Název položky

Specifikace položky
Jar - přípravek na mytí nádobí, obsahuje husté a aktivní složení, které napomáhá
Prostředek na nádobí
odstraňovat mastnotu ze všech míst, kterých se dotkne a bez vynaložení úsilí, tekutý
koncentrát (Jar)
koncetrát, jedna kapka stačí na umytí spousty nádobí, aktivní dlouhotrvající pěna,
různé vůně, balení min. 900ml
Indulona - promašťující ochranný krém na ruce, určený pro každodenní péči o
Krém regenerační 85ml namáhanou a popraskanou pokožku a její ochranu při práci, pokožce dodává
(Indulona)
pružnost, pevnost a obnovuje bariérové funkce kůže, bez parfemace, balení min. 85
ml
Isolda měsíček - regenerační krém pokožka se aktivně regeneruje a zůstává vláčná a
Krém regenerační 100ml
jemná, při pravidelné aplikaci napomáhá a urychluje proces hojení kůže bez krvácení,
(Isolda měsíček)
parfémovaný, balení min. 100ml
Nepěnivý alkalický prostředek určený pro strojní mytí nádobí ve všech typech myček s
Prostředek do myčky
možností aplikace tekutých prostředků. Obsahuje účinné látky, které umožňují mytí i
pro strojní mytí (Purex
silně znečištěného nádobí, využití hlavně ve veřejném stravování, balení min. 13 kg
AMS)
(jako Purex AMS)
Jar - přípravek na mytí nádobí, obsahuje husté a aktivní složení, které napomáhá
Prostředek na nádobí
odstraňovat mastnotu ze všech míst, kterých se dotkne a bez vynaložení úsilí, tekutý
koncentrát 450ml (Jar) koncetrát, jedna kapka stačí na umytí spousty nádobí, aktivní dlouhotrvající pěna,
různé vůně, balení min.450ml
Prostředek pro
Univerzální tekutý prostředek pro profesionální myčky nádobí, použití pro všechny
profesionální myčky
typy nádobí a skla, nelze použít na nádobí z barevných kovů a hliníku, chrání před
(jako Topmatic
tvorbou vápenatých a škrobových usazenin na mytém nádobí, balení min. 25kg (jako
Univerzal)
Topmatic Univerzal)
Dezinfekce na wc, gel
(Domestos)

Toaletní mýdlo
Čistící prostředek k
dezinfekci (Savo
originál)
Prostředek abrazivní
tekutý (jako Real)
Tekuté mýdlo

Domestos - dezinfekční a čistící prostředek do toalety, mírně gelový pro čištění a
dezinfekci toalet a wc, pro pravidelné čištění a hubení bakterií, na chlórové bázi, hubí
až 99,9% všech škodlivých bakterií a virů, obsahuje složky proti močovému a vodnímu
kameni, pomáhá toaletu čistit a leštit, balení min. 750ml
Mýdlo toaletní, jemné, krémové, neutrální pH, dermatologicky testováno, různé vůně,
balení min. 100g
Savo originál - prostředek dezinfekční, tekutý k čištění a dezinfekci podlah, nábytku,
kuchyňského a hygienického náčiní, lze použít k dezinfekci pitné vody ve studnách,
dezinfekce a likvidace řas v bazénech, balení min. 1000ml
Univerzální čistící krém, bez chloru, účinný a jemný abrazivní krém, odstraní
připáleniny a zaschlé nečistoty ze všech omývatelných povrchů, použití na kuchyňské
linky, sporáky, dřezy, vany, obkládačky, nerezové a keramické povrchy (nádobí), různé
druhy vůně, balení min. 600g (jako Real)
Tekuté mýdlo, ph 5,5, šetrné, zanechává vláčnou pokožku, různé vůně, balení min. 5l

Wc kuličky 4v1: čistota, ochrana, svěžest, pěna, složeno ze 4 kuliček uložených v
průhledném nerozebíratelném košíku, které udržují hygienickou čistotu, příjemnou
vůni, odstraňují usazeniny a vytváří bohatou pěnu pro lesk a bělost toalety, balení
min. 50g (jako Bref activ)
Univerzální utěrka, vhodná na všechny typy povrchů, balení obsahuje 3 kusy, mix
Utěrka univerzální
barev, rozměr: 35x35cm
Savo Prim - univerzální a dezinfekční prostředek, ničí 99,9% bakterií a virů, v neředěné
Univerzální prostředek k
formě k použití pro WC, v ředené formě k použití pro plochy a předměty běžné denní
dezinfekci 5l (Savo prim)
činnosti, různé vůně, balení min. 5kg
Merida - originální náhradní náplň s unikátními vonnými složkami, vysoká účinnost při
Náhradní náplň do
eliminování nepříjemného zápachu a provonění místnosti příjemnou originální vůní,
osvěžovače (Merida)
obsahuje 3000 dávek vůně a zajišťuje provonění vzduchu v místnostech do 170m3,
balení min. 243ml
Mazlavé mýdlo je určeno k mytí podlah, chodeb, hygienických zařízení, stěn před
Mazlavé mýdlo (jako
malováním, k odmašťování hrubých nečistot, lze použít k mazání dopravníků, balení
Mazlák)
min. 9kg (jako Mazlák)
WC kuličky závěs (jako
Bref activ)

Mycí pasta na ruce, určena pro servisní a dílenské pracovníky, silný čisticí přípravek,
vhodná na těžkou a zažranou špínu vzniklou od oleje, barev, laků, lepidel a
pohonných hmot, balení min. 600ml (jako Dreumex plus)
Čistící prostředek na wc Tekutý čistící dezodorační prostředek na WC mísy, ničí bakterie, rozpouští vodní
dezodorační 500ml (jako kámen, odstraňuje rez a jiné usazeniny, zanechává příjemnou květinovou vůni, balení
Fixinela s vůní)
min. 500ml (jako Fixinela s vůní)
Mycí a změkčovací prostředek, rozpouští špínu, vhodný na namáčení a předpírka
Mycí prostředek čisticí
prádla, při mytí rychle uvolňuje zastaralé nečistoty a rozpouští mastnou špínu, balení
změkčovač (jako Žabka)
min. 400g (jako Žabka)
Mycí pasta 600ml (jako
Dreumex plus)

Čisticí prostředek k
dezinfekci 5l (Savo
originál)

Savo originál - prostředek dezinfekční, tekutý k čištění a dezinfekci podlah, nábytku,
kuchyňského a hygienického náčiní, lze použít k dezinfekci pitné vody ve studnách,
dezinfekce a likvidace řas v bazénech, balení min. 5l (jako Savo Originál)

Čisticí sprej, který účinně a šetrně odstraňuje mastnotu i usazené nečistoty ze všech
Čisticí sprej do kuchyně omyvatelných ploch v kuchyni, jako jsou obkládačky, smaltované, skleněné, plastové a
(jako Savo kuchyně)
nerezové povrchy, povrch zůstává lesklý, příjemná vůně, balení min. 500ml (jako Savo
kuchyně)
Krezosan - čistící a dezinfekční prostředek na veřejné hygienické a zdravotnické
Dezinfekce prostor
prostory, všechny druhy podlah, sanitární zařízení, chodby, biocidní přípravek, svěží
(Krezosan)
vůně, balení min. 950ml
Univerzální prací prostředek, ideální pro jemnou a svěží dlouhotrvající vůni prádla,
Prací prášek 4PD (jako obsahuje aktivní částice pro dokonalejší praní a složku zabraňující usazování vodního
Bonux)
kamene, svěžest vašeho prádla vydrží až 12 hodin, šetří pračku, balení min. 4 pracích
dávek (jako Bonux)
Čistící utěrka z velmi jemných polyesterových a polyamidových vláken, dokonale
odstraňuje prach a špínu, nezanechává šmouhy a nepouští chloupky, čistí bez použití
Utěrka mikrovlákno
saponátů a má dlouhou životnost, nepoškozuje povrchy, určena pro široké spektrum
použití, rozměr: 50x60cm
Čistící krém, abrazivní, šetrný k různým povrchům, velmi účinně odstraňuje nečistoty,
Čistící krém abrazivní
pro užití na nádobí, WC, umyvadla, smalt, mramor, různé vůně, balení min. 500ml
500ml (jako Cif cream)
(jako Cif cream)
Pilinová mycí pasta na ruce, na bázi přírodních materiálů, důkladné odstranění
Pilinová mycí pasta (jako
nečistot z pórů pokožky, obsahuje glycerin, vhodná pro časté použití, různé druhy
Solvina)
parfemace, balení min. 450g (jako Solvina)
Prostředek na nádobí
Prostředek na mytí nádobí, tekutý koncentrát, různé vůně, balení min. 5L (jako Sonet)
koncentrát 5l (jako
Prostředek na okna a skleněné plochy, čistící a leštící, pěnový, s rozprašovačem,
Prostředek na okna
inovativní receptura poskytuje čistotu bez šmouh díky impregnaci skleněných povrchů
rozprašovač (jako Clin) - voda, prach a špína jsou odpuzovány, čímž se zabraňuje rychlému zašpinění, balení
min. 500ml (jako Clin)
Oplachový přípravek pro průmyslové myčky nádobí, tekutý, neutrální, nepěnivý,
Oplachový prostředek
účinnost v měkké i tvrdé vodě, nevhodná pro materiály na bázi polykarbonátů, balení
do myčky (jako Purex)
min. 10kg (jako Purex)
Krém ochranný (jako
Banola)
Repelent sprej (jako
Diffusil)
Utěrka mikrovlákno
30x30cm
Prostředek do myčky
univerzální (jako Orkán

Vysoce výživný ochranný krém je vhodný pro těžké pracovní podmínky, mandlový
extrakt, obsahuje vzácné esenciální aminokyseliny napomáhající obnově buněk a
vitalitě pokožky, zpomaluje její stárnutí, balení min. 100ml (jako Banola)
Vysoce účinný repelentní přípravek, který nejen odpuzuje, ale i hubí komáry, ovády,
klíšťata a muchničky, přípravek lze stříkat jak na pokožku a vlasy, tak i na oděv a obuv,
balení min. 100ml (jako Diffusil)
Čistící utěrka z velmi jemných polyesterových a polyamidových vláken, dokonale
odstraňuje prach a špínu, nezanechává šmouhy a nepouští chloupky, čistí bez použití
saponátů a má dlouhou životnost, nepoškozuje povrchy, určena pro široké spektrum
použití, rozměr: 30x30cm
Prostředek mycí pro strojní mytí nádobí, tekutý, univerzální, pro všechny typy myček
nádobí, balení min. 17kg (jako Orkán Profi univerzál)

Velká houbička
tvarovaná

Velká tvarovaná houba na nádobí, s abrazivní vrstvou, mix barev, balení 10 kusů

Náplň do elektrického
osvěžovače (jako
Airwick)

Náhradní tekutá náplň do elektrického osvěžovače, obsahuje přírodní esenciální oleje
z rostlin a květů, poskytuje svěžest až 75 dnů, náplně umožňují ovládat intenzitu vůně
podle potřeby, elegantní vzhled elektrického osvěžovače, různé vůně, balení min. 1920ml (jako Airwick)

Prací prášek je určen na barevné prádlo, ideální pro jemnou a svěží dlouhotrvající vůni
Prací prášek 60PD (jako
vašeho prádla, obsahuje složku zabraňující usazování vodního kamene, šetrný k
Bonux)
pračce, balení min. 60 pracích dávek, cca 4,5kg (jako Bonux)
Prací prášek bílé 60PD
(jako Bonux)

Prací prášek, výborný prací prostředek pro bílé prádlo, odstraňuje skvrny, oblečení
zachovává jeho zářivou bělost, obsahuje nové aktivní částice pro dokonalejší praní a
složku zabraňující usazování vodního kamene, nevhodný pro vlnu a hedvábí, balení
min. 60 pracích dávek (jako Bonux)

Čistící prostředek na
koupelny a wc (jako
Savo koupelna)

Čistící prostředek na koupelnové a omyvatelné povrchy a veškeré sanitární zařízení,
odstraňuje vodní kámen a další nečistoty, odstraňuje usazené skvrny od vody a mýdla,
s rozprašovačem, různé vůně, balení min. 500ml (jako Savo koupelna)

Čisticí prostředek na
potrubí (Krtek)

Krtek - čistící prostředek na potrubí, rozpouští kuchyňské odpady, vlasy, tuky, papír,
vatu, velice agresivní přípravek, nelze použít na hliníkové potrubí, balení min. 900g

Prací prášek pro děti
(jako Batole)

Prostředek abrazivní
tekutý 10kg (jako Real
Útěrka netkaná

Prací prostředek pro dětské prádlo se sníženou dermální drážlivostí vůči citlivé
pokožce, složení zaručuje vysokou prací účinnost a minimální inkrustace, přítomné
enzymy napomáhají uvolnění nečistot bílkovinného a škrobového charakteru a tím i
efektivnímu odstranění skvrn např. od trávy, krve, kakaa, omáček, kojenecké stravy
apod., nevhodný pro praní vlny a přírodního hedvábí, balení min. 140 pracích dávek
(jako Batole)
Čisticí krém s mnohostranným univerzálním použitím, abrazivní prostředek s jemností
krému, balení min. 10kg (jako Real classic)
Univerzální utěrka, silná netkaná, vysoce savá, zajistí snadný a rychlý úklid, vhodná
pro suché i mokré použití, nepouští žádná vlákna, bez žmolků, rozměr: 38x34cm

Prostředek pro užití na WC, čistí a odstraňuje vodní kámen, kysele působící čistič
Prostředek na wc gelový
usazenin jako je rez a vodní kámen, gelový, různé vůně, balení min. 750ml (jako
750ml (jako Sonet)
Sonet)
Prostředek na podlahy s Čistící prostředek na mytí podlah, PVC, obkladů a dlažeb, zanechává dlouhotrvající
unikátním systémem 5l vůni, unikátní systém změkčuje vodu, nezanechává šmouhy, lehce odstraňuje
(jako Sidolux Universal) veškerou špínu a nečistoty, různé vůně, balení min. 5L (jako Sidolux Universal)
Savo prim - univerzální a dezinfekční prostředek, ničí 99,9% bakterií a virů, v neředěné
Univerzální prostředek k
formě k použití pro WC, v ředené formě k použití pro plochy a předměty běžné denní
dezinfekci (Savo prim)
činnosti, různé vůně, balení min. 1000ml
Hadr na podlahy
Podlahový mycí hadr, určen k vytírání všech typů podlah, světlý, netkanný, materiál
netkaný
100% netkaná bavlna, rozměr: 80 x 60 cm

Krém hydratační

Podlahový hadr
oranžový

Dezinfekční mýdlo

Krém pomáhá udržovat přirozenou ochrannou vrstvu kožního mazu, optimální
hodnotu pH a pružnost, pevnost a vláčnost pokožky, vhodný i pro citlivou pokožku,
dlouhotrvající ochranu pokožky rukou před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí,
jemná vůně, balení min. 100ml (jako Isolda včelí vosk)
Velký podlahový hadr, disponuje vysokou savostí a extra dlouhou životností, lze
opakovaně prát, hygienicky a ekologicky nezávadný, oranžová barva, hmotnost 180g,
rozměr: 50x60cm
Jemné tekuté mýdlo s dezinfekční přísadou, bez parfemace pro časté mytí a šetrnou
péči, určeno k hygienické dezinfekci rukou, pokožku zanechává jemnou a vláčnou,
doporučujeme používat při přecitlivělé pokožce, vynikající čisticí a dezinfekční
schopnost, bez parfemace, balení min. 5l

Tablety do myčky (jako
Finish)

Tablety do myčky, účinně odstraní mastnotu a špínu z nádobí, obsahují funkci soli a
leštidla, schopnost uvolnit bublinky a rozptýlit čistící látku, pomocí enzymů odstraní i
nejsilnější nečistoty, různé vůně, balení min. 100 tablet (jako Finish tablety)

Pronto - univerzální antistatický čisticí a lešticí přípravek na hladké povrchy,
Prostředek proti prachu
odstraňuje prach z různých povrchů, jako je např. kámen, kov, dřevo, sklo, elektronika
sprej 400ml
apod., usnadňuje utírání prachu a zanechává příjemnou vůni, balení min. 400ml
WC blok závěs (jako
Bref)

WC blok pro udržení voňavé a čisté toalety, technologie zaručující svěžest a čistotu při
každém spláchnutí, gel s obsahem čistících složek, závěs, různé druhy vůně, balení
min. 50ml (jako Bref)

Sanační prostředek
Savo proti plísním - okamžitě působící fungicidní a dezinfekční přípravek, použití pro
proti plísním (Savo proti sanaci plísňových napadení dřeva, stěn, omítek, maleb v interiérech i exteriérech,
plísním)
účinný proti vegetativním formám plísní, kvasinkám, řasám, balení min. 500ml
Hadr na čištění podlah, z tkaného vaflového materiálu, perfektní savost, drhnoucí
Hadr na podlahy vaflový schopnost, maximálně odolný a hodně vydrží, netrhá se, v bílé barvě, neupravené,
rozměry: 50x60cm
Prostředek pro stroje
(jako Purex STR)

Neutrální mycí prostředek, má vysokou odmašťovací schopnost, obsahuje čpavek,
zvláště koncipovaný pro mytí zašpiněných podlah mycími stroji, používá se v mycích
automatech i kotoučových čistících strojích, vzhledem ke své nízké agresivitě
především na ušlechtilých površích, balení min. 10kg (jako Purex STR)

Profesionální mycí gel určený k odstranění středně až vysoce odolných nečistot jako
Profesionální mycí gel
jsou oleje, tuky, maziva, asfalt, nafta, saze, pryž, glycerin zajišťuje opětovnou
(jako Isofa Clas mycí gel
hydrataci pokožky poškozené zejména při práci v autoservisech, technických službách
na ruce)
a těžkém průmyslu, balení min. 500g (jako Isofa Clas mycí gel na ruce)
Silný koncentrovaný sypký přípravek, pro strojní i ruční mytí šasi, motorů, karoserií
motorových vozidel, plachet nákladních aut, čištění garážových prostor a dlažeb, mycí
roztok s aktivní pěnou účinně odstraňuje všechny provozní nečistoty a zbytky
Prostředek na provozní
posypových solí, používá pro čištění sanitární techniky, plastů, technického a
nečistotu (jako Velvana
pracovního textilu, koberců, vlny nebo podlah, v potravinářských provozech,
Servo šampon Rapid)
kuchyních, pro čištění ventilací, roštů a podobných zařízení, příjemná vůně, speciální
směs povrchově aktivních látek, emulgátorů, smáčedel, dispergantů, alkálií, parfému a
barvy, balení min. 5kg (jako Velvana Servo šampon Rapid)
Aviváž 1l (jako Silan)

Aviváž pro neuvěřitelnou jemnost a dlouhotrvající vůni prádla, která vydrží až po dobu
100 dní, koncentrát, balení min. 37PD (jako Silan)

Prací prášek bioaktivní
15kg (jako Qalt BIO
PROFESIONAL)

Profesionální prací prášek, vhodný pro praní všech druhů prádla při teplotách 30 –
90°C s výjimkou vlny a přírodního hedvábí, bioaktivní přísada zaručuje dobrou prací
účinnost v širokém rozsahu teplot a spolehlivě odstranění nečistot bílkovinné povahy
při teplotách praní 40 – 60°C ( krev, vejce, pot, zbytky jídel či některých nápojů ), bělící
složka s aktivátorem působí při teplotě již od 40°C, bělí prádlo a odstraňuje skvrny od
nápojů (vína, čaje), omáček, ovoce, apod., balení min. 15kg (jako Qalt BIO
PROFESIONAL)

Smeták molitan

Molitanový smeták, náhrada běžného smetáku určená pro vytírání a úklid, bez tyče,
rozměr: 40cm

Prostředek na bělení a praní bílého a stálobarevného prádla, vhodný na bílé a
Prostředek na bělení
stálobarevné prádlo, záclony, bavlnu i polyesterové úpravy tkanin, vrací ztracenou
prádla (jako Savo Perex)
bělost, květinová nebo svěží vůně, balení min. 1000ml (jako Savo Perex)
WC gel do závěsu (jako
Bref)

Tekutý gel do WC závěsu určený pro dezinfekci a ochranu WC, hygienická čistota a
skvělá svěží vůně s každým spláchnutím, různé vůně, balení min. 360ml včetně závěsu
(jako Bref)

Prostředek do myčky
univerzální 29kg (jako
Tekuté mýdlo
antimikrobiální (jako
Milli ALS)
Prací prášek bioaktivní
10kg (jako Sonet
bioaktiv)

Prostředek mycí pro strojní mytí nádobí, tekutý, univerzální, pro všechny typy myček
nádobí, balení min. 29kg (jako Orkán Profi univerzál)
Tekuté mýdlo s antimikrobiální přísadou určené k pravidelnému mytí rukou v
prostředí vyžadujícím zvýšenou hygienu, vhodně volený přídavek hydratačních složek
zabezpečuje hebkost a vláčnost pokožky i při pravidelném používání, různé vůně,
balení min. 5l (jako Milli ALS)
Prací prášek s bioaktivní složkou, vhodný pro všechny stupně tvrdosti vody a pro
všechny typy praček, lze použít na ruční praní, obsah enzymů a aktivního kyslíku
odstraní veškeré skvrny, prádlo bude zářivě čisté se svěží vůní, balení min. 10 kg (jako
Sonet bioaktiv)

Univerzální prostředek
čistící 5l (jako Sonet)

Univerzální čistící prostředek, schopnost odmaštění, vhodný pro všechny povrchy v
domácnosti i provozu, různé druhy vůně, balení min. 5l (jako Sonet)

Bioaktivní prací
prostředek (jako
Tornádo Aktiv)

Bezfosfátový bioaktivní prací prášek, který byl vyvinut s velkým zřetelem na jemné
působení na pokožku při zanechání účinných aktivních látek. Prášek je tedy určený
převážně pro prádlo osob s citlivou, alergickou pokožku, která je nejvíce vystavena
rizikům podráždění. Bioaktivní přísady zaručují vysokou prací účinnost a spolehlivé
odstranění nečistot různé povahy jako krev, pot, skvrny od nápojů a jídel. Je vhodný
pro praní ve všech typech praček i pro ruční praní při teplotách od 30° do 90°C, balení
min. 14kg (jako Tornádo Aktiv)

Koště s dřevěnou
násadou 120cm

Koště s dřevěnou násadou, délka násady: 120cm, kartáč vyroben ze syntetického
vlákna

Potravinářská folie

Potravinářská folie, zdravotně nezávadná, vhodná především pro balení
potravinových výrobků, chrání potreaviny před oschnutím, zaručí delší trvanlivost,
pevná a elastická, vhodná pro balení masa, mražených výrobků, lahůdek a v
domácnosti samozřejmě k balení pečiva, rozměr: 45mm, 23mic, váha cca 2,4kg

Univerzální čistič na podlahy, je koncentrovaný parfémovaný prostředek určený k
Prostředek na podlahy
základnímu čištění všech vodou omyvatelných povrchů - dlažby, PVC, linolea,
univerzální 10l (jako Hit)
lakované parkety, laminátové povrchy a další, balení min. 10l (jako Hit)
Vysoce účinný čisticí prostředek pro odstranění špíny a mastnoty, rychlé a snadné
umývání podlah a velkých ploch, složení s bezpečnou hodnotou pH, vhodné pro
širokou škálu povrchových materiálů včetně lakovaného dřeva a laminátu, různé
druhy vůně, balení min. 5l (jako Mr. Proper)
Tekutý odstraňovač skvrn, s obsahem kyslíkového bělicího činidla, neiontových
Tekutý odstraňovač
povrchově aktivních látek a aniontových povrchově aktivních látek, balení min.
skvrn (jako Vanish)
1000ml (jako Vanish)
Gelový prostředek s dlouhotrvající vůní, na odstranění rzi, vodního kamene, zbytků
Gelový prostředek na wc mýdla, močových usazenin a pachů, působí i pod vodní hladinou, pro běžnou údržbu
750g (jako Hit)
toalety, preventivní ochrana proti tvorbě vodního kamene a rzi, vhodný na WC mísy,
balení min. 750g (jako Hit)
Tablety do pisoáru (jako Tuhý čistící a osvěžující prostředek, obsahuje učinné látky, které odstraňují nečistoty,
Fixinela Tablety do
vodní a močový kámen, zabraňuje tvorbě usazenin i na těžko přístupných místech,
pisoárů)
balení min.1kg (jako Fixinela Tablety do pisoárů)
Prostředek pr rychlý a
snadný úklid (jako Mr.
Proper)

Velká houbička
tvarovaná
Hydroxid sodný

Velká tvarovaná houbička na nádobí, s odolnou abrazivní vrstvou, účinné mytí nádobí,
tvarovaná pro ochranu nehtů a lepší uchycení, různé barvy, rozměr cca: 15x9x4,5cm

Hydroxid sodný pro čištění odpadů a sifonů, balení min. 1kg
Oplachový přípravek, slabě kyselý, pro všechny druhy profesionálních myček nádobí,
Oplachový prostředek
nezbytný pro finální oplach zbytkových usazenin minerálních látek na nádobí,
slabě kyselý (jako Orkán
příborech a sklenicích při jejich strojním mytí, snižuje povrchové napětí vody, balení
Profi lesk)
min. 15kg (jako Orkán Profi lesk)

Náplň do aerosolového osvěžovače, každá náplň je charakteristická jedinečnou
Náplň duální osvěžovač kombinací exkluzivních aroma, obsahuje vysoce kvalitní vonné oleje, dávkování
(jako Microburts duet
speciální technologií pro déle trvající účinek, různé druh vůně, o 63% nižší VOCS
náplň do osvěžovačů)
(těkavé organické sloučeniny) na sprej než u běžných aerosolů, balení min. 2x121ml
(jako Microburts duet náplň do osvěžovačů)
Čisticí prostředek k
Prostředek dezinfekční, tekutý k čištění a dezinfekci podlah, nábytku, kuchyňského a
dezinfekci 15l (jako Savo hygienického náčiní, lze použít k dezinfekci pitné vody ve studnách, dezinfekce a
originál)
likvidace řas v bazénech, balení min. 15l (jako Savo Originál)

Dezinfekce trojí účinek
(Sanytol)

Sanytol - dezinfekční univerzální čistící prostředek 500 ml, trojí účinek antibakteriální, fungicidní a virucidní, dezinfikuje všechny materiály a plochy a ničí
mikroby, odstraňuje kromě jiného: herpes, virus H7N1, salmonellu, listerii,
stapphylococcus aureus, candida albican, escherichia coli, aspergillus Niger,
pseudomonas aeuruginosa, henterococcus hirae, lactobacillus brevis atd., použití pro
kuchyně, sedátka WC, sanitární zařízení, sifony, dlaždičky, omyvatelné plochy,
elektrické domácí spotřebiče, matrace, koberce, sedačky, telefony, počítače, dětské
hračky, odpadkové koše atd., biologicky odbouratelný, balení min. 500ml

Dezinfekční prostředek
parfémovaný (jako
Sonet Dezon)

Směs parfemovaného dezinfekčního prostředku s účinnou mycí složkou, použití v
oblasti komunální hygieny a v domácnostech k mytí a dezinfekci koupelen, WC,
kuchyní, jídelen, chodeb apod., lze použít k dezinfekci a bělení prádla, balení min.
1000ml (jako Sonet Dezon)

Univerzální prací prášek dodává prádlu dlouhotrvající svěžest, která vydrží, nevhodný
Prací prášek 100PD (jako
pro vlnu a hedvábí, charakteristický čistotou a svěží vůní, vhodný pro praní při
Bonux)
teplotách 30-45-60-90-95°C, balení min. 100 pracích dávek, cca 7,5 kg (jako Bonux)
WC souprava plastová
Hadr na podlahy
netkaný 60x70cm

WC souprava štětka s plastovým držákem, průměr štětky: 7,5cm
Podlahový mycí hadr, určen k vytírání všech typů podlah, světlý, netkaný, materiál
100% netkaná bavlna, rozměr: 60x70 cm

Čistící dezinfekční gel
(jako Real gel chlorax)

Dezinfekční a bělící prostředek s gelovou konzistencí, kombinace dezinfekční složky a
povrchově aktivních látek zvyšuje smáčecí schopnost,odstraňuje zápach, mastnotu,
odolnou špínu, usazeniny a další druhy nečistot, vhodný na všechny omyvatelné
plochy v celé domácnosti – podlahy, obklady, dlažbu, umyvadla, vany, spáry, toalety,
pracovní plochy, dřezy, lze použít i v potravinářských provozech, duoparfemace –
eukalyptus a máta, balení min. 650g (jako Real gel chlorax)

Univerzální kompaktní prací prostředek vhodný pro praní veškerého stálobarevného
Prací prášek univerzální
prádla, vhodný pro všechny stupně tvrdosti vody a pro všechny typy praček, lze použít
bioaktivní (jako Sonet
na ruční praní, obsah enzymů a aktivního kyslíku odstraní veškeré skvrny, zářivě čisté
Bioaktiv Extra)
prádlo se svěží vůní, balení min. 10kg (jako Sonet Bioaktiv Extra 10kg)
Prostředek odmašťující
efekt (jako Real
odmašťovač)
Čisticí písek s chlorem
(jako Bril čistící písek)
Prostředek na podlahy
nepěnivý (jako Milit
MFC)

Prostředek se silným čisticím a odmašťujícím efektem, obsahuje pomerančový
extrakt, který rozpouští oleje, tuky, nečistoty a zároveň ošetřuje povrchy,
parfemovaný, balení min. 550g (jako Real odmašťovač)
Čistící písek s aktivním chlórem, čistí a dezinfikuje sanitární zařízení, kuchyňské dřezy,
hrnce, pánve, pekáče apod., plochy zůstávají čisté a bez bakterií, parfemovaný, balení
min.450g (jako Bril čistící písek)
Prostředek pro strojní mytí, na podlahy, odstraňuje běžná i mastná znečištění ze
strojně mytých tvrdých ploch (dlažby, umělý i přírodní kámen, plastbetony, povrchově
upravené betony atd.), netvoří stabilní pěnu a lze použít ve všech běžných mycích
strojích, pěna nezahlcuje nádrže strojů, balení min. 5l (jako Milit MFC)

Účinný mycí prostředek, použití v celé domácnosti, využíván i k profesionálnímu
úklidu, vhodný na všechny omyvatelné plochy – podlahy, obklady, parapety, sklo,
plastový nábytek, kuchyňské plochy, lze použít i na mytí nádobí, silné odmašťující
schopnosti, lesklé povrchy beze šmouh, pH neutrální, svěží parfemace, balení min. 5kg
(jako Hit univerzal)
Krystalická soda je určená pro změkčení vody a namáčení velmi znečištěného prádla,
Krystalická soda
zvyšuje účinnost pracího prášku, zabraňuje tvorbě vodního kamene a šetří pračku,
balení min. 1kg
Oplachový přípravek, slabě kyselý, pro všechny druhy profesionálních myček nádobí,
Oplachový prostředek
nezbytný pro finální oplach zbytkových usazenin minerálních látek na nádobí,
slabě kyselý 5kg (jako
příborech a sklenicích při jejich strojním mytí, snižuje povrchové napětí vody, balení
Orkán Profi lesk)
min.5kg (jako Orkán Profi lesk)
Náplň do automatického spreje, neustále se měnící vůně, nastavitelný osvěžovač
Náplň do automatického
vzduchu na preferovanou intenzitu vůně, různé druhy vůní, balení min.250ml (jako
spreje (jako Airwick)
Airwick)
Zatloukací koště s holí, dřevěné nelakované těleso, syntetická vlákna, rozměr tělesa:
Zatloukací koště s holí
24cm, délka hole: 120cm
Houbičky na nádobí
Tradiční houbička na nádobí, s abrazivní vrstvou, vhodné pro každodenní použití v
balení
domácnosti, mix barev, balení 10ks
Univerzální mycí
prostředek (jako Hit
univerzal)

Čistící prostředek do koupelny, s vysokou koncentrací aktivních látek, snadné
Prostředek do koupelny
odstraňování větších nánosů vodního kamene, rzi, silnějších vrstev mechanických
(jako Krystal koupelny)
nečistot, zajišťuje vysoký standard lesku, balení min.5l (jako Krystal koupelny)
Extra silný čisticí prostředek na rez, vodní kámen, mýdlové usazeniny a jiné nečistoty
Prostředek na nečistoty
se svěží parfemací, kombinace kyseliny fosforečné a amidsulfonové působí v
extra silný (jako Real
odstraňování nečistot, vhodný na odstranění nečistot a usazenin v koupelně, kuchyni
Antikalk)
a na toaletě, balení min. 550g (jako Real Antikalk)
Extra silný čisticí prostředek na rez, vodní kámen, mýdlové usazeniny a jiné nečistoty
Prostředek na nečistoty
se svěží parfemací, kombinace kyseliny fosforečné a amidsulfonové působí v
extra silný 750g (jako
odstraňování nečistot, vhodný na odstranění nečistot a usazenin v koupelně, kuchyni
Real Antikalk)
a na toaletě, balení min.750g (jako Real Antikalk)
Speciální profesionální přípravek k běžnému ošetřování (leštění) a následné
Prostředek na nerezové konzervaci kuchyňských zařízení a všech ostatních ploch mimo pracovní z nerezavějící
plochy 750ml (jako
oceli, dlouhodobá ochranu ošetřených ploch, vhodný na leštění a konzervaci
Imagin na nerez)
předmětů z mědi, mosazi, bronzu nebo barevných kovů, balení min. 750ml (jako
Imagin na nerez)
Aviváž antistatický
Avivážní prostředek vracejí materiálu měkkost, příjemný omak a odstraňují
účinek 5l (jako Aviváž
antistatický náboj z tkanin, různé vůně, balení min.5l (jako Aviváž Sonet)
Mycí prášek pro
Univerzální vysoce koncentrovaný práškový mycí prostředek, pro profesionální myčky
profesionální myčky
nádobí, obsahuje inhibitory koroze, zaručuje účinné a bezpečné mytí i nádobí a
(jako Orkán Profi ekol- příborů z barevných kovů a hliníku, chrání samotné mycí zařízení proti korozi, balení
plus)
min. 4kg (jako Orkán Profi ekol-plus)
Směs parfemovaného dezinfekčního prostředku s účinnou mycí složkou, použití v
Dezinfekční prostředek oblasti komunální hygieny a v domácnostech k mytí a dezinfekci koupelen, WC,
parfémovaný 5l
kuchyní, jídelen, chodeb apod., lze použít k dezinfekci a bělení prádla, balení min. 5l
(jako Sonet Dezon)
Aviváž dlouhotrvající
Aviváž, koncentrát, dlouhotrvající vůně, balení min. 5l
Univerzální čistící prostředek pro veškeré plochy v domácnosti s unikátní svěžestí, čistí
Univerzální prostředek
do hloubky a zanechává povrchy zářivě čisté, bez oplachování, neutrální pH na všechny plochy (jako
respektuje citlivé povrchy (mramor, keramika...), povrchy, které přicházejí do
Ajax)
kontaktu s jídlem, je nutné opláchnout pitnou vodou, balení min. 1000ml (jako Ajax)
Čisticí pasta 700g (jako
Vega čistící pasta)

Vysoce účinná čistící pasta na mytí silně znečištěné pokožky, balení min. 700g (jako
Vega čistící pasta)

Prostředek do kuchyně
(jako Milit KC)
Repelent sprej 100ml
(jako OFF!)

Čistící prostředek do kuchyně, odstraňuje všechny mastné skvrny a nečistoty velmi
rychle a bez námahy, na všechny omyvatelné povrchy v kuchyni, balení min.5l (jako
Milit KC)
Repelentní přípravek ve spreji, efektivní ochrana kůže proti komárům a klíšťatům až 4
hodiny a proti ovádům až 6 hodin, lze použít na tvář a krk, účinkuje také na oblečení nepoškozuje bavlnu, vlnu ani nylon, přípravek je lehce parfémovaný, balení min.
100ml (jako OFF!)

Profesionální abrazivní čistič na mytí znečištěné pokožky, schopnost rychle a velmi
šetrně odstranit nečistoty z rukou, určený k odstranění odolných nečistot jako jsou
Mycí pasta tekutá (jako maziva, brzdové usazeniny, cement, rez, tmely a další, používá se zejména v
ISOFA 100PRO)
automobilovém a stavebním průmyslu, obsahuje oxid hlinitý ve velmi jemné zrnitosti
s ideálními dermatologickými vlastnostmi a k pokožce šetrnou přísadou je
alkylpolyglukosid a lanolin, balení min. 600g (jako ISOFA 100PRO)
Mycí prostředek na všechny druhy nádobí a omyvatelné plochy, složení zajišťuje
spojení silného mycího účinku, bohaté pěny a příjemné parfemace, má neutrální pH,
takže nevysušuje a nedráždí pokožku, efektivně odstraňuje mastnotu a odolné
nečistoty, díky své gelové konzistenci se dobře a ekonomicky dávkuje, balení min.
500ml (jako Lena)
Drátěnka k odstraňování nečistot z nádobí, tvar spirály, nerezová, vhodná pro
Drátěnka spirála
opakované použití, snadno omyvatelná vodou, cca 40g
Prostředek na grily a
Vysoce účinný aktivní přípravek pro čištění konvektomatů, trub a grilů, efektivně
konvektomaty (jako
odstraňuje zbytky připečených pokrmů, které zůstávají na nádobí a zařízení při
Imagine na grily a
smažení, pečení, grilování nebo fritování, balení min. 5kg (jako Imagine na grily a
konvektomaty)
konvektomaty)
Prostředek na okna a
Prostředek na okna a rámy s alkoholem, vodou ředitelný, balení min.750ml (jako Clin
rámy (jako Clin na okna na okna a rámy)
Tekuté mýdlo 500ml
Tekuté mýdlo, ph 5,5, různé vůně, balení min. 500ml
WC souprava plastová
WC souprava, plastová s kartáčem o průměru 9 cm, mix barev
9cm
Tuhé mýdlo s vůní, obsahuje ovocné extrakty a vitamíny, které jemně čistí pokožku
Toaletní mýdlo ovocné rukou a zanechávají ji jemnou a vláčnou, různé druhy vůně, balení min. 100g (jako
Dalan)
Prostředek na nádobí
koncentrát 500ml (jako
Lena)

Čistící prostředek na WC, kyselý na keramiku, odstraňuje rez, vodní a močový kámen,
poradí si i s dlouhodobými nánosy mechanických nečistot, působí nad i pod vodní
Prostředek na WC kyselý hladinou a pod okrajem toalety, zanechává vysoký lesk a díky své vůni je velmi
oblíbený, příjemná parfemace, vysoký lesk keramiky,dokonalá dezinfekce, nevhodný
na nerez, balení min. 5l (jako Krystal na WC)
Regenerační sůl do
průmyslové myčky

Sůl regenerační do průmyslových myček nádobí, tablety, chemicky přečištěná, pro
regeneraci změkčovačů vody, balení min.25kg

Náplň do elektrického
odpuzovače

Náhradní tekutá náplň je určena pro elektrický odpuzovač, hubí a odpuzuje komáry,
pakomáry, pakomárce a jiný malý hmyz, ochrání Vás před nepříjemným hmyzem
nejméně po dobu 60 nocí (1 noc = 8 až 10 hod.), náplň je možné použít i do jiných
elektrických odpařovacích strojků stejné koncepce, balení min. 46ml (jako Biolit)

Mýdlový prostředek na
podlahy

Univerzální čisticí prostředek vhodný na čištění všech typů omyvatelných dřevěných a
laminátových povrchů - parket, nábytku, okenních rámů, dveří atd. Přípravek
odstraňuje nečistoty, pečuje o podlahy a pomáhá zachovat původní vzhled a barvu
ošetřených povrchů, balení min.750 ml (jako Savo mýdlový čistič na podlahy)

Speciální čistící prostředek s rozprašovačem na odstranění organických připálenin z
Prostředek na mastnotu trub a grilů, odstraňuje mastnotu, uvolňuje připáleniny, ničí bakterie, balení min.
500ml (jako Fixinela perfekt kuchyně)
Dezinfekce sanita,
Satur Badex - dezinfekce podlah, kuchyňského a hygienického náčiní, sanitární
hračky, podlahy
keramiky, WC, dřezů, hraček, balení min. 5l

Prostředek s chlórem

Dezinfekční přípravek s obsahem chlóru, likviduje bakterie, řasy, nižší houby a viry,
odstraňuje pachy, odbarvuje a bělí textilie, silné bělící schopnosti, dezinfekce s
deklarovanou účinností pro potravinářství, zdravotnictví, zemědělství, nebo domácí
použití, baktericidní = bakterie G+ a G- včetně TBC, fungicidní = většina
mikroskopických hub, virucidní = HBV, HIV, rotaviry, vhodný pro dezinfekci velmi
namáhaných ploch, odstraňuje mastnotu, zažranou špínu a skvrny, balení min. 5L
(jako Krystal SANAN)

Tekutý škrob

Tekutý škrob na prádlo a záclony parfemované, je vyrobený ze směsi disperze a
přírodního škrobu, s opticky zjasňující přísadou dodá textiliím, zejména záclonám,
potřebnou tuhost a stabilitu tvaru, balení min. 1000ml (jako Sonet)

Čistící prostředek na mytí podlah, PVC, obkladů a dlažeb, zanechává dlouhotrvající
Prostředek na podlahy s
vůni, unikátní systém změkčuje vodu, nezanechává šmouhy, lehce odstraňuje
unikátním systémem
veškerou špínu a nečistoty, různé vůně, balení 1000ml (jako Sidolux Universal)
Tekutý prací prášek

Speciální prací prostředek, tekutý, účinně pere a chrání oblečení před ztrátou tvaru a
blednutím barev, pomáhá udržovat oblečení déle jako nové, balení min. 75 pracích
dávek (jako Woolite)

Aviváž 31PD

Aviváž, pečuje o prádlo, chrání před projevy stárnutí, snižuje mačkavost materiálu,
usnadňuje žehlení, urychluje schnutí, Snižuje statický náboj, oblečení bude hebké a
příjemné na dotek, různé vůně, balení min. 31 pracích dávek (jako Lenor)

Tablety do myčky, při 1 umývání odstraní i zaschlou mastnotu, obsahuje sůl a
prostředek na oplachování, účinné i při nízké teplotě mytí, chrání sklo a stříbro,
Tablety do myčky 120ks zachovává čistou a svěží vůni myčky, účinné umývání s tekutými odmašťovacími
látkami, připravené k použití, snadno rozpustitelné kapsle, nemusí se rozbalovat,
balení min. 120 tablet (jako Jar Profesional)
Prací prášek na barevné prádlo, ideální pro jemnou a svěží dlouhotrvající vůni prádla,
Prací prášek na barevné
obsahuje složku zabraňující usazování vodního kamene, vhodný pro praní při
prádlo 100PD
teplotách 30-45-60-90-95°C , balení min. 100 pracích dávek, cca 7,5kg (jako Bonux)
WC gel do závěsu 400ml

WC gel se závěsem přináší intenzivní vůni a kompletní hygienickou čistotu po každém
spláchnutí, balení min.400ml (jako Wind)

Prostředek na praní
bezfosfátový

Tradiční bezfosfátový prostředek k namáčení a předpírání prádla a pro změkčení vody
při praní, usnadňuje praní a snižuje spotřebu pracích prostředků, zlepšuje jejich
účinnost, má velkou odmašťovací schopnost, odstraňuje vodní kámen, zvyšuje
účinnost praní, balení min. 600g (jako Namo)

Použití přímo na znečištěné skleněné plochy bez předchozího ošetření saponátovým
roztokem, má vysoké mycí účinky, skleněné plochy, ošetřené tímto výrobkem,
odpuzují vodu a jsou lépe průhledné, nerosí se a odolávají snáze běžným nečistotám,
Prostředek na skleněné
mycí síla odstraní i mušky z autoskel, leštění beze šmouh, jednoduchá aplikace
plochy
pomocí rozprašovače, modrý odstín vyhovuje barevnému kódování v profi úklidu dle
směrnice EU, složení ho předurčuje k použití na všechny druhy materiálů, balení min.
750ml (jako Krystal na okna)
Sprej proti létajícímu
hmyzu

Vysoce účinný prostorový sprej proti mouchám, komárům, ovádům, vosám, molům a
jinému létajícímu hmyzu v domácnostech, balení min. 200ml (jako Biolit L)

Prostředek na okna s
rozprašovačem

Klasický čistící prostředek na okna, skla a zrcadla, s rozprašovačem, balení min. 500ml
(jako Satur)
Souprava smetáčku a lopatky, plastová, s pružnou přední hranou lopatky pro
pohodlné nabírání a šikmou zadní stěnou zabraňující víření prachu, smetáček lze
vložit do lopatky a zavěsit, různé barvy

Smetáček a lopaktka

Čistící prostředek proti
plísním

Čistící a dezinfekční prostředek s rozprašovačem, ničí plísně, bakterie, dezinfikuje, bělí
spáry, rozjasní zašlé povrchy, odstraňuje mastné a organické usazeniny, vysoce
účinný, balení min. 500ml (jako Larrin proti plísním)

Osvěžovač vzduchu sprej
Osvěžovač vzduchu ve spreji, různé vůně, balení min. 240ml (jako Air wick)
240
Univerzální čistící prostředek na skla, zrcadla, okenní rámy a parapety, obsahuje
Prostředek na okna s
alkohol a aktivní čistící složky pro snadné čištění a oslnivý lesk, se svěží vůní citrónu,
alkoholem
balení min. 500ml (jako Okena skla a rámy univerzální čistič)

Prací prášek na tmavé
prádlo 75PD

Vysoce účinný prací prostředek, speciálně vyvinutý pro praní textilií tmavé a černé
barvy, oživuje barvy oblečení a účinně jej pomáhá chránit před vyblednutím, obsahuje
složky neutralizující uvolněné barvivo z textilií, chrání tak oblečení před obarvením,
velmi šetrný k prádlu, neobsahuje agresivní přísady, které mohou poškodit vlákna
textilií, chrání oblečení před nežádoucí ztrátou tvaru a srážením, tekutý gel se lehce
rozpouští ve vodě, nedochází ke vzniku skvrn a usazenin, balení min. 75 pracích dávek
(jako Woolite Extra Dark)

Přípravek na podlahu s obsahem včelího vosku pro dokonalé čištění a ochranu
Prostředek na podlahu s povrchů dřevěných a plovoucích podlah, s efektem lesklých ploch, použitelný na
včlím voskem
veškeré druhy nesavých materiálů nábytku, snížená pěnivost prostředku, balení min.
750ml (jako Krystal mýdlový čistič s včelím voskem)
Dezinfekce sanita,
Satur Badex dezinfekce podlah, kuchyňského a hygienického náčiní, sanitární
hračky, podahy 1l
keramiky, WC, dřezů, hraček, balení min. 1000ml

Krém výživný

Výživný krém, obsahuje keratin rozptýlený v přírodním mandlovém mléku, kombinace
pro obnovu a regeneraci pokožky celého těla včetně nehtů, kapičky mandlového oleje
mají schopnost pronikat hluboko do pokožky, kde působí jako vnitřní výživa kůže i
několik dnů po aplikaci přípravku, balení min. 100ml (jako Isolda)

Univerzální prostředek
čisticí

Univerzální čistící prostředek, schopnost odmaštění, vhodný pro všechny povrchy v
domácnosti i provozu, různé druhy vůně, balení min. 1000ml
Dezinfekční přípravek na bázi alkoholů k přímému použití pro rychlou a bezpečnou
dezinfekci předmětů a ploch postřikem, k přímému použití se širokým spektrem
Dezinfekce na bázi
účinnosti, snadná manipulace šetří čas zdravotnickému personálu i pacientům, neředí
alkoholu
se, působí rychle, zasychá a nezanechává zbytková rezidua, složení je kompatibilní s
materiály z kovu a plastů odolných vůči alkoholu, balení min. 1000ml (jako Incidin
Liquid)
Mycí prostředek na podlahy a omyvatelné plochy s parfemací, různé vůně, balení min.
Prostředek na podlahy
1000ml (jako Sonet)
Prostředek na podlahy a Univerzální prostředek na mytí podlah a nádobí oranžové barvy, koncentrát, s jemnou
nádobí
vůní, balení min. 5l (jako Bel)
Utěrka mikrovlákno
40x40cm
Čisticí pasta 300g

Neutralizátor pachu

Hadr na utírání prachu, vyroben z kvalitního mikrovlákna, čistí a leští bez chemických
prostředků, vysoká savost a absorpce mastnoty, nezanechává šmouhy,universální,
barva modrá nebo oranžová, hmotnost: 205g, rozměr: 40x40cm
Vysoce účinná čisticí pasta na mytí silně znečištěné pokožky, balení min. 300g (jako
Vega čistící pasta)
Neutralizátor pachů a interiérový osvěžovač, rozkládá pachy, zanechává svěží vůni ve
stejné parfemaci, přípravek se používá ve spreji nebo přidáním do vody ve vědru,
přípravek lze rozprašovat koncentrovaný, nebo zředěný na stěny, nábytek (i
dřevěnný), na textilní čalounění, závěsy a žaluzie. přípravek se zcela odpaří - po
odpaření nezanechává zbytky ani skvrny, zanechá příjemnou vůni, balení min. 1000ml
(jako Cleamen osvěžovač)

Okamžitě působící fungicidní a dezinfekční přípravek, použití pro sanaci plísňových
Sanační prostředek proti
napadení dřeva, stěn, omítek, maleb v interiérech i exteriérech, účinný proti
plísním 5l
vegetativním formám plísní, kvasinkám, řasám, balení min. 5L (jako Savo proti plísním)
Prostředek na wc se
sníženou stékavostí

Gelový přípravek se sníženou stékavostí pro čistou a voňavou toaletu, tekutý WC čistič
v mimořádné kvalitě s květinovou vůní, odstraňuje i úporné pachy, používá se k
průběžné údržbě a dezinfekci toalet, balení min.750ml (jako Savo Exotic)

Drátěnka kovová

Drátěnka kovová - pozinkovaná, k odstraňování nečistot a mastnoty z nádobí, vhodná
pro opakované použití, snadno omyvatelná vodou, cca 50g

Prostředek na podlahy
se silikonem

Čistící prostředek na podlahy, určen pro kompletní péči o interiérovou podlahu,
obsahuje silikonové sloučeniny, které ošetřují povrch a dodávají lesk, aktivní čistící
složky v prostředku účinně odstraňují částečky nečistot a mastnoty, podlaha je
chráněna před negativním působením vody a UV zářením, před mechanickým
poškozením, malé množství alkoholu zaručuje rychlé vyschnutí podlahy a to bez
vzniku šmouh, balení min. 750ml (jako Sidolux na podlahy)

Hadr netkaný bílý
52x70cm

Hadr netkaný bílý, vhodný pomocník k čištění podlah všech typů, rozměr: 52x70 cm

Čistící prášek na nádobí

Účinný čistící prášek na čištění běžného kuchyňského nádobí s citronovou vůní,
obsahuje účinnou čistící a odmašťující složku, balení min. 550g (jako AVA)

Aviváž zjemnění prádla
5l

Avivážní prostředek určený k zjemnění prádla, pro jednodušší žehlení, svěží květinová
vůně, balení min. 5l (jako Quanto)

Jádrové mýdlo 200g

Šetrný k přírodě i pokožce, obsahuje více jak 68 % nebarveného mýdla, na praní všech
druhů prádla včetně jemných tkanin, balení min. 200g (jako Jádrové mýdlo Originál)

Smeták s holí 120cm
Šampon na čištění
koberců

Sprej proti mravencům
400ml

Smeták s holí, štěpená syntetická vlákna PET, těleso, plastová tyč, hůl se závitem,
různé barvy, délka tyče: 120cm, rozměr smetáku: 29cm
Šampon na čištění koberců, vhodný na velké plochy, 5x silnější v odstraňování
nečistot oproti samotnému vysávání, odstraní do hloubky zanesenou špínu i prach,
neutralizuje zápach,zanechává velké kobercové plochy skutečně čisté a svěží po delší
dobu, balení min. 500ml (jako Vanish)
Insekticidní aerosolový přípravek, specialista na hubení mravenců a jiného lezoucího
hmyzu, zaručuje okamžitý účinek, rychle zabijí lezoucí hmyz v domácnosti, lze
aplikovat do škvír nebo na jejich cestičky, trvanlivý povrchový sprej účinkuje až 8
týdnů, dokud se povrch nesetře, bez nepříjemného zápachu, je bezpečný i pro vnitřní
použití, balení min. 400ml (jako Biolit Plus)

Oplachový přípravek pro průmyslové myčky nádobí, tekutý, neutrální, nepěnivý,
účinnost v měkké i tvrdé vodě, nevhodná pro materiály na bázi polykarbonátů, balení
min. 40kg (jako Purex)
Přípravek je určený speciálně pro péči o nerezové plochy, odstraňuje nečistoty,
Prostředek na nerezové
mastnotu, skvrny od vody, odstraní vodní kámen a usazenou špínu, s rozprašovačem,
plochy 500ml
balení min.500ml (jako Cif nerez)
Hadr na podlahy
Podlahový mycí hadr, určen k vytírání všech typů podlah, světlý, netkanný, materiál
netkaný 50x70cm
100% netkaná bavlna, rozměr: 50x70 cm
Oplachový prostředek
do myčky 40kg

Univerzální prací prostředek pro barevné prádlo, bioaktivní složka spolehlivě
odstraňuje skvrny bílkovinné povahy v rozsahu pracích teplot 30-60 °C, zachovává
Prací prášek na barevné
původní barvy, bezfosfátový, vhodný pro praní ve všech typech praček i pro ruční
prádlo 5PD
praní, pro všechny druhy tkanin s výjimkou vlny a přírodního hedvábí, spolehlivě
odstraní skvrny bílkovinné povahy, balení 5 pracích dávek (jako Merkur biocolor)
Houbová utěrka, výborné savé schopnosti, přírodní materiál, vhodná do kuchyně,
koupelny a domácnosti, neplstí se, různé barvy, balení 3ks
Univerzální antistatický čisticí a lešticí přípravek na hladké povrchy, odstraňuje prach z
Prostředek proti prachu různých povrchů, jako je např. kámen, kov, dřevo, sklo, elektronika apod., usnadňuje
sprej 250ml
utírání prachu a zanechává příjemnou vůni, balení min. 250ml (jako Pronto proti
prachu)
Houbová utěrka

Oplachový a leštící
prostředek

Tekutý oplachový a leštící prostředek, pro všechny typy myček nádobí, zamezuje
tvorbě stop po mineráliích na mytém nádobí, nádobí bez šmouh, vhodný jako druhá
fáze (oplachování), použitelný pro všechny druhy materiálů, biologicky rozložitelný,
balení min. 5kg (jako Krystal strojní oplach)

Automatický strojek
osvěžovač

Automatický strojek s technologií postupně uvolňující vůně, možnost nastavení
intenzity vůně, časového spínače i úplného vypnutí,balení obsahuje veškeré součástky
potřebné k chodu strojku - náplň včetně baterií, neutralizuje pachy a vůně vašeho
domova, balení strojek + náplň + baterie (jako AirWick)

Tablety změkčení vody

Univerzální tablety na změkčení vody a odstranění vodního kamene pro pračky,
myčky, kávovary, varné konvice a další domácí spotřebiče, šetrné rozpouštění
nečistot, netoxický, balení min. 250g (jako AVA odstraňovač vodního kamene)

Abrazivní prostředek
dezinfekční přísada

Obsahuje dezinfekční přísadu potlačující výskyt bakterií a plísní, dokonalá mycí
schopnost - umyje velmi zašpiněné nádobí, pracovní a kuchyňské plochy a ostatní
místa v domácnosti včetně sporáku, abrazivo napomáhá dokonalému umytí, jemnost
zaručuje nenarušení čištěných ploch, vhodný i na sklokeramické desky, na nerezové
nádobí, nepoškrábe ani nejjemnější povrchy, obsahuje antibakteriální přísady, balení
min. 600g (jako Krystal čistící krém)

Čistící prostředek
mýdlový

Speciální přípravek pro šetrný úklid a péči o dřevěné povrchy, obsahuje mýdlovou
složku, čistí, vyživuje a obnovuje lesk dřeva, odstraňuje prach, zvlhčuje, osvěžuje
zvyšuje přirozenou krásu dřevěných podlah, použití na všechny dřevěné povrchy s
povrchovou úpravou, balení min. 750ml (jako Pronto mýdlový čistič)

Univerzální práškový bioaktivní prací prostředek, pro všechny druhy prádla s výjimkou
vlny a přírodního hedvábí, bioaktivní přísady zaručují vysokou prací účinnost a
Prací prášek bioaktivní spolehlivé odstranění nečistot různé povahy jako krev, pot, skvrny od nápojů a jídel,
vhodný pro praní ve všech typech praček i v ruce při teplotách od 30° do 90°C, balení
min. 10kg (jako Qalt)
Březový šampon na mastné vlasy, šetrně myje účes i pokožku hlavy, vlasy budou
Šampon březový
jemné, lesklé a zdravé, přípravek hydratuje vlasová vlákna, zvyšuje jejich pružnost a
brání jejich lámání, balení min. 1000ml
Prostředek na ruční mytí Přípravek na ruční mytí nádobí zelené barvy, parfemován jemnou citronovou vůní,
nádobí
balení min. 1000ml (jako Fox)
Čistící pasta na neleštěné hliníkové a smaltované nádobí, keramické obklady, vany,
Čisticí pasta
umyvadla, balení min.200g (jako Toro)
Podlahový kartáč na hůl
Podlahový kartáč na hůl, dřevěné nelakované těleso, syntetická vlákna, rozměr: 22cm
22cm
Mycí pasta na silně znečistěné ruce s regeneračními účinky a příjemnou parfemací,
Mycí pasta 500g
používá se s mýdlem, doporučeno pro průmysl a mechanické dílny, balení min. 500g
(jako Solvik)
Kbelík s uchem, plastový, vhodný pro úklid i k přepravě kapalných a pevných látek
Kbelík plastový 10l
nebo drobných předmětů, objem 10l, různé barvy
Aviváž 63PD

Aviváž, pečuje o prádlo, chrání před projevy stárnutí, snižuje mačkavost materiálu,
usnadňuje žehlení, urychluje schnutí, Snižuje statický náboj, oblečení bude hebké a
příjemné na dotek, různé vůně, balení min. 63 pracích dávek (jako Lenor)

Dřevěná hůl 120cm

Dřevěná smetáková hůl, délka: 120cm

Dezinfekce trojí účinek
1l

Sanytol - dezinfekční univerzální čistící prostředek 1000 ml, trojí účinek antibakteriální, fungicidní a virucidní, dezinfikuje všechny materiály a plochy a ničí
mikroby, odstraňuje kromě jiného: herpes, virus H7N1, salmonellu, listerii,
stapphylococcus aureus, candida albican, escherichia coli, aspergillus Niger,
pseudomonas aeuruginosa, henterococcus hirae, lactobacillus brevis atd., použití pro
kuchyně, sedátka WC, sanitární zařízení, sifony, dlaždičky, omyvatelné plochy,
elektrické domácí spotřebiče, matrace, koberce, sedačky, telefony, počítače, dětské
hračky, odpadkové koše atd., biologicky odbouratelný, balení min. 1000ml

Hadr tkaný 80x60cm

Tkaný hadr na podlahy, dobrá savost, vysoká životnost, barvy: přírodně režná,
pastelová, šedopestrá, rozměr: 80x60cm

Smeták na hůl žíně

Smeták na hůl, dřevěné nelakované těleso, žíně, rozměr tělesa: 28cm, bez závitu

Smeták násada, směs
vláken 28cm

Smeták, násada, dřevěné nelakované těleso, směs syntetického vlákna a žíně, rozměr:
28cm

Prostředek na skvrny

Vysoce účinný prostředek na skvrny, tekutý, vhodný pouze pro oděvy určené pro
suché čištění, nedoporučuje se používat přímo na kovové části oděvů a míchat s
chlorovými přípravky a rozpouštědly, balení min.1000ml (jako Salbet)

Prachovka flanelová

Flanelová prachovka, různé barvy, schopnost zachytávat prach a nečistoty, obšitá,
rozměr: 35X40cm

Soda na praní 300g

Soda na změkčení vody a k namáčení a praní silně znečištěného prádla, prášková,
zabraňuje tvorbě vodního kamene, přidáním k pracímu prášku při praní v pračce
zabraňuje tvorbě vodního kamene a šetří pračku, balení min. 300g

Sůl do myčky
regenerační 1,5kg

Regenerační sůl je speciální sůl, která se snadno rozpouští a účinně napomáhá
změkčení vody v myčce a zvyšuje čisticí efekt, speciálně granulovaná pro použití ve
všech myčkách nádobí, nezanechává skrvny, omezuj stopy vody, neobsahuje železo a
uhličitany, balení min. 1,5kg (jako Finish Sůl do myčky)

Prostředek na úklid
kuchyně

Přípravek určený k čištění kuchyňského nábytku,pevných ploch z nesavého materiálu,
s rozprašovačem, vyčistí i umakartová jádra, dveře a rámy oken, vysoká odmašťovací
schopnost, brání vzniku šmouh, zelený odstín vyhovuje barevnému kódování v profi
úklidu dle směrnice EU. Spolehlivě použitelný na všechny druhy materiálů v kuchyni
včetně spotřebičů a zařízení, balení min. 750ml (jako Krystal kuchyně)

Prachovka froté

Prachovka froté, různé barvy, vzorovaná ,100% bavlna, rozměr: 30x30cm

Leštěnka na nábytek

Tekutý prostředek na čištění a leštění nábytku, obsahující směs olejů, pomocné a
čisticí látky, vhodná pro všechny druhy nábytku, zanechává vysoký dlouhotrvající lesk,
je odolná vůči vodě, balení min. 500ml (jako Diava)

Kartáč "žehlička"

Kartáč, ve tvaru žehličky, univerzální úklidový kartáč, plastové tělo, syntetická vlákna

Držák mopu plochý

Držák mopu, plochý, kloubové provedení držáku, snadná manipulace, typ: flipper,
rozměr: 40cm

Mop mikrovlákno

Mop, zhotoven z mikrovláken, univerzálně použitelný, vhodný pro všechny povrchy
obzvlášť na hladké povrchy z PVC, umělé parkety, atd., umožňuje šetřit chemikálie,
odolný proti louhům a kyselinám, ideální na suché stírání / mopování, stírání /
mopování do sucha a doleštění, typ: flipper, rozměr: 40cm

Kartáč na nádobí

Kartáč na nádobí, plastový, rozměry: d. 20 cm, š. 6,5 cm.

