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DOZOWNIK DO RĘCZNIKÓW SKŁADANYCH KATRIN 
INCLUSIVE
• zamykany na kluczyk; 

• z tworzywa ABS.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

850331 a 90168 biały 227,63 279,98
850332 a 92063 czarny 227,63 279,98

DOZOWNIK DO PAPIERU TOALETOWEGO KATRIN 
INCLUSIVE
• zamykany na kluczyk; 

• wykonany z tworzywa ABS.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

850333 a 90069 biały 135,70 166,91
850334 a 92148 czarny 135,70 166,91

RĘCZNIK KATRIN CLASSIC 
ZIG ZAG 100621
• ręcznik biały, 2-warstwowy;

• opak. zbiorcze: 150 x 21.

Nr katalog. Opakowanie Cena netto Cena brutto

850300 a 150 listków x 21 bund 105,49 129,75

RĘCZNIK ZZ CLIRO
• makulaturowy, 1-warstwowy;

• zielony lub szary; 

• opakowanie zbiorcze 200 x 20.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

850260 a zielony 56,78 69,84
850261 a szary 55,86 68,71

PAPIER TOALETOWY 
KATRIN 2511
• celuloza, 2-warstwowy;

• długość 100 m; 

• papier jumbo; 

• opak. 12 szt.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

850319 a 99,13 121,93

PAPIER TOALETOWY 
KATRIN 2498
• biały, 2-warstwowy;

• długość 100 m; 

• papier jumbo; 

• opak. 12 szt.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

850325 a 67,54 83,07

PAPIER TOALETOWY 
KATRIN 2481
• naturalny, 1-warstwowy;

• długość 150 m; 

• papier jumbo; 

• opak. 12 szt.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

850320 a 70,34 86,52

RĘCZNIK KATRIN PLUS ZIG 
ZAG 2 100645
• ręcznik celulozowy, 2-war-

stwowy;

• opak. zbiorcze: 150 x 21.

Nr katalog. Opakowanie Cena netto Cena brutto

850299 a 150 listków x 21 bund 123,08 151,39

DOZOWNIK DO RĘCZNIKÓW 
W ROLI KATRIN INCLUSIVE MINI / MAXI
• zamykany na kluczyk; 

• wykonany z tworzywa ABS.

Zamykany na kluczyk; wykonany z tworzywa ABS.

Nr katalog. Rodzaj Kolor Cena netto Cena brutto

850326 a Mini 90106 biały 158,71 195,21
850327 a Mini 92100 czarny 158,71 195,21
850324 a Maxi 90120 biały 204,67 251,74
850328 a Maxi 92124 czarny 204,67 251,74

ÓW

RĘCZNIK MINI KATRIN 
PLUS S2 2634
• celulozowy,  2-warstwowy.

• długość 65 m.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

850303 a 144,05 177,18

RĘCZNIK MAXI KATRIN 
PLUS M2 44762
• ręcznik celulozowy, 2-war-

stwowy;

• długość 170 m.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

850042 a 195,86 240,91

RĘCZNIK MAXI KATRIN 
BASIC M2 43327
• ręcznik naturalny, 2-war-

stwowy;

• długość 150 m.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

850352 a 107,93 132,75

RĘCZNIK MINI KATRIN 
BASIC S2 43328
• ręcznik naturalny, 2-war-

stwowy;

• długość 70 m.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

850351 a 107,93 132,75

DOZOWNIK KATRIN INCLUSIVE 
DO MYDŁA W PŁYNIE I PIANIE
• zamykany na kluczyk; 

• wykonany z tworzywa ABS; 

• pojemność 500/1000 ml.

Nr katalog. Pojemność Kolor Cena netto Cena brutto

850335 a 500 ml 90205 biały 87,36 107,45
850337 a 500 ml 92186 czarny 87,36 107,45
850336 a 1000ml 90229 biały 126,53 155,63
850338 a 1000ml 92209 czarny 126,53 155,63

WKŁAD DO DOZOWNIKA KATRIN
• mydło w płynie do rąk; 

• pojemność 500/1000 ml.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

850286 a 88059 1000 ml 23,05 28,35
850290 a 88141 500 ml 16,14 19,85

WKŁAD DO DOZOWNIKA KATRIN
• mydło w pianie do rąk; 

• pojemność 500/1000 ml.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

850287 a 95427 1000 ml 39,97 49,16
850291 a 95428 500 ml 31,31 38,51

NWNIKAKA KAKATRI
o rąk;

RĘCZNIK KATRIN 
CLASSIC ZIG ZAG S 
40216
• ręcznik biały, 1-war-

stwowy; 

• opak. zbiorcze 200 x 20.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

850360 a 82,76 101,79

PAPIER TOALETOWY 
KAREN 52895
• celulozowy, 2-warstwowy; 

• długość 147 m; 

• opak. 12 szt.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

850358 a 81,61 100,38
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DOZOWNIK KATRIN INCLUSIVE SYSTEM TOWEL
• dozownik do ręczników w roli; 

• zamykany na kluczyk;

• z tworzywa ABS.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

850329 a 90045 biały 597,59 735,04
850330 a 92025 czarny 597,59 735,04

RĘCZNIK KATRIN PLUS 
SYSTEM TOWEL 46005
• ręcznik celulozowy, 2-war-

stwowy;

• długość 100m;

• opak. zbiorcze 6 rolek.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

850306 a 216,85 266,73

RĘCZNIK KATRIN CLASSIC 
SYSTEM TOWEL 46010
• ręcznik biały, 2-warstwowy;

• długość 160 m; 

• opak. zbiorcze 6 rolek.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

850307 a 252,00 309,96

RĘCZNIK KATRIN BASIC 
SYSTEM TOWEL 46020
• ręcznik naturalny, 1-war-

stwowy;

• długość 180m;

• opak. zbiorcze 6 rolek.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

850308 a 226,34 278,40

PAPIER TOALETOWY KATRIN 12555
• biały, klejony, 3-warstwowy; 

• długość 19 m; 

• 160 listków; 

• opak. 16 szt.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

850323 a 30,27 37,23

PAPIER TOALETOWY KATRIN 11296
• celuloza, 2-warstwowy; 

• długość 18,7 m; 

• papier mały konsumencki; 

• opak. zbiorcze 40 szt.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

850283 a 54,74 67,33

PAPIER TOALETOWY KATRIN 16525
• super biały, klejony, 3-warstwowy; 

• długość 17,3 m;

• opak. zbiorcze 56 szt.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

850353 a 111,93 137,67

RĘCZNIK KATRIN  PLUS 
SYSTEM TOWEL 38015
• ręcznik celulozowy, 3-warstwowy; 

• długość 100 m; 

• opak. zbiorcze 6 rolek.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

850359 a 271,26 333,65

KOSZ NA ODPADY HIGIENICZNE KATRIN INCLUSIVE
• wykonany z wytrzymałego tworzywa;

• możliwość zawieszenia na ścianie, co ułatwia utrzymanie czystości w toalecie.

Nr katalog. Kod producenta Pojemność Kolor Cena netto Cena brutto

850382 a 91851 8 l biały 185,86 228,61
850383 a 92223 8 l czarny 185,86 228,61
850384 a 91899 25 l biały 168,87 207,71
850385 a 92261 25 l czarny 168,87 207,71
850386 a 91912 50 l biały 228,14 280,61
850387 a 92285 50 l czarny 228,14 280,61

WORKI NA ŚMIECI
• jednorazowe worki na odpady.

Nr katalog. Rodzaj Pojemność Kolor Ilość Cena netto Cena brutto

850236 a cienkie 35 l czarny 50 szt. 2,51 3,09
850237 a cienkie 60 l czarny 50 szt. 4,94 6,08
850361 a grube 35 l czarny 20 szt. 3,33 4,10
850238 a grube 60 l czarny 20 szt. 5,61 6,90
850239 a grube 120 l czarny 25 szt. 11,31 13,91

Nr katalog. Rodzaj Pojemność Kolor Ilość Cena netto Cena brutto

850362 a cienkie 35 l czerwony 50 szt. 2,83 3,48
850363 a cienkie 35 l niebieski 50 szt. 2,83 3,48
850364 a cienkie 35 l zielony 50 szt. 2,83 3,48
850365 a cienkie 35 l żółty 50 szt. 2,83 3,48
850366 a cienkie 60 l czerwony 50 szt. 5,29 6,51
850367 a cienkie 60 l niebieski 50 szt. 5,29 6,51
850368 a cienkie 60 l zielony 50 szt. 5,29 6,51
850369 a cienkie 60 l żółty 50 szt. 5,29 6,51
850370 a grube 35 l czerwony 20 szt. 3,49 4,29
850371 a grube 35 l niebieski 20 szt. 3,49 4,29
850372 a grube 35 l zielony 20 szt. 3,49 4,29
850373 a grube 35 l żółty 20 szt. 3,49 4,29
850374 a grube 60 l czerwony 20 szt. 6,32 7,77
850375 a grube 60 l niebieski 20 szt. 6,32 7,77
850376 a grube 60 l zielony 20 szt. 6,32 7,77
850377 a grube 60 l żółty 20 szt. 6,32 7,77
850378 a grube 120 l czerwony 25 szt. 13,79 16,96
850379 a grube 120 l niebieski 25 szt. 13,79 16,96
850380 a grube 120 l zielony 25 szt. 13,79 16,96
850381 a grube 120 l żółty 25 szt. 13,79 16,96

A ŚMIECI
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MYDŁO W PIANIE TORK 520501
• delikatne mydło w pianie;

• do wszystkich rodzajów skóry;

• ma łagodny zapach oraz nawilżające i odżywcze 

składniki;

• pasuje do dozownika Tork do mydła w piance, który jest 

łatwy w użyciu i zapewnia wysoki poziom higieny;

• pojemność 1 l.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

610038 a 62,59 76,99

CZYŚCIWO PAPIEROWE DO TRUDNYCH ZABRUDZEŃ 
TORK 509255
• wielozadaniowe, uniwersalne 2-warstwowe czyściwo 

celulozowe; 

• dobrze wchłania i usuwa oleje, brud i wodę; 

• dopuszczalne do kontaktu z żywnością; 

• długość rolki 184 m i 800 odcinków; 

• opakowanie 2 rolki.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

610042 a 81,88 100,71

CZYŚCIWO PAPIEROWE TORK 473242
• czyściwo papierowe do lekkich zabrudzeń;

• idealnie nadaje się do ścierania płynów i wycierania rąk;

• białe, jednowarstwowe;

• pasuje do Tork Refl ex™ dozownika do ręczników centralnie dozowanych, który można 

łatwo dopasować do trybu pracy pracowników;

• dozownik ogranicza zużycie i redukuje ryzyko krzyżowego przenoszenia bakterii;

• długość rolki 299,9 m;

• opakowanie 6 rolek.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

610014 a 216,96 266,86

ROWE TORK 473242

MYDŁO W PŁYNIE TORK 420601
• mydło w płynie do włosów i ciała;

• idealny produkt dla hoteli, szkół i obiektów sportowych; 

- łączy żel pod prysznic i szampon w jednym, wydajnym 

produkcie;

• pasuje do dozownika Tork do mydła w sprayu i płynie;

• pojemność 1l.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

610076 a 34,82 42,83

RĘCZNIK ZZ TORK 290184
• biały ręcznik dwuwarstwowy;

• wykonany z celulozy pochodzącej z recyklingu;

• polecany do miejsc o dużym i średnim natężeniu ruchu;

• opakowanie 20 x 200 listków;

• wymiar listka 23 x 23 cm.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

610035 a 143,11 176,03

RĘCZNIK W ROLCE TORK MATIC 120016
• ekstra miękki ręcznik w roli wykonany z celulozy dwuwarstwowej;

• ekstra miękkość produktu uzyskiwana jest podczas łączenia dwóch warstw ręcznika przy 

użyciu minimalnej ilości kleju wkomponowanego w jego strukturę w formie niebieskiego 

wzoru;

• polecany do miejsc o dużym natężeniu ruchu: jedna rolka wystarcza na 480 osuszeń 

rąk;

• długość rolki 120 m.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

610074 a 48,99 60,26

PAPIER TOALETOWY TORK 120231
• papier toaletowy biały, wykonany z makulatury dwuwarstwowej;

• wysoka jakość papieru zapewnia jego niższe zużycie;

• długość rolki 170 m;

• opakowanie 12 rolek.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

610036 a 100,28 123,34

netto Cena brutto

143,11 176,03

0 x 200 listków;

listka 23 x 23 cm.

og.

035 a

Cena brutto

28 123,34
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papier toaletowy | ręczniki papierowe | chusteczki

PAPIER TOALETOWY VELVET P’8 4100118

100% 
CELULOZY
1
CE

100% 
CELULOZY

PAPIER TOALETOWY VELVET JUMBO 100 4100537

100% 
CELULOZY
100
CELCC UL

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

660011 a 102,05 125,52

ECO
WHITE
EC
WHIT

100% 
CELULOZY
10
CEL

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

660013 a 73,01 89,80

180 m

26
4 

m
m

250 mm

720
250 mm

CZYŚCIWO PRZEMYSŁOWE VELVET 180 5220108

100% 
CELULOZY

m
m

720

100% 
CELULOZY

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

660015 a 53,79 66,16

205 mm

100

21
0 

m
m

CHUSTECZKI HIGIENICZNE VELVET

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

660014 a 4,09 5,03

250 m

26
4 

m
m

250 mm

1000
270 mm

CZYŚCIWO PRZEMYSŁOWE VELVET 250 5220110

100% 
CELULOZY
100
CELUL

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

660016 a 74,71 91,89

• dedykowany do ręczników papierowych 

Velvet MAXI 5220106

DYSPENSER NA RĘCZNIKI W ROLI

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

660010 a 194,33 239,03

VelvetCARE Professional to produkty wykonane w 100% z celulozy bądź selekcjonowanej makulatury. Swoją jakość 

zawdzięczają nowoczesnym liniom przetwórczym oraz wysokiej jakości surowcom. W ofercie produktów instytucjo-

nalnych znajdują się zarówno produkty zwijane jak i składane: kierowane do szerokiej grupy klientów z segmentu:

• HoReCa (hotele, restauracje, catering) • Przemysł • Instytucje publiczne

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

660008 a 7,60 9,35

8
100 m 125 mm

800

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

660009 a 58,45 71,89

12

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

660012 a 88,12 108,39

6

2 2

RĘCZNIKI SKŁADANE V-FOLD VELVET 5600016 RĘCZNIKI SKŁADANE V-FOLD VELVET 5600018 RĘCZNIK PAPIEROWY VELVET MAXI 110 5220106
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Nr katalog. Cena netto Cena brutto

980870 a 4,25 5,23

Ręczniki kuchenne

PREMIUM (2 rolki)

 100% CELULOZA

■ Kolor: Biały 

■ Ilość warstw: 2 (2x18 g/m2)

■ Ilość listków: 50 

■ Długość rolki: 10 m

■ Wysokość rolki: 220 mm

■ Wysokiej jakości papier

Papier toaletowy

PREMIUM (8 rolek)

 100% CELULOZA

■ Kolor: Biały 

■ Ilość warstw: 3 (3x15,5 g/m2)

■ Ilość listków: 150 

■ Długość rolki: 15 m

■ Duża wydajność i miękkość

PRODUKTY HIGIENICZNE NEXXT

Papier toaletowy

STANDARD (8 rolek)

 100% CELULOZA

■ Kolor: Biały 

■ Ilość warstw: 2 (2x15,5 g/m2)

■ Ilość listków: 150 

■ Długość rolki: 15 m

■ Bardzo chłonny i wytrzymały

Ręcznik kuchenny

MAXI / MAXI PLUS

 100% CELULOZA

■ Kolor: Biały 

■ Ilość warstw: 2 (2x18 g/m2) 

■ Ilość listków: 300 / 500

■ Długość rolki: 60 m / 100 m 

■ Wysokość rolki: 220 mm

■ Nie rozrywa się, nie roluje

Cena netto Cena brutto

Papier toaletowy

JUMBO (12 rolek)

100% CELULOZA

■ Ilość warstw: 2 (2x15,5 g/m2)

■ Długość rolki: 120 m

■ Delikatny i miękki

Papier toaletowy

JUMBO (12 rolek)

 100% MAKULATURA

■ Ilość warstw: 1 (32 g/m2)

■ Długość rolki: 120 m

■ Posiada Certyfi kat BRC CP

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

Ręczniki składane ZZ

 100% MAKULATURA

■ Kolor: biały/szary/zielony 

■ Warstwy: 1 (36 g/m2)

■ Ilość listków: 200

■ Posiada Certyfi kat BRC CP

Ręczniki składane ZZ

100% CELULOZA

■ Kolor: biały 

■ Warstwy: 2 (2x18 g/m2)

■ Ilość listków: 150

■ Bardzo chłonne i wytrzymałe

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

980872 a 12,32 15,15

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

980873 a 9,59 11,80

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

980876 a 114,57 140,92

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

980877 a biały 87,06 107,08
980879 a szary 60,53 74,45
980878 a zielony 61,93 76,17

Nr katalog. Typ Cena netto Cena brutto

980871 a maxi 9,93 12,21
980883 a maxi-plus 15,13 18,61

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

980874 a 70,32 86,49

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

980875 a 53,06 65,26
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chemia gospodarcza

Preparat  do mycia  sz yb i  innych 
gładkich powierzchni. W jego skład 
wchodzą odpowiednio dobrane środki 
powierzchniowo czynne oraz rozpusz-
czalniki o doskonałych właściwościach 
solwatacyjnych, które obniżają napięcie 
powierzchniowe , dzięki czemu płyn 
z łatwością usuwa uporczywe zacieki, 
odciski palców i ślady po insektach. Po 
jego użyciu pozostaje świeży zapach 
i idealnie lśniące powierzchnie, na 
których już nie będzie się osadzał kurz.

Profesjonalny i wydajny płyn do mycia 
i bieżącej pielęgnacji powierzchni pod-
łogowych oraz posadzek odpornych 
na działanie wody. Szybko i skutecznie 
usuwa zabrudzenia charakterystyczne 
dla podłóg. Nie pozostawia smug, 
szybko wysycha i nadaje połysk. Zawiera 
w składzie rozpuszczalnik, w znacznym 
stopniu ułatwiający usuwanie brudu.

Pianka do czyszczenia kuchni o przy-
jemnym świeżym zapachu. Aktywna 
formuła pianki idealnie nadaje się do 
czyszczenia wszystkich powierzchni 
w kuchni, takich jak zlewozmywaki, 
blaty, okapy, kuchenki mikrofalowe oraz 
inne sprzęty kuchenne i powierzchnie 
zmywalne. Płyn przeznaczony jest do 
bieżącego usuwania zabrudzeń, plam i 
resztek jedzenia. Nie pozostawia smug 
i zacieków.

Wielofunkcyjna pianka przeznaczona 
do mycia i pielęgnacji łazienki. Do-
skonale usuwa brud. Aktywne skład-
niki płynu znakomicie poradzą sobie 
również z osadami z mydła, zaciekami 
wodnymi, tłustymi plamami i innymi 
zanieczyszczeniami wypełniając łazien-
kę świeżym, cytrusowym zapachem. 
Nie pozostawia smug i zapobiega 
ponownemu osadzaniu się zabrudzeń.

Produkt przeznaczony do ręcznego 
mycia wszystkich rodzajów naczyń i 
innych przyborów kuchennych. Usuwa 
zabrudzenia pochodzenia spożywcze-
go z tłuszczu i białek. Nie pozostawia 
smug, zacieków, nie niszczy mytych po-
wierzchni. Ilość i rodzaj użytych środków 
powierzchniowo-czynnych powoduje, 
że preparat jest mocno skoncentrowany 
i dzięki temu bardzo wydajny.

Kwasowy preparat do mycia muszli 
toaletowych. Zawarte w nim detergenty 
i kwasy organiczne skutecznie usuwają 
osady kamienne, rdzawe zacieki oraz 
brud, nie niszcząc przy tym powierzchni 
ceramicznych i armatury. Preparat pozo-
stawia higieniczną czystość i przyjemny, 
świeży zapach. Produkt zawiera kwas 
cytrynowy.

Wysokoalkaliczny środek do inten-
sywnego czyszczenia grilli. Skutecznie 
usuwa przypalony tłuszcz oraz pozo-
stałości grillowania. Zastosowany w 
nim ług potasowy jest mniej niszczący 
niż ług sodowy, podobnie jak płynna 
forma preparatu jest skuteczniejsza niż 
stosowanie jakichkolwiek proszków. 
Płyn dedykowany jest do powierzchni 
ze stali nierdzewnej i żeliwa.

Płyn doskonale czyści tłuste i uporczywe 
zabrudzenia z powierzchni odpornych 
na działanie alkaliów i rozpuszczalni-
ków. Usuwa brud, plamy tłuszczu, osad 
wapienny z fug i spoin między płytkami 
podłogowymi i ściennymi. Wyczyści 
również wszelkie powierzchnie z sa-
dzy oraz osadów z mydła i osadów 
mineralnych. 

Specjalne, kremowe mydło w płynie, 
przeznaczone do codziennego użytku, 
do mycia rąk i całego ciała. Jego formułę 
oparto na bazie delikatnych środków 
myjących, które zapobiegają nadmier-
nemu wysuszaniu skóry. Pozostawia na 
dłoniach delikatną warstwę ochronną. 
Ma przyjemny zapach i pH neutralne 
dla skóry.

Skoncentrowany, specjalistyczny pre-
parat na bazie kwasów amido - i me-
tanosulfonowego, przeznaczony do 
usuwania osadów mineralnych. Przy 
twardej wodzie zapewnia utrzymanie 
maksymalnej wydajności maszyn i urzą-
dzeń przez długi czas. Bez substancji 
zapachowych i barwników, całkowicie 
bezpieczny dla produktów spożyw-
czych. Usuwa kamień wodny, mleczny 
i piwny z każdej powierzchni (szkło, ce-
ramika, polietylen, polipropylen, tefl on, 
emalia). Nie zawiera  kwasów: solnego, 
fosforowego, azotowego, siarkowego. 

Specjalistyczny preparat do czyszczenia 
torów spieniających mleko w ekspre-
sach do kawy. Regularnie stosowany 
skutecznie rozpuszcza pozostałości 
zaschniętego mleka, osady mleczne oraz 
zawarte w nich bakterie. Zapewnia utrzy-
manie czystości dyszy napowietrzającej 
mleko, a także gwarantuje prawidłowe 
działanie systemu spieniania. Preparat 
jest idealny do ekspresów z systemem 
Cappuccinatore. Jego stosowanie nie 
wpływa w żaden sposób na jakość i smak 
podawanej kawy.

Płyn przeznaczony do czyszczenia mo-
nitorów komputerowych, telewizorów, 
ekranów LCD, tabletów. Z łatwością 
usuwa brud, kurz, odciski palców i 
tłuste plamy. Płyn posiada właściwości 
antystatyczne, nie pozostawia smug 
i zacieków.

by

PROFESJONALNE
środki czystości NEXXT

Produkt Pojemność Cena netto Cena brutto

Odkamieniacz do sprzętu AGD w płynie

Kremowe mydło do rąk

Kremowe mydło do rąk

Aktywna pianka do kuchni

Aktywna pianka do kuchni

Aktywna pianka do łazienki

Aktywna pianka do łazienki

Aktywny płyn do podłóg

Aktywny płyn do podłóg

Preparat do ręcznego mycia naczyń

Preparat do ręcznego mycia naczyń

Aktywny płyn do szyb i luster

 Aktywny płyn do szyb i luster

Aktywny preparat do wc 

Aktywny preparat do wc

Aktywna pianka do czyszczenia grilla

Aktywny preparat do czyszczenia fug

Preparat do czyszczenia ekranów LCD

Preparat do czyszczenia układów spieniających

250 ml

500 ml

5l

1l

5l

1l

5l

1l

5l

1l

5l

1l

5l

1l

5l

1l

1l

500 ml

250 ml

981130 a

981126 a

981127 a

981116 a

981117 a

981120 a

981121 a

981124 a

981125 a

981128 a

981129 a

981118 a

981119 a

981122 a

981123 a

981132 a

981133 a

981131 a

981134 a

18,00

10,21

71,70

14,71

60,57

18,46

67,86

17,52

65,86

15,89

64,23

14,83

51,29

12,94

49,66

22,11

21,72

15,43

19,89

22,14

12,56

88,19

18,09

74,50

22,71

83,47

21,55

81,01

19,54

79,00

18,24

63,09

15,92

61,08

27,20

26,72

18,98

24,46

ach. Po
apach
ie, na

ał kurz.

 przy- Wielof

powier
że prep
i dzięki

w skła
stopn

aczona

j ,
trowany

Kwas
t l t

chem. 
biega 

udzeń.

y
cytryn

S j

plam i 
smug 

kę świe
Nie po
ponow

i t ł d

bieżąc
resztek
i zacie

Wyso

odcis
jego
i idea
któryc

Piank

Płyn d
ze sta

zków.
rzchni

dzy ora
mineral

e z sa-
sadów

dłon
Ma 
dla s

maksy
dzeń 
zapac
bezpi
czych
i piwn
ramika
emalia
fosfor

zymanie
n i urzą-
bstancji
kowicie
pożyw-
mleczny
zkło, ce-
n, tefl on,
solnego,
owego

antys
i zacie

981130 a

zaschn
zawart
manie
mleko
działan
jest id
Cappu
wpływ
podaw

AKTYWNY PŁYN

 DO SZYB I LUSTER
PREPARAT DO RĘCZNEGO 

  MYCIA NACZYŃ
AKTYWNY  PŁYN  DO PODŁÓG

AKTYWNA PIANKA DO KUCHNI
AKTYWNA PIANKA

DO ŁAZIENKI AKTYWNY PREPARAT DO WC

KREMOWE MYDŁO DO RĄK

AKTYWNY PREPARAT

 DO CZYSZCZENIA FUG

AKTYWNA PIANKA                                    

 DO CZYSZCZENIA GRILLA

ODKAMIENIACZ DO SPRZĘTU          

AGD W PŁYNIE

PREPARAT DO CZYSZCZENIA

UKŁADÓW SPIENIAJĄCYCH 

PREPARAT DO CZYSZCZENIA 

EKRANÓW LCD

Pojemność
Pojemność

Pojemność

Pojemność

Pojemność Pojemność

Pojemność

Pojemność
Pojemność Pojemność

Pojemność

Pojemność

5l, 1l
5l, 1l

5l, 1l

5l, 1l

5l, 1l5l, 1l

1l
1l 5l, 500 ml

250 ml

250 ml

500 ml

Nr katalog.
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Clinex Floral 
Płyn do mycia podłóg
-  delikatny, przeznaczony do codziennej 

pielęgnacji wszelkiego rodzaju 
zmywalnych posadzek 

-  posiada właściwości 
zmiękczające wodę 

-  szybko i równomiernie wysycha, 
nie pozostawiając smug, 
po zastosowaniu podłoga 
nie jest śliska  

-  czyści i delikatnie nabłyszcza, 
pogłębia kolor umytej powierzchni 

-  dzięki zawartości silikonów posiada 
działanie antystatyczne - zapobiega 
przyklejaniu się kurzu i brudu 

-  pozostawia przyjemny,
długotrwały zapach 

Produkt Pojemność Nr katalog. Cena netto Cena brutto

Ocean
1 l 560663 a 16,72 20,57

5 l 560664 a 60,53 74,45

Citro
1 l 560667 a 16,72 20,57

5 l 560668 a 60,53 74,45

Blush
1 l 560665 a 16,72 20,57

5 l 560666 a 60,53 74,45

Clinex Wood&Panel 
Płyn do mycia drewnianych podłóg 
i paneli, skoncentrowany
-  skoncentrowany płyn do mycia i pielęgnacji 

podłóg wodoodpornych, drewnianych jak i 
laminowanych 

-  nie pozostawia smug i zacieków 
-  pogłębia naturalny kolor, nadaje delikatny połysk 
-  zawiera polimer, który skraca czas wysychania 

i zwiększa zdolność pochłaniania brudu 
-  chroni przed ponownym zabrudzeniem
- zapobiega przyklejaniu się kurzu i brudu 
-  nie nawarstwia się, podłoga nie klei się 

po wielokrotnym zastosowaniu  

Pojemność Nr katalog. Cena netto Cena brutto

1 l 560669 a 19,74 24,28

5 l 560670 a 72,65 89,36

Clinex HandWash 
Płyn do ręcznego mycia naczyń
-  preparat o konsystencji miodu 
-  mocno skoncentrowany - wydajny 
-  odczyn ph 9 – posiada właściwości

odtłuszczające 
-  zawiera zmiękczacz zapewniając 

skuteczne mycie 
w twardej wodzie 

-  skuteczny w zimnej i ciepłej wodzie 
-  odbudowuje barierę lipidową skóry 

dłoni 
-  produkt przebadany dermatologicznie  

Pojemność Nr katalog. Cena netto Cena brutto

500 ml 560673 a 10,33 12,71

5 l 560674 a 37,05 45,57

Clinex Grill 
Preparat do samoczynnego usuwania 
zapieczonego tłuszczu i zadymienia 
-  idealnie rozpuszcza i usuwa nawet najbardziej 

zapieczone resztki potraw
-  zalecany do skutecznego czyszczenia grilli, piekarni-

ków, rożna, rusztów oraz płyt grzewczych, kuchenek 
gazowych, patelni, komór wędzarniczych itp.

-  doskonale nadaje się do usuwania tłustych, 
spieczonych zabrudzeń z różnego rodzaju 
powierzchni odpornych na działanie alkaliów

-  z atomizerem do równomiernego rozpryskiwania 
preparatu cienką warstwą

-  nie niszczy powierzchni emaliowanych jednak 
-  świetny do mycia szyb kominkowych

Pojemność Nr katalog. Cena netto Cena brutto

1 l 560675 a 26,74 32,89

-

-
-

Profesjonalna
chemia
czyszcząca

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

Polecamy!

ARTYKUŁY HIGIEEEEEEEEEEE15 chemia gospodarcza
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Pojemność Nr katalog. Cena netto Cena brutto

1 l1 l 560676 a 23,91 29,4129,41

5 l5 l 560677 a 102,86 126,52126,52

Pojemność Nr katalog. Cena netto Cena brutto

500 ml 560661 a 8,72 10,73

5 l 560662 a 37,72 46,40

Clinex Liquid Soap 
Mydło w płynie
-  w formie mieszaniny łagodnych substancji

myjących oraz składników chroniących skórę 
-  nie powoduje podrażnień 
-  nawilża i zabezpiecza skórę przed 

wysuszeniem i pękaniem 
-  wydajne w użyciu 
-  bardzo gęsta konsystencja zapobiega 

samoistnemu wyciekaniu z dozownika 
-  o przyjemnym zapachu 

Clinex Table 
Płyn do mycia blatów i urządzeń kuchennych
- z wygodnym atomizerem
-  uniwersalny - do czyszczenia uporczywych 

plam oraz do codziennego utrzymania czystości 
lub odświeżania blatów lub akcesoriów (np. 
kuwet)   

-  na bazie alkoholu - szybko odparowuje, 
nie pozostawia smug

-  nie wymaga spłukiwania 
-  bezpieczny dla ludzi i zwierząt: 

nie powoduje podrażnień 

Pojemność Nr katalog. Cena netto Cena brutto

1 l 561730 a 19,21 23,63

Pojemność Nr katalog. Cena netto Cena brutto

650 ml 560671 a 13,40 16,48

5 l 560672 a 55,42 68,17

Pojemność Nr katalog. Cena netto Cena brutto

1 l 561727 a 25,70 31,61

5 l 561728 a 94,60 116,36

Clinex W3 Multi 
Preparat do mycia sanitariatów i łazienek, 
skoncentrowany
- na bazie kwasu fosforowego, nie zawiera chloru 
-  wydajny, w formie wysokowydajnego koncentratu 

do natychmiastowego użycia 
-  o przyjemnym, świeżym zapachu  
-  do stosowania na wszystkich powierzchniach 

odpornych na działanie kwasów 
-  skutecznie czyści ceramikę łazienkową, fugi, 

posadzki, pomieszczenia sanitarne, hale 
-  usuwa kamień wodny, osady wapienne, 

cementowe, urynowe, rdzę, tłuszcze i mydło 
-  po umyciu czyszczoną powierzchnię należy 

dokładnie spłukać wodą!

Clinex W3 Active BIO  
Preparat do mycia sanitariatów i łazienek
-  na bazie kwasu cytrynowego, zawiera składniki 

biodegradowalne 
-  nie uszkadza malowanych proszkowo elementów: 

emaliowanych, akrylowych, chromowanych, 
niklowanych, plastikowych 

-  do stosowania na wszystkich powierzchniach 
odpornych na działanie kwasów 

-  o przyjemnym, świeżym aromacie, nie pozostawia 
duszącego zapachu typowego dla kwasów 
fosforowych stosowanych w popularnych środkach 

-  działa błyskawicznie, przydatny tam, gdzie trzeba 
szybko coś doprowadzić do stanu używania 
(np. toalety firmowe, pomieszczenia hotelowe) 

Clinex Glass Foam 
Pianka do mycia szyb, luster
i innych powierzchni gładkich
-  do mycia szyb, luster, kryształów, powierzchni 

emaliowanych i laminowanych, a także 
elementów ze stali nierdzewnej 

-  na bazie alkoholu i eteru - odtłuszcza 
-  prawie bezzapachowa, szybko odparowuje  
-  2-3 krotnie wydajniejsza dzięki atomizerowi, 

który pod ciśnieniem spienia roztwór 
zmniejszając ilość rozpylanego płynu 

-  pianowa formuła pozwala na punktową 
aplikację, preparat nie spływa po szybie 

-  nie wymaga mycia wstępnego, nadaje połysk 
- nie zostawia smug 

Clinex Nano Protect Floral 
Preparat do mycia podłóg
-  o zapachu cytryny, do mycia posadzek 

odpornych na działanie wody
-  dzięki zastosowaniu nanocząsteczek krzemu 

modyfikuje powierzchnie chroniąc je przed 
osadzaniem się brudu

- nadaje delikatny połysk, nie pozostawia smug
-  do codziennej pielęgnacji i mycia płytek 

ceramicznych szkliwionych, kamiennych, 
lakierowanego drewna, paneli 
drewnopodobnych, tworzyw sztucznych i PCV 

Clinex Nano Protect Glass 
Płyn do mycia powierzchni szklanych, emaliowa-
nych, laminowanych i ze stali nierdzewnej
-  z czyszczonych powierzchni usuwa trudne 

zabrudzenia pozostawiając krystaliczny blask, 
usuwa tłuszcz i nie pozostawia smug

-  dzięki zastosowaniu nanokomponentu zmniejsza 
stopień osadzania się pary wodnej, a czyszczo-
na powierzchnia na dłużej pozostaje czysta

Clinex Scent 
Odświeżacz powietrza, skoncentrowany
-  neutralizuje nieprzyjemne zapachy 
-  efekt odświeżenia utrzymuje się do 4 dni 
-  z atomizerem - uwalnia ciecz w postaci mgiełki 
-  aplikować: za muszlą, w narożach 

pomieszczeń, przy podłodze 
-  do biur, przestrzeni dla palących, pokoi 

gościnnych, toalet 

Produkt Pojemność Nr katalog. Cena netto Cena brutto

Hawajska wanilia 500 ml 560680 a 77,93 95,85

Tasmański czar 500 ml 560681 a 77,93 95,85

Alpejska łąka 500 ml 560682 a 77,93 95,85

nośćność Nr katalogNr katalog

- 

Pojemność Nr katalog. Cena netto Cena brutto

1 l 560678 a 25,70 31,61

5 l 560679 a 106,95 131,55
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Pojemność Nr katalog. Cena netto Cena brutto

1 l 561453 a 22,63 27,83

5 l 561729 a 55,02 67,67
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NAWILŻAJĄCY WOSK PSZCZELI 
Z MACIERZANKĄ 
Przebadany klinicznie krem do sku-

tecznego nawilżania skóry. Delikatny 

zapach ziołowy.

Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

700404 a 100 ml 7,13 8,77

PŁYN DO PODŁÓG CLEAN 
FLOOR
Środek na bazie alkoholu do 

mycia  podłóg, jak  płytki

ceramiczne, panele, itp. Idealnie sprawadza się do 

codzienego czyszczenia, ale też do usuwania trudnych 

zabrudzeń. Nie pozostawia smug, szybkoschnący. 

Skoncentrowana formuła gwarantuje wysoką wydajność. 

W zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni, stoso-

wać roztwór roboczy w zakresie 20–30 ml na 10 l wody. 

Produkt wysokopieniący.

Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

700410 a 750 ml 9,75 11,99
700409 a 5 l 47,95 58,98

PŁYN DO WC ZIELONY 
CERAMIKA
Aktywny środek do czyszczenia 

sanitariatów.

Odczyn kwaśny. Usuwa trudne 

osady z rdzy i kamienia oraz po-

zostałości mydlane z powierzch-

ni ceramicznych. Aktywny 

składnik PGS tworzy powłokę 

hamującą powstawanie osadów.

Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

700421 a 750 ml 12,11 14,90
700420 a 5 l 57,15 70,29

PŁYN DO WC RÓŻOWY 
CERAMIKA I STAL 
NIERDZEWNA
Skuteczny środek do czyszcze-

nia sanitariatów, powierzchni 

z ceramiki i elementów ze stali 

nierdzewnej. Odczyn kwaśny.

Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

700423 a 750 ml 11,77 14,48
700422 a 5 l 53,10 65,31

PŁYN DO WC CZERWONY CERAMIKA I STAL 
NIERDZEWNA Z DEZYCHLOREM
Alkaliczny środek z dezychlorem 

do codziennego czyszczenia 

sanitariatów, powierzchni 

ceramicznych i elementów ze stali 

nierdzewnej. Nie należy stosować 

do elementów z aluminium 

i innych metali.

Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

700425 a 750 ml 12,11 14,90
700424 a 5 l 57,15 70,29

PŁYN DO MYCIA NACZYŃ
LEMONGRASS
Neutralny płyn o zapachu 

cytrynowym do mycia i od-

tłuszczania naczyń, ceramiki, 

szkła i plastiku.

Gęsta konsystencja podnosi 

wygodę użytkowania i wy-

dajność. Środek zawiera 

aktywny związek do ochrony 

skóry przed długotrwałym kontaktem z wodą, przebadany 

dermatologicznie. Produkt mocnopieniący.

Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

700416 a 750 ml 10,90 13,41
700415 a 5 l 57,24 70,41

MLECZKO CZYSZCZĄCE 
ABRASIVE CREAM
Doczyszcza nawet najbardziej zabrudzone 

powierzchnie. Przeznaczony do łazienek, 

sanitariatów, elementów kuchni łącznie 

z piekarnikiem. Cytrusowy zapach. Zawiera 

kruszywo wapienne – nie rysuje powierzchni 

czyszczonej.

Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

700417 a 600 g 10,67 13,12

PŁYN DO ŁAZIENEK BATHROOM
Środek do kompleksowego czyszczenia 

łazienek. Duże stężenie substancji czynnych 

i konsystencja zapewnia skuteczne 

usuwanie osadu, kamienia, rdzy, mydła. Na 

powierzchniach pozostawia efekt hydrofo-

bowy ograniczający powstawanie zacieków. 

Przyjemny zapach wiśni. 

Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

700419 a 750 ml 16,21 19,94

PŁYN DO PIELĘGNACJI MEBLI POLISH
Antystatyczny środek do pielęgnacji i polero-

wania powierzchni meblowych. Nabłyszcza, 

nie pozostawia smug, nie nawarstwia się.

Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

700418 a 750 ml 21,75 26,75

ODŚWIEŻACZ OIL FRESH
Bardzo skuteczny środek odświeżający i neutralizujący 

nieprzyjemne zapachy, do stosowania w  toaletach, 

łazienkach, pomieszeniach publicznych. Należy rozpylać 

na powierzchnie niechłonne.

Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

700426 a 750 ml różowy 33,75 41,51
700427 a 750 ml zielony 33,75 41,51
700428 a 750 ml naturalny 33,75 41,51

PŁYN CZYSZCZĄCY 
PIELĘGNACYJNY SOAP 
CLEANER
Przeznaczony

do mycia i pielęgnacji paneli 

podłogowych, drewnianych, 

mebli. Skład preparatu 

oparty na detergentach 

mydlanych gwarantuje 

skuteczne usuwanie cząsteczek brudu z chropowatych 

powierzchni paneli lub drewna. Wosk pszczeli tworzy 

skuteczną warstwę ochronną. Produkt wysokopieniący.

Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

700411 a 750 ml 9,98 12,28
700412 a 5 l 54,94 67,58

BALSAM DO MYCIA NACZYŃ ALOE VERA
Balsam do mycia naczyń 

o zapachu owoców cytrusowych. 

Skutecznie usuwa tłuszcz 

i zabrudzenia. Zawiera sub-

stancję czynną do ochrony 

skóry z wyciągiem z ALOE 

VERA. Polecany szczególnie 

dla osób z wrażliwą 

skórą dłoni. Przebadany 

dermatologicznie. Produkt 

mocnopieniący.

Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

700414 a 750 ml 11,24 13,83
700413 a 5 l 55,15 67,83

REGENERUJĄCY 
KONOPIE Z OLEJEM Z WIESIOŁKA 
Wskazany dla skóry ze skłonnością do 

podrażnień. Łatwo się wchłania i nie pozo-

stawia uczucia przetłuszczonych rąk. 

Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

700406 a 100 ml 7,13 8,77

GOJĄCY NAGIETEK Z OLEJEM 
LNIANYM
Klinicznie przebadany krem, który w przy-

padku regularnego stosowania wspomaga 

i przyspiesza proces gojenia skóry. Nie 

należy stosować na rany otwarte.

Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

700405 a 100 ml 7,13 8,77

ANTYBAKTERYJNY 
SZAŁWIA Z BIOTYNĄ 
Wyjątkowe połącznie delikatnej kremowej 

bazy ze składnikami antybakteryjnymi, sta-

nowi odpowiednie uzupełnienie procedur 

higienicznych. Produkt łatwo się wchłania 

i bardzo dobrze zmiękcza skórę. 

Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

700407 a 100 ml 7,82 9,62

REGENERUJĄCY 
EKSTRAKT Z ALOESU I D-PANTENOLU
Krem odznacza się bardzo dobrymi 

właściwościami regeneracyjnymi, dobrze 

się wchłania, sprawiając, że skóra staje 

się delikatna i elastyczna. Zmiękcza skórę 

i pomaga w jej wygładzeniu. Zawarty 

w kremie aloes łagodzi stany zapalne.

Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

700408 a 100 ml 7,13 8,77

PŁYN DO PODŁÓG C

ch

a

w. 

to

4
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PŁYN 122 DO PODŁÓG 
UNIWERSALNY
Preparat przeznaczony do mycia 
i pielęgnacji wszystkich rodzajów 
powierzchni podłogowych, w tym 
powierzchni zabezpieczonych 
powłokami polimerowymi. Sku-
tecznie usuwa brud, pozostawia-
jąc połysk i przyjemny zapach. Preparat przeznaczony do 
mycia ręcznego. Środek pieniący. PH koncentratu: 7,5–8,5.
Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

700435 a 1 l 15,86 19,51
700434 a 5 l 56,00 68,88

PŁYN 131 KONCENTRAT DO 
DYWANÓW
Koncentrat do czyszczenia dywa-
nów, tapicerki, siedzisk samocho-
dowych z włókien naturalnych 
i syntetycznych. Do prania ręcz-
nego i do maszyn czyszczących. 
Skoncentrowany doskonale 
sprawdza się jako odplamiacz. 
Środek niepieniący. PH koncen-
tratu: 8,5.
Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

700437 a 1 l 32,28 39,70
700436 a 5 l 134,60 165,56

PŁYN 110 DO POWIERZCHNI 
SZKLANYCH
Płyn do mycia wszystkich rodza-
jów powierzchni szklanych: okien, 
witryn, luster, itd. Ma świetne 
właściwości czyszczące, odtłusz-
czające, nabłyszczające, o zapa-
chu owocowym. Produkt gotowy 
do użycia. 
PH koncentratu: 8.
Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

700433 a 1 l 19,91 24,49
700450 a 5 l 70,07 86,19

PŁYN 240 DO PIEKARNIKÓW I GRILLA
Preparat przeznaczony do gruntownego czysz-
czenia grilli, piekarników, frytkownic, rusztów, 
płyt grzewczych, kuchenek gazowych, komór 
wędzarniczych i innego typu urządzeń pracu-
jących w wysokich temperaturach. Znakomicie 
penetruje grube warstwy przypalenizny i tłusz-
czu.  Nie niszczy powierzchni emaliowanych. 
Nie stosować na aluminium i materiały nieod-
porne na działanie zasad. PH koncentratu: 14.
Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

700443 a 1,1 kg 43,52 53,53

ODŚWIEŻACZ I NEUTRALIZATOR 
ZAPACHÓW
Profesjonalny preparat do neutralizacji 
wszelkich nieprzyjemnych zapachów m. in. 
w toalecie, z tytoniu, zapachów zwierząt czy 
pokarmów. Można go rozpryskiwać w stanie 
skoncentrowanym lub rozcieńczony dozo-
wać bezpośrednio na tekstylia, wykładziny, 
ściany, meble, tapicerkę, żaluzje. Skutecznie 
działa jako dodatek do roztworu ze środkami 
czyszczącymi Cleamen i Krystal podczas my-
cia powierzchni – po umyciu środek odpa-
ruje i pozostawi miły zapach. Produkt może 
być również dodany do odkurzacza ekstrak-
cyjnego. Może być wykorzystany z produk-
tem Cleamen 131 do prania wykładzin. PH 
koncentratu: 6–7.
Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

700430 a (101 | 201) 1 l 58,64 72,13
700429 a (101 | 201) 5 l 189,61 233,22
700431 a (102 | 202) 1 l 58,64 72,13

PŁYN 420 DO UDRAŻNIANIA RUR
Środek przeznaczony do udrażniania rur 
i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych. 
Skuteczny w kuchni i łazience.
Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

700448 a 1 l 30,05 36,96

PŁYN 210 DO GASTRONOMII
Środek przeznaczony do czysz-
czenia powierzchni kuchennych 
i urządzeń ze stali nierdzewnej. 
Mocno odtłuszczający. Dobrze 
czyści okapy kuchenne, tłusty 
kurz, sadzę, szkło w kominku, po-
wierzchnie zewnętrzne silników 
spalinowych. 
Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

700442 a 1 l 26,71 32,85
700441 a 5 l 91,84 112,96

PŁYN 310 ŻEL DO WC I CERAMIKI
Produkt przeznaczony do 
usuwania kamienia wodnego, 
urynowego i innych osadów 
mineralnych z wewnętrznych 
części sanitariatów. Dzięki 
wysokiemu stężeniu substancji 
aktywnych ma charakter anty-
bakteryjny. Działa także pod 
poziomem wody. Pozostawia 
świeży wiśniowy zapach. Za-
wiera kwas chlorowodorowy. 
PH koncentratu: 1.
Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

700445 a 750 ml 14,34 17,64
700444 a 5 l 66,00 81,18

PŁYN 410 DO ŁAZIENEK
Szybko działający środek do 
codziennego mycia i pielęgna-
cji kwasoodpornych urządzeń 
sanitarnych, takich jak: wanny, 
prysznice, baterie, zewnętrzne 
części muszli klozetowej, pisuary, 
bidety, umywalki itp). Skutecznie 
usuwa kamień wodny, rdzę, osady 
wapienne, cementowe, tłuszcze oraz pozostałości mydlane. 
Pozostawia długo utrzymujący się zapach wiśni . PH kon-
centratu: 2.
Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

700447 a 1 l 22,51 27,69
700446 a 5 73,54 90,45

PŁYN 112 DO OKIEN I RAM
Koncentrat do mycia wszystkich rodzajów 
powierzchni szklanych i ram okiennych. 
Nie wymaga polerowania. Przyjemny owo-
cowy zapach. PH koncentratu: 8.
Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

700432 a 1 l 18,25 22,45

PŁYN 143 DO CZYSZCZENIA PLAM 
Z GUMY
Detergent do usuwania plam z gumy z pod-
łóg z tworzyw sztucznych, posadzek kamien-
nych i ceramicznych, bruku i innych materia-
łów niechłonnych. Usuwa ślady powstałe 
m.in. przez: opony, buty, zwulkanizowany 
klej, lakiery itp. Preparat stosuje się nieroz-
cieńczony. Nie stosować na powierzchnie 
zabezpieczone polimerami.
Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

700440 a 1 l 53,10 65,31

PŁYN 141 DO PODŁÓG SILNIE 
ZANIECZYSZCZONYCH
Specjalistyczny środek do do-
czyszczania silnych zabrudzeń. 
Przeznaczony do mycia mecha-
nicznego, ale może być używany 
też do mycia ręcznego. Skutecznie 
usuwa tłuste zabrudzenia z ole-
jów i smarów. Przeznaczony do 
stosowania na wodoodpornych 
powierzchniach, odpornych na środki zasadowe, takich jak: 
posadzki betonowe, PVC, kamień naturalny i sztuczny. Śro-
dek niepieniący.Odczyn alkaliczny. PH koncentratu: 13.
Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

700438 a 5 l 152,57 187,66

PŁYN 145 DO PODŁÓG 
NEUTRALNY
Przeznaczony do codziennego 
czyszczenia wszystkich twardych 
podłóg odpornych na wodę i al-
kalia,  np. z tworzyw sztucznych, 
kamienia, betonu, gumowych, 
ceramicznych i parkietów. Zna-
komicie sprawdza się w szkołach, 
urzędach, halach sportowych. 
Środek zachowuje tolerancję po-
wierzchniową, 100% biodegradowalny – dobrze sprawdza 
się w oczyszczalniach ścieków. Do mycia ręcznego i mecha-
nicznego. Środek niepieniący. PH koncentratu: 9.
Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

700451 a 1 l 29,36 36,11
700439 a 5 l 110,34 135,72
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Nazwa preparatu Numer katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

Aromx 60 – eliminator odoru 853071 a 946 ml 70,37 86,56
Fresh Air – odświeżacz powietrza 853078 a 1 l 25,06 30,82
Sani Clean – preparat do mycia sanitariatów 850349 a 1 l 14,53 17,87
E40 – preparat do mycia powierzchni szklanych 850342 a 1 l 10,57 13,00
E40 – preparat do mycia powierzchni szklanych 850343 a 5 l 43,06 52,96
Powershine – preparat do czyszczenia mebli i powierzchni skórzanych 850348 a 1 l 41,56 51,12
Stain Remover – odplamiacz do wykładzin i tapicerki 853073 a 1 l 19,54 24,03

Swish Maintenance Ltd to wiodący producent środków 
czystości na rynku Kanadyjskim. Od 2000 roku 
obecny również w Polsce. Niezwykle skuteczne, a 
przy tym przyjazne środowisku produkty nieustannie 
zdobywają uznanie profesjonalistów w dziedzinie 
utrzymania czystości.

E10 NEUTRAL
• neutralny preparat do codziennej pielęgnacji powierzch-

ni;

• antypoślizgowy i antystatyczny;

• wydajna forma koncentratu;

• świeży, cytrusowy zapach.

Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

850339 a 1 l 10,57 13,00
850340 a 5 l 43,06 52,96

CITRO GLEAM
• uniwersalny środek czyszczący;

• na bazie owoców cytrusowych;

• świetnie penetruje trudne zabrudzenia;

• świeży, cytrusowy zapach.

Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

850341 a 946 ml 48,28 59,38

OFFICE CLEAN
• preparat do mycia powierzchni biurowych;

• wszechstronne zastosowanie;

• z zawartością alkoholu – szybko wysycha;

• przyjemny zapach;

• posiada właściwości antystatyczne.

Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

850344 a 1 l 14,48 17,81

QUATO 78
• preparat myjąco-dezynfekujący, usuwający przykre 

zapachy;

• preparat myjąco-dezynfekujący o szerokim spektrum 

działania;

• do codziennej pielęgnacji powierzchni narażonych na 

infekcje;

• usuwa przykre zapachy;

• czas ekspozycji: min. 10 min.

Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

853072 a 1 l 16,90 20,79

GLASS CLEAN
• preparat do mycia szyb, luster i powierzchni z tworzyw 

sztucznych;

• na bazie alkoholu;

• szybko odparowuje i nie pozostawia smug;

• może być stosowany do wszelkich powierzchni 

zmywalnych.

Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

850347 a 1 l 14,37 17,68

E30 ACID
• kwasowy preparat czyszczący do powierzchni sanitar-

nych;

• świetnie usuwa kamień wodny, osady z mydła, rdzę;

• przyjemny zapach;

• nie uszkadza zmywanych powierzchni;

• działanie antybakteryjne.

Nr katalog. Pojemność Cena netto Cena brutto

850345 a 1 l 10,57 13,00
850346 a 5 l 43,06 52,96

Pozostałe produkty Swish
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RĘKAWICE FOLIOWE HDPE

Nr katalog. Rozmiar
Ilość w 

opakowaniu
Cena netto Cena brutto

981026 a L 100 szt. 2,35 2,89
981027 a M 100 szt. 2,35 2,89

KUBEK JEDNORAZOWY PAPIEROWY

Nr katalog. Pojemność
Ilość w 

opakowaniu
Cena netto Cena brutto

981029 a 250 ml 50 szt. 12,09 14,87
981030 a 300 ml 50 szt. 15,93 19,59

REKLAMÓWKI HDPE

Nr katalog. Rozmiar
Ilość w 

opakowaniu

Cena 

netto

Cena 

brutto

981018 a 16 x 6 x 33 cm – 1 kg 200 szt. 4,66 5,73
981019 a 22 x 5 x 40 cm – 3 kg 200 szt. 7,32 9,00
981020 a 25 x 6 x 45 cm – 5 kg 200 szt. 7,81 9,61
981021 a 28 x 7 x 48 cm – 8 kg 200 szt. 12,40 15,25
981022 a 30 x 8 x 55 cm – 10 kg 200 szt. 18,12 22,29
981023 a 40 x 12 x 80 cm 100 szt. 28,80 35,42

REKLAMÓWKI NA ROLCE 

Nr katalog. Max. obciążenie
Ilość w 

opakowaniu
Cena netto Cena brutto

981024 a 5 kg 160 szt. 6,40 7,87
981025 a 5 kg 190 szt. 5,86 7,21

KUBEK JEDNORAZOWY TERMICZNY

Nr katalog. Pojemność
Ilość w 

opakowaniu
Cena netto Cena brutto

981028 a 250 ml 25 szt. 5,04 6,20

KUBEK JEDNORAZOWY PP

Nr katalog. Kolor Pojemność
Ilość w 

opakowaniu

Cena 

netto

Cena 

brutto

981031 a biały 200 ml 100 szt. 7,04 8,66
981032 a transparentny 200 ml 100 szt. 7,04 8,66

FILIŻANKA DO KAWY

Nr katalog. Kolor Pojemność
Ilość w 

opakowaniu
Cena netto Cena brutto

981033 a brązowa 200 ml 25 szt. 8,52 10,48

TALERZ PLASTIKOWY

Nr katalog. Rodzaj
Ilość w 

opakowaniu
Cena netto Cena brutto

981034 a jednodzielny 

22 cm
100 szt. 30,40 37,39

981035 a dwudzielny 22 cm 100 szt. 30,40 37,39
981036 a deserowy 16 cm 100 szt. 18,19 22,37

TIKOWY

SZTUĆCE JEDNORAZOWE

Nr katalog. Rodzaj
Ilość w 

opakowaniu
Cena netto Cena brutto

981037 a widelec 50 szt. 9,62 11,83
981038 a łyżeczka 100 szt. 9,62 11,83
981039 a łyżka 50 szt. 9,62 11,83
981040 a nóż 50 szt. 9,62 11,83
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WORKI NA ŚMIECI BIUROWE OFFICE-PRODUCTS
• worki na śmieci biurowe;

• dostępne w wersji: z taśmą ułatwiającą opróżnianie kosza, bez taśmy i wiązane;

• worki Mocne i Standard w kolorze czarnym, Premium w kolorze niebieskim.

Nr katalog. Rodzaj Pojemność Wymiary Grubość folii Ilość Cena netto Cena brutto

561362 a Mocne 35 l 49 x 56 cm 18μm 15 szt. 2,88 3,54
561363 a Mocne 35 l 49 x 56 cm 20μm 50 szt. 8,12 9,99
561364 a Mocne 60 l 57 x 70 cm 19μm 10 szt. 3,16 3,89
561365 a Mocne 60 l 57 x 70 cm 20μm 20 szt. 4,98 6,13
561366 a Mocne 120 l 69 x 109 cm 28μm 25 szt. 15,70 19,31
561367 a Mocne 240 l 90 x 140 cm 30μm 10 szt. 15,12 18,60
561368 a Standard 35 l 48 x 56 cm 6,3μm 50 szt. 3,56 4,38
561369 a Standard 60 l 58 x 70 cm 6,5μm 50 szt. 6,40 7,87

561370 a Premium z 

taśmą
35 l 50 x 57 cm 17μm 15 szt. 4,65 5,72

561371 a Premium z 

taśmą
60 l 57 x 72 cm 17μm 10 szt. 4,77 5,87

561372 a Premium 

wiązane
35 l 50 x 65 cm 13μm 20 szt. 5,49 6,75

561373 a Premium 

wiązane
60 l 60 x 75 cm 16μm 16 szt. 7,26 8,93

WORKI NA ŚMIECI DOMOWE SUPER MOCNE OFFICE-PRODUCTS
• super mocne worki na śmieci domowe;

• dostępne w wersji: z taśmą ułatwiającą opróżnianie kosza i bez taśmy;

• grubość folii: 25μm worki z taśmą, 24μm worki bez taśmy;

• kolor czarny.

Nr katalog. Rodzaj Pojemność Wymiary Ilość Cena netto Cena brutto

561357 a z taśmą 35 l 46 x 56 cm 15 szt. 6,23 7,66
561358 a z taśmą 60 l 57 x 72 cm 10 szt. 6,42 7,90
561359 a z taśmą 120 l 67 x 98 cm 10 szt. 15,26 18,77
561360 a bez taśmy 120 l 66 x 109 cm 10 szt. 7,21 8,87
561361 a bez taśmy 160 l 90 x 110 cm 10 szt. 11,02 13,55

PŁYN DO WC DOMESTOS
Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

860598 a Pine 750 ml *** ***
860599 a Pine 1250 ml *** ***
860605 a Citrus 1250 ml *** ***
860602 a Pine 5l *** ***

KOSTKA WC BREF POWER ACTIV
Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

860509 a pine 50g *** ***
860510 a ocean 50g *** ***

PŁYN DO CZYSZCZENIA AJAX FLORAL FIESTA
Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

860511 a polne kwiaty 1l *** ***
860512 a kwiaty bzu *** ***
860513 a konwalie *** ***
860514 a kwiat laguny *** ***

KOSTKA WC DOMESTOS KOSZYK
Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

860600 a Atlantic 40g *** ***
860606 a Pine 40g *** ***
860609 a Citrus 40g *** ***



ARTYKUŁY HIGIENICZNE I ŚRODKI CZYSTOŚCI 15

549

chemia gospodarcza

PŁYN DO SZYB CLIN WINDOW&GLASS
Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

860517 a Lemon 500 ml *** ***
860601 a Antypara 500 ml *** ***

SPRAY PRONTO
Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

860506 a Classic do mebli drewnianych 300 ml *** ***
860507 a Original przeciw kurzowi 300 ml *** ***

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA GLADE
Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

860505 a Konwalia 300 ml *** ***

860603 a Japoński ogród 

300 ml *** ***

860611 a Czysta świeżość 

300 ml *** ***

860612 a Lawenda 300 ml *** ***

860613 a Górskie kwiaty 

300 ml *** ***

MYDŁO W PŁYNIE PALMOLIVE 
Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

860508 a Oliwka 500 ml *** ***
860616 a Makadamia 500 ml *** ***
860617 a Mleko i miód 500 ml *** ***

MLECZKO DO CZYSZCZENIA CIF
Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

860515 a bleach 700 ml *** ***
860516 a lemon 700 ml *** ***

PŁYN DO MYCIA NACZYŃ LUDWIK
Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

860608 a Miętowy 1l *** ***
860607 a Cytrynowy 1l *** ***

KAPSUŁKI DO ZMYWARKI FAIRY
Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

860618 a All in One Lemon 

115 szt. *** ***
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