy

Na životnom prostredí  nám 
záleží, preto sa postaráme 
o  ekologickú likvidáciu tone-
rov za Vás.



Aj my sme

ChránEnÉ prACOVISKO

Čo je chránené pracovisko?
Spoločnosť, ktorá zamestnáva viac ako 20 zamestnancov, je 
povinná uzatvoriť pracovno-právny vzťah s občanom so zdra-
votným postihnutím a to percentuálnym pomerom k počtu 
zamestnancov.

Ale čo ak podnikáte v odvetví, ktoré Vám neumožňuje prijať 
do zamestnania takéto človeka? Musíte platiť.

Alebo nie?

Máme pre Vás dobrú správu. Spoločnosť XEPAP je chráne-
ným pracoviskom. A vďaka tomu pomáhame ľuďom so zdra-
votným postihnutím viesť plnohodnotnejší život a našim od-
berateľom pomáhame pri podnikaní aj tým, že môžu svoje 
finančné prostriedky využiť kúpou užitočných výrobkov našej 
spoločnosti namiesto platenia pokút a príspevkov štátu.

Kúpou produktov našej výroby si môžete jednoducho odpo-
čítať vynaložené prostriedky na kúpu tovarov pri ročnom po-
platku za to, že Váš podnik ľudí so zdravotným postihnutím 
nezamestnáva.

Pomôžme si navzájom a udržme finančné prostriedky urče-
né na podnikanie vo svojich podnikoch.

TLAČIARENSKÉ 
SLUžBy, ktoré 

Vám ponúkame: 

tlač vizitiek

tlač letákov

tlač katalógov

tlač jedálnych lístkov



nAšA prOduKCIA
Spoločnosť Xepap sa zaoberá výrobou tabelačného papiera už od roku 1997.
Tabelačné papiere sa využívajú ako samoprepisovacie viacvrstvové papierové súpravy uľahčujúce vedenie 
evidencie a zároveň šetria náklady na viacpočetné kópie nevyhnutné v rôznych úsekoch výrobno-predajné-
ho úseku.
Tabelačný papier môžete využiť pre poštové poukážky, na evidenciu skladových zásob, ekonomické tlačivá, 
štatistické tlačivá a iné...
Výhodou tabelačného papiera je pohodlné kopírovanie, nízke náklady na kópiu, rôzne počty vrstiev a iné...

Kontakt: vyroba@xepap.sk

NAšA VýROBA 
ZABEZPEČUjE OKREM 
TABELAČNÉHO 
PAPIERA TIEž:

• Tlač brožúr, katalógov, foldrov a skla-
dačiek

• Tlač letákov, pozvánok, plagátov a vý-
roba reklamných bannerov

• Tlač bulletinov, časopisov a iných pu-
blikácií

• Tlač a  výroba vizitiek, samolepiek 
a pohľadníc

• Tlačené materiály, samoprepisovacie, 
s výsekom a netradičné materiály

• Knihárske spracovanie, personifiká-
cia, laminovanie a finalizačné úpravy

Kúpou našich výrobkov, si môžete 
uplatniť úľavu na povinnom podiele 
zamestnávania občanov so zdravot-
ným postihnutím, vďaka nášmu chrá-
nenému pracovisku.

Naša produkcia je šetrná k životnému 
prostrediu. Preto zo zostatkového ma-
teriálu produkujeme ekologické výrob-
ky, ako sú napríklad recyklovaný ko-
pírovací papier v  rôznych veľkostiach, 
poznámkové bloky a vizitky. Objedna-
ním týchto tovarov tak môžete spolu 
s  nami prispieť k  zlepšeniu životného 
prostredia.



Zbierajte body a premeňte ich za darčeky 
z nášho vernostného programu

• Obchodný zástupca 
Vám pomôže 
s registráciou

• Zbierate 
a kontrolujete si 
body vo svojom 
konte

• Po nazbieraní 
potrebného počtu 
bodov si vyberiete 
svoj darček

• Obchodný zástupca 
Vám darček 
prinesie osobne

• Váš obchodný 
zástupca Vám 
poskytne všetky 
informácie

VErnOStnÝ prOgrAM
Odmeníme Vás za Vašu vernosť



obchod@xepap.sk, ekonomika@xepap.sk
Zvolen +421 (0)45/ 532 1771 - Bratislava +421 (0)917 713 918 - Košice +421 (0)907 470 247
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VÝhOdy rEgIStráCIE
Majte svoje objednávky pod kontrolou

ZROZUMITEĽNý
PREHĽAD 

OBjEDNÁVOK

KOMPLEXNý
PROCES 

SCHVAĽOVANIA

PREHĽADNÁ
HISTóRIA 

OBjEDNÁVOK

RACIONÁLNE
MANAžOVANIE 
OBjEDNÁVOK

OSOBNÉ
VyHODNOCOVANIE

A šTATISTIKy

  

EfEKTÍVNA
úSPORA



V sekcii moje konto, máte všetky informácie na jednom mieste.

V predajnej histórii sa môžete spätne vracať ku prehľadne usporiadaným objednávkam.

Ceny sú pre Vás prístupnejšie. Po prihlásení sa do Vášho účtu, Vám bude automaticky nasta-
vená zľava z nášho sortimentu.

Registrovaných zákazníkov pravidelne odmeňujeme za ich nákupy.

Registrovaným zákazníkom zasielame pravidelne informácie o akciách a novinkách.

Môžete si vytvoriť Zoznam Vašich obľúbených produktov. Majte produkty, ktoré u nás pravi-
delne nakupujete uložené medzi svojimi obľúbenými. Jednoducho si ich označte srdiečkom.

Využiť môžete schvaľovací proces a nastaviť ho podľa svojich želaní. Napríklad nastaviť limit 
objednávok alebo schvaľovateľa objednávok.



Kompletnú ponuku nájdete na www.                  .sk, kde sa nachádza viac ako 20 000 položiek...
* Ceny v katalógu sú uvádzané bez DPH. Zmena cien vyhradená.
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VySVEtlIVKy Ku KAtAlógu

Pre ľahšiu orientáciu v našom katalógu Vám ponú-
kame nasledovné vysvetlivky. Každá hlavná rubrika 
tovarov v  katalógu je od ostatných odlíšená far-
bou bočnej lišty, a je rozdelená na jednotlivé pod-
kategórie produktov. V  katalógu má každý jeden 
produkt priradený názov, detailný popis a farebný 

obrázok. V  produktovej tabuľke pod obrázkom 
produktu môžete nájsť objednávkové číslo pro-
duktu, ktoré slúži na identifikáciu výrobku pri ob-
jednávke.

Prajeme príjemné listovanie!

obchod@xepap.sk, ekonomika@xepap.sk
Zvolen +421 (0)45/ 532 1771 - Bratislava +421 (0)917 713 918 - Košice +421 (0)907 470 247
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PAPIEROVÉ UTIERKY

UTIERKY PAPIEROVÉ SKLADANÉ 
ZZ 1-VRSTVOVÉ NATURAL ŠEDÉ
Skladané papierové uteráky sú určené do všetkých 
frekventovaných toaliet a umyvární. Balenie: 1 kartón 
/ 5000 útržkov. 20 balení po 250 ks.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.9011.18 Utierky papierové ZZ 
natural šedé krt 27,60 €

23,2 × 23
cm

PAPIEROVÉ UTIERKY SKLADANÉ

UTIERKY PAPIEROVÉ SKLADANÉ ZZ 1-VRSTVOVÉ
Skladané vysoko savé a pevné papierové utierky jednovrstvové, biele. 
V kartóne sa nachádza 20 balení utierok.

Obj. číslo Názov Balenie MJ Cena

106.9011.30 Utierky papierové skladané ZZ biele 20 x 250 ks bal 2,13 €

106.9011.02 Utierky papierové skladané ZZ zelené 20 x 210 ks bal 1,37 €

106.9011.03 Utierky papierové skladané ZZ sivé 20 x 210 ks bal 1,43 €

1

2

3

1

3

2

25 × 20
cm

25 × 23
cm

25 × 23
cm

UTIERKY PAPIEROVÉ SKLADANÉ ZZ TORK SOFT 2-VRSTVOVÉ 
CELULÓZA BIELE
Utierky sú vhodné do Tork Xpress® zásobníka
na papierové utierky Multifold v stredne
frekventovaných toaletách a umyvárňach.
Možno ho použiť do malých miest a poskytuje
pohodlie aj hygienu pre vašich hostí.
Balenie: 1 kartón / 2 310 útržkov 
(21 bal. po 110 ks).

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.9104.06 Utierky papierové skladané ZZ TORK Soft biele krt 78,70 €

21,2 × 34
cm

2

1

UTIERKY PRIEMYSELNÉ V KOTÚČI BLUE MINI 
3-VRSTVOVÉ 180m
Priemyselné papierové utierky sú určené pre bežné stieranie veľmi špinavých 
povrchov. Ide o najúčinnejšie jednorázové utierky, ktoré sa vyznačujú vysokou 
pevnosťou v mokrom stave a vysokou savosťou. Rolky sú zabalené do modrej 
ochrannej fólie, ktorá zachytáva slnečné žiarenie, aby sa zabezpečila stálofareb-
nosť modrého papiera.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.9130.07 Utierky priemyselné v kotúči Blue Mini bal 21,40 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.9130.00 Utierky priemyselné v kotúči SMART ks 13,80 €

UTIERKY PRIEMYSELNÉ V KOTÚČI SMART 
2-VRSTVOVÉ 240m
Priemyselné papierové utierky sú určené pre bežné stieranie veľmi špinavých po-
vrchov. Ide o najúčinnejšie jednorázové utierky, ktoré sa vyznačujú vysokou pev-
nosťou v  mokrom stave a  vysokou savosťou.  Počet útržkov: 800, rozmer útržku: 
300 x 240mm. Materiál: 100% celulóza.

2
ks / bal 2

ks / bal

2

Názov 
podkategórie

Názov kategórie

Detaily produktu

Názov a popis 
produktu

Produktová 
tabuľka

Obrázok produktu



obchod@xepap.sk, ekonomika@xepap.sk
Zvolen +421 (0)45/ 532 1771 - Bratislava +421 (0)917 713 918 - Košice +421 (0)907 470 247

str.

10

ú
v

o
d

ČISTIACICH
A OCHRANNÝCH

P R O F E S I O N Á L N Y  D O D Á V A T EĽ

pomôcok

upratovanie

ochranné pomôcky

hygiena

+421 (0)45 555 27 21

KONTAKTUJTE NÁS

WWW.XEPAP.SK



Kompletnú ponuku nájdete na www.                  .sk, kde sa nachádza viac ako 20 000 položiek...
* Ceny v katalógu sú uvádzané bez DPH. Zmena cien vyhradená.
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ToaleTný papier

Toaletný papier v kotúčoch ................................................  12

Toaletný papier do zásobníkov ........................................  14

Vlhčený toaletný papier ........................................................  14

Skladaný toaletný papier ......................................................  15

Papierové utierky v kotúči ...................................................  15

Papierové utierky priemyselné ........................................  17

Papierové utierky skladané.................................................  18

Utierky vlhčené  ...........................................................................  20

Papierové servítky ......................................................................  20

Papierové vreckovky .................................................................  21

ToaleTný papier v koTúčoch

Papierová 
hygiena

ToaleTný papier CelTex CompaCT 
2-vrsTvový biely 55m
Jemný toaletný papier z kvalitného celulózového materiálu s vysokým návinom. 
Vhodný nielen do toaliet s vysokým pohybom ľudí, ale aj do bežnej domácnosti. 
Návin 55 m. Jemná razba navodí dojem objemu a kvality. 4ks v balení.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.0103.03 Toaletný p. Celtex Compact 2-vrst. biely bal 5,45 €

ToaleTný papier 2-vrsTvový maxi biely 30m
Toaletný papier 2-vrstvový biely. Návin 30 m. Balené po 32 kotúčov.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.0102.00 Toaletný p. Maxi 2-vrst. ks 0,41 €

4
ks / bal

32
ks / bal

ToaleTný papier Win 2-vrsTvový biely
Dvojvrstvový recyklovaný toaletný papier. Farba 65% belosť, plošná gramáž 34 g/m2.

Obj. číslo Názov Návin MJ Cena

106.0112.00 Toaletný p. Win 68m 2-vrst. biely 68 m ks 1,20 €

106.0113.00 Toaletný p. Win 55m 2-vrst. biely 55 m ks 1,10 €

1

2

1

2

2

2

2



str.

13Kompletnú ponuku nájdete na www.                  .sk, kde sa nachádza viac ako 20 000 položiek...
* Ceny v katalógu sú uvádzané bez DPH. Zmena cien vyhradená.

ToaleTný papier

p
a

p
ie

r
o

v
á

 h
y

g
ie

n
a

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.0100.58 Toaletný p. Win 2-vrst. bal 4,73 €

ToaleTný papier Win 2-vrsTvový 27m
Toaletný papier WIN. Návin je 27 m a balenie obsahuje 8 kusov. Papier je 2-vrstvový 
zo 100% celulózy s 80% belosťou. Balenie: 8ks.

ToaleTný papier KaTrin ClassiC 2-vrsTvový 
biely 24m
Tradičné rolky toaletného papiera vyrobené zo 100% celulózy v  2-vrstvovom vy-
hotovení. Jemný, pevný a savý pre maximálne pohodlie. 8 ks v balení. Návin 24 m, 
počet útržkov 200.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.0103.02 Toaletný p. Katrin Classic 2-vrst. biely bal 3,82 €

ToaleTný papier vanesa, 3-vrsTvový s vôňou
3-vrstvový toaletný papier s vôňou. Balenie obsahuje 10 kotúčov s návinom 14 m. 
Rozmer 9,6 x 12 cm.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.0100.23 Toaletný p. Vanesa 3-vrst. s vôňou bal 3,80 €

ToaleTný papier CelTex FloWers 3-vrsTvový 
biely 30m
Toaletný papier vyrobený z celulózy v bielom vyhotovení s kvalitnou razbou bude 
ozdobou každej toalety. 8ks v balení.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.0103.04 Toaletný p. Celtex Flowers 3-vrst. biely bal 7,82 €

8
ks / bal

8
ks / bal

10
ks / bal

8
ks / bal

2

3

ToaleTný papier exCellenT loTion 
3-vrsTvový jemne parFumovaný
Toaletný papier OOOPS! Excellence Sensitive je 3-vrstvový zo 100% celulózy. Vy-
značuje sa výnimočnou jemnosťou a hebkosťou. Papier je jemne parfumovaný. 150 
útržkov. Balenie: 16 roliek. 

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.0121.00 Toaletný p. Excellent Lotion 3-vrs. bal 11,70 €

16
ks / bal

3
3

ToaleTný papier KaTrin plus 3-vrsTvový 
biely 17m
Vysoko kvalitný toaletný papier vyrobený zo 100% celulózy v 3-vrstvovom vyhoto-
vení. Je z pevného a savého materiálu z  línie Katrin. Toaletný papier je vyrobený 
z  vysokokvalitných vlákien a  je preukázané, že sa za normálnych podmienok vo 
vode rozpustí do 90 sekúnd. Návin 17 m, počet útržkov 150.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.0103.01 Toaletný p. Katrin Plus 3-vrst. biely bal 5,82 €

8
ks / bal

3

2
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ToaleTný papier do zásobníkov

ToaleTný papier jumbo 2-vrsTvový
Toaletný papier ECO vyrobený z recyklátu v bielom vyhotovení. Kotúčik s dlhým 
návinom je určený pre prevádzky s  vysokou frekvenciou pohybu ľudí. Výhodný 
pomer medzi kvalitou toaletného papiera a cenou. Priemer kotúčika je 19cm ale-
bo 26cm.

ToaleTný papier jumbo TorK 2-vrsTvový biely
Tork Jumbo systém je časovo efektívny a  znižuje náklady, ponúka oveľa väčšie 
množstvo toaletného papiera ako štandardný kotúč. Dvojvrstvový Tork Jumbo 
toaletný papier v kvalite Advanced výborne vyvažuje náklady a potrebný výkon 
a je ideálny pre vysoko frekventované prostredia. S ražbou pre pocit extra objemu 
a pre vizuálny dojem. Potlačené estetickým dizajnom sivého listu, ktorý dodá va-
šej toalete a umyvárni krajší vzhľad. Priemer kotúčika je 19cm alebo 26cm.

Obj. číslo Názov Návin Balenie MJ Cena

106.0190.02 Toaletný p. Jumbo 19 cm biely 110 m 12 ks/bal ks 1,90 €

106.0190.08 Toaletný p. Jumbo 19 cm biely 125 m 12 ks/bal ks 2,50 €

106.0260.02 Toaletný p. Jumbo 26 cm biely 200 m 6 ks/bal ks 3,66 €

Obj. číslo Názov Návin Balenie MJ Cena

106.0190.13 Toaletný p. Jumbo 19cm TORK biely 170 m 12 ks/bal ks 5,16 €

106.0260.06 Toaletný p. Jumbo 26cm TORK biely 360 m 6 ks/bal bal 52,60 €

Obj. číslo Názov Návin Balenie MJ Cena

106.0190.12 Toaletný p. Jumbo 19 cm SAVE biely 150m 12 ks/bal ks 3,46 €

106.0190.14 Toaletný p. Jumbo 26 cm SAVE  biely 300m 6 ks/bal ks 6,21 €

ToaleTný papier jumbo save 2-vrsTvový
Toaletný papier z ekonomickej rady Save plus od výrobcu Celtex vo vysokej kvalite 
a pevnom návine je vhodný do veľmi frekventovaných toaliet škôl, budov verej-
nej správy alebo pri príležitostí konania športových či kultúrnych podujatí. Bez 
chemického bielenia papiera. Je rýchlo rozpustný. Priemer: 19 cm. Materiál: 75% 
celulóza.  Priemer kotúčika je 19cm alebo 26cm.

1

1

2

2

ToaleTný papier vlhčený linTeo 60ks
Vlhčený toaletný papier sa používa po použití alebo namiesto toaletného papiera 
pre pocit čistoty a sviežosti a pre kvalitnejšiu hygienu. Veľmi jemný a zároveň pekný 
materiál je rozložiteľný a splachovateľný.

vlhčený ToaleTný papier

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.0101.03 Toaletný p. vlhčený Linteo kyselina mliečna bal 4,34 €

106.0101.02 Toaletný p. vlhčený Linteo  dubová kôra bal 3,68 €

1

2

1

2

2

1

12
ks / bal

6
ks / bal

2

2

2
priemer

19 cm

priemer

26 cm

2

6
ks / bal

priemer

26 cm

1

12
ks / bal

priemer

19 cm
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uTierKy KuChynsKé harmony 
2-vrsTvové biele
Papierové kuchynské utierky vyrobené zo 100% celulózy. Na kotúči priblišne 50 
útržkov. V jednom balíku sú 2ks kotúčov. Balenie obsahuje 24ks takýchto balíkov.

papierové uTierky v koTúči

PaPierové utierky

ToaleTný papier sKladaný KamiKo soFTy 
2-vrsTvový biely
Skladaný toaletný papier, vyrobený zo 100 % celulózy. Umožňuje dávkovanie po 
jednotlivých útržkoch. Ideálny je do málo a stredne využívaných prevádzok. Skvelý 
do reštaurácií či zdravotníckych zariadení. Počet útržkov 8000 ks. V kartóne je 40 
balíkov po 200 ks.

skladaný ToaleTný papier

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.0103.07 Toaletný p. skladaný Kamiko Softy 2-vrst. biely krt. 29,40 €

ToaleTný papier sKladaný KaTrin 
2-vrsTvový biely
Extra jemný papier najvyššej kvality, ktorý umožňuje dávkovanie po útržkoch. Skve-
lý do reštaurácií či zdravotníckych zariadení. Papier je certifikovaný v súlade s envi-
ronmentálnym označením Nordic Swan a  Flower. Počet útržkov: 10 000 ks.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.0103.06 Toaletný p. skladaný Katrin 2-vrst. biely krt. 38,00 €

11 × 18
cm

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.9105.02 Utierky kuchynské v kotúči biele 70m ks 6,11 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.9101.02 Utierky kuchynské Harmony biele bal 1,30 €

uTierKy KuChynsKé v KoTúči 
2-vrsTvové biele 70m
Kuchynské utierky bielej farby, dvojvrstvové, vyrobené zo 100% celulózy s  70m 
návinom. Balenie 1ks.

uTierKy KuChynsKé v KoTúči 
2-vrsTvové biele 50m
Jemné biele kuchynské utierky Linteo XXL sú balené po 1 kuse. Balenie je praktické 
a šetrí Váš čas i peniaze. Papier je vyrobený zo 100% celulózy. Ponúka Vám príjemný 
pomer cena a kvalita. U týchto kuchynských utierok je na jedom kotúči návin 50m.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.9105.03 Utierky kuchynské v kotúči biele 50m ks 4,57 €

uTierKy KuChynsKé perFex 2-vrsTvové biele
Celulózové biele kuchynské utierky BONI Perfex sú balené po 2 ks. Papier je vyrobe-
ný zo 100% celulózy. Ponúka vám príjemný pomer cena/kvalita. Kuchynské utierky 
majú návin 10,8 m na rolke.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.9105.04 Utierky kuchynské PERFEX bal 1,66 €

2

2

2

2

2
ks / bal

2
ks / bal

2 2
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PaPierové utierky

uTierKy papierové uTriTo 
2-vrsTvové biele 50m
Papierové utierky UtriTO 50 m, 80% belosť, dvojvrstvová celulóza, počet kusov v ba-
lení 12.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.9104.13 Utierky papierové UtriTo ks 2,44 €

uTierKy papierové maxi 2-vrsTvové
Rozmer útržku 19 x 20cm.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.9104.11 Utierky papierové Maxi ks 4,80 €

uTierKy papierové xxl 2-vrsTvové
Rozmer útržku 28 x 28cm.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.9104.12 Utierky papierové XXL ks 15,70 €

uTierKy papierové maxi  
1-vrsTvové biele 300m 
Forma rolky je s  vnútorným odvinom, je vyhotovená z  kvalitného 1-vrstvového 
papiera, ktorý sa vyrába z  celulózy. Uplatnenie v  rôznych oblastiach života či už 
v školských triedach alebo kuchyniach. Priemer 20 cm, dĺžka kotúča 300 m, počet 
útržkov 1 000 ks, rozmer útržku 20 x 30 cm, balenie po 6 ks.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.9104.07 Utierky papierové Maxi biele rol 7,73 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.3017.00 Utierky grilovacie ks 2,75 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.9016.00 Utierka univerzálna Karina Gigant rol 6,10 €

uTierKa univerZálna Karina GiGanT
Univerzálna utierka v rolke biela, 100% celulóza, 2-vrstvová s perforáciou, vnútorné 
i vonkajšie odvíjanie. Je extra savá a pritom pevná i za mokra. Predávame po 1ks. 
V balíku sa nachádza 3ks balení týchto utierok.

uTierKy GrilovaCie 30 x 17cm
Špeciálna 1-vrstvová papierová utierka s návinom so 60 útržkami. Extra vysoká sa-
vosť aj za mokra. Utierky sú vyvinuté pre použitie v domácnosti aj v gastronómii.  
Po utretí je možné vyžmýkať a opakovať úkon. Navlhčená utierka je vlastnosťami 
podobná textilnej. Vynikajúce výsledky pri čistení grilu, sporáku, rúry alebo pri od-
sávaní tukov zo smažených pokrmov.

3
ks / bal

2
ks / bal

6
ks / bal

12
ks / bal

6
ks / bal

2

2

2

2

1
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PaPierové utierky

uTierKy papierové mini pull 
2-vrsTvové biele 72 m
Univerzálne papierové utierky v rolke so stredovým odvíjaním sú vyrobené zo 100 % 
celulózy. Papierová utierka je dvojvrstvová s  priemerom 13m, dĺžka kotúča 72m 
a počet útržkov 212, rozmer útržku je 20 x 34 cm. Balenie obsahuje 12ks.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.9104.01 Utierky papierové MINI PULL biele ks 8,07 €

uTierKy papierové darT 
2-vrsTvové biele 95m
Dvojvrstvová papierová rolka CELTEX DART je vyrobená z čistej celulózy v bielej far-
be s vnútorným odvinom. Vysoká absopcia s dostatočne vysokým návinom poskyt-
ne hygienický servis rôznym druhom prevádzok. Útržky je možné používať aj pri 
kontakte s potravinami. Certifikovaná Ecolabel a dermatologicky testovná.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.9651.01 Utierky papierové dART ks 4,98 €

uTierKy papierové maxi pull 
2-vrsTvové biele 135m
Univerzálna biela papierová dvojvrstvová utierka v rolke Celtex MAXIPULL so stre-
dovým odvíjaním je vyrobená zo 100 % celulózy. Je  možné  ju použiť od utierania 
rozliatej tekutiny, na osušenie mokrých alebo zašpinených rúk až po rôzne pracov-
né operácie. Odvíjanie zo stredu - jednoducho a rýchlo si vezmete, koľko potrebuje-
te. Dĺžka kotúča: 135 m. Počet útržkov: 450. Rozmer útržku: 19 x 30 cm.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.1010.01 Utierky papierové MAXI PULL ks 7,57 €

uTierKy priemyselné v KoTúči 
Green basiC 1-vrsTvové 360m
Recyklovaný priemyselný papier na utieranie s vlák-
nitou štruktúrou na sušenie rôznych povrchov. 1-vrst-
vový, zelený. Schválený na priamy kontakt s potravi-
nami.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.9130.05 Utierky priemyselné
v kotúči GREEN BASIC ks 18,50 €

uTierKy papierové maxi blue 
2-vrsTvové modré 150m
Papierové utierky v  kotúči pre jednoduché použitie všade tam, kde potrebujete 
udržať čisté povrchy. Rolky sú zabalené do modrej ochrannej fólie, ktorá zachy-
táva slnečné žiarenie, aby sa zabezpečila stálofarebnosť modrého papiera. Počet 
útržkov: 395.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.9104.04 Utierky papierové MAXI Blue modré ks 11,30 €

papierové uTierky priemyselné

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.9130.02 Utierky priemyselné 
v kotúči PLUS STAR ks 34,10 €

uTierKy priemyselné v KoTúči 
plus sTar 2-vrsTvové 540m
Extra silný a zároveň kvalitný priemyselný papier na 
utieranie, ktorý zaručuje rýchlu a  vysokú absorpciu. 
Vhodný najmä na utieranie oleja, masti, čistiacich 
prostriedkov, rozpúšťadiel a vody. Schválené na pria-
my kontakt s jedlom. Certifikované v súlade s Nordic 
Swan. Počet útržkov: 1500.

6
ks / bal 6

ks / bal

6
ks / bal

12
ks / bal

2
2

2
2

2

1

uTierKy priemyselné v KoTúči 
super blue 3-vrsTvové 360m
Utierky určené pre bežné stieranie veľmi špinavých 
povrchov. Ide o  najúčinnejšie jednorázové utierky, 
ktoré sa vyznačujú vysokou pevnosťou v mokrom sta-
ve a vysokou savosťou. Rolky sú zabalené do modrej 
ochrannej fólie, ktorá zachytáva slnečné žiarenie, aby 
sa zabezpečila stálofarebnosť modrého papiera.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.9130.04 Utierky priemyselné 
v kotúči SUPER BLUE ks 36,00 €

3
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PaPierové utierky

uTierKy papierové sKladané 
ZZ 1-vrsTvové naTural šedé
Skladané papierové uteráky sú určené do všetkých 
frekventovaných toaliet a umyvární. Balenie: 1 kartón 
/ 5000 útržkov. 20 balení po 250 ks.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.9011.18 Utierky papierové ZZ 
natural šedé krt 27,60 €

23,2 × 23
cm

papierové uTierky skladané

uTierKy papierové sKladané ZZ 1-vrsTvové
Skladané vysoko savé a pevné papierové utierky jednovrstvové, biele. 
V kartóne sa nachádza 20 balení utierok.

Obj. číslo Názov Balenie MJ Cena

106.9011.30 Utierky papierové skladané ZZ biele 20 x 250 ks bal 2,13 €

106.9011.02 Utierky papierové skladané ZZ zelené 20 x 210 ks bal 1,37 €

106.9011.03 Utierky papierové skladané ZZ sivé 20 x 210 ks bal 1,43 €

1

2

3

1

3

2

25 × 20
cm

25 × 23
cm

25 × 23
cm

uTierKy papierové sKladané ZZ TorK soFT 2-vrsTvové 
CelulóZa biele
Utierky sú vhodné do Tork Xpress® zásobníka
na papierové utierky Multifold v stredne
frekventovaných toaletách a umyvárňach.
Možno ho použiť do malých miest a poskytuje
pohodlie aj hygienu pre vašich hostí.
Balenie: 1 kartón / 2 310 útržkov 
(21 bal. po 110 ks).

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.9104.06 Utierky papierové skladané ZZ TORK Soft biele krt 90,50 €

21,2 × 34
cm

2

1

uTierKy priemyselné v KoTúči blue mini 
3-vrsTvové 180m
Priemyselné papierové utierky sú určené pre bežné stieranie veľmi špinavých 
povrchov. Ide o najúčinnejšie jednorázové utierky, ktoré sa vyznačujú vysokou 
pevnosťou v mokrom stave a vysokou savosťou. Rolky sú zabalené do modrej 
ochrannej fólie, ktorá zachytáva slnečné žiarenie, aby sa zabezpečila stálofareb-
nosť modrého papiera.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.9130.07 Utierky priemyselné v kotúči Blue Mini bal 21,40 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.9130.00 Utierky priemyselné v kotúči SMART ks 15,10 €

uTierKy priemyselné v KoTúči smarT 
2-vrsTvové 240m
Priemyselné papierové utierky sú určené pre bežné stieranie veľmi špinavých po-
vrchov. Ide o najúčinnejšie jednorázové utierky, ktoré sa vyznačujú vysokou pev-
nosťou v  mokrom stave a  vysokou savosťou.  Počet útržkov: 800, rozmer útržku: 
300 x 240mm. Materiál: 100% celulóza.

2
ks / bal 2

ks / bal

2
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PaPierové utierky

21,5 × 36
cm

uTierKy papierové sKladané ZZ exCel CelTex 3-vrsTvové 
CelulóZa biele
Exkluzívne trojvrstvové vyhotovenie papierových utierok v prémiovej kvality zo 100% celulózy. Utierky vhodné do 
úzkych typov zásobníkov. V kartóne sa nachádza 1800 útržkov (18 bal. po 100 ks). Predávame na kartóny.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.9104.05 Utierky papierové skladané ZZ Excel Celtex krt 57,30 €

uTierKy papierové sKladané 
v biele 2-vrsTvové
Skladané papierové uteráky 100% celulóza,  sú urče-
né do všetkých frekventovaných toaliet a umyvární. 
Poskytuje výborný pomer medzi cenou a kvalitou 
produktu. Balenie : 1 kartón / 3 000 útržkov.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.9011.10 Utierky papierové 
skladané V biele bal 1,90 €

25 × 23
cm

uTierKy papierové sKladané ZZ reCyKlované 
2-vrsTvové biele
Skladané papierové uteráky sú určené do všetkých frekventovaných toaliet a umy-
vární. Poskytujú výborný pomer medzi cenou a  kvalitou produktu. Sú vyrábané 
z prvotriedneho eko recyklátu. Balenie: 1 kartón. (20 bal. po 150 ks), 3000 útržkov.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.0100.24 Utierky papierové skladané ZZ recyklované biele bal 1,74 €

25,2 × 21
cm

uTierKy papierové sKladané ZZ CelTex save 
2-vrsTvové biele
Skladané vysoko savé a  pevné papierové utierky dvojvrstvové, biele. V  balení je 
120 ks utierok. V kartóne sa nachádza 25 balení utierok. 75%  celulóza.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.9010.00 Utierky papierové skladané ZZ Celtex Save biele bal 1,98 €

24 × 21,5
cm

uTierKy papierové sKladané  ZZ KaTrin basiC 2-vrsTvové biele
Skladané dvojvrstvové papierové utierky. Utierky sú skladané
cikcakovito, určené na každodenné používanie. Farba je
prírodná biela a je to prvotriedny recyklát. Rozmer útržku
je 22,4 x 23 cm. Balenie obsahuje 4 000 útržkov 
(20 bal. po 200 ks).

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.9011.34 Utierky papierové skladané  ZZ Katrin Basic biele krt 28,10 €

22,4 × 23
cm

uTierKy papierové sKladané 
ZZ KaTrin ClassiC 2-vrsTvové 
biele 
Skladané vysoko savé a pevné utierky dvojvrstvové, 
biele. Vhodné do priestorov s  menšou až stredne 
častou frekvenciou návštev. Schválené na priamy 
kontakt s  jedlom. Praktické balenie Handy Pack. 
Balenie: 1 kartón / 4000 útržkov (20 bal. po 200 ks).

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.9011.36 Utierky pap.skladané ZZ 
Katrin Classic biele krt 62,60 €

23 × 23
cm

2

2
2

2

2

3
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vlhčené utierky a PaPierové servítky

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.3333.04 Servítky 33x33cm 1-vrst. biele ks 1,24 €

servíTKy 33 x 33cm 1-vrsTvové biele / 70ks
Jednovrstvové papierové servítky, rozmer 33 x 33cm bielej farby. Váha: 135g. Počet 
v balení 70ks.

servíTKy GasTro 33 x 33cm 1-vrsTvové biele / 
500ks
Servítky s rozmerom 33 x 33cm, 1-vrstvové, biele. Počet v balení 500ks.

papierové servíTky

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.0105.01 Servítky Gastro 33x33cm 1-vrst. biele bal 5,80 €

33 × 33
cm

33 × 33
cm

uTierKy vlhčené linTeo
Utierky Linteo univerzálne sú vhodné pre 
všestranné použitie. 

Utierky Linteo na kožu sú vhodné pre 
rýchle a jednoduché čistenie kože 
a kožených výrobkov, zanechávajú 
hodvábny a jemný povrch

Utierky Linteo do kuchyne sú vhodné pre 
jednoduché udržiavanie čistoty vo Vašej 
kuchyni. 

Utierky Linteo Baby sú napustené 
ošetrujúcim mliekom s obsahom extraktu 
nechtíka lekárskeho. Neobsahujú 
parabény a PEG emulgátory, tým znižujú 
riziko vzniku alergií. 

Obj. číslo Názov Balenie MJ Cena

106.9300.01 Utierky vlhčené Linteo univerzálne 40 ks / bal. bal 3,27 €

106.9300.02 Utierky vlhčené Linteo na kožu 40 ks / bal. bal 3,68 €

106.9300.03 Utierky vlhčené Linteo kuchyňa 40 ks / bal. bal 3,45 €

106.9300.04 Utierky vlhčené Linteo Baby soft 72 ks / bal. bal 3,84 €

1

2

3

4

1

2

4

3

uTierKy vlhčené mon
Dôkladná starostlivosť o Vašu pokožku. 
Jemne čistia, dezinfikujú a zvláčňujú. 
Vaša pokožka bude čistá, hydratovaná 
a hodvábne jemná. Neobsahujú alkohol. 
Jedno vrecúško obsahuje 15 obrúskov. 
Hmotnosť: 40g.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.9300.06 Utierky vlhčené Mon na tvár s výťažkom z olív a s vitamínom E ks 0,58 €

106.9300.05 Utierky vlhčené Mon na ruky ks 0,75 €

uTierky vlhčené

1

2

1 2

1

1
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PaPierové servítky a vreckovky

vreCKovKy KoZmeTiCKé vyťahovaCie 
linTeo ClassiC 2-vrsTvové / 150 ks
Jemné biele dvojvrstvové papierové vreckovky Linteo vám zaručia vysokú 
jemnosť, mäkkosť a pevnosť. Tieto papierové vreckovky sú vyrobené zo 100% 
celulózy.

vreCKovKy KoZmeTiCKé 2-vrsTvové / 100 ks
Jemné biele dvojvrstvové papierové vreckovky Linteo Vám zaručia vysokú jem-
nosť, mäkkosť a pevnosť. Tieto papierové vreckovky sú vyrobené zo 100% celulózy. 
V krabičke, ktorá má moderné zdobenie, je 100ks, v kartóne sú namiešané štyri 
farebné varianty krabičiek. 

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.9874.03 Vreckovky kozmetické Linteo Classic 2-vrst. bal 3,14 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.9874.00 Vreckovky kozmetické 2-vrst. bal 1,43 €

vreCKovKy hyGieniCKé linTeo 
3-vrsTvové / 10 ks
Jemné biele trojvrstvové papierové vreckovky Linteo Vám poskytnú jemnosť, 
mäkkosť a pevnosť. Tieto papierové vreckovky sú vyrobené zo 100% celulózy. Ba-
lenie, ktoré má nový moderný dizajn, ponúka 10x10 ks.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.9874.01 Vreckovky hygienické 3-vrst. bal 2,20 €

papierové vreckovky vreCKovKy KoZmeTiCKé vyťahovaCie 
linTeo eliTe 3-vrsTvové / 60ks
Jemné biele 3-vrstvové papierové vreckovky Linteo Premium Vám zaručia tú naj-
vyššiu jemnosť, mäkkosť a pevnosť. Sú vyrobené z najkvalitnejšej 100% celulózy. 
V krabičke s moderným kvetinovým dizajnom je 60ks. Materiál: 100% celulóza.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.9874.04 Vreckovky kozmetické Linteo Elite bal 2,68 €

servíTKy na sTolovanie 21 x 16cm 2-vrsTvové 
biele / 8000ks
Servítky KAMIKO Premium o  rozmeroch 21 x 16cm v bielom dvojvrstvovom vyho-
tovení sú určené pre väčšie pohodlie vašich zákazníkom a  hostí. Počet v  balení 
8000ks.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.0105.03 Servítky na stol. 21x16cm 2-vrst. biele krt 32,50 €

servíTKy 33 x 33cm 2-vrsTvové biele / 50ks
Kvalita od renomovaného talianskeho výrobcu papierovej hygieny.  Servítky zo 
100% celulózy, dvojvrstvové, 33x33cm, 50ks v balení.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.3333.06 Servítky 33x33cm 2-vrst. biele bal 1,55 €

2

2 2

2

33 × 33
cm

21 × 16
cm

3

3
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Zásobníky na toaletný papier

Zásobníky

Zásobník na obyčajný 
toaletný papier katrin DUo
Praktický dávkovač pre bežné rolky toaletného 
papiera. Obsahuje 2 rolky toaletného papie-
ra. Vyrobený z plastu ABS, pevný a spoľahlivý. 
Kontrolné okienko ukazuje kedy je treba doplniť 
papier. Jednoduché plnenie, montáž a údržba. 
Biely alebo čierny.

Zásobník na obyčajný toaletný papier 
tork DUo
Tork zásobník na toaletný papier konvenčný kotúč z  radu Elevation je vhodný do 
menej navštevovaných toaliet a umyvární a znižuje údržbu tým, že doň môžete vlo-
žiť až dva konvenčné kotúče toaletného papiera. Zásobníky Elevation majú prak-
tický, moderný dizajn, ktorý zanecháva u vašich hostí dlhodobý dojem. Zatvorený 
zásobník, ktorý umožňuje kotúče chrániť v záujme lepšej hygieny.

1

1

2

2

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.8950.02 Zásobník na obyčajný toaletný p. Katrin DUO biely ks 27,40 €

106.8950.03 Zásobník na obyčajný toaletný p. Katrin DUO čierny ks 19,40 €

1

2

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.8951.01 Zásobník na obyčajný toaletný p. Tork DUO biely ks 41,00 €

106.8950.01 Zásobník na obyčajný toaletný p. Tork DUO čierny ks 42,70 €

1

2

súvisiaci tovar
toaletné papiere: 106.0103.02 
 106.0103.03
 106.0103.04
Viac na str. 12

súvisiaci tovar
toaletné papiere: 106.0103.02 
 106.0103.03
 106.0103.04
Viac na str. 12
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Zásobníky

Zásobník na sklaDaný toaletný papier tork
Tork Folded zásobník na toaletný papier z  radu Elevation je ideálny pre mies-
ta s  nízkou až strednou návštevnosťou. Ponúka lepšiu hygienu dávkovaním po 
útržkoch, vďaka čomu sa vaši hostia dotknú len jednej utierky, ktorú použijú. Zá-
sobníky Tork Elevation majú praktický, moderný dizajn, ktorý zanecháva u hostí 
dlhodobý dojem.

Zásobníky na sklaDaný toaletný papier 
katrin
Hygienický zásobník, dávkuje vždy jeden hárok (znižuje náklady na používanie). 
Kontrolné okienko ukazuje kedy je treba doplniť papier. Jednoduchá montáž, pl-
nenie a údržba. Vyrobený z plastu ABS. Vysoká kapacita, až 600 skladaných hárkov 
papiera. Uzamykateľný. Biely alebo čierny.

1

1

2

2

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.8950.14 Zásobník na skladaný toaletný p. KARTIN biely ks 15,90 €

106.8950.15 Zásobník na skladaný toaletný p. KARTIN čierny ks 15,90 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.8950.16 Zásobník na skladaný toaletný papier Tork biely ks 28,40 €

106.8950.17 Zásobník na skladaný toaletný papier Tork čierny ks 28,40 €

1 1

2 2

súvisiaci tovar
toaletné papiere: 
106.0103.06  |  106.0103.07
Viac na str. 15

súvisiaci tovar
toaletné papiere:
106.0103.06  |  106.0103.07
Viac na str. 15

súvisiaci tovar
toaletné papiere Ø 19 cm: 106.0190.02  |  106.0190.12
toaletné papiere Ø 26 cm: 106.0260.02  |  106.0190.14
Viac na str. 14

Zásobník toaletného papiera jUmbo katrin
Katrin Dávkovač veľkých papierových uterákov S je vhodný pre použitie veľkých roliek 
o rozmere S. Nová flexibilná brzda rolky pre lepšie dávkovanie. Kvalita dávkovačov 
uterákov Katrin Inclusive je kontrolovaná úradom Bureau Veritas z hľadiska výkonu, 
nebezpečných látok, spracovania, riadenej výroby. Biely alebo čierny.

Obj. číslo Názov Priemer MJ Cena

106.8950.07 Zásobník toaletného p. Jumbo 19cm KATRIN biely 19 cm ks 28,20 €

106.8950.08 Zásobník toaletného p. Jumbo 19cm KATRIN čierny 19 cm ks 26,80 €

106.8950.12 Zásobník toaletného p. Jumbo 26cm KATRIN biely 26 cm ks 27,40 €

106.8950.13 Zásobník toaletného p. Jumbo 26cm KATRIN čierny 26 cm ks 29,60 €

1

4

3

2

1

2

priemer

19 cm

priemer

26 cm
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Zásobník toaletného papiera jUmbo kamiko 
transparentný
Dávkovač toaletného papiera pre veľké rolky, pre časté použitie. Zámok je možné 
používať s kľúčom alebo bez. Ekonomické využitie celej rolky papiera so zabudo-
vaným držiakom cievky. Farba: biela / transparentná.

Zásobníky

4

3

súvisiaci tovar
toaletné papiere Ø 19 cm: 
106.0190.02  |  106.0190.12
toaletné papiere Ø 26 cm: 
106.0260.02  |  106.0190.14
Viac na str. 14

súvisiaci tovar
toaletné papiere Ø 19 cm: 
106.0190.02 
toaletné papiere Ø 28 cm: 
106.0190.14
Viac na str. 14

Zásobník toaletného papiera jUmbo tork
Tork zásobník na toaletný papier Jumbo kotúč z radu Elevation je vhodný 
pre vysoko frekventované miesta. Jeho mimoriadne veľká kapacita šetrí 
čas na údržbu a zaisťuje, aby bol papier vždy k dispozícii. Zásobníky Tork 
Elevation majú praktický, moderný dizajn, ktorý zanecháva u hostí 
dlhodobý dojem.

Obj. číslo Názov Priemer MJ Cena

106.8950.05 Zásobník toaletného p. Jumbo 19cm TORK biely 19 cm ks 31,70 €

106.8950.06 Zásobník toaletného p. Jumbo 19cm TORK čierny 19 cm ks 31,70 €

106.8950.10 Zásobník toaletného p. Jumbo 26cm Tork biely 26 cm ks 42,70 €

106.8950.11 Zásobník toaletného p. Jumbo 26cm Tork čierny 26 cm ks 42,70 €

1

1 1

4

3

2

2 2

1

1

1

2

2

2

priemer

19 cm

priemer

26 cm

súvisiaci tovar
toaletné papiere Ø 19 cm: 106.0190.02  |  106.0190.12
toaletné papiere Ø 26 cm: 106.0260.02  |  106.0190.14
Viac na str. 14

Zásobník toaletného papiera jUmbo meriDa
Zásobník na toaletný papier MERIDA top maxi je vyrobený z  vysoko kvalitného 
ABS plastu v  bielej farbe. Je vybavený priehľadným plastovým priezorom, ktorý 
umožňuje kontrolu množstva papiera v zásobníku v modrej farbe.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.8950.04 Zásobník toaletného p. Jumbo 19 cm MERIDA biely ks 19,40 €

106.8950.09 Zásobník toaletného p. Jumbo 26 cm MERIDA biely ks 29,20 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.8951.02 Zásobník toaletnáho p. Jumbo 19cm transp. Kamiko ks 17,20 €

106.8951.03 Zásobník toaletnáho p. Jumbo 28cm transp. Kamiko ks 21,20 €

priemer

26 cm

priemer

28 cm

priemer

19 cm
priemer

19 cm
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Zásobníky

Zásobníky na Utierky v tork mini / maxi
Tork Singlefold/C-fold zásobník na papierové utierky v dizajne Elevation je vhodný 
pre náročné prostredia. Znižuje spotrebu, a teda aj odpad vďaka spoľahlivému 
dávkovaniu po útržkoch. Zásobníky Elevation majú praktický, moderný dizajn, 
ktorý zanecháva u vašich hostí dlhodobý dojem. Balíčky možno jednoducho 
doplniť, aby sa utierky neminuli. Bezproblémovú údržbu zabezpečuje ochranný 
kryt otvárajúci sa na boku. Robustný dizajn so spoľahlivým dávkovaním. Typy 
zásobníkov - Mini a Maxi.

3

4

   Náplň

2,5  bal.

Zásobníky na skladané utierky 

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.8989.03 Zásobník na utierky V TORK biely MINI ks 57,90 €

106.8989.05 Zásobník na utierky V TORK čierny MINI ks 57,90 €

106.8989.02 Zásobník na utierky V TORK biely MAXI ks 66,80 €

106.8989.04 Zásobník na utierky V TORK čierny MAXI ks 66,80 €

1

4

2

3

  Náplň

1,5  bal.

1

2

súvisiaci tovar
papierové utierky:
106.9011.30  |  106.9011.02  |  106.9011.03 
106.9011.10  |  106.9011.18  |  106.9011.36
Viac na str. 18-19

3

4

   Náplň

2,5  bal.

Zásobníky na Utierky Z tork mini / maxi
Tork Xpress® zásobník na papierové utierky Multifold v dizajne Elevation je vhodný do prostredí, ktoré vyžadujú komfort aj 
hygienu. Tento tenký atraktívny zásobník znižuje spotrebu a odpad vďaka dávkovaniu po útržkoch. Typy zásobníkov - Mini 
a Maxi. Zásobníky Tork Elevation majú praktický, moderný dizajn, ktorý zanecháva u hostí dlhodobý dojem. Dávkovanie 
po útržkoch znižuje spotrebu a zlepšuje úroveň hygieny. Ochranný kryt sa otvára na boku. Údržba bez starostí vďaka 
ochrane pred nadmerným doplnením umožňujúcej jednoduché dopĺňanie. Do zásobníka Mini sa zmestí 1,5 balíka utie-
rok, do zásobníka Maxi 2,5 balíka.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.8989.08 Zásobník na utierky Z Tork biely MINI ks 55,20 €

106.8989.10 Zásobník na utierky Z Tork čierny MINI ks 55,20 €

106.8989.07 Zásobník na utierky Z Tork biely MAXI ks 66,80 €

106.8989.09 Zásobník na utierky Z Tork čierny MAXI ks 66,80 €

1

4

2

3
 

súvisiaci tovar
papierové utierky: 
106.9010.00  |  106.9104.05  |  106.9104.06
Viac na str. 18-19

  Náplň

1,5  bal.

1

2
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Zásobník na Utierky ZZ transparentný maxi 
kamiko
Uzamykateľný zásobník skladaných papierových utierok vhodný do prostredia, kto-
ré si vyžadujú komfort a hygienu. Jednoduchá montáž na stenu v prostredí toalety, 
kancelárie či zdravotníckeho zariadenia. Plastový materiál biely / transparentný. 
Rozmery: š x v x h [mm]: 285 x 380 x 110.

Zásobníky

Zásobníky na Utierky Z katrin mini
Zásobník papierových utierok značky Katrin nájde využitie všade tam, kde je vysoká 
frekvencia pohybu ľudí. Zásobníky sú vyrobené z kvalitného plastového materiálu. 
Jednoduchý a účelný dizajn nenarúša vzhľad umyvárni a tým podporuje celistvosť 
miestnosti.

1

2

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.8989.11 Zásobník na utierky Z KATRIN biely MINI ks 28,80 €

106.8989.12 Zásobník na utierky Z KATRIN čierny MINI ks 25,70 €

1

2

súvisiaci tovar
papierové utierky: 
106.9104.05  |  106.9104.06
Viac na str. 18-19

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.8951.05 Zásobník na utierky ZZ transparentné MAXI kamiko ks 21,30 €

súvisiaci tovar
papierové utierky: 
106.9011.02  |  106.9011.03  |  106.9011.36  |  106.9011.34
Viac na str. 18-19

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.8989.01 Zásobník na utierky V MERIDA biely MINI ks 26,20 €

súvisiaci tovar
papierové utierky:  
106.9011.30  |  106.9011.02 
106.9011.03  |  106.9011.10  |  106.0100.24
Viac na str. 18-19

Zásobník na Utierky v meriDa mini biely
Zásobník papierových utierok vyrobený z  kvalitného plastu, ktorý je vybavený 
priehľadným  priezorom. Vďaka tomu umožňuje kontrolu množstva uterákov v zá-
sobníku. Farba priezoru modrá. Zásobník je uzamykateľný. Pojme do cca 250 ks 
papierových utierok.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.8989.06 Zásobník na utierky V KATRIN  biely MAXI ks 34,60 €

106.8988.10 Zásobník na utierky V KATRIN čierny MAXI ks 28,00 €

1

2

súvisiaci tovar
papierové utierky: 
106.9011.30  |  106.9011.02  |  106.9011.03 
106.9011.10  |  106.9011.34  |  106.9011.18  |  106.9011.36 
Viac na str. 18-19

Zásobník na Utierky v katrin maxi
Zásobník papierových utierok 
bielej farby značky Katrin 
nájde využitie všade tam, kde 
je vysoká frekvencia pohybu 
ľudí. Zásobníky sú vyrobené 
z kvalitného plastového materiálu. 
Jednoduchý a účelný dizajn 
nenarúša vzhľad umyvárni a tým 
podporuje celistvosť miestnosti. 
Vyrobený z ABS plastu, vhodný 
na uzamykanie. Rozmer: v × š × d 
[mm]: 450 x 301 x 146.

1

2
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Zásobníky

Zásobník roliek tork mini / maxi
Tork zásobník so stredovým odvíjaním s dizajnom Elevation je vysoko kompaktné, viacúčelové riešenie pre profesionálne 
prostredia, kde sú na utieranie povrchu potrebné obe ruky. Utieranie povrchov rýchlo vďaka neobmedzenému prúdu, čo 
umožňuje používateľom vybrať toľko, koľko vyžadujú ich úlohy. Zásobníky Elevation majú praktický a moderný dizajn. 
Možno ho otvárať jednou rukou, vďaka čomu sa jednoducho používa. Znižuje riziko krížovej kontaminácie, pretože 
používatelia sa dotýkajú len toho, čo potrebujú. Zlepšuje celkovú hygienu vďaka jednoduchému čisteniu. Má univerzálny 
mechanizmus zatvárania, ktorý pomáha kontrolovať zneužitie.

Zásobníky na rolky

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.8950.19 Zásobník MINI roliek TORK biely ks 41,30 €

106.8950.21 Zásobník MINI roliek TORK čierny ks 41,30 €

106.8950.23 Zásobník MAXI roliek TORK biely ks 82,50 €

106.8950.25 Zásobník MAXI roliek TORK čierny ks 82,50 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.8950.18 Zásobník MINI roliek KATRIN biely ks 24,90 €

106.8950.20 Zásobník MINI roliek KATRIN čierny ks 17,60 €

106.8950.22 Zásobník MAXI roliek KATRIN biely ks 28,10 €

106.8950.24 Zásobník MAXI roliek KATRIN čierny ks 33,50 €

1

1

4

4

2

2

3

3

1

1

2

3

3

4

4

súvisiaci tovar
Utierky papierové do zásobníka mini:   106.9104.01 
Utierky papierové do zásobníka maxi:  106.1010.01  |  106.9651.01  |  106.9104.04
Viac na str. 17

súvisiaci tovar
Utierky papierové do zásobníka mini:  106.9104.01 
Utierky papierové do zásobníka maxi: 106.1010.01  |  106.9651.01  |  106.9104.04
Viac na str. 17

Zásobník roliek katrin mini / maxi
Zásobník papierových utierok značky Katrin nájde využitie všade tam, kde je vysoká frekvencia pohybu 
ľudí. Zásobníky sú vyrobené z kvalitného plastového materiálu. Spoľahlivý zásobník papierových rolí 
Katrin s priehľadným okienkom pre informáciu o zostatku papiera v zásobníku. Zásobník je použiteľný 
pre rôzne typy rolí – bez cievky aj s rolkou s oddeliteľnou cievkou. Farebné prevedenie biele a čierne. 
Typy zásobníkov - Mini a Maxi.
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Zásobníky

Zásobníky na servítky, vreckovky

Zásobníky koZmetických vreckoviek tork, 
nereZový
Moderný dizajn s hladkým povrchom a čistými líniami, ktorý zapadá do vašej toale-
ty alebo umyvárne. Vytvára veľmi dobrý dojem, ktorý zosilňuje vysoko kvalitný ob-
raz vášho zariadenia. Zásobník z nerez ocele s vrstvou chrániacou pred odtlačkami
prstov.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.8990.03 Zásobník kozm. vreckoviek TORK nerezový ks 36,10 €

Zásobníky koZmetických vreckoviek katrin
Dávkovač pre škatuľu kozmetických utierok Katrin s  jednoduchým dopĺňaním. 
Dávkuje vždy jednu vreckovku. Vyrobený z plastu AB.

1

2

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.8990.01 Zásobník kozm. vreckoviek KATRIN biely ks 12,30 €

106.8990.02 Zásobník kozm. vreckoviek KATRIN čierny ks 12,30 €

1

2

Zásobníky na servítky tork xpr
Garantujeme, že systém dávkovania servítok Tork Xpressnap® zníži spotrebu servítok minimálne 
o 25% v porovnaní s tradičnými zásobníkmi. Pomôže Vám tak znížiť náklady a množstvo 
odpadu. V ponuke je rad veľkostí a kvalít servítok, ktoré sa hodia do rôznych typov prevádzok 
a zariadení. Farebné prevedenie šedé a čierne. Typy zásobníkov - stolové, pultové alebo 
vysokokapacitné.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.8990.04 Zásobník na serv. TORK XPR stolový šedý ks 28,40 €

106.8990.05 Zásobník na serv. TORK XPR stolový čierny ks 28,40 €

106.8990.06 Zásobník na serv. TORK XPR pultový šedý ks 55,90 €

106.8990.07 Zásobník na serv. TORK XPR pultový čierny ks 55,90 €

106.8990.08 Zásobník na serv. TORK XPR vysokokapacitný šedý ks 71,20 €

106.8990.09 Zásobník na serv. TORK XPR vysokokapacitný čierny ks 71,20 €

1

3

2

4

5

6

34

5

6
1

2

súvisiaci tovar
servítky:  106.0105.03
Viac na str. 21

súvisiaci tovar
vreckovky kozmetické:  106.9874.00
Viac na str. 21

súvisiaci tovar
vreckovky kozmetické:  106.9874.00
Viac na str. 21
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Dávkovač beZDotykový na 
DeZinfekčné roZtoky 1000ml
Praktický dávkovač dezinfekcie so senzorom na ste-
nu alebo do stojanu má kvalitné bezdotykové auto-
matické ovládanie. Je určený na dezinfekčné roztoky 
(nie na tekuté mydlá alebo gély). Dávkovanie je vo 
forme rozprašovania hmly. Nízka spotreba energie 
predstavuje dobré riešenie do hotelov, reštaurácií, 
škôl, nemocníc... Napájanie je na 8 ks AA batérií alebo 
adaptér. Rozmery dávkovača sú: 123 x 262 x 114 mm.

Dávkovač DeZinfekcie 
beZDotykový 1000ml
Bezdotykový dolievací dávkovač dezinfekcie je vhod-
ný na tekutú dezinfekciu, nie gélovú. Objem zásob-
níka na dolievanie je 1000 ml. Je možné namontovať 
ho na stenu, alebo na mobilný stojan. Možnosť nasta-
venia jednotlivých dávok za sebou 1x, 2x, 3x. Súčasťou 
balenia je 6 ks bateriek AA. Dodávaný bez náplne. 
Rozmer dávkovača sú 265 x120 x 125mm.

Dávkovače

dávkovače deZinFekcie

dávkovače mydla

Dávkovač DeZinfekcie 
Dotykový 500ml
Dotykový dávkovač na dezinfekciu má dopĺňací ma-
nuálny zásobník na tekutú aj gélovú dezinfekciu ob-
jem 500 ml. Výrobok je vyrobený na Slovensku.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.8953.07 Dávkovač dotykový 500ml ks 19,00 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.8953.11 Dávkovač bezdotykový 
na dezinf. roztoky 1000 ml ks 59,00 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.8953.05 Dávkovač dezinfekcie 
bezdotykový ks 79,00 €

súvisiaci tovar
Dezinfekčné roztoky: 
106.4000.32  |  106.4000.28
Viac na str. 35

súvisiaci tovar
Dezinfekčné roztoky: 
106.4000.32  |  106.4000.28
Viac na str. 35

Dávkovač beZDotykový senZorový 
na myDlo a roZtok 700 ml
Moderný, bezdotykový dávkovač mydla alebo dezinfekčného roztoku či gélu s in-
fračerveným senzorom. Vhodný do vstupov miestností, chodieb a  toaliet firiem, 
škôl, zdravotníckych a  iných prevádzok. Napájanie batériami umožňuje bezprob-
lémové umiestnenie na ľubovoľnom mieste. Napájanie - 6 x AA batéria. Plnenie 
- dolievanie z vrchnej časti. Upozornenie slabej batérie - áno. Zámok - áno. Čistá 
váha:  1,1 kg. Rozmery:  10 x 11 x 22 cm. Obsah balenia: dávkovač, konzola na stenu, 
montážne príslušenstvo.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.8953.09 Dávkovač bezdotyk. senz. na mydlo a roztok 700ml ks 69,00 €

súvisiaci tovar
Dezinfekčné roztoky: 
106.4000.32  |  106.4000.28
Viac na str. 35

súvisiaci tovar
Dezinfekčné roztoky: 
106.4000.32  |  106.4000.28
Viac na str. 35

Dávkovač tekUtého myDla marplast 
na Dolievanie 550ml
Dávkovač tekutého mydla na dolievanie v klasickom dizajne a menšom objeme 
550 ml zabezpečí svojim kvalitným vyhotovením nároky rôznych typov prevádzok. 
Pevná konštrukcia zásobníka je odolná bežnej záťaži.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.8953.25 Dávkovač tekutého mydla MARPLAST 550ml biely ks 32,80 €

súvisiaci tovar
Dezinfekčné roztoky: 
106.2001.00 
106.2000.25 
106.2000.53
Viac na str. 35



obchod@xepap.sk, ekonomika@xepap.sk
Zvolen +421 (0)45/ 532 1771 - bratislava +421 (0)917 713 918 - košice +421 (0)907 470 247

str.

30

d
á

v
k

o
v

a
č

e
 a

 z
á

s
o

b
n

ík
y

Dávkovače

Dávkovač myDlovej peny tork 1l
Rad Tork Elevation je séria hladkého a funkčného vzhľadu v modernom duchu, kto-
rý pasuje do prostredia väčšiny toaliet a umyvární.

Dávkovač tekUtého myDla meriDa 
na Dolievanie biely 900ml
Zásobník na mydlo na dolievanie. Vyrobený z vysoko kvalitného plastu ABS bielej 
farby. Farba okienka na kontrolu stavu mydla v bielej farbe. Uzamykateľný zásobník 
na kľúč.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.8953.24 Dávkovač tekutého mydla MERIDA 900ml ks 29,50 €

Dávkovač tekUtého myDla na Dolievanie 
transparentný 1000ml
Dávkovač tekutého mydla s objemom 1 000 ml pre všetky typy prevádzky. Univer-
zálny dávkovač mydla, ktorý vás neobmedzuje pri výbere obľúbeného tekutého 
mydla vo vašej prevádzke. Široké využitie na toaletách, kuchyniach alebo školách. 
Po zatlačení na prednom kryte dávkovača sa uvoľní dostatočné množstvo tekutého 
mydla pre pohodlné umytie rúk.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.8952.01 Dávkovač tekutého mydla na dolievanie transp. 1000ml ks 23,60 €

súvisiaci tovar
Dezinfekčné roztoky:  
106.2001.00 
106.2000.25 
106.2000.53
Viac na str. 36-37 

súvisiaci tovar
Dezinfekčné roztoky:  
106.2001.00 
106.2000.25 
106.2000.53
Viac na str. 36-37 

súvisiaci tovar
mydlo v pene:  106.2001.19
Viac na str. 38

súvisiaci tovar
mydlo v pene:  106.2001.20
Viac na str. 30

Dávkovač myDlovej peny katrin maxi 1l
Dávkovač je možné použiť pre tekuté mydlo, penové mydlo, tekuté dezinfekčné 
mydlo, prostriedok na dezinfekciu záchodového sedadla, sprchovací gél či gélovú 
dezinfekciu. Zámok je možné používať s kľúčom alebo bez.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.3603.00 Dávkovač mydl. peny 1000ml KATRIN maxi biely ks 20,10 €

106.8953.31 Dávkovač mydl. peny 1000ml KATRIN maxi čierny ks 16,20 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.8953.29 Dávkovač mydlovej peny TORK 1L biely ks 34,90 €

106.8953.30 Dávkovač mydlovej peny TORK 1L čierny ks 34,90 €

1 1

2 2

1 1

2
2
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Dávkovače

Dávkovač tekUtej pasty Deb 4l
Dávkovač na patróny DEB s obsahom 4 l. Povrch je ošetrený striebro-iónovou 
vrstvou Biocote®, ktorá redukuje mikroorganizmy na povrchu zásobníka.

súvisiaci tovar
mydlá v pene: 106.2001.14  |  106.2001.18
Viac na str. 38

súvisiaci tovar
mydlá v pene: 106.2003.04 
 106.2003.05 
 106.2003.06
Viac na str. 40

Dávkovač myDlovej peny Deb 1l
Dávkovač pre 1 l patróny prípravkov DEB na umývanie rúk, s farebným kódovaním 
a piktogramami pre správne použitie. Povrch je ošetrený striebro-iónovou vrstvou BioCote®, 
ktorá zaisťuje účinnú redukciu mikroorganizmov.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.8952.02 Dávkovač mydl. peny DEB 1L biely ks 14,60 €

106.8953.26 Dávkovač mydl. peny DEB 1L modro-biely ks 7,15 €

106.8953.28 Dávkovač mydl. peny DEB 1L červený ks 14,57 €

106.8953.27 Dávkovač mydl. peny DEB 1L chrómové čelo ks 7,15 €

1

2

3

4

3

1

2

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.3603.00 Dávkovač mydl. peny 1000ml KATRIN maxi biely ks 20,10 €

106.8953.31 Dávkovač mydl. peny 1000ml KATRIN maxi čierny ks 16,20 €

1

2

1 2

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.8953.32 Dávkovač tekutej pasty DEB 4L biely ks 14,60 €

106.8953.36 Dávkovač tekutej pasty  DEB 4L čierny ks 14,60 €
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stojan na role poDlahový katrin 
s obrUčoU na oDpaDové vrece
Robustný podlahový stojan 
na priemyselné utierky 
v kotúči Katrin v modrom 
vyhotovení. Integrovaný 
držiak na 125-litrové vrecia 
do koša. Stojan disponuje 
kolieskami pre jednoduchú 
manipuláciu. Veľká kapacita. 
Ideálny do priemyselného 
prostredia. Šírka kotúča až 
40cm

Dávkovače

Držiak na role nástenný kartin
Robustný, praktický nástenný zásobník na priemyselné kotúče s utierkami v mod-
rom prevedení, materiál kov.

dávkovače deZinFekcie na Wc dosky

stojany na role

Dávkovač DeZinfekcie na Wc Dosky tork 475ml
Rad Tork Elevation je séria hladkého 
a funkčného vzhľadu v modernom 
duchu, ktorý pasuje do prostredia 
väčšiny toaliet a umyvární. Patróna: 
TORK originál 475ml. Farba - biela. 
Uzamykanie - áno. v x š x d [mm]: 206 
x 112 x 114. 

Dávkovač DeZinfekcie na Wc Dosky 
katrin 500ml
Rovnaký dávkovač je možné použiť pre tekuté mydlo, penové mydlo, tekuté de-
zinfekčné mydlo, prostriedok na dezinfekciu záchodového sedadla, sprchovací 
gél. Zámok je možné používať s kľú-
čom alebo bez. Jednoduché plnenie 
vďaka novému systému mydlových 
zásobníkov. Predný kryt so zatlačením 
umožňuje každému bezproblémo-
vé použitie dávkovača. Pre zrakovo 
postihnutých sú k dispozícii pokyny 
písané slepeckým písmom.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.8953.34 Dávkovač dezinfekcie na WC dosky TORK biely ks 22,70 €

106.8953.35 Dávkovač dezinfekcie na WC dosky TORK čierny ks 22,70 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.8952.20 Dávkovač dezinfekcie WC dosky KATRIN biely ks 22,50 €

106.8953.33 Dávkovač dezinfekcie na  WC dosky KATRIN čierny ks 18,30 €

1 1

2 2

súvisiaci tovar
čistiaci prostriedok na Wc dosky:  
106.2105.06 
Viac na str. 38

súvisiaci tovar
čistiaci prostriedok na Wc dosky:  
106.2105.05 
Viac na str. 59

1 1

2

2

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.8957.01 Držiak na role nástenný KARTIN ks 37,80 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.8957.02 Stojan na role podlahový KATRIN ks 72,40 €

súvisiaci tovar
Utierky priemyselné: 
106.9130.00 
106.9130.02 
106.9130.04 
106.9130.05 
106.9130.07 
Viac na str. 17-18

súvisiaci tovar
Utierky priemyselné: 106.9130.00  |  1066.9130.04  |  106.9130.05 
                                         106.9130.02  |  106.9130.07 
Viac na str. 17-18
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Na štandardné používanie vo verejných toaletách:

   všestranné použitie 
   dobrá kvalita a úžitkové vlastnosti
   odolnosť
   univerzálnosť

Vďaka spolupráci s používateľmi sme získali cenné 
poznatky, ktoré nám umožnili vytvoriť dokonalé 
hygienické podmienky pre všetkých.

Naším poslaním bolo vytvoriť univerzálne zásobníky s jednoduchou obsluhou pre kohokoľvek a na akomkoľvek mieste. 
Inkluzívne projektovanie je zamerané na čo najširší okruh používateľov: mladých, starších, zdravých i hendikepovaných.

Inkluzívnosť  – projek t  pre každého

KATRIN-Katalog-SK-9.indd   1 24/06/2022   14:21
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Dezinfekčné 
a ochranné 
prostriedky
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Dezinfekcia  .....................................................................................  35

Rukavice jednoRázové mikRoténové
Jednorázové rukavice pre gastro priemysel alebo upratovanie. Ideálne do obchod-
ných prevádzok s predajom čerstvého nebaleného pečiva a chleba. Balenie 100ks.

Rukavice

ochranné prostrieDky

Rukavice gumené latexové
Rukavice vyrobené z 55 g 
kaučuku s bavlnenou 
výstelkou (púder). Vďaka 
kvalitným materiálom 
sú odolnejšie voči 
mechanickému poškodeniu 
a voči poškodeniu pri 
použití bežných čistiacich 
prostriedkov.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2208.07 Rukavice gumené - latexové S ks 1,91 €

106.2208.08 Rukavice gumené - latexové M ks 1,73 €

106.2208.09 Rukavice gumené - latexové L ks 1,91 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2200.01 Rukavice jednorázové mikroténové bal 1,57 €

Rukavice nitRilové / 100 ks
Chemicky odolné nitrilové rukavice sú
jednorázové rukavice s vysokou odolnosťou
proti pretrhnutiu. Sú vhodné aj
do najnáročnejších pracovných podmienok.
Balenie 100ks. V balení sa môže nachádzať
modrý aj biely variant rukavíc,
bez možnosti výberu.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2210.45 Rukavice nitrilové veľkosť S /  100ks bal 17,05 €

106.2210.44 Rukavice nitrilové veľkosť M / 100ks bal 17,05 €

106.2210.46 Rukavice nitrilové veľkosť L / 100ks bal 17,05 €
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dezinfekcia

Dezinfekčné prostrieDky

dezinfekčný Roztok na Ruky 
HeRbatHeca
Dezinfekčný roztok na ruky na báze alkoholu, ktorý 
netreba oplachovať vodou. Čistí, dezinfikuje, zabíja 
99,9% baktérií, plesní a vírusov. Stačí malé množstvo 
aplikovať do dlane a rozotrieť. Glycerín zvláčňuje 
a hydratuje pokožku.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.4000.30 Dezinfekčný roztok na ruky Herbatheca 100 ml ks 2,77 €

106.4000.36 Dezinfekčný roztok na ruky Herbatheca 500 ml ks 5,54 €

106.4000.32 Dezinfekčný roztok na ruky Herbatheca 1l ks 6,47 €

106.4000.34 Dezinfekčný roztok na ruky Herbatheca 5l ks 23,10 €

1

2

3

4

2

1

3

2

4

3

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2023.11 Dezinfekcia Sanytol 75ml ks 6,03 €

106.2102.24 Dezinfekcia Sanytol 250ml s pumpičkou ks 11,60 €

106.2023.10 Dezinfekcia Sanytol 250ml aloe vera a zelený čaj ks 5,25 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.4000.51 Dezinf. sprej Lysol Vôňa kvetov, 400ml ks 2,72 €

106.4000.50 Dezinf. sprej Lysol Sviežosť vodopádu, 400ml ks 2,72 €

106.4000.49 Dezinf. sprej Lysol Svieža vôňa, 400ml ks 2,72 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.4000.24 Dezinfekčný gél na ruky Herbatheca 150 ml ks 3,24 €

106.4000.26 Dezinfekčný gél na ruky Herbatheca 1l ks 8,31 €

106.4000.28 Dezinfekčný gél na ruky Herbatheca 5l ks 29,30 €

1
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2
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33

dezinfekcia Sanytol
Dezinfekcia Sanytol na rukách nezanecháva lepkavý pocit. Obsahuje zelený čaj. 
Je PH neutrálna a hypoalergénna.

2

2
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1
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dezinfekčný gél na Ruky HeRbatHeca
Dezinfekčný gél na ruky na báze alkoholu, ktorý netreba oplachovať vodou. Čistí, 
dezinfikuje, zabíja 99,9% baktérií, plesní a vírusov. Stačí malé množstvo aplikovať do 
dlane, rozotrieť a nechať uschnúť. Zvýšený objem glycerínu zvláčňuje a hydratuje 
pokožku. S našim dezinfekčným gélom Herbatheca sa nemusíte obávať vysušova-
nia pokožky. Nebudete potrebovať dodatočné krémovanie. Obsahuje prírodnú sili-
cu citrónovej trávy. Tento produkt je nielen účinný, ale aj príjemne voňavý. Vyrobený 
podľa odporúčania WHO. Zloženie: etanol 96% (65% objemu), destilovaná voda, 
peroxid vodíka 3%, glycerín, xanthanová guma, prírodná silica citrónovej trávy. Len 
na vonkajšie použitie. Slovenský výrobok.

dezinfekčný SpRej lySol
Sprej Lysol so sviežou vôňou. Zabíja 99,9 % baktérií, plesní a vírusov. Príjemne vonia 
a eliminuje pachy. Je vhodný na väčšinu povrchov nielen v domácnosti. Dezinfekč-
ný sprej Lysol likviduje choroboplodné zárodky.
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mydlá tekuté

Mydlá a peny na ruky

Mydlo tekuté 
kréMové 5kg
Jemné mydlo 5kg balení
na dolievanie do dávkovačov
mydla. Vhodné pre každodenné
používanie, pretože šetrne myje
a zanecháva pokožku vláčne
hebkú a sviežu.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2000.25 Mydlo tekuté krémové 5kg ks 6,80 €

Mydlo tekuté biele 
antibacterial 5l
Tekuté antibakteriálne 
mydlo. Jemné tekuté mydlo 
s prísadou antibakteriálnych látok 
vhodné k bežnej a preventívnej 
hygiene rúk, všade tam, kde je treba 
obmedziť riziko výskytu baktérií. 
Účinne chráni pred vysúšaním 
a zanecháva pokožku príjemne 
hebkú po každom umytí.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2006.11 Mydlo tekuté antibacterial 5l biele ks 8,93 €

Mydlo tekuté 5l
Tekuté mydlo je určené pre 
hygienu rúk a celého tela. Po 
nanesení na pokožku vytvorí 
jemnú penu. Dávkujte na vlhkú 
pokožku a po umytí opláchnite 
vodou. Nevysušuje a zodpovedá 
optimálnemu pH pokožky.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2000.22 Mydlo tekuté 5l ks 5,84 €

antibakteriálne
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Mydlo tuhé ProteX 90g 
antibakteriálne
Klasické tuhé mydlo Protex s  antibakteriálnym zlo-
žením pre časté umývanie rúk. Po umývaní zanechá 
ruky čisté, jemné a svieže.

Mydlo tekuté  s PuMPičkou 
Med a Mlieko 500ml
Jemné tekuté mydlo 
krémovej farby 
s vôňou mlieka 
a medu. Šetrne umyje 
pokožku a obsiahnuté 
hydratačné zložky 
ju zanechajú vláčnu 
a hebkú. Počas 
umývania vytvára 
bohatú krémovú penu.

Mydlá a peny na ruky

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2001.22 Mydlo tekuté  s pump. med a mlieko 500ml ks 2,00 €

106.2001.16 Mydlo tekuté med a mlieko 1L ks 2,09 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2004.13 Mydlo tuhé PROTEX 90g ks 1,07 €

Mydlo tuhé dettol 100g
Dettol tuhé mydlo poskytne spoľahlivú ochranu pred 
baktériami a zanechá sviežu vôňu citrusu na pokožke. 
Antibakteriálne mydlo pomáha odstrániť 99,9 % bak-
térii, ktoré môžu spôsobiť infekcie.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2004.14 Mydlo tuhé DETTOL 100g ks 1,85 €

Mydlo tekuté balneo
Kvalitné tekuté mydlo určené na bežné 
umývanie rúk. Ľahko a rýchlo odstraňuje 
bežné až stredné znečistenie, ošetruje 
pokožku prostredníctvom prídavných 
látok. Vyznačuje sa primeranou 
penivosťou, príjemnou vôňou a dobre sa 
oplachuje. Možné použiť do dávkovačov 
tekutého mydla. Je vhodné na použitie 
v ľahkom priemysle, v potravinárstve, 
gastronómii, školstve, administratíve 
a v domácnosti, všade pri bežnom 
umývaní.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2001.17 Mydlo tekuté  s pumpičkou 500ml ks 1,78 €

106.2001.00 Mydlo tekuté Balneo 1000ml (náplň) ks 2,10 €

106.2000.53 Mydlo tekuté antibakteriálne 5kg ks 11,20 €
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antibakteriálne

mydlá tuhé

Mydlo tuhé PalMolive 90g
Tuhé toaletné mydlo pre časté umývanie rúk. Po 
umývaní zanechá ruky čisté, jemné a svieže.

Mydlo toaletné 100g
Jemné toaletné mydlo pre časté umývanie rúk, pretože je šetrné k vašej pokož-
ke, pokožku nevysušuje a nedráždi. Toaletné mydlo šetrne odstraňuje nečistoty 
z pokožky, udržuje ju vláčnu a sviežu. Optimálne sa stará o pokožku celého tela.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2004.10 Mydlo toaletné 100g ks 0,68 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2004.12 Mydlo tuhé PALMOLIVE 90g ks 0,94 €

antibakteriálne antibakteriálne
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čistiaci Prostriedok tork 
na Wc dosky 475ml
Použitie len jednej dávky Tork čističa WC sedadiel 
na kúsku toaletného papiera vedie k  hygienickejšej 
doske WC. Vhodné pre Tork Mini zásobník na teku-
té mydlo, ktorý sa ľahko používa a poskytuje správnu 
hygienu rúk všetkým, ktorí ho použijú. Jednoducho 
sa roztiera bez toho, aby zanechával zvyšky a pomáha 
neutralizovať zápachy. Uzavretá fľaška s jednorazovou 
pumpičkou zaisťuje dobrú hygienu a  znižuje riziko 
krížovej kontaminácie. Fľaška sa zmenšuje súčasne 
so znižovaním obsahu, čím sa redukuje odpad. 475 
dávok.

Mydlo v Pene deb classic 1l 
2200 dávok
Luxusné tekuté mydlo na ruky vo forme peny, ktorá 
zaisťuje dokonalé pokrytie pokožky a  ľahko sa zmý-
va. Nezanecháva zvyšky na pokožke ani v umývadle. 
Ideálne pre použitie na všetkých toaletách, v kancelá-
riách a vo verejných budovách. Viac ako 2200 dávok 
z jednej patróny! Pri nanášaní peny na suchú pokožku 
môžete ušetriť až 46% vody oproti tekutým mydlám!

Mydlo v Pene tork 1l 
antiMikrobiálne s4
Jednorazová náplň penového mydla prémiovej 
kvality do dávkovačov TORK. Vysokokvalitné mydlo, 
jednoduchá výmena v priebehu niekoľkých sekúnd. 
Dôkladne si umývajte ruky s  TORK antimikrobiál-
nym penovým mydlom s certifikátom EN 1499. Jeho 
nízkoalkoholová receptúra je vysoko účinná proti 
baktériám, vírusom a  kvasinkám. Je kombináciou 
bežného mydla na ruky a dezinfekcie v jednom. Bez 
pridaných vôní a farbív, čo znižuje alergické reakcie. 
Obsahuje 2 500 dávok. Vôňa alkoholu. Objem 1 liter.

Mydlo v Pene deb Pure bac 1l 
antibakteriálne
Neparfumované penové mydlo. Obsahuje didecyldi-
monium chloride s preukázateľnými baktericídnymi 
a germicídnymi účinkami. Vhodné pre potravinársky 
priemysel, catering, Horeca a ďalšie oblasti so zvýše-
nými nárokmi na hygienu. Je náhradou za Florafree 
Redux Foamer, ktorý sa už nevyrába.

Mydlo v Pene tork 1l
Tork jemné penové mydlo má príjemnú vôňu. Ob-
sahuje vyživujúce a  obnovujúce prísady hydratujú 
pokožku. Získalo certifikát ekologickej značky EÚ, 
ktorá predstavuje vysoký ekologický výkon. Rých-
le a  jednoduché dopĺňanie overené osvedčením 
o  jednoduchom používaní vyhotovenom Švédskou 
reumatologickou asociáciou. Uzavretá fľaša s jedno-
razovou pumpičkou zaisťuje dobrú hygienu a znižu-
je riziko krížovej kontaminácie. Fľaša sa zmenšuje so 
znižovaním obsahu, čím sa redukuje odpad. Vhodné 
pre Tork zásobníky na penové mydlo. Objem 1 liter.

Mydlá a peny na ruky

mydlá a peny do zásobníkov

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2001.14 Mydlo v pene DEB Classic 
1L, 2200 dávok ks 17,80 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2001.19 Mydlo v pene TORK 1L ks 17,21 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2001.18 Mydlo v pene DEB Pure 
Bac 1L antibakteriálne ks 13,40 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2001.28 Mydlo v pene TORK 1l, 
antimikrobiálne S4 ks 35,80 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2105.06 Čistiaci prostriedok na 
WC dosky TORK 475ml ks 6,08 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2001.20 Mydlo v pene KATRIN 1L ks 11,30 €

súvisiaci tovar
dávkovače:
106.8952.02  |  106.8953.26 
106.8953.28  |  106.8953.27
Viac na str. 31

súvisiaci tovar
dávkovače:
106.8952.02  |  106.8953.26 
106.8953.28  |  106.8953.27
Viac na str. 31

súvisiaci tovar
dávkovače: 106.3603.00  |  106.8953.31
Viac na str. 30

súvisiaci tovar
dávkovače: 106.8953.29  |  106.8953.30
Viac na str. 30

súvisiaci tovar
dávkovače: 106.8953.29  |  106.8953.30
Viac na str. 30

súvisiaci tovar
dávkovače: 106.8953.34  |  106.8953.35
Viac na str. 32

antibakteriálne

antibakteriálne

Mydlo v Pene katrin 1l
Bohatá, stabilná pena, ktorá vyvoláva pocit jemného 
spenenia a ľahko sa nanáša na ruky. Zanecháva 
ruky jemné a hydratované. Príjemne voňajúce bez 
akéhokoľvek z 26 povinne uvádzaných alergénov. 
Obsahuje jemné zložky pre citlivú pokožku, vďaka 
čomu je toto mydlo obzvlášť vhodné na časté 
použitie. Všetky 
zložky boli starostlivo 
vybrané vzhľadom 
na ich kvalitu a na 
toto špecifické 
použitie, rovnako ako 
na ich malý vplyv na 
životné prostredie. 
Certifikované podľa 
systému udeľovania 
environmentálnej 
značky Nordic Swan 
a Európsky kvet. 
Dermatologicky 
testované 
a schválené.
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Profesionálna tekutá abraZívna 
Pasta na ruky Profi isofa 500g
Profesionálna tekutá umývacia pasta na ruky na odstránenie 
silne odolných nečistôt z pokožky. Dokonale zmyje špinu, 
ktorú so sebou nesie práca v autoservisoch, technických 
službách, či ťažkom priemysle. Poradí si však aj s ďalšími 
nečistotami z iných odborov. Umývacími schopnosťami 
prevyšuje väčšinu pást na trhu. Produkt je bezfarebný 
a obsahuje iba prírodné abrazíva.

Pasta na ruky solvina 450g
Ekonomicky variant tuhej abrazívnej pasty na ruky. Zložky, ktoré sú na prírodnej báze pomáhajú vyčistiť pokožku 
do hĺbky pórov. Obsahuje glycerín, ktorý priaznivo pôsobí na pokožku, zanecháva ju jemnú, čistú a sviežu. S vô-
ňou citrusov (Industrial) alebo ihličia (Original).

Pasta tuhá na Znečistené 
ruky v kelíMku 500g
Mycia pasta na ruky, vhodná na silne znečistené ruky. 
Po umytí pokožku ošetriť vhodným krémom.

Pasta tekutá na ruky isofa 
soaP 550g / foaM 500g
Dermálne najpriaznivejší variant z  radu produktov ISOFA vo forme mydla alebo 
peny. Má skvelú umývaciu schopnosť na odstránenie silných nečistôt v priemysle, 
servisoch a podobných prevádzkach. Pastu je možné použiť v akomkoľvek dávko-
vači bežného tekutého mydla. 

pasty na ruky

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2003.03 Pasta tuhá 500g ks 0,96 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2003.08 Solvina Industrial 450g ks 2,28 €

106.2003.09 Solvina Original 450g ks 2,78 €

Mydlo Pena

1

2

1

2

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2003.10 Pasta tekutá na ruky profi 
ISOFA HARD 500g ks 3,55 €

106.2003.11 Pasta tekutá na ruky profi 
ISOFA MAX 550g ks 3,80 €

106.2003.12 Pasta tekutá na ruky profi 
ISOFA PRO 550g ks 3,32 €

1
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1

1

1

2

2

2

3

pasty na ruky tuhé

Pasta na ruky tekutá efekt liquid
Tekutá abrazívna pasta je určená na odstránenie stredne až vysoko odolných 
nečistôt ako sú oleje, mazivá alebo veľké znečistenie rúk po práci. Je vhodná 
pre profesio nálov, pre automobilky 
či strojárne, ale aj pre pracovníkov 
v doprave, technických službách či 
ťažkom priemysle. Jedná o tekutú va-
riantu “solviny”, ktorá jemne a šetrne 
odstraňuje nečistoty. pH 6,5. Vďaka 
používaniu tekutej varianty mycej 
pasty dochádza až k 40% úspore ako 
pri jej tuhom variante.

pasty na ruky tekuté

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2003.02 Pasta na ruky tekutá Efekt s pumpičkou 450ml ks 3,03 €

106.2003.07 Pasta na ruky tekutá Efekt Liquid 5L s dávkovačom ks 21,00 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2003.15 Pasta tekutá na ruky ISOFA SOAP 550g ks 4,92 €

106.2003.16 Pasta tekutá na ruky ISOFA FOAM 500g ks 4,00 €

1 1

2 2
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pasty na ruky

krémy na ruky

kréM na ruky isolda 100ml
Jemný regeneračný, upokojujúci a zvláčňujúci ochranný krém na ruky. Objem 100 ml.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2005.05 Krém na ruky Isolda nechtík s ľanovým olejom 100ml ks 1,64 €

106.2005.06 Krém na ruky Isolda aloe vera s pantenolom 100ml ks 1,64 €

106.2005.09 Krém na ruky Isolda harmanček s argánovým olejom 100ml ks 1,64 €

106.2005.12 Krém na ruky Isolda šalvia s biotínom 100 ml ks 1,44 €

106.2005.13 Krém na ruky Isolda s mandľovým olejom 100 ml ks 1,44 €

106.2005.14 Krém na ruky Isolda s rakytníkovým olejom 100 ml ks 1,44 €

1

4

2

5

3

6

1

2

3

4

6

5

Pasta na ruky tekutá deb 4l
Prírodný čistič rúk pre silné znečistenie s obsahom neabrazívnych granúl. Odstraňuje 
znečistenie spôsobené olejmi, tukmi, asfaltom, bitúmenom, atramentom, lepidlami, 
olejovými farbami a ďalšími priemyselnými nečistotami. Obsahuje DEBASOL® - patentovaný 
synergický mix z prírodného slnečnicového oleja a neionogénnych povrchovo aktívnych 
látok. Neobsahuje farbivá ani rozpúšťadlá.

pasty do zásobníkov

súvisiaci tovar
dávkovač: 106.8953.32
Viac na str. 31

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2003.05 Pasta na ruky DEB ORANGE 4L / silné znečistenie ks 30,70 €

106.2003.06 Pasta na ruky DEB POWER 4L / silné znečistenie ks 30,20 €

106.2003.04 Pasta na ruky DEB RED 4L / stredné znečistenie ks 25,40 €

1

2

3

1

3

2
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kréMy na ruky

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2005.00 Krém na ruky INDULONA nechtíková ks 2,73 €

106.2005.01 Krém na ruky INDULONA olivová ks 2,73 €

106.2005.50 Krém na ruky INDULONA univerzálna ks 2,73 €

106.2005.11 Krém na ruky INDULONA 100ml ochranná ks 2,73 €

1

2

3

4

1

2

3

4

kréM na ruky tília so striebroM  100ml
Krém na ruky Tília Silver obsahuje striebro, ktoré je po stáročia využívané 
v lekárenstve pre svoje vysoko antibakteriálne účinky. Striebro zmierňuje infekciu, 
podporuje rýchlu regeneráciu a pomáha posilňovať vlastnú ochrannú funkciu 
kože. Karité – prírodné bambucké maslo v zložení krému spolu s pantenolom 
pomáha urýchľovať hojenie drobných poranení, zmierňujú podráždenie pokožky 
a zlepšujú jej vzhľad. Vitamín 
E spomaľuje starnutie kože 
svojou aktivitou voči voľným 
radikálom. V zložení výrobku je 
Viposilver, ktorý má deklarovanú 
dezinfekčnú účinnosť 
(baktericídny, fungicídny 
a sporocídny účinok, na základe 
uvedených účinností ho možno 
deklarovať aj vírusaktivačný pre 
obalené vírusy). Koncentrácia 
prípravku pri testovaní bola 
zhodná s koncentráciou v zložení 
kozmetického prípravku krém na 
ruky SILVER.

kréM na ruky vakavo 100ml
Jemný krémový základ s glycerínom spája overenú kvalitu so zaujímavými aktív-
nymi látkami, ktoré pomáhajú pokožku chrániť a zjemňovať. Nezanecháva pocit 
mastných rúk. Pre svoju dostupnosť a stabilnú kvalitu je tento krém obľúbený za-
mestnancami pri práci ako vhodná regenerácia pokožky.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2005.15 Krém na ruky Tília so striebrom  100ml ks 3,75 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2005.07 Krém Vakavo glycerín a ginko biloba 100ml ks 0,96 €

106.2005.08 Krém Vakavo glycerín a medovka 100ml ks 0,96 €

1

2

1 2

kréM na ruky indulona 85ml
Krémy na ruky Indulona majú unikátne zloženie, ktoré poskytuje Vašej pokožke 
všestrannú starostlivosť. Regeneračno-hydratačný krém so zvláčňujúcim efektom 
pre normálnu a citlivú pokožku. Dermatologicky testované.
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Ekologické Čist. prostriEdky

Prací gél EKO
Hypoalergénny prací prípravok vhodný 
pre ručné pranie vo vlažnej vode. Je 
obohatený mydlom z Aleppa, ktoré 
obsahuje extrakt z vavrínu a olivový olej. 
Pravidelné používanie pomáha znižovať 
výskyt alergií.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2102.73 Prací gél EKO 750 ml ks 6,46 €

106.2102.74 Prací gél EKO 5l ks 27,60 €

1

2

2

1

Čistiaci PrOstriEdOK EKO na POdlahy
Winni´s Pavimenti je hypoalergénny čistiaci 
prípravok určený na umývanie podláh 
a všetky umývateľné povrchy. Výrobok 
dokonale vyčistí všetky povrchy, dodá im 
hygienickú čistotu a príjemne prevonia 
umývané priestory. Vďaka svojmu zloženiu 
rastlinného pôvodu nevyvoláva alergické 
reakcie.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2102.69 Čistiaci prostriedok EKO na podlahy 1l ks 5,21 €

106.2102.70 Čistiaci prostriedok EKO na podlahy 5l ks 15,50 €

1

2

2

1

Čistiaci PrOstriEdOK 
EKO Wc gél 750ml
WINNI’S WC Gél odstraňuje vodný kameň 
a vďaka schopnosti priľnúť k stenám WC misy 
dlhodobo zabraňuje usadzovaniu vodného 
kameňa. Pôsobí aj pod vodnou hladinou 
a zanecháva tak WC perfektne čisté.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2102.66 Čistiaci prostr. EKO 
WC gél 750ml ks 6,39 €

eko rada
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Ekologické ČistiacE prostriEdky

aviváž EKO vôňa KvEtOv
Winni´s Ammorbidente Fiori koncentrovaná aviváž s vôňou kvetín. Vhodná pre pranie v práčke i ručné pranie. 
Uľahčuje žehlenie.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2102.77 Aviváž EKO vôňa kvetov 1470ml ks 7,19 €

106.2102.76 Aviváž EKO vôňa kvetov 5l ks 16,90 €

1

2

1
2

ČistiČ dO umývaČKy EKO 250ml
Hypoalergénny prostriedok na odstraňovanie mast-
noty a vodného kameňa z vnútra umývačky (vrátane 
filtra, ramien a  tesnenia). Pri pravidelnom používaní 
zvyšuje účinnosť umývačky. Určený pre všetky typy 
umývačiek.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2102.83 Čistič do umýv. EKO 250ml ks 4,57 €

tablEty dO umývaČKy EKO
Hypoalergénne multifunkčné tablety do umývačky riadu.  Vďaka zloženiu s  enzýmami zbavia riad mastnoty 
a nečistôt aj pri nízkej teplote vody pri umývaní. Sú vhodné pre všetky typy umývačiek. S príjemnou citrusovou 
arómou.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2102.84 Tablety do umývačky EKO 15 ks bal 9,82 €

106.2102.85 Tablety do umývačky EKO 25 ks bal 12,30 €

1

2

1

2

sOľ dO umývaČKy riadu EKO 1kg
Vhodná pre všetky typy umývačiek. Pravidelné pou-
žívanie zmäkčuje vodu a  zabraňuje vytváraniu vod-
ného kameňa v  umývačke a  na riade. Winni’s Sale 
vám tak pomáha šetriť energiu i čistiaci prostriedok, 
predlžuje životnosť umývačky a súčasne zaistí žiarivý 
lesk vášho riadu.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2102.79 Soľ do umývačky 
riadu EKO 1kg bal 3,46 €

Čistiaci PrOstriEdOK EKO na umývaniE riadu
Prípravok na ručné umývanie riadu v ekologickom obale, 
nesmierne šetrný k pokožke rúk vďaka svojmu rastlinnému 
zloženie. Vytvára hustú penu, s ktorou sa riad príjemne umýva. 
Neobsahuje fosfáty a je plne biodegradabilný.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2102.67 Čistiaci prostr. EKO na umýv. riadu lime 500ml ks 3,80 €

106.2102.68 Čistiaci prostr. EKO na umýv. riadu aloe 500ml ks 3,80 €

106.2102.72 Čistiaci prostr. EKO  na umýv. riadu 1l ks 6,10 €

1

2

3

1 2

3

gél dO umývaČKy riadu 
EKO 750ml
Biodegradabilný 
čistiaci prípravok 
na umývanie riadu 
v umývačke. Obzvlášť 
rýchlo odstráni 
tuk a mastnotu. 
Váš riad umyje, 
odmastí, vyleští 
a zbaví aj vysoko 
odolných usadenín. 
Nepoužívajte 
prípravok na ručné 
umývanie riadu!

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2102.80 Gél do umývačky 
riadu EKO 750ml ks 12,80 €
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Čistiaci PrOstriEdOK EKO 
na ČistEniE sPrchOvých 
KútOv 500ml
Ekologický čistiaci 
prostriedok, ktorý 
jednoducho 
odstráni vápenaté 
a mydlové nečistoty, 
ktoré vznikajú 
každodenným 
používaním 
sprchovacieho kúta. 
Pri pravidelnom 
používaní vytvorí na 
povrchu steny alebo 
skla film, po ktorom 
voda rýchlejšie 
stečie. Výrobok je 
dermatologicky 
kompatibilný 
a s vegánskym 
zložením.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2102.62 Čistiaci prostr. EKO na 
čistenie sprch. kútov 500ml ks 5,19 €

Čistiaci PrOstriEdOK EKO 
na KúPEľňu 500ml
Čistiaci prostriedok 
s mechanickým 
rozprašovačom 
a sviežou vôňou určený 
pre každodenného 
upratovanie kúpeľní. 
Výrobne vyčistí 
keramické umývadlá, 
povrchy vaní a drezov 
a taktiež obklady, 
vodovodné kohútiky či 
povrchy z prírodného 
kameňa. Výrobok nie je 
potrebné zmývať alebo 
oplachovať. Vďaka 
rastlinnému zloženiu 
je možné ho označiť za 
vegánsky výrobok. Jeho 
zloženie nevyvoláva 
alergické reakcie.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2102.71 Čistiaci prostr. EKO 
na kúpeľňu 500ml ks 5,55 €

Ekologické ČistiacE prostriEdky

Čistiaci PrOstriEdOK EKO 
na hrdZu a vOdný KamEň 
500ml
Ekologický, plne 
rozložiteľný čistiaci 
prostriedok, ktorý hravo 
zatočí so všetkými 
nečistotami a vodným 
kameňom. Stačí ho 
naniesť, nechať pár 
minút pôsobiť, a potom 
dôkladne opláchnuť 
vodou. 

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2102.61 Čistiaci prostriedok EKO 
hrdza, vod. kameň 500ml ks 5,19 €

Čistiaci PrOstriEdOK EKO 
ČistiČ vOdnéhO KamEňa
Hypoalergénny 
prídavok k praniu 
proti usadzovaniu 
vodného kameňa 
v práčke. pridávať 
pravidelne do 
prania. Zabránite 
tým usadzovaniu 
vodného 
kameňa v práčke 
a následnému 
zložitému čisteniu.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2102.78 Čistiaci prostr. EKO čistič 
vodného kameňa 750ml ks 11,70 €

Čistiaci PrOstriEdOK EKO 
na OPlachOvaniE riadu
Hypoalergénny prípravok na oplachovanie 
riadu s prírodným octom určený pre všetky 
typy umývačiek riadu. Zaistí rýchle usušenie 
a žiarivý lesk.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2102.81 Čistiaci prostriedok EKO na oplach. riadu 250ml ks 4,03 €

106.2102.82 Čistiaci prostriedok EKO na oplach. riadu 5l ks 25,40 €

1

2

1

2
Čistiaci PrOstriEdOK 
EKO OdmasťOvaČ 
POvrchOv 5l
Univerzálny odmasťovací prostriedok 
určený pre všetky povrchy, ktoré je 
možné umyť a opláchnuť. Je vhodný 
aj pre silne znečistené povrchy od 
mastnoty a pripálením ako sú rúry, 
grily, digestory či hrnce. Tento výrobok 
je možné použiť aj na odstránenie 
mastnosti z textílií. Je rastlinného 
zloženia a nevyvoláva alergické 
reakcie.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2102.63 Čistiaci prostriedok EKO odmasťovač povrchov 5l ks 19,50 €

Čistiaci PrOstriEdOK 
EKO na sKlEnEné 
POvrchy
Univerzálny hypoalergénny čistiaci 
prostriedok určený pre všetky umývateľné 
povrchy. Vhodný obzvlášť na sklo, zrkadlá, 
krištáľ, dvere, nábytok, dlaždice, lustre, 
pracovné plochy a pod. Nie je potrebné 
oplachovať! Vďaka svojmu zloženiu 
rastlinného pôvodu nevyvoláva alergické 
reakcie.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2102.64 Čistiaci prostriedok EKO na sklenené povrchy 500ml ks 4,55 €

106.2102.65 Čistiaci prostriedok EKO na sklenené povrchy 5l ks 13,80 €

1

2

1

2
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Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2212.07 Čistiaci prostriedok Altus 
na podlahy citrón 5l ks 11,00 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2006.18 Čistiaci prostr. Krystal na 
podlahy, dezinfekcia  5 l ks 15,00 €

ČistiacE prostriEdky  |  POdlAHy A POVrCHy

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.0122.00 Čistiaci prostriedok 
CLEAMEN 122 5l ks 11,80 €

11 1

2 2

čistiace Prostriedky na Podlahy Čistiaci PrOstriEdOK Krystal s vČElím 
vOsKOm na laminátOvé POdlahy
Prípravok na podlahu s obsahom včelieho vosku pre dokonalé čistenie a ochranu 
povrchov drevených a plávajúcich podláh. Umývanie podláh bez šmúh s efektom 
lesklej plochy. Prípravok je vhodný pre plávajúce podlahy, chráni povrchy podláh 
i  všetky druhy nesavých materiálov a nábytku. Má zníženú penivosť s príjemnou 
vôňou. Postačí jedna polievková lyžica pre 5 litrov roztoku.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2102.42 Čistiaci prostriedok Krystal s včelím voskom 750ml ks 1,96 €

106.2103.42 Čistiaci prostriedok Krystal s včelím voskom 5 l ks 11,40 €

1

2

Čistiaci PrOstriEdOK Krystal na POdlahy 
s afla alKOhOlOm
Prípravok na podlahu pre dokonalé čistenie a ochranu všetkých nesavých povrchov 
vrátane plávajúcich podláh.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2103.43 Čistiaci prostriedok Krystal s afla alkoholom 750ml ks 2,10 €

106.2103.18 Čistiaci prostriedok Krystal s afla alkoholom 5 l ks 10,00 €

1

2

Čistiaci PrOstriEdOK Krystal 
na POdlahy, dEZinfEKcia 5 l
KrySTAl dezinfekcia na podlahy, 5 l. Tekutý prípravok 
pre umývanie a dezinfekciu podláh bez obsahu chló-
ru, je určený k likvidácii baktérií, plesní a nežiaduceho 
zápachu. Prípravok je určený pre bežné upratovanie 
a dezinfekciu podláh alebo iných umývateľných povr-
chov v domácnosti a to v jednom kroku.  

Čistiaci PrOstriEdOK altus 
na POdlahy citrón 5l
Univerzálny prípravok na umývanie podláh a  ďal-
ších nesavých povrchov (napr. dlažba, PVC, linoleum, 
plast). Jeho účinné zloženie s výťažkami z citrónovej 
kôry ľahko odstráni všetky nečistoty z čistených plôch 
a  zanechá ich dokonalo čisté, lesklé a  bez šmúh. 
Vhodný tiež na umývanie podláh ošetrených poly-
mérovými produktmi a podlahovín s PU úpravou. Je 
šetrný k pokožke rúk.

Čistiaci PrOstriEdOK  
clEamEn 122 na POdlahy 5l
ClEAMEN 122 je vhodný na všetky typy podláh vráta-
ne podláh ošetrených metalickým voskom. Určený je 
najmä na podlahy z lesklej dlažby a kameňa, vosko-
vané PVC a linoleá, drevené a laminátové (plávajúce) 
podlahy. Podlahám dodáva lesk a oživuje farby, prí-
jemne vonia. pH koncentrátu: 9.

antibaKtEriálnE
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ČistiacE prostriEdky  |  POdlAHA A POVrCHy

Čistiaci PrOstriEdOK flOOr 
na laminátOvé POdlahy 1l
Tekutý čistiaci pros-
triedok na umývanie 
plávajúcej podlahy s po-
marančovým olejom. 
dokonale čistí a ošetruje 
podlahu.

Čistiaci PrOstriEdOK alEx 
na POdlahy 
mydlOvý 750ml
S mydlovým čistiacim 
prostriedkom AlEX 
bude vaša drevená 
podlaha dokonale 
čistá a chránená. 
Obsahuje účinné 
čistiace zložky a mydlo 
z kokosového oleja pre 
príjemnú vôňu. Čistiaci 
prostriedok dodáva tú 
najlepšiu starostlivosť 
a zároveň navracia 
krásny vzhľad dreva.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2102.16 Ajax červený  1 l ks 2,66 €

106.2102.86 Ajax Lagoon flowers 1 l ks 2,49 €

106.2102.87 Ajax konvalinka 1 l ks 2,66 €

106.2102.88 Ajax Fiesta Hibiscus 1 l ks 2,66 €

106.2102.89 Ajax lemon/soda  1 l ks 2,66 €

1

3

2

4

5

Čistiaci PrOstriEdOK 
ajax 1 l
Čistič povrchov pre domácnosť. 
Neutrálne pH rešpektuje citlivé 
povrchy (mramor, keramika...). 
Ajax s jeho unikátnou sviežosťou, 
aktivujúcou sa vzduchom, uvoľňuje 
svoju kvetinovú vôňu nepretržite 
po dobu viac ako 24 hodín. Čistí do 
hĺbky a zanecháva povrchy žiarivo 
čisté. Bez oplachovania.

1

Čistiaci PrOstriEdOK sanytOl na 
POdlahy a POvrchy 1l
Univerzálny čistič na podlahy a veľké plochy čistí a odmasťuje všet-
ky plochy v domácnosti. Odstraňuje baktérie, vírusy a plesne a za-
bezpečuje dokonalú dezinfekciu. 

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2023.07 SANYTOL na podl. a povrchy citrus 1L ks 6,68 €

106.2023.08 SANYTOL na podl. a povrchy 1L ks 7,30 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2102.03 SAVO Profi Universal podlahy a povrchy Lemongrass 5L 0 15,31 €

106.2102.02 SAVO Profi podlahy a povrchy magnólia 5L ks 15,16 €

1 1

2 2

1 2

2

4

3

5

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2212.00 Alex na podlahy 750ml 
mydlový ks 6,94 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2212.04 Alex 750ml na podlahy 
s leskom 2v1 ks 5,61 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2109.19 FLOOR podlahy 1L ks 5,43 €

Čistiaci PrOstriEdOK alEx 
na POdlahy 
s lEsKOm 2v1 
750ml
AlEX je účinný čistič 
a leštidlo v jednom. 
Účinne čistí plávajúce 
laminátové a korkové 
podlahy a zároveň 
im dodáva lesk. 
Nezanecháva šmuhy, 
podlaha rýchlo schne 
a obsahuje protišykové 
zloženie.

Čistiaci PrOstriEdOK savO PrOfi na POdlahy 
a POvrchy 5l
Savo predstavuje ideálny dezinfekčný prostriedok na upratovanie domácností, kancelárií, škôl, 
škôlok alebo zdravotníckych zariadení. Vďaka svojmu zloženiu je tento produkt osvedčenej kvality 
vhodný na rôzne podlahové plochy, stoly, obklady a iné umývateľné povrchy.

1 2
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čistiace Prostriedky do Umývačky a Práčky

ČistiacE prostriEdky  |  UMýVAČKA, PráČKA

sOľ Q POWEr 
dO umývaČKy 1,1kg
regeneračná soľ do umývačky riadu. Ľahko sa roz-
púšťa a  chráni umývačku riadu pred usadzovaním 
vodného kameňa. Hmotnosť 1,1 kg.

tablEty Q POWEr dO 
umývaČKy EcOnOmy 60ks
Tablety do umývačiek riadu Q-Power obsahujú ob-
zvlášť účinné látky a sú mimoriadne efektívne. Obo-
hatené o  zložky, ktoré dodávajú riadu oslnivý lesk 
a  soli zabraňujúce usadzovaniu vodného kameňa. 
Balenie 60 tabliet.  

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2120.62 Tablety Q Power do 
umývačky Economy ks 8,37 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2120.65 Finish FINISH tablety Quantum, 40ks ks 11,20 €

106.2120.58 Tablety Calgonit Finish do umývačky riadu, 48ks bal 11,20 €

106.2120.66 FINISH tablety All in 1, 63ks Lemon ks 11,50 €

106.2120.64 FINISH All in one, 80ks ks 13,90 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2102.12 Leštidlo do umývačky 
riadu Q power 1 l ks 4,00 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2120.02 Leštidlo do umýv. Calgonit Finish 800ml ks 8,12 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2120.63 Soľ Q Power do 
umývačky 1,1 kg ks 1,94 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2120.01 Soľ Finish do umývačky riadu 1,5kg ks 4,26 €

lEštidlO dO umývaČKy riadu 
Q POWEr 1 l
Q Power – leštidlo do 
umývačky riadu. riadu 
dodá žiarivú čistotu a lesk. 
Zabraňuje tvorbe kvapiek 
a škvŕn na skle a riadoch. 
Urýchľuje proces sušenia. 
Návod na použitie: 
používajte na základe 
návodu na používanie 
umývačky riadu. Naplňte 
zásobník leštidlom. 
leštidlo dávkuje umývačka 
automaticky pre každý 
cyklus umývania.

lEštidlO calgOnit 
finish dO umývaČKy 
riadu 800ml
leštidlo v kombinácii s čistiacim 
prostriedkom odstráni všetky 
zaschnuté zvyšky jedla, škvrny 
a povlak. Výsledkom je žiarivo 
čistý riad, poháre a príbory. 
Vyskúšajte preto spolu s čistiacim 
prostriedkom použiť aj leštidlo 
a zažite na vlastné oči dokonalú 
čistotu a žiarivý lesk! leštidlo 
sa automaticky uvoľňuje počas 
cyklu leštenia pri každom zapnutí 
umývačky riadu.

tablEty calgOnit finish dO umývaČKy riadu
Zloženie tabliet Calgonit Finish spojuje 10 účinkov sily Power Action, ktorá odstráni aj tie naj-
odolnejšie škvrny.   Sila odstraňujúca mastnotu. Funkcia odmáčania nečistôt. Odstraňovanie 
čajových škvŕn. Žiarivý lesk. lesk nerezového riadu. Ochrana pred vodným kameňom. Ochrana 
skla. Ochrana striebra.

sOľ calgOnit finish dO umývaČKy 
riadu 1,5kg
Soľ na regeneráciu 
umývačiek riadu bráni 
usadzovaniu vodného 
kameňa v umývačke 
aj na riade. Obsahuje 
prírodné prísady a ľahko 
sa rozpúšťa. Zmäkčuje 
vodu v umývačke 
a zvyšuje čistiaci účinok 
čistiacich prostriedkov.

1 2

3

4

1

3

2

4
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aviváž silan 1800ml / 72Pd
Až 140 dní ešte intenzívnejšej sviežosti a neuveriteľnej jemnosti.

ČistiacE prostriEdky  |  UMýVAČKA, PráČKA

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2103.44 Aviváž Silan Fresh Spring 1800ml ks 4,70 €

106.2103.46 Aviváž Silan Sensitive 1800ml ks 4,70 €

106.2103.47 Aviváž Silan Fresh Sky 1800ml ks 4,70 €

1

3

2

Prach na PraniE bOnux
Prací prášok Bonux poskytuje dlhotrvajúcu vôňu Vašej bielizne, dodáva jej úžasnú jemnosť a ešte dokonca vďaka novým aktívnym časticiam dokonalejšie vyperie 
a zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa. Pomáha efektívne odstraňovať škvrny z oblečenia. Vhodný pre biele a stálofarebné prádlo.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2002.82 Prach na pranie Bonux 1,5kg color ks 3,97 €

106.2002.60 Prach na pranie Bonux 1,5kg biele prádlo ks 3,97 €

106.2002.61 Prach na pranie Bonux Magnolia color 6kg ks 15,00 €

106.2002.58 Prach na pranie Bonux White / Ice Fresh 6kg ks 15,00 €

1

3

2

4

1 2

54
PD

80
PD

80
PD

54
PD

Prach na PraniE rEx 
cOlOr 3,51kg / 54Pd
rex Aromatherapy poskytuje 
dokonalú čistotu a oživí vaše zmysly 
zmesou vôní a esenciálnych olejov. 
dokonalá čistota za skvelú cenu. rex 
Aromatherapy preniká do vlákien, 
odstráni škvrny a zároveň rozžiari 
farby vášho oblečenia. 

dEZinfEKcia na PrádlO 
a PráČKy sanytOl
dezinfekcia na prádlo a práčky. Pri 
všetkých teplotách Sanytol ničí baktérie, 
vírusy, plesne, zvyšky pracieho prachu, 
vodného kameňa 
a zanecháva pocit 
sviežosti. Je určený na 
farebné aj biele textílie. 
Neobsahuje chlór, ani 
zložky, ktoré by mohli 
narušiť vlákna či farbu 
textílie.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2023.04 Dezinfekcia na prádlo a práčky SANYTOL 500ml ks 5,49 €

106.2023.03 Dezinfekce na prádlo a práčky SANYTOL 1l ks 10,50 €

1

2

1

1

2

2

3

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2002.52 Prach na pranie Rex color ks 11,15 €
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ČistiacE prostriEdky  |  KUCHyňA

čistiace Prostriedky do kUchyne

Čistiaca Pasta tOrO 200g
Vysokoúčinná čistiaca pasta vyrobená na báze povr-
chovo-aktívnych látok a abrazívnej zložky slúži na čis-
tenie smaltovaného a nelešteného hliníkového riadu, 
keramických obkladačiek, vaní a umývadiel, na me-
chanické odstránenie pripálenín, nečistôt a mastnôt 
z kuchynského riadu. doporučujeme použitie v škol-
stve, v priemysle, v zdravotníctve, v službách, domác-
nostiach a pod.

Čistiaci PrOstriEdOK Krystal tEKutý 600g
Vyznačuje sa mimoriadne 
dokonalou umývacou 
schopnosťou. A to aj na 
ťažko zašpinenom riade, 
pracovných a kuchynských 
plochách a ostatných miestach 
v domácnosti vrátane 
sporáka. Originálne abrazivo 
v ňom obsiahnuté zaručuje 
dokonalé umytie. Abrazivo 
v ňom obsiahnuté napomáha 
dokonalému umytiu, avšak 
jeho jemnosť zaručuje 
nenarušenie čistených plôch. 
Vhodný aj na sklokeramické 
dosky a na nerezový riad. 
Použiteľný na všetky materiály 
mimo plastov. Nevhodný na 
dlhodobé používanie leštených 
povrchov.

Čistiaci PrOstriEdOK 
Pur 750ml
Tekutý prostriedok na umývanie 
riadu so silným odmasťovacím 
zložením. Pur je čistiaci
prostriedok na ručné umývanie
riadu so silným odmasťovacím 
zložením. 

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2106.15 Cipro práškový 400g ks 1,14 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2100.03 Čistiaca pasta TORO 200g ks 1,98 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2103.36 Krystal tekutý piesok 600g ks 2,23 €

106.2103.37 Krystal krém 600g ks 2,20 €

Čistiaci PrOstriEdOK ciPrO 
PrášKOvý 400g
Práškový čistiaci prípravok 
s vôňou citrónu určený 
na čistenie glazovaných 
a smaltovaných povrchov 
(sporáky, riad, obkladačky, 
vane, umývadlá, hygienické 
zariadenia).

Čistiaci PrOstriEdOK ciPrO 
tEKutý PrášOK 600g
Vysoko účinný 
krémový čistiaci 
prípravok na čistenie 
všetkých keramických, 
pochrómovaných, 
smaltových a iných 
povrchov (sporáky, 
umývadlá, obkladačky 
riad a pod.). Príjemná 
vôňa citróna.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2104.04 Cipro tekutý prášok  600g ks 1,87 €

Čistiaci PrOstriEdOK 
cif tEKutý 720g / 500ml
Cif je krémový abrazívny 
čistiaci prípravok 
s mikročasticami. 
Odstraňuje 100 % zašlej 
špiny a zanecháva 
povrchy 100 % nádherne 
čisté. Jednoduchšie 
oplachovanie, rovnaká 
čistiaca sila. Prípravok 
odstraňuje aj tú 
najodolnejšiu špinu ako 
pripálený tuk, pripálené 
zvyšky jedla, alebo škvrny 
od vodného kameňa. 

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2101.00 CIF tekutý 720g / 500ml citrón ks 3,61 €

106.2101.02 CIF tekutý 720g / 500ml originál ks 2,56 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2102.05 Pur 750ml Fig & Pomegranate ks 1,46 €

106.2102.04 Pur 750ml Hands & Nails ks 1,46 €

106.2102.08 Pur 750ml Lemon ks 1,46 €

11

1

22

2

3

11 2

2

3

2

Čistiaci PrOstriEdOK na riad 
citrón 1l
Prípravok na umývanie 
riadu s vôňou citrónu. 
Má stredne silný penivý 
účinok a je šetrný 
k pokožke.

Obj. číslo Názov MJ Cena

608.0010.02 Čistiaci prostriedok 
na riad citrón 1L ks 1,53 €

1
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Čistiaci PrOstriEdOK na riad 
Krystal alOE vEra 
balZam 750ml
Prípravok na riad 
s vôňou citrusových 
plodov. Vyznačuje sa 
vysokou penivosťou 
a vysokým umývacím 
účinkom. Aktívna 
látka na ochranu 
pokožky s výťažkom 
z AlOE VErA. 

Čistiaci PrOstriEdOK na riad 
Krystal EcO 750ml
Prostriedok na riad Eco je vyrobený zo surovín 
prírodného pôvodu, 
z kukurice a z kokosu. 
Podľa výsledkov 
tanierového testu je 
produkt hodnotený
veľmi dobre v čistiacej 
účinnosti. Starostlivým 
výberom prírodných 
surovín bola tiež 
dosiahnutá vysoká 
dermatologická 
znášanlivosť k pokožke 
rúk. Intenzívna vôňa
mixu citrusových
plodov.

Čistiaci PrOstriEdOK Krystal 
na KuchynE 750ml
Veľmi praktický 
pomocník v každej 
domácnosti. 
Je určený na 
každodenné 
upratovanie. Svojím 
zložením je vhodný 
na upratovanie 
rôznych druhov špiny 
a nečistôt (podlahy, 
okná, dvere, riad 
a ďalšie).

Čistiaci PrOstriEdOK jar 5l 
PrOfEssiOnal ExPErt
Tradičný koncentrovaný 
prostriedok na ručné 
umývanie riadu vhodný 
pre profesionálne 
použitie. Vyniká svojim 
silným umývacím 
účinkom a skvelými 
odmasťovacími 
schopnosťami. Je 
určený pre umývanie 
riadu a povrchov 
a odmáčanie panvíc, 
hrncov a ďalších 
kuchynských potrieb. 
Obsah 5000 ml. 
Odstraňuje mastnotu 
aj v studenej vode, stačí 
len pár kvapiek. Vytvára 
bohatú jemnú penu 
a je šetrný k rukám.

Čistiaci PrOstriEdOK na riad Krystal lEmOngrass
Prípravok na riad s príjemnou vôňou fantazijného 
typu citrónovej trávy. dokonale umýva aj riad 
z nerezu a skla. Vyznačuje sa vysokou penivosťou 
a vysokým umývacím 
účinkom. Obsahuje 
aktívnu látku na ochranu 
pokožky. Prostriedok 
absolvoval tanierové 
testy s mimoriadnymi 
výsledkami.

ČistiacE prostriEdky  |  KUCHyňA

Čistiaci PrOstriEdOK jar
Účinný a silný čistiaci prostriedok na 
odstraňovanie mastnoty z riadu s príjemnou 
vôňou jablka. Umývací prostriedok na riad 
s patentovanou technológiou a príjemnou 
vôňou. Nekompromisný k mastnote. Šetrný 
k vašim rukám. Má skvelé odmastňovacie 
schopnosti a bohatú jemnú penu. 
Výnimočný v odstraňovaní mastnoty 
i v studenej vode. Efektívny, ekonomický 
a šetrný k pokožke rúk. Bohatá pena vydrží 
a účinkuje dlho. Pre odstránenie mastnoty 
stačí iba pár kvapiek.

Obj. číslo Názov MJ Cena

608.0008.00 Jar 450ml citrón ks 4,02 €

608.0009.00 Jar 900ml citrón ks 3,73 €

608.0009.01 Jar 900ml jablko ks 3,55 €

608.0009.03 Jar 900ml granátové jablko ks 3,55 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2103.45 Krystal na riad Lemongrass 750ml ks 2,10 €

 106.2103.35 Krystal na riad Lemongrass 5 L ks 10,50 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2103.34 Krystal na riad Aloe vera ks 1,98 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2103.33 Krystal na riad ECO 750 ml ks 2,40 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2103.32 Krystal na kuchyne 750 ml ks 2,83 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

608.0010.01 Jar Professional Expert 5L ks 17,90 €

1

1

2

2

3

4

1

1

2

2

3 4
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ČistiacE prostriEdky  |  NáByTOK A SKlO

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2007.00 PRONTO Classic hnedý 250ml ks 5,31 €

106.2008.00 PRONTO Classic modrý 250ml ks 4,57 €

106.2100.04 PRONTO Multisurface 500ml ks 5,05 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2103.29 Krystal na okná s rozpr. 750ml ks 2,72 €

106.2103.30 Krystal na okná 5 l ks 9,57 €

1

1

2

2

3

1 2

čistiace Prostriedky na nábytok a sklo

sPray PrOntO 
classic / 
multisurfacE
Pronto sprej dokonale odstraňuje 
prach, šmuhy a akékoľvek odtlačky. 
Obsahuje antistatické zložky, 
ktoré zabraňujú opätovnému 
usadzovaniu prachu. Jemne čistí 
a odstraňuje prach z kovu, dreva, 
skla a elektroniky. Pronto dokáže 
vytvoriť lesk bez šmúh. Obsah 
250ml.

sPray na OšEtrEniE 
nábytKu 400ml
Ekologický prípravok 
na ošetrovanie 
a leštenie nábytku. 
Účinne odstraňuje 
prach a predchádza 
jeho opätovnému 
usadzovaniu. Po 
použití zanechá 
v miestnosti sviežu 
a príjemnú vôňu.

Čistiaci PrOstriEdOK Krystal 
lEštEnKa na nábytOK 750ml
Nový, praktický pomocník 
pre každú gazdinú. 
Prostriedok veľmi šetrne 
ošetruje všetky druhy 
nábytku, zabraňuje 
nadmernému vysychaniu 
a dodáva povrchom 
vysoký lesk. Aplikujte 
pomocou rozprašovača 
priamo na ošetrovanej 
ploche a mäkkou 
handrou vyleštite.

Čistiaci PrOstriEdOK Krystal na OKná
Výrobok sa vyznačuje 
vysokou účinnosťou. Môže sa 
použiť priamo na znečistené 
sklenené plochy bez 
predchádzajúceho ošetrenia 
saponátovým roztokom. 
Prípravok aplikovaný 
rozprašovačom umožňuje 
presné dávkovanie iba na 
plochy, kde sa má docieliť 
požadovaný účinok. Vďaka 
svojmu zloženiu má vysoké 
umývacie účinky. Sklenené 
plochy, ošetrené týmto 
výrobkom, odpudzujú vodu 
a tým pádom sú lepšie 
priehľadné, nerosia sa 
a odolávajú ľahšie bežným 
nečistotám.

Čistiaci PrOstriEdOK Krystal 
na sKlEnEné 
POvrchy mr 
750ml
Čistiaci prostriedok Krystal 
univerzálna dezinfekcia 
je výrobok s vysokou 
účinnosťou. Aplikuje sa 
priamo na sklenené plochy 
bez predchádzajúceho 
ošetrenia. rozprašovač 
presne dávkuje 
prostriedok na 
plochy. Z autoskla 
vynikajúco odstraňuje 
mušky. Okná vydržia 
dlhšie čisté. Po aplikácii 
odpudzuje prach. 
Použiteľný na všetky druhy 
materiálu. Výrobok má 
príjemnú vôňu.

sPray alEx PrOti Prachu 
na všEtKy POvrchy 400ml
Sprej na všetky povrchy 
s vôňou záhrady po daždi. 
S antistatickým zložením 
umožňuje udržiavať 
všetky plochy čisté dlhšiu 
dobu. AlEX redukuje 
90% peľových alergénov 
a roztočov.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2008.05 ALEX proti prachu 400ml ks 6,49 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2008.09 Spray na ošetr. nábytku ks 5,80 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2103.28 Krystal leštenka na nábytok ks 4,68 €

3

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2111.00 Clin Citrus na okná ks 2,90 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2102.49 Krystal na skl. povrchy 
MR 750ml ks 4,30 €

clin citrus na OKná 
s rOZPrašOvaČOm 
500ml
Čistič okien 
s alkoholom. Čistí 
sklenené výplne 
a ďalšie sklené plochy, 
zanecháva žiarivý 
lesk. Objem 500ml.

1

2
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hydrOxid sOdný 1 kg
Granulový technický prostriedok na 
čistenie a spriechodnenie zanesených 
odpadových potrubí. Nie je vhodný na 
hliníkové potrubia. Využitie: čistenie 
kanalizácií, ako odmasťovač (čistí odpady 
v rozpustenom stave, rozpúšťa organické 
usadeniny marginalizovaných sifónov 
a výleviek), ako odstraňovač a odmasťovač 
starých náterov. V domácnostiach pri 
čistení odpadových potrubí, ako suchý 
čistiaci prostriedok. V chemickom 
priemysle ako zásada pri výrobe celulózy 
a papiera, textilu, mydiel, detergentov 
a iných povrchovo aktívnych látok, ako 
titračné činidlo. V textilnom priemysle 
výroba umelého hodvábu, na čistenie kože. 
V hutníctve, pri výrobe bauxitu. Pri výrobe 
bionafty. Ako dezinfekčné činidlo pri 
vymývaní strojov. V čistiacich prostriedkoch 
do umývačiek riadu (leptá hliníkový riad) 
a pri praní. 

ČistiacE prostriEdky  |  SKlO, OdPAdy, SIFóNy

Čistiaci PrOstriEdOK 
na sKlEnEné POvrchy 440 ml
Čistiaci prostriedok na 
okná, sklá a zrkadlá.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2002.99 Hydroxid sodný 1kg ks 5,00 €

Čistiaci PrOstriEdOK na 
sKlEnEné POvrchy 
clEamEn 110 5l
ClEAMEN 110 je určený na umývanie okien, 
sklenených plôch, výplní dverí, vitrín, stolových 
dosiek a všetkých typov zrkadiel sprejovou metódou. 
Možno používať ako koncentrát na silné znečistenie, 
alebo vodný roztok 250 až 500ml / l na slabé až 
stredné znečistenie, potom je potrebné plochy 
zotrieť stierkou a preleštiť mikrovláknom. Má dobré 
čistiace, odmasťovacie a leštiace vlastnosti, je 
parfumovaný ovocnou vôňou. 

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.0011.00 Cleamen 110 5l ks 17,80 €

Čistiaci PrOstriEdOK na 
OdPady savO raZant 1l
SAVO razant je tekutý čistiaci prostriedok so zosil-
nenými účinkami na uvoľnenie upchatých odpadov 
a odstránenie nepríjemného zápachu z nich. Spoľah-
livo odstraňuje organické nečistoty ako sú vlasy, zvy-
šky jedál, tuk a pod. 

Čistiaci PrOstriEdOK  
clEamEn 410 5l
Cleamen 410 je vhodný 
antibakteriálny čistič na 
kúpeľne, obklady, dlažby, 
umývadlá, sprchové kúty, 
batérie, vonkajšie časti 
toaliet. Prípravok ľahko 
odstraňuje škvrny a nánosy 
vodného kameňa. Vďaka 
hydrofóbnej prísade zanecháva 
povrch vysoko lesklý 
a spomaľuje ďalšie znečistenie. 
Prípravok príjemne vonia. 
Aplikuje sa na silne znečistené 
povrchy pomocou rozprašovača 
alebo v riedenom stave 250ml 
na 1l. Objem 5 litrov.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2104.01 Savo Razant 1L ks 7,98 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.0410.00 CLEAMEN 410 5l ks 18,20 €

Čistiaci PrOstriEdOK 
savO Original
SAVO Original spoľahlivo 
likviduje baktérie a vírusy, 
riasy a odstraňuje pachy. 
Vyniká dlhou záručnou 
lehotou a unikátnou 
ekologickou hodnotou, 
pre ktorú je schválený 
i pre dezinfekciu vody 
v bazénoch a ako 
jediný i pre pitnú vodu 
v studniach. Slúži k čisteniu 
a dezinfekciu podláh, 
nábytku, kuchynského 
a hygienického náčinia.

čistiace Prostriedky na odPady, sifóny a sanitU

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2102.14 Savo original 1000ml ks 2,66 €

106.4000.23 Savo original 4kg ks 10,88 €

106.4000.05 Savo original 5kg ks 8,98 €

1

2

1

2

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2104.08 Čistiaci prostriedok na 
sklenené povrchy 440ml ks 1,10 €
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ČistiacE prostriEdky  |  SANITA

Čistiaci PrOstriEdOK sanytOl 500ml
Sanytol vďaka trojitému účinku, dezinfikuje všetky materiály 
a plochy a ničí 99,9 % mikróbov. dezinfekčný prípravok, ktorý čistí 
a dezinfikuje bez oplachovania. Je ideálny na pracovnú dosku, 
chladničky, mikrovlnné rúry, umývačky, obklady, umývadlá, drezy, 
WC, telefóny či kľučky. 

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2023.01 SANYTOL univerzálny eukalyptus 500ml ks 5,88 €

106.2102.22 SANYTOL univerzálny sprej grep 500ml ks 5,88 €

106.2023.05 SANYTOL kúpeľňa 500ml MR ks 6,41 €

106.2023.06 SANYTOL kuchyňa 500ml MR ks 6,94 €

1

3

2

4

1

1

2

2

3

4

Čistiaci PrOstriEdOK 
disinfEKtO 5l
Tekutý dezinfekčný čistiaci prostriedok proti bakté-
riám a  plesniam, s  príjemnou  vôňou. Je určený na 
dezinfekciu a  čistenie umývateľných plôch a  pred-
metov ako podláh, kachličiek, dverí, sanitárnych za-
riadení, vnútra chladničiek, kuchynských pracovných 
plôch, krájačov, nožov atď. len pre vonkajšie použitie.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.4000.48 Disinfekto 5 L ks 14,77 €

Čistiaci PrOstriEdOK 
Krystal uni 5l
Jeho univerzálne použitie ho predurčuje na použitie 
v  každej domácnosti či firme. Bezkonkurenčný po-
mer ceny a výkonu, príjemná vôňa.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2103.31 Krystal Uni 5 l ks 7,74 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2006.01 FIXINELA 500ml ks 3,46 €

106.2006.12 FIXINELA 5 l ks 20,06 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2103.27 Krystal na kúpeľne 5 l ks 12,00 €

1

2

Čistiaci PrOstriEdOK fixinEla
Čistiaci prostriedok 
na veľmi znečistené 
plochy ako sú 
umývadlá, obkladačky, 
WC, atď. Spoľahlivo 
odstráni usadeniny, 
zanecháva povrch 
bez choroboplodných 
zárodkov. Vhodný na 
čistenie v potravinárstve.

Čistiaci PrOstriEdOK 
Krystal na KúPEľnE 5 l
Čistič je vhodný na ľahké odstraňovanie väčších ná-
nosov vodného kameňa a  hrdze, silnejších vrstiev 
mechanických nečistôt na vodovodných batériách, 
vaniach, umývadlách, sprchových kútoch, dlažbách 
a obkladoch. Použiteľný na všetky materiály odolné 
voči kyselinám. Zanecháva vysoký lesk. Parfumovaný 
vôňou višne.
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Čistiaci PrOstriEdOK Krystal EcO 
na KúPEľnE 750ml
Špičkový výrobok kombinujúci 
vysokú účinnosť odstraňovania 
zvyškov mydiel, kozmetických 
prostriedkov a vodného kameňa 
z čistených povrchov s maximálnou 
koróznou toleranciou voči všetkým 
kovovým doplnkom vybavenia 
kúpeľní. Vďaka svojmu unikátnemu 
zloženiu zanecháva po použití 
vysoký lesk a ochrannú polymérnu 
vrstvu. Chráni povrchy pred tvorbou 
kryštalizačných centier vodného 
kameňa a zabraňujeme penetrácii 
špiny do vnútra čistených povrchov.

Čistiaci PrOstriEdOK 
s rOZPrašOvaČOm 
na hrdZu a vOdný 
KamEň 500ml
Čistí do vysokého lesku a odstraňuje 
vápenaté usadeniny, stopy mydla 
a hrdzu v kuchyni, kúpeľni a na 
veľkých povrchoch. Použite na 
nerezový drez a vodovodné batérie, 
keramické umývadlá, vane a bidety, 
podlahy, dlaždičky, keramiku, príbory, 
poháre, jedálenské súpravy a pod. 
Oplachuje sa. Upozornenie: dráždi oči 
a pokožku.

ČistiacE prostriEdky  |  SANITA

Čistiaci PrOstriEdOK 
mr. PrOPEr 3v1, 750ml
Vhodný na čistenie a dezinfekciu interiérových 
pracovných povrchov 
vrátane skla 
a nehrdzavejúcej ocele 
(povrchy umývadiel, 
pracovné plochy, okná 
atď.), čistenie mastných 
škvŕn a odtlačkov 
prstov na plochách, 
ako sú stoly, pulty, 
stoličky, telefóny, 
kľučky dverí, sklenené 
predmety. Produkt vo 
forme rozprašovača je 
pripravený na okamžité 
použitie. dezinfikuje 
v súlade so smernicami 
EN1276 a EN13697. Nie 
je vhodný na použitie 
v priestoroch určených 
pre prípravu jedál, na 
hliníkové, voskové alebo 
lakované povrchy.

Čistiaci PrOstriEdOK sEnZi 
na hrdZu a vOdný KamEň 
450ml 
Účinný prípravok na 
odstraňovanie hrdze 
a vodného kameňa 
v rôznych aplikáciách 
(sanitárna keramika 
- umývadlá, WC, 
dlaždice, vodovodné 
armatúry a pod.)

PrOstriEdOK savO 
univErZálny 750ml
dezinfekčný tekutý 
čistiaci prostriedok 
Savo  bez chlóru 
je vhodný na 
umývateľné povrchy 
v celej domácnosti. 
Prípravok príjemne 
vonia. Jeho 
bezoplachové 
zloženie čistí 
a zároveň dezinfikuje 
rôzne povrchy 
v kúpeľni a kuchyni. 
Prípravok je vhodný 
aj na kovové povrchy. 
Zároveň pomáha 
odstraňovať alergény.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2102.48 Mr. Proper dezinfekčný 3v1 ks 7,73 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2104.05 Čistiaci prostriedok na hrdzu a vod. kameň 500ml ks 5,75 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.4000.47 Savo univerzálny ks 2,46 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2103.26 Krystal ECO na 
kúpeľne 750ml ks 3,25 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2104.06 Senzi na hrdzu a vodný 
kameň 450ml ks 1,50 €

Čistiaci PrOstriEdOK PuliraPid na vOdný 
KamEň a hrdZu
Čistí do vysokého lesku a  odstraňuje vápenaté usadeniny, stopy mydla a  hrdze 
v kuchyni, kúpeľni a na veľkých povrchoch. Použite na nerezové drezy a vodovodné 
batérie, keramické umývadlá, vane a bidety, podlahy, dlaždičky, keramiku, príbory, 
poháre, jedálenské súpravy a pod. Oplachuje sa.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2102.21 Pulirapid 750ml ks 5,87 €

106.0100.02 Pulirapid 5000ml ks 18,40 €

1

2

1

2
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Čistiaci PrOstriEdOK fixinEla 
Wc dEsi 500ml
Čistiaci prostriedok 
Fixinela WC desi 
je prostriedok na 
čistenie toaliet. Čistí 
ťažko dosiahnuteľné 
miesta, rozpúšťa 
močový a vodný 
kameň a dezinfikuje. 
Odstraňuje baktérie, 
spóry a vodný 
kameň. Má vysoký 
čistiaci účinok, 
vniká do usadenín 
a rýchlo ich 
uvoľňuje z povrchu, 
zanecháva WC 
hygienicky čisté.

ČistiacE prostriEdky  |  TOAlETy

Čistiaci PrOstriEdOK 
dOmEstOs Wc
dezinfekčný a čistiaci prostriedok 
domestos je vhodný na znečistené miesta 
s výskytom baktérií a plesní. Je možné 
použiť na WC, odtok vane a kuchynského 
drezu, umývadlá, podlahy a pod.

čistiace Prostriedky na toalety

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2110.15 Domestos WC 750ml biely ks 2,51 €

106.2110.13 Domestos WC 750ml oceán ks 2,51 €

106.2110.14 Domestos WC 750ml citrus ks 2,51 €

106.2110.00 Domestos WC 750ml pine fresh ks 2,31 €

106.2110.05 Domestos Pine Fresh 5000ml ks 19,60 €

1

3

2

4

5

Čistiaci PrOstriEdOK 
PuliraPid Wc gél 750ml
WC gél pre 
dokonale čistú 
a sviežu toaletu. 
Gél je vhodný aj na 
vodný kameň a je 
antibakteriálny.

Čistiaci PrOstriEdOK fixinEla 
Wc Extra silná 750ml
Účinný tekutý 
čistiaci prostriedok 
Fixinela WC. 
Obsahuje 
anorganickú 
kyselinu a účinné 
tenzidy. Slúži na 
čistenie veľmi 
znečistených plôch, 
na odstraňovanie 
vodného kameňa, 
hrdze a ďalších 
usadenín, 
na čistenie 
keramických 
obkladov, vaní, 
umývadiel, WC mís, 
podláh.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2110.12 Pulirapid WC 750ml gél ks 4,00 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2110.04 Fixinela WC 750ml ks 4,35 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2110.16 Fixinela WC Desi 500ml ks 3,57 €

Čistiaci PrOstriEdOK 
ciPrO Wc gél
Vysoko účinný čistiaci prostriedok 
na odstraňovanie hrdze, vodného 
kameňa a zaschnutých nečistôt, 
vhodný na aplikáciu sanitárnej 
keramiky (WC misy, dlaždice, 
umývadlá, bazény, vodovodné 
armatúry a pod.)

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2110.06 CIPRO WC gél 750ml ks 2,23 €

106.2106.46 CIPRO WC gél 5000 ml ks 11,20 €

1

2

1

2

1

2

5

4

3
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ČistiacE prostriEdky  |  TOAlETy

Čistiaci PrOstriEdOK Krystal Wc 
Kyslý na KEramiKu
Čistiaci prostriedok na toaletné misy, pisoáre a sanitárnu keramiku Odstraňuje hr-
dzu, vodný a močový kameň, poradí si aj s dlhodobými nánosmi mechanických 
nečistôt. Pôsobí nad aj pod vodnou hladinou. Je veľmi príjemne parfumovaný a pri 
dlhodobom používaní zanecháva na sanitárnej keramike vysoký lesk. PGS obsah 
látok, ktoré tvoria na čistených povrchoch mikroskopickú vrstvu, ktorá zabraňuje 
predčasnému usadzovaniu hrdze a vodného kameňa. Vďaka novej kombinácii su-
rovín o 15% vyšší výkon.

Čistiaci PrOstriEdOK Krystal PinE sanan
Krystal PINE SANAN je vysoko účinný čistiaci alkalický a extra hustý dezinfekčný gél. 
Odstraňuje tuky, bielkoviny, usadenú špinu a škvrny. dobre pôsobí aj na ťažko do-
stupných miestach. Ľahko priľne ku povrchu aj na zvislých plochách. Ničí baktérie, 
likviduje nepríjemný zápach, dezinfikuje, čistí a biely. Je vhodný hlavne na záchodo-
vé misy, pisoáre, umývadlá, vane, drezy, podlahy, obklad, pracovné plochy a odpad.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2103.19 Krystal WC pine sanan 750ml ks 2,40 €

106.2106.47 Krystal WC pine sanan 5L ks 10,87 €

1

2

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2103.22 Krystal WC kyslý na keramiku modrý 750ml ks 2,50 €

106.2103.25 Krystal WC kyslý na keramiku modrý 5L ks 10,80 €

106.2103.23 Krystal WC kyslý na keramiku zelený 750ml ks 2,50 €

106.2103.24 Krystal WC kyslý na keramiku zelený 5L ks 10,90 €

1

3

2

4

1

2

1

3

2

4
Čistiaci PrOstriEdOK Krystal 
Wc EcO clEanEr 750ml
Krystal WC Eco cleaner je vysoko účinný 
čistič toaliet a sanitárneho keramického 
zariadenia. Svojim zložením je 
predurčený k čisteniu keramických 
povrchov zvlášť tam, kde je tvrdá voda 
a zvýšený výskyt vodného kameňa. 
Pravidelnou aplikáciou tohto produktu 
úplne zamedzíte tvorbe nepríjemných 
farebných škvŕn, ktorých základom je 
práve vodný kameň. Pre parfumáciu je 
použitá vysoko stabilná, ovocná vôňa.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2102.43 Krystal WC ECO 
Cleaner 750ml ks 1,70 €

Čistiaci PrOstriEdOK Krystal sanan 
PrOti PlEsni 5 l
Tekutý prostriedok, ktorý 
je určený ku dezinfekcii 
a súčasne aj na umývanie 
plôch a predmetov 
v potravinárstve, 
stravovacích prevádzkach, 
zdravotníctve a v ďalších. 
Obsahuje aktívny chlór, 
ktorý spoľahlivo likviduje 
baktérie, riasy, huby 
a plesne. Používa sa 
na dezinfekciu podláh, 
nábytku, kuchynského 
a hygienického náradia.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2103.20 Krystal Sanan proti plesni 5L ks 8,13 €



str.

57Kompletnú ponuku nájdete na www.                  .sk, kde sa nachádza viac ako 20 000 položiek...
* Ceny v katalógu sú uvádzané bez DPH. Zmena cien vyhradená.

Č
is

ti
a

c
e

 p
r

o
s

tr
ie

d
k

y
Wc blOK ZávEsný KvEty / 4ks
Záves do WC misy pôsobí pri každom spláchnutí. Čistí a prevonia priestory toaliet, 
osvieži intenzívnou vôňou a obmedzuje tvorbu vodného kameňa. Balenie 4ks.

ČistiacE prostriEdky  |  TOAlETy

sitKO dO PisOára
Sitko do pisoára navrhnuté tak, aby zabraňovalo 
rozstreku moču vo vnúti a okolo pisoára. Vonia 
po dobu 30 dní. Eliminuje zápachy. Vhodný aj do 
bezvodného pisoára.  

čisté a voňavé Pisoáre

Obj. číslo Názov MJ Cena

608.6030.01 Sitko do pisoára fresh bavlna ks 2,98 €

608.6030.02 Sitko do pisoára melón ks 2,98 €

608.6030.05 Sitko do pisoára korenené jablko ks 2,98 €

1

2

3

1

2

3

sitKO dO PisOára 30-dňOvé 
Ekologicky priaznivý produkt. Obmedzuje tvorbu pa-
chov - uvoľňuje baktérie pôsobiace proti vzniku ne-
žiaducich pachov. Flexibilný dizajn, umožňuje náhľad 
do odpadových ciest, redukuje rozstrekovanie moču, 
udržuje pisoár v čistote.

Obj. číslo Názov MJ Cena

608.6030.11 Sitko do pisoára ocean ks 6,09 €

608.6030.13 Sitko do pisoára ľad. mäta ks 6,09 €

608.6030.19 Sitko do pisoára citrus ks 2,98 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

608.6025.41 WC blok závesný kvety bal 3,96 €

Wc blOK ZávEsný dOmEstOs 3v1
Tuhý blok pozostáva z 3 špeciálnych vrstiev a kombinuje účinky: 1. likviduje pro-
stredie pre množenie baktérií. 2. Bráni tvorbe nehygienického vodného kameňa. 
3. Vďaka obsahu parfumovaného gélového prúžku zanecháva dlhotrvajúcu sviežu 
vôňu. 

Obj. číslo Názov MJ Cena

608.6025.31 WC blok závesný fresh ks 3,39 €

608.6025.33 WC blok závesný citrus ks 1,82 €

1

2

1 2

čisté a voňavé  Wc

Obj. číslo Názov MJ Cena

608.6025.42 Tablety do pisoárov Les 800g kg 10,10 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

608.6025.56 Tablety do pisoárov Fixinela 1kg ks 15,22 €

tablEty dO PisOárOv lEs ZElEné 800g
WC tablety do pisoárov  
s vôňou lesa pre ochranu 
sanity a neutralizáciu 
zápachu moču.

tablEty dO PisOárOv fixinEla 1kg
Fixinela tablety do 
pisoárov – oceán 
uvoľňujú príjemnú vôňu. 
Čistia a dezodorujú. 
Obmedzujú tvorbu 
močového kameňa. 
Obsahujú účinné 
zložky, ktoré odstraňujú 
nečistoty a zabraňujú 
tvorbe usadenín aj 
na ťažko prístupných 
miestach. Návod na 
použitie: Vložte do 
pisoárovej misy. Pri 
každom spláchnutí sa 
uvoľňujú účinné látky.
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Wc blOK ZávEsný brEf dEluxE 3x50g
Prvý WC blok, ktorý ponúka elegantné prémiové vône inšpirované jemnými par-
fumami. Jadro guľôčky obsahuje o 40 % viac parfumu, čo zaručí vôňu od prvého 
po posledné spláchnutie. Nové zloženie zabezpečí intenzívnu arómu až na 200 
spláchnutí. Štyri guľôčky = štyri funkcie: hygienická čistota, bohatá čistiaca pena, 
ochrana pred vodným kameňom, dlhotrvajúca sviežosť.

Obj. číslo Názov MJ Cena

608.6025.44 WC blok Bref Deluxe Magnólia 3x50g bal 2,99 €

608.6025.45 WC blok Bref Deluxe Moon Flower 3x50g bal 2,99 €

1

2

1 2

ČistiacE prostriEdky  |  TOAlETy

Wc blOK ZávEsný 
brEf 3x50g
WC blok vo forme guličiek zabezpečí 
hygienu a vôňu toalete. Jadro guľôčky 
obsahuje o 40 % viac parfumu, 
čo zaručí vôňu od prvého po 
posledné spláchnutie. Nové zloženie 
zabezpečí intenzívnu arómu až na 
200 spláchnutí. Štyri guľôčky = štyri 
funkcie: hygienická čistota, bohatá 
čistiaca pena, ochrana pred vodným 
kameňom, dlhotrvajúca sviežosť. 
držiak sa prispôsobí šírke WC misy 
bez akýchkoľvek problémov.

Obj. číslo Názov MJ Cena

608.6025.46 WC blok Bref Chlorine ColorActive 3x50g bal 2,99 €

608.6025.47 WC blok Bref Power active Eucalyptus 3x50g bal 2,99 €

608.6025.48 WC blok Bref Power active Ocean 3x50g bal 2,68 €

608.6025.50 WC blok Bref Power active Pine 3x50g bal 2,99 €

608.6025.43 WC blok Bref Power activ Lemon 3x50g bal 3,04 €

1

3

2

4

5

2

3

4

5

Čistiaci PrOstriEdOK brEf Wc gél 360ml
Bref WC gél pri každom spláchnutí dokonale čistí povrch toalety, zbavuje ho 
baktérií, predchádza usadzovaniu vodného kameňa a dodáva sviežu vôňu celej 
miestnosti. Súčasťou balenia je závesný košíček, do ktorého sa gél aplikuje. Výho-
dou tohto spôsobu doplňovania je to, že gél ani košíček sa nedostanú do styku 
s pokožkou. 

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2106.00 BREF WC gél Fresh Apple 360ml ks 6,73 €

106.2105.00 BREF WC gél Fresh Ocean 360ml ks 4,96 €

1

2

1 2

Wc blOK ZávEsný brEf 1x50g
Tuhý WC blok Bref Power Aktiv prekvapí nielen 
hygienickou silou, ale aj unikátnym estetickým 
dizajnom a sviežosťou. Zodpovedá to štvorfunkčná 
formula obsiahnutá v 4 guľôčkach tohto WC bloku: 
zaručuje hygienickú čistotu, prevonia toaletu pri 
každom spláchnutí príjemnou vôňou, odstráni 
usadeniny a vodný kameň a vytvorí bohatú penu, 
ktorá dodá záchodovej mise lesk a belosť.

Obj. číslo Názov MJ Cena

608.6025.38 WC blok závesný Bref citrus 1x50g ks 2,87 €

608.6025.39 WC blok závesný Bref  borovica 1x50g ks 2,87 €

608.6025.40 Záves WC Bref PA Oceán 1x50g ks 2,87 €

1

2

3

1

3

2
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ČistiacE prostriEdky  |  TOAlETy

Wc súPrava KEfa 
s nádObKOu classic

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2303.51 WC súprava kefa 
s nádobkou Classic ks 2,03 €

dEZinfEKČná PEna 
na Wc dOsKy Katrin 500ml
Vysokoúčinná dezinfekčná pena na čistenie zácho-
dovej dosky. rýchly a  inteligentný spôsob zvýšenia 
pohodlia a  hygieny na verejných toaletách. Jemný 
čistič aj k pokožke. 1250 dávok.

Wc KEfa náhradná

Wc ZvOn gumEný vysOKý 
s násadOu
Klasický gumený zvon 
na čistenie odpadu 
s drevenou rúčkou.

Wc súPrava KEfa 
s nádObKOu
Jednoduchý set WC kefy a nádobky pre čistenie 
toalety. Mix farieb a tvarov.

Wc sEt dElux nErEZOvý
WC set dodávaný 
v zostave nerezovej 
nádoby a kefy s bielymi 
štetinami je vhodným 
čistiacim náradím na 
udržiavanie čistoty 
a poriadku toalety 
v domácností alebo 
v málo frekventovaných 
prevádzkach toaliet ako 
sú kancelárske budovy 
a menšie prevádzky. 
Vysoká nerezová 
nádobka a okrúhla kefa 
so štetinami nezaberú 
veľa priestoru. WC kefa 
je účinná pri čistení celej 
plochy toalety a ohybné 
štetiny sú dostanú aj 
pod okraj a odstránia tak 
znečistenie bez zvyšku.

Obj. číslo Názov MJ Cena

A 0219.0010 WC súprava kefa 
s nádobkou ks 3,07 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2303.53 WC kefa náhradná ks 1,20 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

608.6025.37 Záves WC Bref PA 
Levanduľa 1x50g ks 7,14 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2105.05 Dezinfekčná pena na WC 
dosky KATRIN 500ml ks 14,00 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2303.52 WC zvon gumený vysoký 
s násadou ks 3,80 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2303.54 WC set DELUX nerezový ks 7,36 €

ZávEs Wc brEf Pa 1x50g 
lEvanduľa
Závesný WC blok s dlhotrvajúcim vonným účinkom. 
Vytvára príjemnejšie prostredie na toaletách. Vyho-
vuje európskym VOC normám. Ekologický produkt 
vyrobený z EVA plastu – 100 % recyklovaný. Produkt 
je biologicky rozložiteľný. Možnosť vlastného bran-
dingu.  

súvisiaci tOvar
dávkovač dezinfekcie: 106.8952.20  |  106.8953.33 
Viac na str. 32
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Osviežovače 
a pohlcovače 
vlhkosti

Osviežovače vzduchu ......................................  60
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OsviežOvač vzduchu Krystal 
OlejOvý 750ml
Jemný, vysoko účinný prostriedok na prevoňanie WC, 
kúpeľní a verejných priestorov. Osviežovač vzduchu 
s mnohými spôsobmi použitia s postupným uvoľňovaním 
parfumácie na olejovej báze. Jednoduchá aplikácia. 
Nanášajte na nesavé povrchy sociálnych zariadení. Vôňa, 
ktorá sa z vašich toaliet nestratí.

OsviežOvače vzduchu

OsviežOvače vzduchu

1

4

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2103.41 Osviežovač Krystal olejový modrý ks 6,85 €

106.2103.50 Osviežovač Krystal olejový ružový ks 6,07 €

106.2103.52 Osviežovač Krystal olejový black jack ks 6,57 €

106.2103.51 Osviežovač Krystal olejový zelený ks 6,85 €

1

3

2

OsviežOvač vzduchu 
Brise/Glade aerOsOl 300ml
Osviežovač vzduchu zachytí pachy vo vzduchu a neutralizuje ich, zabezpečuje dlhotr-
vajúcu sviežosť miestnosti. Objem 300 ml.

421 3

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2202.00 Osviežovač BRISE/GLADE Aerosol marine ks 3,00 €

106.2203.00 Osviežovač BRISE/GLADE Aerosol citrus ks 3,00 €

106.2203.88 Osviežovač Brise/Glade Aerosol santal. drevo ks 3,00 €

106.2203.89 Osviežovač Brise/Glade Aerosol jap. záhrada ks 3,00 €

1

3

2

4

4

3

2
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pOhlcOvače vlhkOsti

OsviežOvač vzduchu 
saNytOl 300ml
Zaisťuje dokonalú hygienu domova a  pocit prí-
jemnej sviežosti. Zabíja 99,9 % mikroorganizmov 
vo vzduchu a  neutralizuje všetky pachy. Odstra-
ňuje tabakové pachy, zatuchliny, pachy v kuchyni, 
na toaletách a dezinfikuje vzduch, koberce, závesy, 
matrace.

ceresit stOP vlhKOsti 
aBsOrPčNé vrecúšKa
Absorpčné sáčky sú 
vhodné k regulácii vlhkosti 
v malých uzatvorených 
priestoroch, ako sú zásuvky, 
šatník, botník, automobil 
a pod. Špeciálna tkanina na 
povrchu prepúšťa vlhkosť 
len do vnútra a bráni jej 
úniku späť. Sáčok vydrží 
vstrebávať vlhkosť po dobu 
4–6 týždňov. Balenie 2x50g.

OsviežOvač vzduchu 
cleaMeN 101/201 1l
Neutralizátor pachov a interiérový osviežovač 
účinne rozkladá pachy a zanecháva sviežu 
vôňu v tkaninách, na interiérových plochách 
aj v priestore. Prípravok sa používa v spreji 
alebo pridaním do vody vo vedre, je možné 
ho rozprašovať koncentrovaný, alebo zriedený 
na steny, nábytok (aj drevený), na textilné 
čalúnenie, 
závesy a žalúzie. 
Prípravok sa 
úplne odparí 
a po odparení 
nezanecháva 
zvyšky ani škvrny, 
iba v priestore 
zanechá 
príjemnú vôňu.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2023.09 Osviežovač SANYTOL ks 6,87 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.0101.01 Osviežovač 
CLEAMEN 101/201   ks 7,20 €

POhlcOvač vlhKOsti 
ceresit stOP vlhKOsti
Pohlcovač vlhkosti AERO 360° je ideálny
do miestnosti s rozlohou 20 m2 so zlou
cirkuláciou vzduchu. Do väčších 
miestností použitie viac prístrojov. 
Kapacita zbernej nádoby 1,3 l.
Pozostáva zo 4 častí:
•	 nádobka,
•	 ochranná	stredná	časť	proti	vyliatiu	

tekutiny,
•	mriežka,
•	 vrchný	kryt.

taBlety aerO 360°
AERO 360° je systém na pohlcovanie nadmernej vlhkosti 
a neutralizáciu zápachu s jedinečným systémom vzdušnej cir-
kulácie 360°. AERO 360° pohlcujúce tablety menia pohltenú 
vzdušnú vlhkosť na roztok. Tablety Triopack majú vôňu s vô-
ňou levanduľa + lúčne kvety + sviežosť vodopádov.

POhlcOvače vlhkOsti

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2230.00 Pohlcovač vlhkosti CERESIT ks 8,70 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2230.10 Tableta Aero 360° / 2ks ks 5,73 €

106.2230.01 Tablety Aero 360° 
Triopack s vôňou / 3ks ks 20,30 €

1

2

1

2

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2141.00 Ceresit vrecúška energ. ovocie ks 6,11 €

106.2141.01 Ceresit vrecúška relax. levanduľa ks 2,54 €

106.2141.02 Ceresit vrecúška komf. vanilka ks 6,11 €

1

3

2

2
3

1
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utierky

UTIERKY

utierka kuchynská hubková savá
Extra savá hubková utierka, má univerzálne a  praktické použitie v  domácnosti, 
nežmolkuje sa. V balení 3 alebo 5ks.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2305.04 Handra kuchynská hubková savá 3ks ks 1,30 €

106.2304.01 Handra kuchynská hubková savá 5ks bal 1,32 €

utierka s mikrovláknom
Vysokoúčinná utierka s mikrovláknom na čistenie rôznych druhov povrchov. Použiteľ-
ná suchá aj navlhčená.

utierka univerzálna 3 ks
Jednoduchá univerzálna utierka, použiteľná na sucho aj na mokro. Vhodná na bežné 
aj profesionálne upratovanie rôznych povrchov. Výborne absorbuje vodu. Počet kusov 
v balení: 3ks / mix farieb.

Obj. číslo Názov MJ Cena

109.9660.00 Utierka s mikrovláknom ks 0,93 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2305.13 Utierka univerzálna 3 ks bal 1,20 €



str.

63Kompletnú ponuku nájdete na www.                  .sk, kde sa nachádza viac ako 20 000 položiek...
* Ceny v katalógu sú uvádzané bez DPH. Zmena cien vyhradená.

U
p

r
a

to
v

a
n

ie

HANDRY, HUBKY

handra na podlahu 50x60 s mikrovláknom
30 % mikrovlákien pre podporu čistiaceho účinku. Mikrovlákna pohlcujú mastnotu 
bez chemických prostriedkov. Vysoko absorpčná a trvanlivá. Vhodná na utieranie 
podlahy a zaschnutej špiny na sucho alebo na mokro. Možné prať v práčke. 

handry handra vaflová 60x80cm
Vaflová biela handra tkaná z bavlnených, mäkkých 
priadzí. Okamžite saje vodu. Handra na umývanie 
podláh z  rôznych materiálov s  použitím vhodného 
saponátu zabezpečí nielen čistotu prostredia, ale aj 
jej dlhovekosť.

handra na podlahu 50x60 
orange
Viskózová podlahová handra. Vhodná na umývanie 
podlahových krytín pre profesionálov s  výbornou 
nasiakavosťou.

handra tkaná biela 65x50cm 
cedric
Tkaná handra biela s rozmerom 65 x 50 cm.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2605.01 Handra tkaná biela 
65x50cm Cedric ks 0,82 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2301.01 Handra vaflová 60x80cm ks 3,45 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2301.55 Handra 50x60 orange ks 1,09 €

handra na podlahu 70x60cm
Handra na umývanie podláh, výborne absorbuje vodu absorbuje vodu a iné teku-
tiny. Rozmer: 70x60cm.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2301.00 Handra na podlahu 70x60 cm ks 1,20 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2301.20 Handra na podlahu 50x60 s mikrovláknom ks 4,27 €

huBky hubka na riad mini mix farieb 10ks
Hubka na riad dvojvrstvová má dobrú savosť. Balenie obsahuje 10ks hubiek v rôz-
nych farbách.

Obj. číslo Názov Rozmer MJ Cena

106.2300.01 Hubka na riad MINI mix farieb 10 ks 8,1 x 5,1 x 2,5cm bal 1,00 €

106.2300.08 Hubka na riad MAXI mix farieb 10 ks 9 x 6 x 3cm bal 1,89 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2300.09 Hubka na riad profilová bal 1,20 €

hubka na riad profilová mix farieb 5 ks
Hubka na riad strednej veľkosti, tvarovaná. Jedno balenie obsahuje 5 ks hubiek 
rôznych farieb.
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kefa na riad delux
Kefka na riad DELUX má 
ergonomicky tvarovanú jemne 
prehnutú plastovú rúčku celkovej 
dĺžky 27 cm. Štetiny kefky sú 
v jemnom poloblúku dlhé 3 cm. 
Tento tvar umožňuje lepšiu 
dostupnosť pri čistení rohov 
alebo zaoblenie rohov. Háčik 
na konci rukoväte umožní jej 
zavesenie. Je vynikajúca na 
čistenie riadu, kútov sanity či 
drezu. Mix farieb.

kefa na fľaše 0,5 l
Kefa na umývanie fliaš.

DRôTENKY, KEfY NA RIAD, METlY, zMETáKY, oMETAčE

drôtenka nerezová špirála 2ks
Nerezová špirála (2ks v balení) vyrobená z vysoko odolnej, protikoróznej ocele. 
Vhodná na čistenie rúr a grilov. Nepoužívať na vysokolesklé materiály (citlivé 
povrchy na poškrabanie). Po použitím prepláchnuť čistou vodou.drôtenka na riad kovová 3ks

Drôtenka na riad kovová, vyrobená z ocele, vhodná na čistenie rúr a grilov na od-
stránenie hrubých nečistôt. Nepoužívať na vysokolesklé materiály (citlivé povrchy 
na poškrabanie). Po použití prepláchnuť čistou vodou. Balenie obsahuje 3 ks.

drÔtenky

kefy na riad

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2306.03 Drôtenka na riad kovová bal 0,90 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2300.11 Kefa na riad Delux bal 1,86 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2306.06 Drôtenka nerez. špirála bal 0,82 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2306.06 Kefa na fľaše 0,5 l ks 0,82 €

Metly, zMetáky, oMetače metla ciroková veľká 5x šitá
Metla ciroková - veľká,   vyrobená z prírodných ma-
teriálov, 5x šitá.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2307.22 Metla ciroková veľká ks 10,40 €

ometač prachu 
antistatický, 
teleskopický
Prachovka má špeciálne vlákna, 
ktorá statickou elektrinou 
na seba nachytajú prach aj 
na nedostupných miestach, 
nakoľko s ňou dosiahnete
aj na vyššie miesta ako
sú skrine stropy a pod. 

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2302.01 Ometač prachu ks 2,55 €

súvisiaci tovar
násada metalická: 
106.2303.84
Viac na str. 65

metla cestárska 
priemyselná vonkajšia 30cm
Cestárska priemyselná metla vhodná na zametanie 
exteriéru. Dĺžka vlasu 9 cm, výška 12 cm, dĺžka 30 cm, 
šírka 3,5 cm. Ucelené balenie: 12 ks.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2307.18 Metla cestárska priemys. ks 5,56 €
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metla vonkajšia art.106 lux
Metla určená do exteriéru. Dĺžka vlasu 10 cm, výška 
16 cm, dĺžka 22,5 cm, šírka 3,5 cm.

metla so silným vláknom 
art.106 eco
Metla so silným vláknom. Dĺžka vlasu 10 cm, výška 
17 cm, dĺžka 23 cm, šírka 3,5 cm.

metla podlahová vnútorná 
lux
Metla podlahová určená na použitie v interiéri.

metla na čistenie deluxe
Metla na čistenie Deluxe. Dĺžka vlasu 10 cm, výška 
15 cm, šírka 3,5 cm, dĺžka 26 cm.

METlY, zMETáKY, oMETAčE

násada metalická 120 cm
Rúčka na metlu s metalickým dizajnom. Je dostupná v červenej a modrej farbe.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2303.84 Násada metalická ks 1,20 €

metla na podlahy mäkká 
activa 
Metla na podlahy. Mäkká. Dĺžka 25 cm, šírka 4,5 cm, 
dĺžka vlasu - 10 cm.

metla so silným vláknom 
europa
Metla so silným vláknom. Dĺžka vlasu 9 cm, výška 
21 cm, dĺžka 23 cm, šírka 3 cm.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2307.04 Metla ACTIVA ks 3,59 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2307.08 Metla ART.106 ECO ks 2,34 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2307.05 Metla LUX ks 4,58 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2307.06 Metla DELUXE ks 4,42 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2307.07 Metla ART.106 LUX ks 1,83 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2307.09 Metla EUROPA ks 2,81 €

súvisiaci tovar
násada metalická: 
106.2303.84
Viac na str. 65

súvisiaci tovar
násada metalická: 
106.2303.84
Viac na str. 65

súvisiaci tovar
násada metalická: 
106.2303.84
Viac na str. 65

súvisiaci tovar
násada metalická: 
106.2303.84
Viac na str. 65

súvisiaci tovar
násada metalická: 
106.2303.84
Viac na str. 65

súvisiaci tovar
násada metalická: 
106.2303.84
Viac na str. 65

násada klasik, 120cm so závitom plastová
Násada na zmeták KLASIK so závitom, dĺžka 120cm.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2303.13 Násada KLASIK plastová ks 1,89 €
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METlY, zMETáKY, oMETAčE

ryžák ručný
Ryžák s otvorom na násadu. 
Dĺžka vlasu 3 cm, dĺžka 
20,5 cm, šírka 5,5 cm.

lopatka na smeti s gumou + 
metlička
Upratovací set na smeti, metlička a lopatka s gumou. 
Dĺžka plochy 14 cm, výška vlasu 6,5 cm, celková dĺžka 
rukoväti 26 cm.

lopatka s metličkou de lux
Súprava vyrobená z  prvotriedneho plastu. Lopatka 
s  gumovou lištou vhodne kopíruje povrch, extra hl-
boká. Konce štetín na metličke sú štepené, vhodne 
zachytávajú jemnejšie nečistoty. Mix farieb.

súvisiaci tovar
násada metalická: 
106.2303.13
Viac na str. 65

súvisiaci tovar
násada drevená 
nasúvacia: 106.2303.12
Viac na www.xepap.sk

súvisiaci tovar
násada metalická: 
106.2303.13
Viac na str. 65

zmeták plastový 35cm klasik 
bez násady
Zmeták plastový bez násady, značka KLASIK, veľký 
35cm.

zmeták plastový 32cm 
exkluzÍv bez násady
Plastový zmeták Exkluzív so šírkou stierania 32 cm 
a dĺžkou štetín 9 cm je určený na upratovanie rôznych 
typov podláh v interiéri.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2307.03 Zmeták plast. KLASIK ks 4,52 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2307.02 Zmeták plast. EXKLUZÍV ks 4,77 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2307.17 Lopatka na smeti 
s gumou + metlička ks 3,22 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

A 0206.0016 Zmeták drevený 40cm ks 7,18 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2307.14 Lopatka s metličk. DE LUX ks 2,39 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

608.6016.01 Kefa kobercová ks 2,28 €

zmeták drevený 40cm
Zmeták s  kovovým úchytom pripraveným na nasa-
denie násady / tyče. Metla s jemnými štetinami dĺžky 
6 cm je určená na upratovanie prevažne v  interiéri. 
Rozmer: 40 x 5 cm, dĺžka vlasu: 6 cm. Farba vlasov: fa-
rebný mix podľa aktuálneho naskladnenia.

Obj. číslo Názov MJ Cena

D 0000.0012 Lopatka + metlička ks 2,23 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2323.00 Ryžák ručný ks 2,13 €

lopatka + metlička
Lopatka s metličkou je veľmi pružná, ohybná a pri 
štandardnom použití sa neláme. Zberná plocha lo-
patky: šírka 20cm, hĺbka 16cm, dĺžka vlasu 5,5 cm, 
celková dĺžka metličky 30cm. 

súvisiaci tovar
násada drevená so závitom: 106.2303.92
Viac na www.xepap.sk

kefa kobercová
Kobercová kefa, dĺžka vlasu 3 cm, 
dĺžka 28 cm, šírka 5 cm.
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MopY A pRíslUšENsTvo

mop kapsový podlahový microfiber 40cm
Mop na podlahy, kapsový microfiber, 40 cm.

mop kapsový strapcový 40cm
Kvalitný profesionálny kapsový - strapcový mop, vhodný pre všetky 40cm kapsové 
ako aj páskové držiaky. Vhodný na údržbu veľkých plôch. 

Mopy a príslušenstvo

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2303.20 Mop kapsový strapcový ks 6,20 €

mop zacvakávacÍ strapcový 40cm
Mop zacvakávací mikrovlákna so strapcami, veľkosť 40cm.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2303.14 Mop zacvakávací strapcový 40cm ks 5,98 €

mop kapsový mikrofaser 40cm
Mop kapsový 40cm je vysokokvalitný bavlnený mop. Bavlnený mop sa používa na 
umývanie podlahy, ako napr. prírodný a umelý kameň atď.

mop zacvakávacÍ mikrofaser 40cm
Mop zacvakávací 40cm je vysokokvalitný bavlnený mop. Bavlnený mop sa pou-
žíva na umývanie podlahy, ako napr. prírodný a umelý kameň (dlažba), linoleum, 
guma atď.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2303.16 Mop zacvakávací MIKROFASER 40cm ks 5,98 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2303.21 Mop kapsový podlahový microfiber 40cm ks 7,44 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2303.19 Mop kapsový MIKROFASER ks 5,32 €

mop náhrada microduo univerzálny 42cm
Pre podlahové mopy Leifheit PROFI alebo iné mopy o šírke 
42 cm. mokré vytieranie všetkých typov krytín. Ideálna 
účinnosť v spojení so žmýkacím vedrom PROFI. Mikrovlákno 
s výbornou absorpciou nečistôt. Šírka 42 cm. Dlhá životnosť. 
Možnosť prať v práčke bez aviváže. 

súvisiaci tovar
mop podlahový leifheit 
profi xl s vedrom:  
106.2303.98
Viac na str. 68

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2304.02 Mop náhrada Microduo 
univerzálny 42cm ks 23,05 €

mop super komplet 
s držiakom a tyčou
Mop SUPER komplet 40cm s držiakom 
a tyčou.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2303.41 Mop SUPER komplet 
s držiakom a tyčou ks 13,31 €

106.2303.42 Mop SUPER - náhrada ks 4,95 €

1

2

1
2

súvisiaci tovar
násada metalická: 
106.2303.84
Viac na str. 65
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MopY A pRíslUšENsTvo

mop okenný bavlnený mikrofaser leWi 35cm
Okrenný mop LEWI vysokej kvality s dlhším vlasom, veľkosť 35cm.

držiak okenného mopu leWi pevný 35cm
Praktický pomocník pre profesionálne umývanie okien a presklených plôch. Držiak 
okenného mopu je vhodný aj pre všetky typy teleskopických tyčí. Ľahký a zároveň 
pevný so šírkou záberu 35cm.

násada na držiak mopu alebo stierku 
hlinÍková 140cm
Násada na držiak mopu alebo stierku hliníková, veľkosť násady je 140cm.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2303.32 Držiak okenného mopu LEWI ks 8,27 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2303.17 Mop okenný Mikrofaser Lewi ks 11,30 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2303.18 Násada na držiak mopu alebo stierku hliníková 140cm ks 6,48 €

mop podlahový leifheit 
profi xl s vedrom 
Súprava mopu a vedra s nášľapným žmýka-
cím systémom. Pre všetky typy podláh. Ne-
treba namáčať ruky a ohýbať sa pri žmýkaní. 
Návleky sú vymeniteľné a je možné ich 
prať v práčke (60 ° C bez aviváže). Návleky 
zhotovené zo špeciálnych syntetickým 
mikrovlákien. Pohyblivý kĺb pre vytieranie 
do osmičiek, dosah pod postele, skrine. 
Vedro so žmýkacím systémom bez 
koliesok. Univerzálne 
– vhodné pre mopy 
Profi alebo iné s drô-
tenou konštrukciou. 
Záber mopu: 42 cm.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2303.98 Mop podlahový Leifheit 
Profi XL s vedrom ks 79,20 €

Wet mop set komplet 12l 
Set WET mop obsahuje okrúhle 12l vedro s kovovou 
rúčkou a samosvorným košíkom, strapcový bavlnený 
mop 180g, tyč s dĺžkou 120cm klasik.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2303.40 WET mop set komplet 12 L ks 8,66 €

mop náhradná hlavica 
strapcová 180g
Mop bavlnený s okrúhlou hlavou. Využijete ho pri kaž-
dodennom upratovaní, ale aj pri upratovaní veľkých 
plôch prostredníctvom profesionálnej firmy. Je to 
mop, ktorý môžete použiť na upratovanie akejkoľvek 
podlahovej krytiny.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2303.22 Mop náhradná 
hlavica strapcová ks 2,02 €

súvisiaci tovar
násada metalická: 
106.2303.13
Viac na str. 65

teleskopická tyč leWi
Vysokokvalitná značková teleskopická vystužená hliníková tyč LEWI s  plastovou 
rúčkou a poistkou proti bočnému prekĺznutiu.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2303.33 Telesk. tyč LEWI 2x150cm ks 29,50 €

106.2303.34 Telesk. tyč LEWI 4x200cm ks 88,70 €
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držiak kapsového mopu magnetický 40cm
Profesionálny magnetický 
držiak kapsového mopu. 
Držiak patrí medzi 
najžiadanejšie držiaky 
vďaka svojej univerzálnosti. 
Ľahký plastový držiak sa 
kĺbovito otáča a vďaka 
tomu sa dobre stiera 
podlaha aj na ťažko 
dostupných miestach. 

sTIERKY, vEDRá

vedro so 
žmýkačkou 14l 
Vedro so zmýkačkou s objemom 
14 l.  Šírka 25,5, dĺžka 37,5 cm, 
výška 25 cm.

stierky

vedrá

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2303.30 Držiak kapsového mopu magnetický ks 21,00 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2303.31 Držiak zacvakávacieho mopu magnetický ks 15,20 €

držiak zacvakávacieho mopu 
magnetický 40cm
Magnetický držiak vysokej 
kvality je určený pre 
zacvakávacie mopy s ušami 
v prevedení mikrofázy alebo 
strapcov. Vhodný typ tyče 
o priemere 23,5 mm.

stierka podlahová biela potravinárska
Stierka podlahová VERO biela, potravinárska. Rozmer 45 alebo 75cm.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2303.80 Stierka podlah. 45cm biela potrav. ks 15,50 €

106.2303.81 Stierka podlah. 75cm biela potrav. ks 19,00 €

súvisiaci tovar
násada metalická: 
106.2303.18
Viac na str. 67

vedro plastové 
okrúhle, plastová 
rúčka 5l / 10l
Vedro s výlevkou vyrobené 
z prvotriedneho plastu (nie 
recyklátu), odolne voči nárazu. 
Objem 5, 10 alebo 12 litrov. 
Plastová alebo kovová rúčka. 
Mix farieb.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2303.61 Vedro plastové 5 L ks 3,66 €

106.2303.60 Vedro okrúhle 10 L ks 7,05 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2303.64 Vedro so žmýkačkou 14L ks 7,02 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2303.63 Vedro Spin mop 19L ks 18,10 €

vedro plastové, 
kovová rúčka 12l 
Plastové vedro 12 l s odmerkou, 
okrúhle, kovová rúčka, červené.

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2303.62 Vedro plastové 12L ks 3,73 €

vedro spin mop 
19l 360°
Vedro s mopom Spin. 
Objem vedra 19L.
Dĺžka 47,5 cm, šírka 26 cm, 
výška 26 cm, dĺžka tyčky 
110 cm.
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košÍk bočný k vozÍku chromWet
Kvalitný a užitočný košík pre upratovací vozík CHROMWET 
2 x 17 l - bočný, chrómový.

UpRATovAcIE vozíKY, KošE

upratovacie vozíky

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2308.01 Vozík upratovací CHROMWET ks 134,00 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2308.02 Košík bočný k vozíku CHROMWET ks 30,70 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

106.2308.04 Podpera mopu k vozíku CHROMWET ks 32,50 €

vozÍk upratovacÍ chromWet 2x17l, žmýkačka
Kvalitný oceľový pochrómovaný vozík. Súčasťou je konštrukcia s kolieskami, kvalit-
né vedrá 2 x 17L, vertikálny lis P. Vozík sa dá po odňatí lisu a vedier zložiť sklopením 
do seba a tým lepšie uskladniť. 

koše

kôš na papierový odpad katrin na stenu
Odpadkový kôš s objemom 25 alebo 50 litrov papiera udržiava prostredie záchodu čisté. Je vyrobený z ABS 
plastu. Jeho montážou na stenu sa uvoľní miesto na podlahe. Výrobok je ľahký, pevný s jednoduchým vy-
prázdňovaním.

Obj. číslo Názov MJ Cena

604.0101.02 Kôš KATRIN 25L biely ks 20,00 €

604.0101.03 Kôš KATRIN 25L čierny ks 28,30 €

604.0101.04 Kôš KATRIN 50L biely ks 25,40 €

604.0101.05 Kôš KATRIN 50L čierny ks 31,20 €

1

2

3

1

3

2

kôš na papierový odpad do Wc 
mriežkový kovový biely 60l
Skladací drôtený kôš s  objemom 60 l. Ľahký a  skladný, 
ideálny pri vysokom pohybe ľudí v umyvárňach a pod. 
miestnostiach.

Obj. číslo Názov MJ Cena

604.0101.00 Kôš na papierový 
odpad do WC 60L ks 18,80 €

podpera mopu k vozÍku chromWet
Podpera mopu pre upratovací vozík CHROMWET 2 x 17 l, plastová. Slúži ako doplnok 
k dvojvedrovému vozíku na podopretie mopovej súpravy v kombinácií s držiakom 
tyče.
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KošE

kôš na papierový odpad 
do Wc mriežkový plastový 
biely 40l
Biely plastový kôš o objeme 40 l v atraktívnom preple-
tenom prevedení. Je vyrobený z ABS plastu. Možnosť 
montáže na stenu, čím sa uvoľní priestor na zemi.

kôš nášľapný, chróm lesklý 
nerez 3 l / 12 l / 20 l
Chrómový odpadkový kôš soft close je vhodný nielen 
do kúpeľne, ale aj do ostatných miestností vašej do-
mácnosti. Kôš má vyberateľnú nádobu, vďaka ktorej 
sa ľahko udržiava a jednoducho sa s ním manipuluje. 
Soft close systém zaručuje tiché a plynulé uzatvára-
nie veka.

kôš nášľapný curver, 
strieborný plast + sivá 5 l
Plastový odpadkový kôš Decobin pedal značky Cur-
ver. Moderný vzhľad – strieborná metalická fólia. Po-
hodlné otváranie pomocou pedálu – pedálový me-
chanizmus je skrytý a nenarúša vzhľad odpadkového 
koša. Odpadkový kôš je vďaka odolnému polypropy-
lénovému materiálu vhodný do priestorov so zvýše-
nou vlhkosťou napr. kúpeľne, toalety.
Rozmer: 27,7 x 24,6 x 21 cm.

Obj. číslo Názov MJ Cena

604.0101.01 Kôš na papierový 
odpad do WC 40L ks 23,60 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

604.1200.23 Kôš nášlapný Curver 5L ks 15,60 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

604.1200.11 Kôš nášľapný 3 L ks 13,50 €

604.1200.10 Kôš nášľapný 12 L ks 22,10 €

604.1200.09 Kôš nášľapný 20 L ks 28,30 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

604.1200.18 Kôš Decobin Duo ks 22,90 €

kôš decobin duo 10l + 18l 
čierno-strieborný
Odpadkový kôš na triedený odpad sa skladá z dvoch samostatných nádob 
s objemom 10 L a 18 L. Veko koša je z jedného dielu a ovláda sa pedálom, kto-
rý zabezpečí hygienickú manipuláciu s odpadom. Minimalizuje sa kontakt 
dotyku s povrchom odpadkového koša.

Obj. číslo Názov MJ Cena

604.1200.12 Kôš Tontarelli na tried. odpad 3 x 44L ks 32,40 €

kôš tontarelli na triedený odpad 3 x 44l
Odpadkové koše Tontarelli o objeme 44 l sú dodávané ako sada troch samostatných od-
padkových nádob s farebne rozlíšenými vrchnákmi – biely, žltý a zelený v kombinácií s čier-
nym telom. Sú vyhotovené z kvalitného a odolného plastového materiálu. Rozmer 1 ks od-
padovej nádoby (v x š x h) : 54,4 x 38,5 x 34,5 cm.
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kôš curver flipbin 9l / 25l / 45l
Praktický odpadkový 
kôš Flipbin značky 
Curver - moderný 
tenký design - trendy 
farby. Kôš má 2 stupne 
otvorenia veka: 1. malé 
otvorenie 78° - pre 
drobnejší odpad, 2. 
veľké otvorenie 100° - 
pre väčší odpad, aby 
veko zostalo čisté.

plastová nádoba - kôš k separovaniu 45l
Plastová nádoba vybavená vekom je vyrobená z polypropylénu (PP). Jej hladký povrch uľahčuje čistenie. Nádoby 
sú stohovateľné a vybavené štítkom s označením daného druhu odpadu. Farebné prevedenie uľahčuje orientáciu 
pri zbere triedeného odpadu. Nádoba je určená na zber triedeného odpadu alebo ako bežná nádoba na uloženie 
vecí. Hmotnosť 1,79kg. Rozmery š x h x v (mm): 510 x 315 x 300mm.

KošE

Obj. číslo Názov MJ Cena

604.1200.13 Kôš k separovaniu 45L, žltý ks 34,60 €

604.1200.14 Kôš k separovaniu 45L, zelený ks 34,60 €

604.1200.15 Kôš k separovaniu 45L, modrý ks 34,60 €

604.1200.16 Kôš k separovaniu 45L, červený ks 34,60 €

kôš patty trojkôš o objeme 
2 x 13 l + 1 x 8l
Odpadkový kôš Tontarelli na triedený odpad sa skladá 
z troch samostatných nádob s objemom 2 x 13 l a 1 x 
8 l. Veko koša je z jedného dielu a ovláda sa pedálom, 
ktorý zabezpečí hygienickú manipuláciu s odpadom. 
Minimalizuje sa kontakt dotyku s povrchom odpad-
kového koša. Trojité členenie vnútorného priestoru je 
určené na triedenie odpadu podľa vašich preferen-
cií - komunálny odpad, plasty, papier, kov alebo sklo 
podľa toho ako máte nastavený triediaci systém.
Vonkajší rozmer: 58,5 x 32 x 45 cm.

Obj. číslo Názov MJ Cena

604.1200.17 Kôš Patty ks 37,10 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

604.1200.21 Kôš Curver Flipbin 9 L strieborno-žltý ks 11,10 €

604.1200.22 Kôš Curver Flipbin 9 L strieborno-červený ks 11,10 €

604.1200.19 Kôš Curver Flipbin 9 L strieborno-modrý ks 11,10 €

604.1200.20 Kôš Curver Flipbin 9 L strieborno-zelený ks 11,10 €

604.1200.28 Kôš Curver Flipbin 25 L strieborno-čierny ks 16,00 €

604.1200.24 Kôš Curver Flipbin 25 L strieborno-žltý ks 14,60 €

604.1200.31 Kôš Curver Flipbin 25 L strieborno-červený ks 16,00 €

604.1200.32 Kôš Curver Flipbin 25 L strieborno-modrý ks 16,00 €

604.1200.30 Kôš Curver Flipbin 25 L strieborno-zelený ks 16,00 €

604.1200.36 Kôš Curver Flipbin 45 L strieborno-šedý ks 20,40 €

604.1200.37 Kôš Curver Flipbin 45 L strieborno-žltý ks 20,40 €

604.1200.38 Kôš Curver Flipbin 45 L striebono -červený ks 20,40 €

604.1200.39 Kôš Curver Flipbin 45 L strieborno-modrý ks 22,10 €

604.1200.40 Kôš Curver Flipbin 45 L strieborno-zelený ks 22,10 €
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kuka nádoba plastová 
s kolieskami 120 l / 240 l
Plastová nádoba na odpad je vhodná 
na zber komunálneho aj priemyselného 
odpadu. Materiál odpadovej nádoby je 
odolný voči UV žiareniu, nízkym a vyšším 
atmosférickým teplotám. Nie je vhodná 
na ukladanie žeravého popola. Materiál 
nádoby je rezistentný voči chemickým 
a biologickým vplyvom. Hladké povrchové 
plochy zabraňujú nalepeniu odpadu. 
Nádoba je vyrobená z recyklovateľného 
materiálu bez obsahu kadmia. Nádoba na 
domový odpad v čiernej farbe je vyrobená 
z plastu, ktorý je odolný UV žiareniu 
a chemikáliám, čo zaručuje dlhú životnosť 
smetnej nádoby.

KošE

kôš curver flipbin 25l s vekom
Odpadkový kôš Flipbin 25 l značky Curver. Praktický 
odpadkový kôš - moderný tenký design - trendy farby.
2 stupne otvorenia veka: 1. malé otvorenie 78° - pre 
drobnejší odpad, 2. veľké otvorenie 100° - pre väčší 
odpad, aby veko zostalo čisté. Rozmer: 47 × 34 × 26 cm.

kôš curver flipbin 25l bez veka
Plastový kôš Curver Flipbin je vďaka svojmu dekoru skvelým a zá-
roveň praktickým doplnkom k  Vášmu pracovnému stolu. Kôš je 
dodávaný bez veka. Má moderný dizajn, trendy farby. Materiál: po-
lypropylén. Rozmery: 39 × 32 × 25 cm. 

Obj. číslo Názov MJ Cena

604.1200.33 Kôš Curver Flipbin 25l Paríž ks 21,20 €

604.1200.34 Kôš Curver Flipbin 25l Londýn ks 21,20 €

604.1200.35 Kôš Curver Flipbin 25l New York ks 21,20 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

604.1200.27 Kôš Curver Flipbin 25l Paríž ks 16,00 €

604.1200.25 Kôš Curver Flipbin 25l Londýn ks 16,00 €

604.1200.26 Kôš Curver Flipbin 25l New York ks 16,00 €

604.1200.29 Kôš Curver Flipbin 25l Leather ks 16,00 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

604.1200.41 KUKA nádoba plast. 120L čierna ks 32,40 €

604.1200.42 KUKA nádoba plast. 120L čierno-oranžová ks 36,00 €

604.1200.43 KUKA nádoba plast. 120L hnedá ks 36,00 €

604.1200.44 KUKA nádoba plast. 120L modrá ks 36,00 €

604.1200.45 KUKA nádoba plast. 120L zelená ks 36,00 €

604.1200.46 KUKA nádoba plast. 120L žltá ks 36,00 €

604.1200.48 KUKA nádoba plast. 240L červená ks 56,90 €

604.1200.49 KUKA nádoba plast. 240L modrá ks 56,90 €

604.1200.50 KUKA nádoba plast. 240L zelená ks 56,90 €

604.1200.51 KUKA nádoba plast. 240L žltá ks 56,90 €

604.1200.52 KUKA nádoba plast. 240L čierna ks 58,20 €

604.1200.53 KUKA nádoba plast. 240L hnedá ks 59,60 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

604.1200.47 Obruč na KUKA nádobu 120L kovová ks 18,20 €

604.1200.54 Obruč na KUKA nádobu 240L kovová ks 18,70 €

1

1

2

2

3

3

4

1

1

3

3

4

2

2
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sáčky hdpe 53x60cm 
biele s ušami 35l
Mimoriadne odolné proti roztrhnutiu a úniku tekutín. 
Tašky na odpad – moderné a hygienické riešenie na 
jednoduché odstránenie všetkých domácich odpad-
kov. Vrecká sú vyrobené z kvalitného materiálu. Stála 
kontrola kvality zabezpečuje trvale vysokú akosť vý-
robku. Obsah balenia: 25 ks, farba biela. Hrúbka 10 
mikrónov.

sáčky hdpe zelené zaťahovacie 35l / 60l
Mimoriadne obľúbené vrecia do odpadkových košov v  domácnosti. Vrecká 
do koša ALUFIX  – moderné a hygienické riešenie na jednoduché odstránenie 
všetkých domácich odpadkov. Vrecia ALUFIX sú vyrobené z vysoko hodnotných 
HDPE fólií, sú plne recyklovateľné a šetria životné prostredie. Stála kontrola kva-
lity zabezpečuje trvale vysokú akosť výrobku.

sáčky hdpe čierne 30l / 60l
Plastové vrecia v čiernom vyhotovení z materiálu HDPE sú pevné a odolné voči pretrh-
nutiu. Sú zabalené do roliek. Obsah balenia: 25 ks.

sáčky hdpe mikrotén 
53x60cm biele 30l
Mikroténové vrecká strednej veľkosti o  objeme 
35 l v  bielom vyhotovení sú praktické a  hygienické 
a uplatnenie nájdu pri každodennej činnosti. Je mož-
né ich používať v potravinárstve, sú chuťovo neutrál-
ne, na balenie jedla, ale poslúžia aj ako vložka do ma-
lých odpadkových košov. Obsah balenia: 30 ks.

sáčky a vrecia

sáčKY A vREcIA NA oDpAD

Obj. číslo Názov MJ Cena

710.0304.14 Sáčky HDPE 50x60cm čierne 30L / 25ks ks 1,69 €

710.0304.23 Sáčky HDPE 60x70cm čierne 60L / 25ks ks 2,16 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

710.0304.16 Sáčky HDPE 53x60cm zelené zaťahovacie 35L / 25ks ks 3,69 €

710.0304.24 Sáčky HDPE 64x70cm zelené zaťahovacie 60L / 20ks ks 4,50 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

710.0304.13 Sáčky HDPE 
53x60cm biele 30L ks 2,37 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

710.0304.15 Sáčky HDPE 53x60cm 
biele s ušami 35L ks 2,78 €

30
litrov

60
litrov

vrece na odpadky 50x60cm 
zaťahovacie 30 l
Vrecká do koša s objemom 30 litrov určené na bežný 
odpad. Balené v rolke.

Obj. číslo Názov MJ Cena

105.1170.21 Vrece na odpadky 
zaťah. 50x60cm 30L rol 1,38 €
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vrece ldpe 700x1100mm typ 40 120l 
vrece ldpe 1000x1200mm typ 50 240l
Plastové vrecia sú pevné a odolné voči pretrhnutiu. Sú zabalené 
do roliek. Vrecia sú vyrobené z LDPE. Počet kusov v rolke: 25 ks. 
Typ: 40 alebo 50. Objem: 120L a 240L.

vrece pe 590x1000mm pevné 80l
Plastové vrecia typovej vlastnosti ako hrúbka 60 sú pevné a odolné voči pretrhnutiu. Sú zabalené do roliek. Vrecia 
sú vyrobené z PE. Počet kusov v rolke: 20. Typ: 60. Objem: 80L.

vrece na odpadky 60x70cm 
zaťahovacie 60 l
Vrecká do koša s objemom 60 litrov určené na bežný 
odpad. Balené v rolke.

sáčKY, vREcIA NA oDpAD

sáčky do odpadkového koša 
63x73cm sťahovacie 60l
Sáčky do odpadkového koša. Rozmer 63 x 73 cm, ob-
jem 60 L. Rolka obsahuje 10 ks.

Obj. číslo Názov MJ Cena

710.0304.10 Sáčky do odp. koša 
sťahovacie 63x73cm 60L bal 1,20 €

vrece na odpad 110x70cm, 
tenké 120 l
Odolné voči roztrhnutiu, vodotesné, hygienické. Ten-
ké - predovšetkým na papierový odpad. 25 ks v rolke. 
Kusový predaj.

Obj. číslo Názov MJ Cena

105.1170.40 Vrece na odpad 
110x70cm 120L ks 0,24 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

105.1170.23 Vrece na odpadky 
zaťah. 60x70cm 60L rol 1,50 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

105.1170.32 Vrece PE 590x1000mm 80L zelené ks 5,53 €

105.1170.33 Vrece PE 590x1000mm 80L žlté ks 5,53 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

105.1170.34 Vrece LDPE 700x1100 typ 40, 120L žlté ks 7,07 €

105.1170.35 Vrece LDPE 700x1100 typ 40, 120L zelené ks 7,07 €

105.1170.36 Vrece LDPE 700x1100 typ 40, 120L hnedé ks 7,07 €

105.1170.37 Vrece LDPE 700x1100 typ 40, 120L červené ks 7,07 €

105.1170.38 Vrece LDPE 700x1100 typ 40, 120L modré ks 7,07 €

105.1170.39 Vrece LDPE 700x1100 typ 40, 120L čierne ks 7,07 €

105.1170.42 Vrece LDPE 1000x1200 typ 50, 240L žlté ks 13,00 €

105.1170.43 Vrece LDPE 1000x1200 typ 50, 240L zelené ks 13,00 €

105.1170.44 Vrece LDPE 1000x1200 typ 50, 240L modré ks 13,00 €

105.1170.45 Vrece LDPE 1000x1200 typ 50, 240L čierne ks 13,00 €

105.1170.46 Vrece LDPE 1000x1200 typ 50, 240L červené ks 13,00 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

105.1170.00 Vrece na odpad 
110x70cm, hrubé ks 0,56 €

vrece na odpad 110x70cm, 
hrubé
Odolné voči roztrhnutiu, vodotesné, hygienické. 
Hrubé - na zmiešaný odpad. V rolke je 15 ks sáčkov. 
V kartóne je 10 roliek. Kusový predaj.
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Detská reflexná 
vesta alex
Detská reflexná vesta zo 100% 
polyesteru. Oranžová farba so 
žltým kontrastným lemovaním, 
alebo  žltá cesta s kontrastným 
oranžovým lemovaním. Vesta 
veľkosti S s potlačou čmeliaka. 
Veľkosť M bez potlače.

vesty a reflexné prvky

vesty a reflexné Prvky

vesta výstražná alex
Ľahká výstražná vesta z pleteného reflexného polyesteru. Pohodlné zapínanie na 
suchý zips. Vesta s reflexnými prvkami.

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0001.16 Detská v. ALEX žltá S ks 2,00 €

957.0001.15 Detská v. ALEX žltá M ks 2,00 €

957.0001.14 Detská v. ALEX oranž. S ks 2,00 €

957.0001.13 Detská v. ALEX oranž. M ks 2,00 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0001.07 Vesta výstražná ALEX žltá S ks 2,34 €

957.0001.08 Vesta výstražná ALEX žltá M ks 2,34 €

957.0001.10 Vesta výstražná ALEX žltá L ks 2,34 €

957.0001.09 Vesta výstražná ALEX žltá XXL ks 2,25 €

957.0001.11 Vesta výstražná ALEX žltá XXXL ks 2,25 €

957.0001.01 Vesta výstražná oranžová ALEX S ks 2,34 €

957.0001.03 Vesta výstražná oranžová ALEX M ks 2,34 €

957.0001.05 Vesta výstražná oranžová ALEX L ks 2,34 €

957.0001.02 Vesta výstražná oranžová ALEX XXL ks 2,25 €

957.0001.04 Vesta výstražná oranžová ALEX XXXL ks 2,25 €

957.0001.06 Vesta výstražná oranžová ALEX XXXXL ks 2,25 €
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Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0001.12 Zaklápací reflexný pásik 4 x 43cm ks 1,10 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0003.49 Čiapka s reflexnými pruhmi žltá UNI ks 4,28 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0001.59 Čiapka PP INA ks 5,02 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0001.61 Čiapka PP clip ULA biela ks 4,15 €

957.0001.60 Čiapka PP clip ULA modrá ks 4,15 €

Zaklápací reflexný pásik 4 x 43cm
Pásik je určený hlavne pre chodcov a ostatných účastníkov cestnej 
premávky. Retroflexia v daždi cca 30 min.

Čiapka s reflexnými pruhmi žltá uni
Reflexné lemovanie, reflexný suchý zips, nastavenie obvodu hlavy pomocou suchého zipsu. Materiál: 
100% polyester. Farba: žltá. Veľkosť: uni. 

Overal spp anDreW
Biela kombinéza s  elastickou kapucňou. Elastické 
manžety a pás. Zapínanie na zips. Balenie: 1 sáčok - 
1 ks.

Čiapka pp ina, DO 53 cm
Jednorazová čapica. Balenie: 1 sáčok - 100 ks.

Čiapka pp clip ula
Jednorazová čapica s klipom. Balenie: 1 sáčok - 100 ks.

overaly čiapky

overaly, čiaPky

Overal sms GuarD
Biely jednorazový ochranný overal s  elastickou ka-
pucňou. Elastické manžety a  pás zapínanie na zips 
krytý légou. Je určený na ochranu proti časticiam 
a proti čiastočnému postriekaniu kvapalinami alebo 
postrekom. Vhodný pre prácu vo výbušnom prostre-
dí, strojárstve, v automobilovom a chemickom prie-
mysle.

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0001.67 Overal SMS GUARD L ks 4,09 €

957.0001.68 Overal SMS GUARD XL ks 4,09 €

957.0001.69 Overal SMS GUARD XXL ks 4,09 €

957.0001.70 Overal SMS GUARD XXXL ks 4,09 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0001.65 Overal SPP ANDREW M ks 2,38 €

957.0001.62 Overal SPP ANDREW L ks 2,38 €

957.0001.63 Overal SPP ANDREW XL ks 2,38 €

957.0001.64 Overal SPP ANDREW XXL ks 2,38 €

957.0001.66 Overal SPP ANDREW XXXL ks 2,38 €
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Plášte

plášť cYril
Plášť s kapucňou s dĺžkou 120 cm. 
Vodoodolný materiál, hrúbka 0,28 mm. 
Šité a zvárané švy, zapínanie na zips 
s patentkami, odvetrávaný zadný diel, 
dve vrecká. Materiál: PES/PVC, 340 g/
m² (+- 10g).

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0001.33 Plášť CYRIL žltý M ks 6,74 €

957.0001.32 Plášť CYRIL žltý L ks 6,74 €

957.0001.34 Plášť CYRIL žltý XL ks 6,74 €

957.0001.35 Plášť CYRIL žltý XXL ks 6,74 €

957.0001.36 Plášť CYRIL žltý XXXL ks 6,74 €

957.0001.38 Plášť CYRIL zelený M ks 6,74 €

957.0001.37 Plášť CYRIL zelený L ks 6,74 €

957.0001.39 Plášť CYRIL zelený XL ks 6,74 €

957.0001.40 Plášť CYRIL zelený XXL ks 6,74 €

957.0001.41 Plášť CYRIL zelený XXXL ks 6,74 €

plášte plášť nick 
Plášť do dažďa s integrovanou 
kapucňou v golieri. Vodoodolný materiál 
PVC / 100% polyester, hrúbka 0,18 mm. 
Šité a zvarené švy. Dĺžka 120 cm, 
odvetrávaný zadný diel, zapínanie na 
patentky, 2 vrecká. Materiál: PES/PVC, 
190 g/m² (+- 10g).

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0001.18 Plášť NICK zelený M ks 9,30 €

957.0001.17 Plášť NICK zelený L ks 9,30 €

957.0001.19 Plášť NICK zelený XL ks 9,30 €

957.0001.20 Plášť NICK zelený XXL ks 8,98 €

957.0001.21 Plášť NICK zelený XXXL ks 8,98 €

957.0001.23 Plášť NICK modrý M ks 9,30 €

957.0001.22 Plášť NICK modrý L ks 9,30 €

957.0001.24 Plášť NICK modrý XL ks 9,30 €

957.0001.25 Plášť NICK modrý XXL ks 8,98 €

957.0001.26 Plášť NICK modrý XXXL ks 8,98 €

957.0001.28 Plášť NICK žltý M ks 9,30 €

957.0001.27 Plášť NICK žltý L ks 9,30 €

957.0001.29 Plášť NICK žltý XL ks 9,30 €

957.0001.30 Plášť NICK žltý XXL ks 8,98 €

957.0001.31 Plášť NICK žltý XXXL ks 8,98 €
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ochrana hlavy a tváre

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0001.42 Prilba 5-RS biela ks 3,64 €

957.0001.43 Prilba 5-RS červená ks 3,64 €

957.0001.44 Prilba 5-RS modrá ks 3,64 €

957.0001.45 Prilba 5-RS oranžová ks 3,64 €

957.0001.46 Prilba 5-RS zelená ks 3,64 €

957.0001.47 Prilba 5-RS žltá ks 3,64 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0001.54 Štít Š-P 6 ks 9,97 €

957.0001.55 Štít Š-P 28 ks 11,30 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0001.56 Štít priehľadný  S-1 ks 6,62 €

957.0001.57 Štít dymový S-1D ks 6,05 €

957.0001.58 Držiak štítu D-1 ks 5,96 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0001.48 Prilba HM-6 biela ks 7,09 €

957.0001.49 Prilba HM-6 červená ks 7,09 €

957.0001.50 Prilba HM-6 hi-viz ks 7,09 €

957.0001.51 Prilba HM-6 modrá ks 7,09 €

957.0001.52 Prilba HM-6 oranžová ks 7,09 €

957.0001.53 Prilba HM-6 zelená ks 7,09 €

prilby

štíty

prilBa 5-rs
Klasická polyetylénová ochranná prilba. 
Odolnosť voči teplu -10°C až + 50°C. Ochrana 
proti elektrických výbojom až do 100 
V AC alebo do 1500V DC. Jednoduchá 
nastaviteľná veľkosť obvodu. Životnosť 4-5 
rokov. Súčasťou prilby je čelový potný pásik 
R-5-2 a plastový kríž R-5-3.

štít š-p
Ochranný štít bez 
náhlavného nosiča 
zložený z čelného 
pásu a krytu. Kryt 
z číreho PMMA 
(plexiskla) hrúbky 
2 mm. Poskytuje 
ochranu zraku a tváre 
proti poškodeniu 
nárazom pomaly 
letiacich častíc. 
Vhodný pre všetky 
druhy mechanického 
obrábania, montážnej 
práce alebo pre prácu 
v zdravotníctve.

Držiak štítu D-1 
štítY s-1 a s-1D
Nárazuvzdorný náhlavný držiak 
štítu D-1 má plynulé nastavenie 
obvodu pomocou polohovateľného 
kolieska oranžovej farby. Sklopný 
mechanizmus je možné plynulo 
nastavovať vďaka dvom oranžovým 
závitom vybavený vymeniteľnou 
čelovou potnou páskou z PR bavlny 
(príjemný a vysoko savý materiál). 
Štít je kompatibilný so štítmi S-1 
(E4026), S-1D (E4027) alebo S-2 
(E4033).

Štíty S-1 a S-1D sú polykarbonátové 
ochranné kryty zaisťujúce ochranu 
proti nárazu častíc o strednej 
energii aj pri extrémnych teplotách. 
Zaručujú maximálnu ochranu 
a vysoký komfort vďaka širokému 
panoramatickému zornému poľu. 
Rozmer 40 x 22 cm.

prilBa hm-6
Inovatívna ochranná prilba. Materiál ABS 
– termoplast, akrylonitril-butadien-styren. 
Najdôležitejšie mechanické vlastnosti ABS, 
sú odolnosť proti nárazu a pevnosť. Viac 
vetracích otvorov s možnosťou uzavretia. 
Plynulé nastavenie obvodu pomocou 
posuvného pásika. Šesť bodový plastový 
hlavový kríž. Vymeniteľná čelová potná páska 
z PR bavlny, príjemného a vysoko savého 
materiálu. Extrémna odolnosť voči teplu - 
20°C až + 50°C.
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Okuliare m8000 / m8100 / m8200
Veľmi pohodlné ochranné okuliare. Mäkký priehľadný odvetrávaný protišmykový 
nosný mostík zaručuje vynikajúci komfort nosenia po celý deň. UV filter, nehmlistá 
úprava, úprava proti poškriabaniu.

Okuliare m4000 / m4001 / m4200
Ochranné okuliare moderného dizajnu, veľmi ľahké a pohodlné. Mäkký odvetrávaný nosový 
mostík je zárukou pohodlného nosenia. Materiál: polykarbonátový priezor, polykarbonátové 
rúčky s mäkkým zakončením. UV filter, úprava proti zahmlievaniu, úprava proti poškriabaniu.

Okuliare m5000 / m5100 / m5200
Extrémne ľahké ochranné okuliare. Bezobručkový dizajn a panoramatický zorník 
vyrobený z jedného kusu perfektne padne každému typu tváre. Polykarbonátové číre 
straničky. Otvory na koncoch straničiek pre možnosť pripojenia šnúrky. Integrovaný 
nosový mostík, hmotnosť iba 22 g. UV filter, nehmlistá úprava, úprava proti poškriabaniu.

okuliare

ochrana očí

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0001.84 Okuliare M5000 ks 2,66 €

957.0001.85 Okuliare M5100 ks 2,66 €

957.0001.86 Okuliare M5200 ks 2,32 €

1

2

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0001.71 Okuliare M8000 ks 3,01 €

957.0001.72 Okuliare M8100 ks 3,01 €

957.0001.73 Okuliare M8200 ks 2,81 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0003.46 Okuliare M4000 ks 4,36 €

957.0003.45 Okuliare M4001 ks 4,21 €

957.0003.47 Okuliare M4200 ks 4,35 €

1
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ochrana očí

Okuliare univet
Ochranné okuliare s farebnými straničkami s analergickým pogumovaním. Veľmi vhodné na prispôsobenie. Pro-
tišmykový gumový nosový mostík, ochrana obočia. Povrchová úprava proti poškriabaniu.

Okuliare v1011e
Klasické ochranné okuliare. Veľký polykarbonátový 
zorník zaručuje maximálnu ochranu a poskytuje mi-
moriadne veľké zorné pole. Účinné nepriame vetra-
nie zaisťuje pohodlné nosenie. Ergonomický tvar bez 
kovových častí. UV filter, nehmlistá úprava, úprava 
proti poškriabaniu.

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0001.74 Okuliare V1011E ks 1,31 €

Okuliare v12-000 
návštevnícke
Klasické ochranné okuliare. Vhodné na nosenie cez 
väčšinu dioptrických okuliarov. Nastaviteľná dĺžka (4 
pozície), nastaviteľný sklon. UV filter, nehmlistá úpra-
va, úprava proti poškriabaniu.

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0001.75 Okuliare V12-000 ks 6,05 €

Okuliare G4000
Ochranné okuliare ideálne na použitie s prilbou. Prie-
hľadný rámik s  modrým nádychom, 25 mm široká 
nastaviteľná gumová páska, systém nepriameho od-
vetrávania. Vzhľadom k  malej veľkosti dobre sadnú 
aj na drobnú tvár. UV filter, nehmlistá úprava, úprava 
proti poškriabaniu, rozstrek kvapalín, roztavený kov, 
horúce pevné látky.

Okuliare G2011
Uzavreté ochranné okuliare. Rámik z mäkkého PVC. 
13 mm široká nastaviteľná gumová páska. Číry poly-
karbonátový zorník hrúbky 2 mm. Systém priameho 
odvetrávania pomocou 4 ventilov. UV filter, veľké čas-
tice prachu, roztavený kov, horúce pevné látky.

Okuliare G3011
Uzavreté ochranné okuliare. Rámik z mäkkého PVC. 
13 mm široká nastaviteľná gumová páska. Číry poly-
karbonátový zorník hrúbky 1,5 mm. Systém priameho 
odvetrávania. UV filter, veľké častice prachu, roztave-
ný kov, horúce pevné látky.

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0001.78 Okuliare G4000 ks 5,73 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0001.77 Okuliare G2011 ks 2,19 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0001.76 Okuliare G3011 ks 1,97 €

1

Okuliare v2011 / v2111
Klasické ochranné okuliare s veľkým zorným poľom. Zaručujú maximálnu ochranu. Nylonový rámik a straničky. 
Nastaviteľná dĺžka straničiek (4 pozície). Zvýšená ochrana obočia. Okuliare s UV filtrom.

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0001.82 Okuliare V2011 ks 2,19 €

957.0001.83 Okuliare V2111 ks 2,32 €

1

2

1

2

2

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0001.79 Okuliare UNIVET 513.01 číre ks 3,58 €

957.0001.80 Okuliare UNIVET 513 dymové ks 3,58 €

1

2
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ZátkY smartfit DetekČné 
s vláknOm
Zátkový chránič sluchu. Patentovaný CMT materiál: 
pri zahriatí na telesnú teplotu zmäkne a tvar zátky sa 
prispôsobí tvaru zvukovodu. Vyšší komfort a individu-
álne prispôsobenie. So spojovacím vláknom a  úlož-
ným puzdrom. Kovový krúžok na detekciu. Vhodný 
pre potravinársky priemysel. Norma: EN 352-2, mate-
riál: CMT, útlm SNR: 30 dB

ZátkY BilsOm 304 s/l 
s vláknOm 
Zátkový chránič sluchu kónického tvaru so spojova-
cím vláknom. Technológia LeightStripe™: zmes žltej 
a  bielej polyuretánovej peny. Nižší tlak pri dlhodo-
bom nosení. Hladký hygienický povrch odolný proti 
znečisteniu. Norma: EN 352-2. Útlm SNR: 33 dB. Farba: 
žlto-biela. Veľkosť S alebo L.

ZátkY max
Zátkový chránič sluchu z  mäkkej prispôsobivej PU 
peny. Rozšírený tvar zvona pre maximálne pohodlie. 
Jednoduché vkladanie, odoláva spätnému vysúvaniu 
z  ušného kanálika. Norma: EN 352-2, materiál: poly-
uretánová pena, útlm SNR: 37 dB, farba: oranžová.

ZátkY BilsOm 303 s/l
Ušné zátky kónického tvaru. Technológia LeightStri-
pe™: zmes žltej a bielej polyuretánovej peny, nižší tlak 
pri dlhodobom nosenie, hladký hygienický povrch 
odolný proti znečisteniu. Norma: EN 352-2. Útlm SNR: 
33 dB. Farba: žlto-biela. Veľkosť S alebo L.

ZásOBník ls 400 + laser lite
Plastový ľahký zásobník 
s dávkovačom. Na 
pripevnenie na stenu 
alebo na postavenie na 
podložku. Otočný gombík 
pre jednoduché dávkovanie, 
záchytný košík zabraňuje 
spadnutiu zátok na 
podlahu. Plne priehľadný, 
môže byť doplnený pred 
úplným vyprázdnením. 
Ekonomická voľba pre 
dávkovanie zátkových 
chráničov sluchu. Materiál: 
plast, farba: čierna.
V balení náhradných náplní 
sa nachádza 200 párov 
zátkových chráničov.

ZásOBník ls 400 + BilsOm 303l
Plastový ľahký zásobník 
s dávkovačom. Pripevnenie 
na stenu alebo na 
postavenie na podložku. 
Otočný gombík pre 
jednoduché dávkovanie. 
Záchytný košík zabraňuje 
spadnutiu zátok na 
podlahu. Plne priehľadný, 
môže byť doplnený pred 
úplným vyprázdnením. 
Ekonomická voľba pre 
dávkovanie zátkových 
chráničov sluchu. Materiál: 
plast, farba: čierna.

V balení náhradných náplní 
sa nachádza 200 párov 
zátkových chráničov.

ZátkY laser lite
Zátkový chránič sluchu z polyuretánovej peny. T-tvar 
umožňuje jednoduché nasadenie a pohodlné nose-
nie. Norma: EN 352-2, materiál: polyuretánová pena, 
útlm SNR: 35 dB, farba: žlto-ružová.

zátkové chrániče sluchu

ochrana sluchu

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0001.89 Zátky LASER LITE ks 0,12 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0001.99 Zátky SMARTFIT 
detekčné s vlákn. ks 2,59 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0002.01 Zátky MAX ks 0,18 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0001.92 Zátky BILSOM 303 S ks 0,12 €

957.0001.91 Zátky BILSOM 303 L ks 0,12 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0001.96 Zátky BILSOM 304 S s vlákn. ks 0,49 €

957.0001.95 Zátky BILSOM 304 L s vlákn. ks 0,49 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0001.97 Náhradná náplň LASER LITE / 200 pár. bal 27,40 €

957.0001.93 Zásobník LS 400 + Laser Lite ks 95,30 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0001.98 Náhradná náplň BILSOM 303L / 200 pár. bal 27,40 €

957.0001.94 Zásobník LS 400 + Bilsom 303L ks 100,30 €

1
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slúchaDlá claritY c1 
Dielektrické
Komfortný mušľový chránič 
sluchu. S patentovanou 
technológiou sound 
management - unikátny 
systém tlmí hluk na 
pracovisku, zatiaľ čo 
hlasové a varovné. 
Dielektrické, vhodné pre 
elektrikára. Norma: en 352-1. 
Materiál: pom, ldme, pc/
pbt, pvc, pur-e, pp. Útlm 
SNR: 25 dB.

slúchaDlá 
h510a-401-Gu
Mušľový chránič sluchu 
radu PELTOR®OPTIME I. 
Pohodlná dosadacia línia 
je vyplnená jedinečnou 
kombináciou kvapaliny 
a peny pre zaistenie 
optimálneho tesnenia 
a zároveň nízkeho 
tlaku v mieste dotyku, 
ideálne na použitie 
v priemyselnom prostredí 
so strednou úrovňou 
hluku a na vonkajšie 
použitie, napr. pri kosení 
trávnika alebo v spojení 
s aktivitami voľného času. 
Univerzálna ochrana 
a nízka hmotnosť. Norma: 
EN 352-1, materiál: 
antikorový drôt, PVC, 
acetát, ABS, polyéter, 
útlm SNR: 27 dB, farba: 
čierno-žltá.

slúchaDlá 
verishielD vs 110
Mušľový chránič sluchu 
s mäkkým náhlavným 
pásikom. Teleskopicky 
výškovo nastaviteľný pásik. 
Unikátny systém tlmenia 
hluku na optimálnu hladinu 
bez nutnosti zvyšovania 
hmotnosti a veľkosti 
slúchadiel. Na všestranné 
použitie. Norma: EN 352-1.
Materiál: nehrdzavejúca
oceľ, PUR-E, PVC, textil,
PC/PBT, ABS, útlm SNR:
27 dB, farba: sivá.

slúchaDlá 
4ear m40 (se1340)
Mušľový chránič sluchu. 
Mušle ABS s PVC vankúšikmi. 
Imitácia kože. mušľový chránič 
sluchu. Mušle ABS s PVC 
vankúšikmi. Imitácia kože. So 
sklopným a nastaviteľným 
spojovacím oblúkom, 
vreckový model.
Norma: EN 352-1.
Materiál: ABS, PVC.
Útlm SNR: 32,1 dB.
Farba: žltá.

slúchadlá

ochrana sluchu

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0002.03 Slúchadlá 4EAR M20 ks 5,62 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0002.04 Slúchadlá 4EAR M40 (SE1340) ks 8,10 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0002.02 Slúchadlá H540A-411-SV ks 29,20 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0002.05 Slúchadlá Verishield VS 110 ks 17,00 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0002.06 Slúchadlá CLARITY C1 dielektrické ks 18,30 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0002.07 Slúchadlá H510A-401-GU ks 21,10 €

slúchaDlá 
4ear m20
Mušľový chránič sluchu. Mušle 
ABS s PVC vankúšikmi. 
Imitácia kože. Tri pozície 
nastavenia spojovacieho
oblúka. Norma: EN 352-1, 
Materiál: PUR pena.
Útlm SNR: 27,6 dB.
Farba: červená.

slúchaDlá h540a-411-sv
Vysokoúčinný mušľový chránič sluchu
radu PELTOR®OPTIME III s náhlavným
pásikom. Vyvinutý na použitie
v extrémne hlučnom prostredí.
Ochrana jezaložená na technológii 
dvojitého puzdra, ktorá
minimalizuje rezonanciu
v puzdre držiaka, čo umožňuje
maximálny vysokofrekvenčný
útlm. Zvukové prepojenie
medzi vnútornou hlasitosťou
a hlasitosťou medzi puzdrami
umožňuje maximálny
nízkofrekvenčný útlm
Kombinácia účinnej ochrany 
a maximálneho pohodlia.
Norma: EN 352-1, materiál:
antikorový drôt, PVC,
acetát, ABS, polyéter,
útlm SNR: 34 dB,
farba: čierno-červená.
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rukavice maxiflex cOmfOrt 34-924
Priedušný model úpletových rukavíc s prímesou bavlny. Veľmi príjemné k pokožke 
rúk. Unikátnou vlastnosťou je ochrana proti kontaktnému teplu až do 100 °C. Ru-
kavice sú polomáčané, bez silikónu, úplet: nylon / lycra / bavlna, máčanie: nitrilová 
pena, norma: EN 388 3121, EN 407 X1XXXX, hrúbka dlane: 1,1 mm, dĺžka: 250 mm.

rukavice maxiflex cut prOtipOreZné 34-8743
Celosvetovo známe a obľúbené rukavice MaxiFlex® sa stali meradlom pre rukavice 
používané pri presnej manipulácii v suchom prostredí. MaxiFlex® Cut™ spĺňajú všet-
ky atribúty radu MaxiFlex® - odolnosť, priedušnosť, komfort a čistotu. Odolnosť proti 
prerezaniu podľa EN 388, úroveň 3. Rukavice sú bez silikónu, polomáčané, kompa-
tibilné s dotykovými displejmi = technológia TOUCH SCREEN. Úplet: nylon / lycra / 
sklené vlákno, máčanie: nitrilová pena, norma: EN 388 4331B, hrúbka dlane: 0,8 mm.

rukavice maxiflex elite 34-244
Rukavice MaxiFlex® Ultimate™, ktoré sú koncipované a vyvíjané ako priedušné ruka-
vice, sa stali štandardným meradlom pre presnú manipuláciu v suchom prostredí. 
Neobmedzujú jemnú motoriku, sú o 25 % tenšie než väčšina nitrilových penových 
rukavíc na trhu. Je možné prať až šesťkrát (výsledok interných laboratórnych testov). 
Sú bez silikónu, polomáčané, kompatibilné s dotykovými displejmi = technológia 
TOUCH SCREEN, úplet: nylon / lycra, máčanie: nitrilová pena, norma: EN 388 4131A, 
hrúbka dlane: 1 mm.

rukavice maxiflex ultimate 34-874
Rukavice MaxiFlex® Ultimate™, ktoré sú koncipované a vyvíjané ako priedušné ruka-
vice, sa stali štandardným meradlom pre presnú manipuláciu v suchom prostredí. 
Neobmedzujú jemnú motoriku, sú o 25 % tenšie než väčšina nitrilových penových 
rukavíc na trhu. Je možné prať ich až 6x. Sú bez silikónu, polomáčané, kompatibilné 
s dotykovými displejmi = technológia TOUCH SCREEN, úplet: nylon / lycra, máčanie: 
nitrilová pena, norma: EN 388 4131A, hrúbka dlane: 1 mm.

rukavice

ochrana rúk

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0002.08 Rukavice MAXIFLEX ULTIMATE 34-874  06 / XS ks 5,59 €

957.0002.09 Rukavice MAXIFLEX ULTIMATE 34-874  07 / S ks 5,59 €

957.0002.10 Rukavice MAXIFLEX ULTIMATE 34-874  08 / M ks 5,59 €

957.0002.11 Rukavice MAXIFLEX ULTIMATE 34-874  09 / L ks 5,59 €

957.0002.12 Rukavice MAXIFLEX ULTIMATE 34-874  10 / XL ks 5,59 €

957.0002.13 Rukavice MAXIFLEX ULTIMATE 34-874  11 / 2XL ks 5,59 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0002.20 Rukavice MAXIFLEX COMFORT 34-924  06 / XS ks 6,09 €

957.0002.21 Rukavice MAXIFLEX COMFORT 34-924  07 / S ks 6,09 €

957.0002.22 Rukavice MAXIFLEX COMFORT 34-924  08 / M ks 6,09 €

957.0002.23 Rukavice MAXIFLEX COMFORT 34-924  09 / L ks 6,09 €

957.0002.24 Rukavice MAXIFLEX COMFORT 34-924  10 / XL ks 6,09 €

957.0002.25 Rukavice MAXIFLEX COMFORT 34-924  11 / 2XL ks 6,09 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0002.15 Rukavice MAXIFLEX ELITE 34-244  07 / S ks 5,86 €

957.0002.16 Rukavice MAXIFLEX ELITE 34-244  08 / M ks 5,86 €

957.0002.17 Rukavice MAXIFLEX ELITE 34-244  09 / L ks 5,86 €

957.0002.18 Rukavice MAXIFLEX ELITE 34-244  10 / XL ks 5,86 €

957.0002.19 Rukavice MAXIFLEX ELITE 34-244  11 / 2XL ks 5,86 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0002.26 Rukavice MAXIFLEX CUT protiporezné 34-8743  05 / 2XS ks 10,30 €

957.0002.27 Rukavice MAXIFLEX CUT protiporezné 34-8743  06 / XS ks 10,30 €

957.0002.28 Rukavice MAXIFLEX CUT protiporezné 34-8743  07 / S ks 10,30 €

957.0002.29 Rukavice MAXIFLEX CUT protiporezné 34-8743  08 / M ks 10,30 €

957.0002.30 Rukavice MAXIFLEX CUT protiporezné 34-8743  09 / L ks 10,30 €

957.0002.31 Rukavice MAXIFLEX CUT protiporezné 34-8743  10 / XL ks 10,30 €

957.0002.32 Rukavice MAXIFLEX CUT protiporezné 34-8743  11 / 2XL ks 10,30 €

957.0002.33 Rukavice MAXIFLEX CUT protiporezné 34-8743  12 / 3XL ks 10,30 €
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rukavice maxiDrY 56-425 máČané
Ochranné rukavice poskytujú bariérovú ochranu proti olejom. Ľahké, tenké, pružné, 
pohodlné, neznižujú obratnosť. Bezpečný úchop, protišmyková povrchová úprava 
„micro-cup“. Rukavice sú 3/4 máčané, úplet: nylon / lycra, máčanie: nitril, nitrilová 
pena, norma: EN 388 4121A, hrúbka dlane: 1,3 mm.

rukavice maxiDrY 56-424
Ochranné rukavice poskytujú bariérovú ochranu proti olejom. Ľahké, tenké, pružné, 
pohodlné, neznižujú obratnosť. Bezpečný úchop, protišmyková povrchová úprava 
„micro-cup“. Rukavice sú polomáčané, úplet: nylon / lycra, máčanie: nitril, nitrilová 
pena, norma: EN 388 4121A, hrúbka dlane: 1,3 mm.

ochrana rúk

rukávnik prOtipOreZný maxicut ultra 89-5735 
Absolútna ochrana vďaka komfortu. Bezšvový úplet je zo špeciálnych vlákien, ktoré 
majú prirodzený chladivý efekt a z vnútornej strany rukávnika sú hladké ("nehryzú"). 
Elastické, držia na mieste bez nutnosti otvoru na palec či suchého zipsu. Cena za 
1 ks, úplet: nylon/lycra/sklené vlákno, norma: EN 388 3442C, hrúbka dlane: 0,8 mm.

rukavice maxiflex cut prOtipOreZné 34-1743
Revolučné rukavice pre mechanicky náročné aplikácie. S vysokou ochranou proti 
rezu (D) a strednou ochranou proti teplu (do 100°C). Verné mottu ATG: presná ma-
nipulácia (Precision Handling) a unikátne riešenie (Unique Sollutions). Rukavice sú 
polomáčané, úplet: kevlar/nylon/polyester, máčanie: NBR (Nitrile Butadiene Rub-
ber), norma: EN 388 2016: 4331D; EN 407: X1XXXX, hrúbka dlane: 1,1 mm.

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0002.34 Rukavice MAXIFLEX CUT protiporezné 34-1743  07 / S ks 20,30 €

957.0002.35 Rukavice MAXIFLEX CUT protiporezné 34-1743  08 / M ks 20,30 €

957.0002.36 Rukavice MAXIFLEX CUT protiporezné 34-1743  09 / L ks 20,30 €

957.0002.37 Rukavice MAXIFLEX CUT protiporezné 34-1743  10 / XL ks 20,30 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0002.41 Rukavice MAXIDRY 56-424  06 / XS ks 6,05 €

957.0002.42 Rukavice MAXIDRY 56-424  07 / S ks 6,05 €

957.0002.43 Rukavice MAXIDRY 56-424  08 / M ks 6,05 €

957.0002.44 Rukavice MAXIDRY 56-424  09 / L ks 6,05 €

957.0002.45 Rukavice MAXIDRY 56-424  10 / XL ks 6,05 €

957.0002.46 Rukavice MAXIDRY 56-424  11 / 2XL ks 6,05 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0002.47 Rukavice máčané MAXIDRY 56-425 06 / XS ks 6,31 €

957.0002.48 Rukavice máčané MAXIDRY 56-425 07 / S ks 6,31 €

957.0002.49 Rukavice máčané MAXIDRY 56-425 08 / M ks 6,31 €

957.0002.50 Rukavice máčané MAXIDRY 56-425 09 / L ks 6,31 €

957.0002.51 Rukavice máčané MAXIDRY 56-425 10 / XL ks 6,31 €

957.0002.52 Rukavice máčané MAXIDRY 56-425 11 / 2XL ks 6,31 €

Obj. číslo Názov Dĺžka MJ Cena

957.0002.40 Rukávnik MaxiCut Ultra  89-5735 35 cm ks 13,50 €

957.0002.38 Rukávnik MaxiCut Ultra  89-5735 40 cm ks 13,90 €

957.0002.39 Rukávnik MaxiCut Ultra  89-5735 45 cm ks 14,60 €
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rukavice nBr-lite 34-986
Anatomicky tvarované rukavice s ľahkým, húževnatým vrchným nitrilovým mate-
riálom. Pohodlné pri dlhodobom nosení. NBR-Lite Plus® s mimoriadne odolnou 
povrchovou vrstvou pre lepší úchop pri práci v olejnatom prostredí. Dobrá odolnosť 
proti abrazívam. Rukavice sú celomáčané, úplet: bavlna, máčanie: nitril, norma: EN 
388 4121X, hrúbka dlane: 1,1 mm.

rukavice maxifOam lite 34-900
Nitrilový penený materiál na strečovej nylonovej bezšvovej podšívke jemnosti 15. 
Povrch rukavíc je prispôsobený tak, že odvádza olej a  zabezpečuje tak pevnej-
ší úchop. Celoplošný nános vhodný na prácu s pohonmi, s vysokou schopnosťou 
ochrany. Minimálna priestupnosť obmedzuje dráždenie pokožky a  zvyšuje pou-
žívateľský komfort. Rukavice sú bez silikónu, polomáčané, úplet: nylon, máčanie: 
nitrilová pena, norma: EN 388 3121, hrúbka dlane: 1 mm.

ochrana rúk

rukavice maxitherm 30-201
Odolný a prispôsobivý vrchný materiál z prírodného latexu na bezšvovej podšív-
ke. Mäkký a komfortný brúsený podšívkový materiál udržujúci teplo v chladnom 
prostredí. Protišmykový úchop so zdokonalenou funkčnosťou vo vlhkom prostredí. 
Anatomické tvarovanie znižujúce únavu rúk. Technológia celoplošného nánosu, 
ktorá zvyšuje priedušnosť a znižuje potenie. Rukavice sú polomáčané, úplet: akryl/
polyester, máčanie: latex, norma: EN 388 1241, EN 511 X1X, EN 407 X2XXXX, hrúbka 
dlane: 2,5 mm.

rukavice chemické maxiDrY lr 56-530
Ochranné rukavice poskytujú bariérovú ochranu proti olejom. Ľahké, tenké, pružné, 
pohodlné, neznižujú obratnosť. Bezpečný úchop, protišmyková povrchová úprava 
„micro-cup“. Bez silikónu, celomáčané + manžeta, úplet: nylon / lycra, máčanie: nit-
ril, nitrilová pena, norma: EN 388 4121, EN 374-3, EN 374-2, hrúbka dlane: 1,1 mm

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0002.53 Rukavice chemické MAXIDRY LR 56-530  07 / S ks 8,78 €

957.0002.54 Rukavice chemické MAXIDRY LR 56-530  08 / M ks 8,78 €

957.0002.55 Rukavice chemické MAXIDRY LR 56-530 09 / L ks 8,78 €

957.0002.56 Rukavice chemické MAXIDRY LR 56-530  10 / XL ks 8,78 €

957.0002.57 Rukavice chemické MAXIDRY LR 56-530  11 / 2XL ks 8,78 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0002.69 Rukavice MAXIFOAM LITE 34-900  05 / 2XS ks 4,25 €

957.0002.70 Rukavice MAXIFOAM LITE 34-900  06 / XS ks 4,25 €

957.0002.71 Rukavice MAXIFOAM LITE 34-900  07 / S ks 4,25 €

957.0002.72 Rukavice MAXIFOAM LITE 34-900  08 / M ks 4,25 €

957.0002.73 Rukavice MAXIFOAM LITE 34-900  09 / L ks 4,25 €

957.0002.74 Rukavice MAXIFOAM LITE 34-900  10 / XL ks 4,25 €

957.0002.75 Rukavice MAXIFOAM LITE 34-900  11 / 2XL ks 4,25 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0002.63 Rukavice MAXITHERM 30-201  06 / XS ks 8,11 €

957.0002.64 Rukavice MAXITHERM 30-201  07 / S ks 8,11 €

957.0002.65 Rukavice MAXITHERM 30-201  08 / M ks 8,11 €

957.0002.66 Rukavice MAXITHERM 30-201  09 / L ks 8,11 €

957.0002.67 Rukavice MAXITHERM 30-201  10 / XL ks 8,11 €

957.0002.68 Rukavice MAXITHERM 30-201  11 / 2XL ks 8,11 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0002.76 Rukavice NBR-LITE 34-986 07 / S ks 4,11 €

957.0002.77 Rukavice NBR-LITE 34-986 08 / M ks 4,11 €

957.0002.78 Rukavice NBR-LITE 34-986 09 / L ks 4,11 €

957.0002.79 Rukavice NBR-LITE 34-986 10 / XL ks 4,11 €
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ochrana rúk

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0002.80 Ruk. NOVATRIL 24-196 09 / L ks 5,49 €

957.0002.81 Ruk. NOVATRIL 24-196 10 / XL ks 5,49 €

957.0002.82 Ruk. NOVATRIL 24-196 11 / 2XL ks 5,49 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0002.83 Rukavice BUCK  09 / L ks 0,98 €

957.0002.84 Rukavice BUCK  08 / M ks 0,60 €

957.0002.85 Rukavice BUCK  07 / S ks 0,60 €

957.0002.86 Rukavice BUCK  10 / XL ks 0,98 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0002.92 Rukavice HOUSTON  08 / M ks 0,95 €

957.0002.93 Rukavice HOUSTON  09 / L ks 0,95 €

957.0002.94 Rukavice HOUSTON  10 / XL ks 0,95 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0003.02 Ruk. PETRAX DOUBLE  08 / M ks 2,18 €

957.0003.03 Ruk. PETRAX DOUBLE  09 / L ks 2,18 €

957.0003.04 Ruk. PETRAX DOUBLE  10 / XL ks 2,18 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0002.87 Rukavice PROOF  06 / XS ks 0,41 €

957.0002.88 Rukavice PROOF  07 / S ks 0,41 €

957.0002.89 Rukavice PROOF  08 / M ks 0,41 €

957.0002.90 Rukavice PROOF  09 / L ks 0,41 €

957.0002.91 Rukavice PROOF  10 / XL ks 0,41 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0003.05 Rukavice BLADE  07 / S ks 1,02 €

957.0003.06 Rukavice BLADE  08 / M ks 1,02 €

957.0003.07 Rukavice BLADE  09 / L ks 1,02 €

957.0003.08 Rukavice BLADE  10 / XL ks 1,02 €

957.0003.09 Rukavice BLADE  11 / 2XL ks 1,02 €

rukavice nOvatril 24-196
Nitrilkaučukový nános na bavlnené bezšvové podšív-
ke pre väčšie pohodlie. Pre suché i mokré aplikácie 
v  abrazívnom prostredí. Rukavice sú polomáčané, 
hrúbka dlane: 1,2 mm, norma: EN 388  4121X, farba: 
modrá, máčanie: nitril, materiál: nylon.

rukavice hOustOn máČané
Rukavice sú 3/4 máčané, materiál: bavlna, máčanie: 
nitril, norma: EN388:2016 2X11X. Farba: žltá.

rukavice Buck máČané
Rukavice sú polomáčané. Materiál: polyester, máča-
nie: polyuretán, norma: EN 388 4131X.

rukavice BlaDe máČané
Rukavice sú polomáčané, materiál: polyester + bavl-
na, máčanie: latex, norma: EN 388 2121X.

rukavice prOOf pletené
Pletené polyesterové rukavice.

rukavice petrax DOuBle 
máČané
Rukavice sú 3/4 máčané, materiál: nylon, máčanie: la-
tex + latexová pena, norma: EN 388 2141X.
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ochrana rúk

rukavice petrax máČané
Rukavice sú polomáčané – priedušné. Každá veľkosť má svoju špecifickú farbu. Ma-
teriál: nylon, máčanie: latexová pena, norma: EN 388 2121X.

rukavice BuDDY evO
Materiál nylon / bavlna, vonkajšia 
strana pvc terčíky, farba biela.

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0002.95 Rukavice PETRAX ružové  07 / S ks 1,60 €

957.0002.96 Rukavice PETRAX hi-viz žlté  08 / M ks 1,60 €

957.0002.97 Rukavice PETRAX oranžové  09 / L ks 2,62 €

957.0002.98 Rukavice PETRAX okrové  10 / XL ks 1,60 €

957.0002.99 Rukavice PETRAX modré  11 / 2XL ks 1,60 €

957.0003.01 Rukavice PETRAX modré  12 / 3XL ks 1,60 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0003.43 Rukavice BUDDY EVO 8 ks 0,55 €

957.0003.48 Rukavice BUDDY EVO 9 ks 0,55 €

957.0003.42 Rukavice BUDDY EVO 10 ks 0,55 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0003.37 Rukavice NATURE TOUCH  07 / S ks 2,37 €

957.0003.38 Rukavice NATURE TOUCH  08 / M ks 2,37 €

957.0003.39 Rukavice NATURE TOUCH  09 / L ks 2,37 €

957.0003.40 Rukavice NATURE TOUCH  10 / XL ks 2,37 €

957.0003.41 Rukavice NATURE TOUCH  11 / 2XL ks 2,37 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0003.10 Rukavice HOBBY žlté  07 / S ks 2,40 €

957.0003.11 Rukavice HOBBY zelené  08 / M ks 2,40 €

957.0003.12 Rukavice HOBBY oranžové  09 / L ks 2,40 €

957.0003.13 Rukavice HOBBY modré  10 / XL ks 2,40 €

957.0003.14 Rukavice HOBBY červené 11 / 2XL ks 2,40 €

rukavice hOBBY 
kOmBinOvané
Rukavice sú ovčej kože. Materiál 
chrbta: bavlna, manžeta: suchý zips, 
norma: EN388 2016: 2111X.

rukavice nature tOuch máČané mODré 
Rukavice polomáčané – priedušné. Máčanie: latexová pena, materiál: polyester + 
recyklovaný polyester + spandex, normy: EN 388 2121X, EN 407 X1XXXX, GRS (Global 
Recycled Standard).
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ochrana rúk

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0003.15 Rukavice AUGUST  08/M ks 7,53 €

957.0003.16 Rukavice AUGUST  09/L ks 7,53 €

957.0003.17 Rukavice AUGUST  10/XL ks 7,53 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0003.28 Rukavice ARNOLD 10/XL ks 2,73 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0003.35 Rukavice GINO ks 1,80 €

rukavice pOnY kOmBinOvané
Rukavice sú z materiálu: kozinka, materiál chrbta: ba-
vlna, manžeta: bavlna, norma: EN388 2016: 1121X.

rukavice mechanik 
kOmBinOvané
Rukavice sú z materiálu: kozinka, materiál chrbta: ba-
vlna, manžeta: bavlna, norma: EN388 2016: 1X21X.

rukavice percY kOmBinOvané
Rukavice sú z materiálu: kozinka, materiál chrbta: ba-
vlna, manžeta: suchý zip, norma: EN388 2016: 1121X.

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0003.18 Rukavice PONY 07 / S ks 2,32 €

957.0003.19 Rukavice PONY 08 / M ks 2,32 €

957.0003.21 Rukavice PONY 09 / L ks 2,32 €

957.0003.22 Rukavice PONY 10 / XL ks 2,32 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0003.26 Rukavice PERCY 08 / M ks 1,37 €

957.0003.27 Rukavice PERCY 10 / XL ks 1,37 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0003.23 Rukavice MECHANIK 07 / S ks 1,28 €

957.0003.24 Rukavice MECHANIK 08 / M ks 1,28 €

957.0003.25 Rukavice MECHANIK 10 / XL ks 1,28 €

rukavice auGust BeZ prstOv
Špeciálne ochranné rukavice z  kvalitnej hovädzej 
lícovky. Vypchávky v  dlani eliminujú otlaky. Chrbát 
z  modrého polyesteru a  elasténu. Odstrihnuté kon-
čeky prstov pre činnosti vyžadujúce väčšiu citlivosť 
v prstoch. Nastaviteľná šírka manžety na suchý zips. 
Materiál dlane: obrátená hovädzia lícovka, materiál 
chrbta: polyester, norma: EN388:2016 3113X manžeta: 
suchý zips.

rukavice arnOlD 
celOkOžené 10/xl
Rukavice materiál dlane: hovädzia štiepenka, mate-
riál chrbta: hovädzia štiepenka, manžeta: pružinka, 
norma: EN388:2016 3122X.

rukavice GinO 
kOmBinOvané  10,5/xl-2xl
Kombinované rukavice. Materiál dlane: hovädzia štie-
penka, materiál chrbta: bavlna / polyester, manžeta: 
bavlna, norma: EN388 2016: 3122X.
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rukavice elena 
ZáhraDné 09/l 
Záhradné rukavice. Materiál dlane: umelá koža (poly-
uretan), hrúbka dlane: 0,8mm, materiál chrbta: nylon 
+ spandex.

rukavice kirk 
Zváracie 11/2xl
Zváracie rukavice s kevlarovými švami. Materiál dlane: 
hovädzia štiepenka, zosilnená, materiál chrbta: hovä-
dzia štiepenka, norma: EN 388 3144X, EN 407 413X4X, 
EN 12477 A.

rukavice flame 
Zváracie 11/2xl
Zváracie rukavice. Materiál dlane: hovädzia štiepenka, 
materiál chrbta: hovädzia štiepenka, manžeta: hovä-
dzia štiepenka, norma: EN388:2016 3133X, EN407:2003 
413X4X, EN12477:2003 A.

ochrana rúk

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0003.36 Rukavice ELENA 09/L ks 5,38 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0003.33 Rukavice FLAME  11/2XL ks 6,79 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0003.34 Rukavice KIRK  11/2XL ks 5,78 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0003.32 Rukavice ARDON 
SAFETY/MEL 10/XL ks 2,54 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0003.29 Rukavice RENE 10/XL ks 3,96 €

Obj. číslo Názov MJ Cena

957.0003.30 Rukavice WELDAS 
10-2050   10/XL ks 15,70 €

rukavice rene 
ZváraČské  10/xl
Zváracie rukavice. Materiál dlane: hovädzia štiepen-
ka, materiál chrbta: hovädzia štiepenka, norma: EN 
388 3233X, EN 407 313X4X, EN 12477 A.

rukavice WelDas 
Zváracie 10-2050  10/xl
Zváracie rukavice Arc Knight®. Pre maximálne po-
hodlie. Použitie pre všetky typy zvárania. Podšívka 
vrchné strany rukavíc. Ručne šité z bielej hrubej a čier-
nej štiepané hovädziny - COMFOflex®. Ohňovzdorná 
tkanina 520 g/m2 použitá na manžetu. Tieto rukavice 
sú ušité pomocou 3-vrstvového Dupont KEVLAR®. 
Materiál: hovädzia štiepenka, norma: EN 388  2132X, 
EN 407 412X4X, EN 12477 (2001 + A1:2005) TYPE A.

rukavice arDOn safetY/mel 
Zváracie  10/xl
Zváracie rukavice. Materiál dlane: hovädzia štiepenka, 
materiál chrbta: hovädzia štiepenka, manžeta: hovä-
dzia štiepenka, norma: EN388:2016 3133X, EN407:2003 
413X4X, EN12477:2003 A.
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ČERVENÉ POLOSUCHÉ
ROSSO CARUSO 

0,75 l | 11 %

BIELE POLOSUCHÉ
ROSSO CARUSO

0,75 l | 11 %  

BIELE
EXTRA SUCHÉ

PROSECCO 
DIAMANTE 

DOC EXTRA DRY 47 AD
0,75 l | 11 % 

BIELE SUCHÉ
CATARRATTO 
PINOT GRIGIO 

TERRE SICILIANE
IGT BOCCANTINO 

0,75 l | 12 % 

Zamatovo-ovocné stolové víno s tónmi 
zrelých jabĺk. Má slamovo-žltú farbu                   

so zelenými odtieňmi, buket je prijemné 
jemný s náznakmi jabĺk. Vynikajúce ako 

aperitív s predjedlami k studenému mäsu.

Prosecco Spumante D.O.C. Bio z vinárstva 
47 Anno Domini je vyrobené z vybraných 

bio hrozien odrody Glera, zložením vhodný 
aj pre Vegánov. V chuti je jemné a elegantné 

s osviežujúcimi kyselinkami a množstvom 
ovocných chutí, ako sú jablko, marhuľa, 

banán a tiež jemné kvetinové tóny.

Slamovo žltá farba so sviežou a ovo-
cnou vôňou. Chuť vyvážená s tónmi 
broskyne a melóna a pretrvávajúci 
a svieži záver so správnou úrovňou 
kyslosti. Vhodné ako aperitív alebo             

k rybe a mäkkýšom. 

Harmonické stolové víno s plnou ovocnou 
chuťou s korenistými tónmi ostružín. Vonia 
intenzívne po červených bobuliach ako ríbe-
zle, černice, maliny a jahody. Ideálne sa hodí                      

k hlavnému jedlu ako je grilované, dusené 
alebo pečené červené mäso.

ČERVENÉ SUCHÉ
CHIANTI DOCG

COPPIERE
0,75 l | 12,5 %

Toskánske víno v Bardeaux fľaši. Čer-
vená rubínová farba, charakteristická 
vôňa zrelého ovocia s tónmi fialiek. 

Suchá a vyvážená chuť , vínna a 
mierne trieslová. Ideálne k pečenému 

a grilovanému mäsu, rovnako aj                    
k syrom.  

RUŽOVÉ
EXTRA SUCHÉ

PINOT ROSÉ 
EXTRA DRY 

BACIO DELLA LUNA
0,75 l | 11 % 

Šumivé cuvée zložené z odrôd Pinot 
Blanc a Pinot Noir. Ružovkastá farba                                  

s medenými odleskami, krémová pena. 
Jemné a nepretržité perlenie. Vyznačuje sa 

ovocnými arómami a jemnými 
fialkovými tónmi.

C
aruso

výber 
podmanivých 
talianskych vín




