Artykuły gospodarcze, higieniczne i środki czystości

Kosze i worki na śmieci

KOSZ NA ŚMIECI
Z UCHYLNĄ POKRYWĄ

KOSZ NA ŚMIECI PLASTIKOWY
OTWIERANY PEDAŁEM

– kosz plastikowy z uchylną pokrywą
– dostosowany do stosowania jednorazowych
worków foliowych
– kolor szary
Rodzaj
Indeks Jedn.
16 L
KAA095A Szt.
26 L
KAA095B Szt.
50 L
KAA095C Szt.

– kosz plastikowy otwierany przyciskiem
pedałowym
– bez wiaderka
Rodzaj
Indeks Jedn.
15 L
MSA101A Szt.
25 L
MSA101B Szt.
40 L
MSA101C Szt.
60 L
MSA101D Szt.

KOSZ NA ŚMIECI DO SEGREGACJI ALDA EKO

KOSZ NA ŚMIECI ZE STALI
OTWIERANY PEDAŁEM
– stal błyszcząca
– wyjmowane plastikowe wiaderko
Rodzaj
Indeks Jedn.
5L
MSA095A Szt.
12 L
MSA095B Szt.
20 L
MSA095C Szt.
30 L
MSA095D Szt.

– kosze do segregacji z możliwością łączenia, pozwalają ustawić je
w najbardziej wygodny i optymalny sposób
– przetłoczenie pod obręcz na worek / uchwyt na worek
– dostępny wkład wewnętrzny z tworzywa lub stali
– stal lakierowana proszkowo i powlekana organicznie
– antypoślizgowa gumowa podstawa
– wyprodukowany w Polsce
– 45 L
Rodzaj
Indeks Jedn.
żółty – metal i plastik
DOA301A Szt.
niebieski – papier
DOA301B Szt.
czarny – odpady mieszane DOA301C Szt.
zielony – szkło
DOA301D Szt.
brązowy – BIO
DOA301E Szt.

KOSZE NA SMIECI
Z SENSOREM NO TOUCH
– kosz na śmieci do pracy bezdotykowej
z wykorzystaniem technologii czujników ruchu
– może być również obsługiwany ręcznie za pomocą przycisków
– wyjmowany wewnętrzny kosz z uchwytem i mocowaniem torby
– zdejmowana pokrywa ułatwiająca opróżnianie
– korpus wykonany ze stali nierdzewnej
– wymaga 4 baterii AA (brak w zestawie)
Rodzaj
6L
12 L
21 L
35 L
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Indeks Jedn.
DUA133A Szt.
DUA133B Szt.
DUA133C Szt.
DUA133D Szt.
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KOSZOPOPIELNICA ZE STALI
– koszopopielnica metalowa
– stal nierdzewna
– błyszcząca
– wymiary: wys. 60 cm, średnica 21 cm
Indeks
MSA102Z

Jedn.
Szt.

pomoże – doradzi – dostarczy

Kosze i worki na śmieci

WORKI NA ŚMIECI
HDPE „GROSIK”

WORKI NA ŚMIECI
EASY PACK CZARNE JN
– wykonane z folii w kolorze czarnym
– zakończone falą, która umożliwia łatwe i szczelne
zawiązanie i przenoszenie worka
Rodzaj
Indeks Jedn.
35 L / 30 szt. STA039B Op.
60 L / 26 szt. STA039A Op.

WORKI NA ŚMIECI CZARNE HDPE
– 50 szt. w rolce
Rodzaj
Indeks Jedn.
35 L
KAA096A Op.
60 L
KAA096B Op.

WORKI NA ŚMIECI HD
EASY PACK NIEBIESKIE JN
– wykonane z grubej folii w kolorze niebieskim
– zakończone falą, która umożliwia łatwe
i szczelne zawiązanie i przenoszenie worka
Rodzaj
Indeks Jedn.
35 L / 30 szt. STA040A Op.
60 L / 20 szt. STA040B Op.
120 L / 15 szt STA040C Op.

WORKI NA ŚMIECI
T-SHIRT JN
– uniwersalne worki na śmieci
dostępne w trzech wariantach
– najlepiej dopasowane do okrągłych koszy
– zapachowe
Rodzaj
Indeks Jedn.
20 L / 30 szt. STA091A Op.
35 L / 30 szt. STA091B Op.
60 L / 20 szt. STA091C Op.

WORKI NA ŚMIECI LD JN
– wyjątkowo mocne i bardzo szczelne
– niezastąpione do koszy na śmieci o dużych pojemnościach
Rodzaj
Indeks Jedn.
120 L / 25 szt. STA004B Op.
160 L / 20 szt. STA004C Op.
240 L / 8 szt.
STA004E Op.

pomoże – doradzi – dostarczy

WORKI NA ŚMIECI LD
JN ZIELONY DOM
– wykonane w 100% z tworzywa z recyklingu
– 3 warstwy wytrzymałej folii
Rodzaj
Indeks Jedn.
60 L /18 szt. wiązane STA117B Op.

Artykuły gospodarcze, higieniczne i środki czystości

– wykonane z folii w kolorze czarnym
– zawiązywane standardowo
Rodzaj
Indeks Jedn.
20 L / 50 szt. STA001A Op.
35 L / 50 szt. STA001B Op.
60 L / 20 szt. STA001C Op.

WORKI NA ŚMIECI LD
SUPER GRUBE GROSIK
– czarne, bardzo grube worki na śmieci z folii LD
– 10 szt. w rolce
Rodzaj
Indeks Jedn.
60 L
STA057B Op.
120 L
STA057A Op.
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Kosze i worki na śmieci

WORKI NA ŚMIECI CZARNE LD

Artykuły gospodarcze, higieniczne i środki czystości

– uniwersalne worki na śmieci
Rodzaj
Indeks Jedn.
120 L / 25 szt. KAA097A Op.
160 L / 10 szt. KAA097B Op.
240 L / 10 szt. KAA097C Op.

WORKI NA ŚMIECI
DO SEGREGACJI JN EP
WORKI NA ŚMIECI LD MAGNUM
FLEX & STRONG Z TAŚMĄ JN
– innowacyjne worki na śmieci Magnum
Flex & Strong z technologią tłoczenia
– niezwykle elastyczne i wytrzymałe
– wykonane w 100% z recyklingu
Rodzaj
35 L / 15 szt.
60 L / 10 szt.
120 L / 8 szt.

Indeks Jedn.
STA141A Op.
STA141B Op.
STA141C Op.

Rodzaj
brązowe 60 L / 16 szt.
niebieskie 60 L / 16 szt.
zielone 60 L / 16 szt.
żółte 60 L / 16 szt.
brązowe 120 L / 10 szt.
niebieskie 120 L / 10 szt.
zielone 120 L / 10 szt.
żółte 120 L / 10 szt.

Indeks Jedn.
STA142A Op.
STA142B Op.
STA142C Op.
STA142D Op.
STA143A Op.
STA143B Op.
STA143C Op.
STA143D Op.

Papier toaletowy, pojemnik

PAPIER TOALETOWY
JUMBO ŚREDNICA 19 CM
BIAŁY
– delikatny i przyjemny w dotyku
– długość rolki: 120 m
– papier makulaturowy posiada Certyfikat BRC CP
– 12 rolek w opakowaniu
Rodzaj
Indeks Jedn.
100% celulozy, 2-warstwowy ENA013B Op.
makulaturowy, 1-warstwowy ENA013A Op.

PAPIER TOALETOWY
JUMBO BIELONY 65%
ŚREDNICA 18 CM

Indeks
MSA083X

PAPIER TOALETOWY JUMBO
BIAŁY ŚREDNICA 18,5 CM
– celulozowy
– 2-warstwowy
– opakowanie 6 szt.
Indeks
MSA087X

Jedn.
Op.

PAPIER TOALETOWY

– makulaturowy
– 2-warstwowy
– średnica 18 cm
– długość wstęgi 135 m
– opakowanie 12 szt.
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– worki do segregacji odpadów
– worki posiadają łatwy i wygodny system
zawiązywania Easy Pack

– kolor: biały, celuloza
– ilość listków: 150
– długość rolki: 15 m
– 8 rolek w opakowaniu
Rodzaj
Indeks Jedn.
2-warstwowy ENA014A Op.
3-warstwowy ENA014B Op.

Jedn.
Op.
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Papier toaletowy, pojemnik

PAPIER TOALETOWY
ALMUSSO CAMILLA

PAPIER TOALETOWY
ALMUSSO VICUNA
– papier toaletowy 2-warstwowy
– 100% celulozy
– niezwykle miękki i wytrzymały
– długość 15 m
– 8 rolek
Indeks
MSA103X

Jedn.
Op.

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY JUMBO
– rolka o max średnicy 19 cm
– wykonany z tworzywa ABS
– zamykany na kluczyk
– okienko do kontroli ilości papieru
– wymiary: 26 x 24 x 13 cm (wys. x szer. x gł)
Indeks
Jedn.
MSA088X
Szt.

Czyściwa, ręczniki papierowe i pojemniki, chusteczki higieniczne

STOJAK NA CZYŚCIWO
PRZEMYSŁOWE PB300T
– wykonany z rur stalowych
– kolor jasno szary
– max wymiary rolki: śr. 30 cm, wys. 28 cm
– zaopatrzony w plastikową listwę
do odrywania czyściwa
Indeks
Jedn.
MSA105X
Szt.

CZYŚCIWO PRZEMYSŁOWE
CELULOZOWE
– 850 odcinków / 298 m
– 2 warstwowe
– wymiar listka 24 x 35 cm
Indeks
MSA067X

Jedn.
Szt.

CZYŚCIWO CELULOZOWE

RĘCZNIKI W ROLI
ŚREDNICA 14 CM

– 881 odcinków / 194 m
– celuloza
– 2 warstwy
Indeks
Jedn.
MSA089X
Szt.

– długość: makulaturowy 65 m
– ponacinana tuleja
– opakowanie zawiera 12 szt.
Indeks
Jedn.
MSA060C
Op.

pomoże – doradzi – dostarczy
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– papier toaletowy rumiankowy 3-warstwowy
– 100% celuloza
– bardzo mocny, miękki i wytrzymały
– z zawartością balsamu
– zapach naniesiony na tulejkę
– długość 15 m
– 16 rolek
Indeks
Jedn.
MSA104X
Op.
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Czyściwa, ręczniki papierowe i pojemniki, chusteczki higieniczne

RĘCZNIK KUCHENNY PREMIUM

RĘCZNIKI W ROLI
ŚREDNICA 19 CM

– 100% celuloza
– kolor: biały
– ilość warstw: 2 (2×18 g/m²)
– ilość listków: 50
– długość rolki: 10 m
– wysokość rolki: 220 mm
– 2 sztuki w opakowaniu
Indeks
Jedn.
ENA015X
Op.

Artykuły gospodarcze, higieniczne i środki czystości

– celuloza
– 2 warstwowy
– długość 150 m
– ponancinana tuleja
– 6 szt. w opakowaniu
Indeks
Jedn.
MSA042D
Op.
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RĘCZNIK KUCHENNY MAXI

RĘCZNIK KUCHENNY
MAXI PLUS

– wykonany z celulozy
– kolor: biały
– ilość warstw: 2 (2×18 g/m2)
– ilość listków: 300
– długość rolki: 60 m
– wysokość rolki: 220 mm
Indeks
Jedn.
ENA016X
Szt.

– wykonany z celulozy
– kolor: biały
– ilość warstw: 2 (2×18 g/m2)
– ilość listków: 500
– długość rolki: 100 m
– wysokość rolki: 220 mm
– 6 szt. w opakowaniu
Indeks
Jedn.
ENA017X
Op.

RĘCZNIK PAPIEROWY
ALMUSSO CLASSICO

RĘCZNIK PAPIEROWY
ALMUSSO MEGA STAR

– 100% celuloza
– 2-warstwowy
– długość wstęgi 10 m
– 50 listków na rolce
– 2 rolki w opakowaniu
Indeks
Jedn.
MSA106X
Op.

– 100% celuloza
– bardzo miękki i elastyczny
– długość wstęgi 20m
– 100 listków na rolce
– 2 rolki w opakowaniu
Indeks
Jedn.
MSA107X
Op.

RĘCZNIK PAPIEROWY
ALMUSSO LEMON

RĘCZNIK PAPIEROWY
ALMUSSO BOMBAA

– 100% celuloza
– 2-warstwy
– długość jednej wstęgi 20 m
– tulejka nasączona ekstraktem z cytryny
Indeks
Jedn.
MSA108X
Op.

– 100% celuloza
– 2-warstwy
– długość 100 m
– duża wytrzymałość
Indeks
Jedn.
MSA109X
Szt.
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Czyściwa, ręczniki papierowe i pojemniki, chusteczki higieniczne

RĘCZNIK ZZ
Rodzaj
1-warst., makulatura, szary, 4000 listków
1-warst., makulatura, zielony, 4000 listków
1-warst., makulatura, biały, 4000 listków
2-warst., celuloza 100%, 3000 listków

Indeks
ENA011A
ENA011B
ENA011C
ENA012A

Jedn.
karton
karton
karton
karton

POJEMNIK NA RĘCZNIKI ZZ
– pojemność: 500 listków
– zamykany na kluczyk, okienko
pozwala kontrolować stopień zapełnienia
– wymiary: 27 x 27 x 13 cm (wys. x szer. x gł.)
Indeks
Jedn.
MSA045X
Szt.

– białe
– celuloza
– 3000 listków
– ilość warstw: 2
Indeks
Jedn.
MSA092B
Op.

CHUSTECZKI
HIGIENICZNE BUNNY SOFT
– 2- warstwowe, celuloza
– 100 szt. w opakowaniu
Indeks
Jedn.
MSA082X
Op.

Mydła i dozowniki, pasta BHP, kremy do rąk
MYDŁO TOALETOWE ATTIS
– wyprodukowane na bazie naturalnych surowców
– produkt zawiera glicerynę, która dodatkowo nawilża i wygładza
skórę oraz łagodzi jej podrażnienia
Rodzaj
Milk Honey 100 g
Aleo Vera 100 g
Magic Flower 100 g
hotelowe creamy 15 g

Indeks
CHA155A
CHA155B
CHA155C
CHA085A

Jedn.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

MYDŁO TOALETOWE LUKSJA
– delikatnie pielęgnuje skórę podczas każdego mycia
– kostka 90 g
Rodzaj
bawełna i prowitamina B5
migdały i masło shea
rumianek i gliceryna

Indeks
STA101A
STA101B
STA101C

Artykuły gospodarcze, higieniczne i środki czystości

RĘCZNIKI ZZ

Jedn.
Szt.
Szt.
Szt.

MYDŁO W PŁYNIE ATTIS
– jest skutecznym środkiem myjącym,
przeznaczonym do codziennego użytku
– specjalnie dobrane,
delikatne składniki powodują,
że skóra nawet po wielokrotnym
użyciu mydła nie ulega wysuszeniu
– posiada neutralne pH
– może być stosowane
do mycia rąk oraz całego ciała
Rodzaj
mleko i miód, 400 ml z dozownikiem
oliwka i ogórek, 400 ml z dozownikiem
antybakteryjne, 400 ml z dozownikiem
orchidea, 400 ml z dozownikiem

Indeks Jedn.
CHA082A Szt.
CHA082B Szt.
CHA082C Szt.
CHA082D Szt.

pomoże – doradzi – dostarczy

Rodzaj
mleko i miód 5 litrów
oliwka i ogórek 5 litrów
antybakteryjne 5 litrów
orchidea 5 litrów

Indeks Jedn.
CHA083A Szt.
CHA083B Szt.
CHA083C Szt.
CHA083D Szt.
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Mydła i dozowniki, pasta BHP, kremy do rąk

MYDŁO W PŁYNIE LUKSJA
– nawilżające mydło w płynie
– delikatnie myje skórę dłoni, pozostawiając na nich subtelny zapach
– specjalnie dobrana formuła nawilża dłonie sprawiając,
że są one niezwykle gładkie i miękkie w dotyku

Artykuły gospodarcze, higieniczne i środki czystości

Rodzaj
mleczko z bawełny i witaminy, 500 ml z dozownikiem
płatki róży i proteiny mleka, 500 ml z dozownikiem
ogórek i aloes, 500 ml z dozownikiem
limonka i witaminy, 500 ml z dozownikiem
oliwka i jogurt, 500 ml z dozownikiem
mleczko z bawełny i witaminy, 900 ml zapas
oliwka i jogurt, 900 ml zapas

Indeks Jedn.
STA102A Szt.
STA102B Szt.
STA102C Szt.
STA102D Szt.
STA102E Szt.
STA103A Szt.
STA103B Szt.

MYDŁO W PŁYNIE
ANTYBAKTERYJNE CAREX

MYDŁO
FASHIONLINE
GLICERYNOWE

– wspiera naturalną barierę ochronną skóry zapobiegając rozprzestrzenianiu się bakterii
– delikatne składniki myjące oraz naturalny składnik
antybakteryjny skutecznie zadbają o codzienną higienę rąk
– pojemność 250 ml

– przeznaczone do mycia rąk, ciała i włosów
– do wszystkich rodzajów skóry
– posiada bardzo dobre właściwości pielęgnujące
– pojemność 5 litrów

Rodzaj
Original
Aloe vera
Sensitive

Rodzaj
białe
różowe
niebieskie

Indeks
STA104A
STA104B
STA104C

Jedn.
Szt.
Szt.
Szt.

DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE
– wykonany z tworzywa ABS
– biały
– zamykany na kluczyk
– pojemność: 0,5 litra
– wymiary: 17 x 10,5 x 12,5 cm (wys. x szer. x gł.)
Indeks
MSA052X

Jedn.
Szt.

Indeks
Jedn.
MSA031G Szt.
MSA031W Szt.
MSA031C Szt.

DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE
– biały
– zamykany na kluczyk
– pojemność: 1 litr
– wymiary: 23 x 15,5 x 12,5 cm (wys. x szer. x gł.)
Indeks
Jedn.
MSA054X
Szt.

KREM DO RĄK APPI
PASTA BHP 0,5 KG
– przeznaczona do mycia silnie zabrudzonych rąk
– zawiera substancje ścierne oraz środek nawilżający
i natłuszczający, który tworzy warstwę ochronną
zapobiegającą wysuszaniu skóry rąk
Rodzaj
Indeks
Jedn.
morska z detergentem CHA073A Szt.
cytrynowa z piaskiem
CHA073B Szt.

28

www.pwbiuro.pl

– krem do rąk z witaminami
A+E i prowitaminą B5
– zawiera silikon, lanolinę i allantoninę
– przebadany dermatologicznie
– pojemność 100 ml
Rodzaj
glicerynowo-aloesowy
glicerynowo-cytrynowy
kozie mleko z wanilią

Indeks
CHA149A
CHA149B
CHA149C

Jedn.
Szt.
Szt.
Szt.

pomoże – doradzi – dostarczy

Mydła i dozowniki, pasta BHP, kremy do rąk

KREM DO RĄK CZTERY PORY ROKU
– krem przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji skóry dłoni
– chroni skórę przed szkodliwym działaniem detergentów i środków
niszczących naturalną barierę ochronną skóry
– szybko się wchłania, zmiękcza naskórek, a jego regularne stosowanie
likwiduje suchość i szorstkość skóry
– pojemność: 130 ml
Rodzaj
cytryna
olej konopny
bawełna
aloes

Indeks Jedn.
DOA302A Szt.
DOA302B Szt.
DOA302C Szt.
DOA302D Szt.

ŻEL ANTYBAKTERYJNY DO RĄK CAREX
– s kutecznie zabija większość bakterii
oraz wirusów, nie wysuszając skóry rąk
– nie wymaga użycia wody
– wysoka zawartość alkoholu w żelu sprawia,
że błyskawicznie wysycha pozostawiając ręce przyjemnie
odświeżone bez zapachu alkoholu
– zawarta w składzie gliceryna pomaga utrzymać skórę
miękką i nawilżoną
– dozownik 50 ml
Rodzaj
Aloe Vera
Original

Indeks
STA105A
STA105B

Jedn.
Szt.
Szt.

– delikatny, antybakteryjny żel do dłoni,
wzbogacony o ekstrakt z aloesu
i witaminy A, E i F
– ma działanie antybakteryjne i wirusobójcze
– skutecznie dezynfekuje dłonie
– umożliwia zachowanie higieny na co dzień
– bardzo wydajny, szybko się wchłania i nie pozostawia
lepkiej warstwy
Indeks
CHA156A
CHA156B

– płyn na bazie alkoholu do dezynfekcji rąk,
przeznaczony do bezpośredniego stosowania
na skórę
– gwarantuje 10-krotnie lepszą ochronę rąk
w porównaniu z tradycyjnym mydłem
– przeznaczony dla osób dorosłych jak i dzieci
– stosowany bez konieczności spłukiwania,
co daje ochronę w każdym miejscu publicznym
– pojemność 500 ml
Indeks
MSA099X

ŻEL DO DEZYNFEKCJI RĄK
GOLD DROP

Rodzaj
100 ml
400 ml z pompką

PŁYN DO DEZYNFEKCJI
RĄK ANTISEPTUS

Jedn.
Szt.
Szt.

Jedn.
Szt.

PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK GOLD DROP
– powstał na bazie żelu do mycia rąk
– ma działanie antybakteryjne i wirusobójcze
– podobnie jak żel płyn jest delikatny dla skóry,
wzbogacony o ekstrakt z aloesu i witaminy A, E i F
– skutecznie dezynfekuje dłonie
– umożliwia zachowanie higieny na co dzień
– bardzo wydajny, szybko się wchłania i nie pozostawia lepkiej warstwy
– pojemność 5 L
Indeks
CHA157X

Artykuły gospodarcze, higieniczne i środki czystości

Środki do dezynfekcji

Jedn.
Szt.

PŁYN CZYSZCZĄCO-DEZYNFEKUJĄCY
GOLD DROP UNIWERSALNY
– uniwersalny płyn czyszcząco – dezynfekujący
– skutecznie dezynfekuje powierzchnie drewniane, lakierowane, ceramiczne,
z tworzyw sztucznych (w tym z PCV), ściany, glazurę, panele oraz powierzchnie
przeznaczone do kontaktu z żywnością
– produkt posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym Nr 7402/18
Rodzaj
Indeks
Jedn.
1L
CHA158A Szt.
5L
CHA158B Szt.

pomoże – doradzi – dostarczy
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Środki do dezynfekcji

DOZOWNIK ŁOKCIOWY PŁYNÓW,
ŻELI I MYDŁA RX5M

DOZOWNIK ŁOKCIOWY PŁYNÓW,
ŻELI I MYDŁA LT99

– pojemność 500 ml
– wykonany z tworzywa ABS
– mechanizm dozujący łatwy do demontażu
– możliwość regulacji dozy
– nie zamykany na kluczyk
Indeks
MSA097X

– pojemność 1 L
– wykonany z tworzywa ABS
– kolor biały
– nie zamykany na kluczyk
Indeks
Jedn.
MSA098X
Szt.

Jedn.
Szt.

Artykuły gospodarcze, higieniczne i środki czystości

Odświeżacze powietrza

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA
ELEKTRONICZNY LT107E
– automatyczne działanie co:
5; 10; 15 lub 30 min;
– opcje czasu działania:
całą dobę: dzień lub noc
– zasilanie 4 x AA
– wymiary: wys. 21 cm, szer. 8 cm, gł. 9 cm
Indeks
Jedn.
MSA110X
Szt.

WKŁAD DO ELEKTRONICZNEGO ODŚWIEŻACZA POWIETRZA
Rodzaj
KWIATOWY jaśminowo-konwaliowy
CYTRUS cytrynowo-pomarańczowy
BAHAMA ananas – grejpfrut – mango

Indeks
Jedn.
MSA058H Szt.
MSA058J Szt.
MSA058L Szt.

ZAWIESZKA ZAPACHOWA LT-749
– odświeżacz powietrza w formie
zawieszki o przyjemnym zapachu który
utrzymuje sie przez ok. 30 dni

ZAPAS GLADE
BY BRISE AUTOMATIC SPRAY
– pojemność 269 ml
Rodzaj
drzewo sandałowe i jaśmin
japoński ogród

Indeks
CHA151A
CHA151B

Jedn.
Szt.
Szt.

Rodzaj
leśna
tropik
lawenda
cytrus

Indeks
Jedn.
MSA111A Szt.
MSA111B Szt.
MSA111C Szt.
MSA111D Szt.

ODŚWIEŻACZ
DISCREET
ELECTRIC GLADE
BY BRISE
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– elektryczny odświeżacz powietrza
– zapewnia długotrwałą świeżość w pomieszczeniu
– dzięki nowoczesnej formie dyskretnie przylega do ściany,
wpasowując się w wystrój wnętrza
– umieszczony w gniazdku elektrycznym uwalnia przyjemny zapach

ZAPAS DISCREET ELECTRIC GLADE BY BRISE

Rodzaj
drzewo sandałowe z jaśminem
japoński ogród

Rodzaj
drzewo sandałowe z jaśminem
japoński ogród

Indeks
CHA095A
CHA095B

Jedn.
Szt.
Szt.

www.pwbiuro.pl

Indeks
CHA143A
CHA143B

Jedn.
Szt.
Szt.

pomoże – doradzi – dostarczy

Odświeżacze powietrza
ODŚWIEŻACZ POWIETRZA ATTIS W AEROZOLU

ODŚWIEŻACZ GLADE BY BRISE AEROS
– pojemność: 300 ml
Rodzaj
czysta świeżość
konwalia
drzewo sandałowe i jaśmin
japoński ogród
magnolia i wanilia
fresh lemon
wiśnia i piwonia

Indeks
CHA012A
CHA012D
CHA012E
CHA012F
CHA012G
CHA012H
CHA012J

Jedn.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

ODŚWIEŻACZ ŻEL GENERAL
ODŚWIEŻACZ ŻEL GLADE BY BRISE
– pojemność: 150 g
Rodzaj
Indeks
konwalia
CHA015D
japoński ogród CHA015F
citrus
CHA015G
marine
CHA015H

Jedn.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

– odświeżacz w żelu
– intensywność zapachu można kontrolować
poprzez otwieranie i zamykanie odświeżacza
Rodzaj
Indeks
Jedn.
cytrynowy
CHA108A Szt.
kwiatowy
CHA108B Szt.
lawendowy
CHA108C Szt.
wanilia
CHA108D Szt.

Artykuły gospodarcze, higieniczne i środki czystości

– odświeżacze powietrza ATTIS posiadają nowoczesną formułę 3 w 1,
która gwarantuje potrójne działanie
– neutralizuje nieprzyjemne zapachy
– ma działanie aromaterapeutyczne
– dzięki zawartości olejków eterycznych skutecznie
i na długo odświeża powietrze
– pojemność: 300 ml
Rodzaj
Indeks
Jedn.
tutti frutti
CHA080A Szt.
morski
CHA080B Szt.
leśny
CHA080C Szt.
floral
CHA080G Szt.
after rain
CHA080H Szt.
anti tobacco CHA080F
Szt.
green tea
CHA080J
Szt.

Profesjonalne środki czystości

PŁYN DO MYCIA
I DEZYNFEKCJI
POWIERZCHNI CLINEX
DEZOFAST
– profesjonalny preparat dezynfekująco-myjący o działaniu
bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym
– przeznaczony do dezynfekcji powierzchni mających kontakt
z żywnością, w miejscach użyteczności publicznej
oraz w obszarze medycznym (poza klinicznym)
– do stosowania w szpitalach, domach opieki, hospicjach,
szkołach, centrach fitness, restauracjach, kuchniach itp.
– produkt gotowy do użycia
Rodzaj
1 L ze spryskiwaczem
5L

Indeks
DOA281A
DOA281B

Jedn.
Szt.
Szt.

pomoże – doradzi – dostarczy

PIANKA DO TAPICERKI
CLINEX TEXTIL FOAM
– opóźnia osadzanie się zanieczyszczeń
oraz doskonale odświeża kolory
– do czyszczenia tapicerki
– nie wymaga spłukania
– z wygodnym atomizerem
– do biur, samochodów, pomieszczeń mieszkalnych
– pojemność: 1 L
Indeks
DOA298X

Jedn.
Szt.

www.pwbiuro.pl
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Profesjonalne środki czystości
PREPARAT DO NEUTRALIZACJI
ZAPACHÓW CLINEX
NANO PROTECT SILVER ODOUR KILLER

Artykuły gospodarcze, higieniczne i środki czystości

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA
CLINEX NUTA RELAKSU
– gotowy do użycia
– do odświeżania i neutralizacji
nieprzyjemnych zapachów
– bez dodatku alkoholu izopropylowego – nie drażni oczu
– czas efektywnego działania: 2-4 godzin
– UWAGA: nie rozpylać w powietrze! Należy aplikować
na powierzchnie zmywalne: za muszlą, w narożach
pomieszczeń, przy podłodze

– usuwa przykre zapachy pochodzenia organicznego
przez ich katalityczne utlenianie, oczyszcza
powietrze dając trwały efekt świeżości
– posiada własności permanentnego działania,
a nie tylko w chwili zastosowania
–aktywne nanocząsteczki neutralizują
całkowicie nieprzyjemne zapachy
– nie pozostawia plam
– pojemność: 1 L

Rodzaj
650 ml ze spryskiwaczem
5L

Rodzaj
fresh
green tea

Indeks
DOA247A
DOA247B

Jedn.
Szt.
Szt.

Jedn.
Szt.
Szt.

PŁYN DO MYCIA SZYB
CLINEX NANO PROTECT GLASS

PŁYN DO DEZYNFEKCJI BLATÓW
CLINEX NANO PROTECT SILVER TABLE

– do mycia szyb, kryształów, luster oraz innych
powierzchni szklanych, emaliowanych,
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 czyszczoną
powierzchnię na dłużej pozostawia czystą

– płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni
zmywalnych mających kontakt z żywnością
– przeznaczony do mycia wszelkich blatów,
stołów, urządzeń kuchennych, pojemników,
wnętrz urządzeń chłodniczych itp.
– dzięki zawartości aktywnych NANO cząsteczek
preparat niszczy bakterie, grzyby oraz zarodniki
– pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem
biobójczym nr 4103/10
– spryskiwacz o pojemności 1 L

Rodzaj
1 L ze spryskiwaczem
5L

Indeks
DOA176A
DOA176B

Jedn.
Szt.
Szt.

PŁYN DO MYCIA BLATÓW I URZĄDZEŃ
KUCHENNYCH CLINEX TABLE

Indeks
DOA177X

Jedn.
Szt.

PREPARAT DO USUWANIA
TŁUSTYCH ZABRUDZEŃ CLINEX FAST GAST

– na bazie alkoholu - szybko odparowuje i nie pozostawia smug
– uniwersalny - doskonale nadaje się do mycia gruntownego
jak również do codziennego utrzymania czystości
– do różnego rodzaju uporczywych zabrudzeń z wszelkich
urządzeń, stołów, pojemników lub do odświeżania
akcesoriów dla zwierząt (np. kuwety)
– bezpieczny dla ludzi i zwierząt
– nie wymaga neutralizowania, nie powoduje podrażnień
– spryskiwacz o pojemności 1 L

– gotowy do użycia preparat w spryskiwaczu
do usuwania wszelkiego typu tłustych
i olejowych zabrudzeń
– dzięki zdolności do emulgowania tłuszczu,
rozpuszcza silne i uporczywe zabrudzenia
olejowo-tłuszczowe, przypalone resztki jedzenia
– nie pozostawia smug i zacieków na czyszczonych
powierzchniach
– posiada przyjemny, świeży zapach
– spryskiwacz o pojemności 1 L

Indeks
DOA249X

Indeks
DOA178X

Jedn.
Szt.

PREPARAT DO MYCIA PODŁÓG
CLINEX NANO PROTECT FLORAL
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Indeks
DOA248A
DOA248B

Jedn.
Szt.

PŁYN DO MYCIA
DREWNIANYCH PODŁÓG
I PANELI CLINEX WOOD&PANEL

– preparat czyszczący o przyjemnym zapachu cytryny
do mycia posadzek odpornych na działanie wody
– dzięki zastosowaniu nanocząsteczek krzemu modyfikuje
czyszczone powierzchnie chroniąc je przed ponownym
osadzaniem się brudu
– nadaje czyszczonej powierzchni delikatny połysk
– nie pozostawia smug

– skoncentrowany płyn do mycia i pielęgnacji
podłóg wodoodpornych, zarówno drewnianych
jak i laminowanych
– nie pozostawia na mytej posadzce smug i zacieków
– pogłębia naturalny kolor, nadaje delikatny połysk
– zawiera polimer, który skraca czas wysychania
i zwiększa zdolność pochłaniania brudu
– nie nawarstwia się

Rodzaj
1L
5L

Rodzaj
1L
5L

Indeks
DOA180A
DOA180B

Jedn.
Szt.
Szt.
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DOA250A
DOA250B

Jedn.
Szt.
Szt.
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Profesjonalne środki czystości
PREPARAT DO MYCIA SANITARIATÓW
I ŁAZIENEK CLINEX W3 FORTE

– preparat o bardzo silnym działaniu przeznaczony do samoczynnego
usuwania zapieczonego tłuszczu i zadymienia
– zalecany do skutecznego czyszczenia grilli,
piekarników, rożna, rusztów oraz płyt grzewczych, kuchenek
gazowych, patelni, komór wędzarniczych, świetny do mycia szyb
kominkowych itp.
– z atomizerem do równomiernego rozpryskiwania preparatu
– nie niszczy powierzchni emaliowanych jednak nie należy stosować
na powierzchniach mało odpornych na działanie alkaliów
– UWAGA: po umyciu czyszczoną powierzchnię
należy spłukać dokładnie wodą!
– spryskiwacz o pojemności 1 L

– gotowy do użycia, kwaśny preparat w spryskiwaczu,
do gruntownego czyszczenia uporczywych zabrudzeń
w sanitariatach i łazienkach
– do stosowania na wszystkich odpornych na działanie kwasów
materiałach i nawierzchniach
– skutecznie usuwa rdzę, kamień wodny,
osady wapienne oraz resztki mydła
– szczególnie zalecany do mycia muszli klozetowych,
pisuarów, bidetów oraz umywalek
– likwiduje przykre zapachy urynowe
– spryskiwacz o pojemności 1 L

Indeks
DOA226X

Indeks
DOA179X

Jedn.
Szt.

PREPARAT DEZYNFEKUJĄCO-CZYSZCZĄCY
CLINEX W3 BACTI

ODPLAMIACZ CLINEX ANTISPOT
– preparat o bardzo skutecznym działaniu,
posiada dobre właściwości czyszczące
– poprzez miejscowe stosowanie usuwa zabrudzenia
nierozpuszczalne w wodzie
– usuwa gumę do żucia, kleje, smołę
i bitumen, tusz z kopiarki i pieczątek, wosk ze świec,
bez trudu usuwa resztki etykiet oraz żywice naturalne
– do wykładzin tekstylnych z włosia naturalnego
i sztucznego, do dywanów i mebli tapicerowanych
– pojemność: 250 ml
Indeks
DOA196X

Jedn.
Szt.

Jedn.
Szt.

– preparat o właściwościach dezynfekcyjnych
zakresie bakteriobójczym i grzybobójczym
– substancje czynne: 2,5g kwasu glikolowego/100 g
– przeznaczony do mycia powierzchni, pomieszczeń
i urządzeń sanitarnych
– również do powierzchni mających kontakt z żywnością
– wymaga spłukania wodą
– pomieszczenia, w których dokonano dezynfekcji powierzchni
nie wymagają wentylacji
Rodzaj
1L
5L

Indeks
DOA251A
DOA251B

Jedn.
Szt.
Szt.

Popularne środki czystości

Artykuły gospodarcze, higieniczne i środki czystości

PŁYN DO MYCIA GRILLI I PIEKARNIKÓW CLINEX

SERIA GOLD DROP ECO LINE
– środki czyszczące do sprzątania bez enzymów, fosforanów, chloru, tenzydów petrochemicznych, syntetycznych substancji
konserwujących, sztucznych środków zapachowych i barwiących, chemicznych detergentów i innych szkodliwych substancji,
które są odpowiedzialne za zatruwanie środowiska
– formuł oparte na wyłącznie na naturalnych składnikach i olejkach eterycznych przyjaznych dla otoczenia i skóry
– chemia gospodarcza wyrózniona oznakowaniem UE ECOLABEL – jest to oficjalne europejskie wyróżnienie, przyznawane
wyrobom przyjaznym dla środowiska, spełniającym wysokie standardy jakościowe
Rodzaj
mydło w płynie 400 ml
płyn do naczyń 500 ml
płyn do WC 1 L
płyn uniwersalny 1 L
płyn do czyszczenia kuchni 750 ml
płyn do szyb Golddrop 750 ml
płyn do mycia urządzeń sanitarnych 750 ml

Indeks Jedn.
CHA154A Szt.
CHA154B Szt.
CHA154C Szt.
CHA154D Szt.
CHA154E Szt.
CHA154F Szt.
CHA154G Szt.

pomoże – doradzi – dostarczy
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Popularne środki czystości

PŁYN DO SZYB CLIN
ROZPYLACZ
– pojemność: 500 ml
Rodzaj
standard
antypara

Indeks Jedn.
CHA005A Szt.
CHA005C Szt.

Artykuły gospodarcze, higieniczne i środki czystości

PŁYN DO SZYB WINDOW PLUS
ROZPYLACZ
– starannie dobrane, najwyższej jakości
składniki sprawiają, że płyn bardzo dobrze
myje szyby oraz lustra
– skutecznie usuwa nawet najtrwalszy,
zaschnięty brud i tłuste plamy,
a także sprawia, że czyszczona
powierzchnia pozostaje błyszcząca
bez konieczności polerowania
– składniki chemiczne płynu są nieszkodliwe
dla środowiska i ulegają biodegradacji
– pojemność: 750 ml
Rodzaj
ammonium
spring flower
lemon fresh
nanotechnologia

Indeks Jedn.
CHA050A Szt.
CHA050C Szt.
CHA050D Szt.
CHA050E Szt.

PŁYN DO SZYB
WINDOW PLUS ZAPAS
Rodzaj
ammonium 750 ml
spring flower 750 ml
ammonium 5 litrów

Indeks Jedn.
CHA059A Szt.
CHA059C Szt.
CHA060C Szt.

PŁYN DO NACZYŃ GOLD CYTRUS
– przeznaczony do mycia naczyń kuchennych
wykonanych ze szkła, metalu i tworzyw sztucznych
– skuteczne usuwa zabrudzenia z powierzchni naczyń,
jednocześnie nadając im wysoki połysk, bez smug i zacieków
– zawiera glicerynę, która chroni, nawilża i natłuszcza skórę rąk
– jest całkowicie obojętny dla środowiska
Rodzaj
1 L cytrynowy
1 L rumiankowy
1 L balsam
1 L flower
5 L cytrynowy
5 L balsam

Indeks Jedn.
CHA063A Szt.
CHA063B Szt.
CHA063C Szt.
CHA063G Szt.
CHA064A Szt.
CHA064C Szt.

PŁYN DO NACZYŃ MORNING FRESH
– skoncentrowany płyn do mycia naczyń o świeżym zapachu
– doskonale usuwa tłuszcz i zabrudzenia
– bardzo wydajny, dzięki czemu starcza na dłużej
Rodzaj
450 ml Apple
450 ml Lemon
450 ml Original
900 ml Apple
900 ml Lemon
900 ml Original
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Indeks Jedn.
STA128A Szt.
STA128B Szt.
STA128C Szt.
STA128D Szt.
STA128E Szt.
STA128F Szt.
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Popularne środki czystości
ŻEL DO NACZYŃ DIX

Rodzaj
1 L miętowy
1 L cytrynowy
5 L miętowy

Indeks Jedn.
CHA026A Szt.
CHA026C Szt.
CHA056A Szt.

Rodzaj
sensitive 500 ml
original 500 ml
apple 500 ml
apple 5 L

Indeks Jedn.
CHA166A Szt.
CHA166B Szt.
CHA166C Szt.
CHA166D Szt.

TABLETKI DO ZMYWARKI FINISH

– w opakowaniu: 115 szt.

– w opakowaniu znajduje się 50 tabletek,
które świetnie radzą sobie z czyszczeniem
zaschniętych resztek jedzenia, rozpuszczają
tłuszcze oraz wszelkiego rodzaju plam nawet
te najbardziej uciążliwe z kawy czy herbaty
– dodatkowa zawartość soli i nabłyszczacza
nadaje połysk naczyniom i pomaga spłukać
z nich resztki jedzenia

Indeks
CHA146A

Indeks
DOA252X

TABLETKI DO ZMYWARKI
FAIRY LEMON ALL IN ONE
Jedn.
Op.

Jedn.
Op.

TABLETKI DO ZMYWARKI
FINISH QUANTUM ULTIMATE
– w opakowaniu znajduje się 30 żelowych kapsułek
do zmywarek, rekomendowanych
przez wiodących producentów zmywarek
– skutecznie eliminują zabrudzenia i usuwają
uporczywe plamy oraz osady z kawy i herbaty,
dodatkowo dbając o połysk sztućców
i metalowych elementów naczyń
– kapsułki zapewniają również skuteczną ochronę
filtrów zmywarki oraz szkła i zapobiegają
osadzaniu się kamienia
– działają w niskich temperaturach
Indeks
DOA303X

Jedn.
Op.

SÓL DO ZMYWAREK FINISH

NABŁYSZCZACZ DO ZMYWAREK
FINISH
– płyn nabłyszczający Finish zapobiega
powstawaniu osadom oraz eliminuje
powstawanie zacieków na naczyniach
– dla osiągnięcia optymalnych efektów
zalecane jest stosowanie razem z tabletkami
oraz solą do zmywarek
– pojemność: 400 ml
Indeks
DOA253X

Jedn.
Szt.

ODŚWIEŻACZ
DO ZMYWARKI FINISH

– r egularne stosowanie soli chroni zmywarkę
przed osadzaniem się kamienia
– zmiękcza wodę i przeciwdziała
powstawaniu rdzy na różnych
elementach zmywarki
– zwiększa efektywność detergentów
– opakowanie 1,5 kg

– o dświeżacz do umieszczenia
w zmywarce o podwójnej sile zapachu
– w
 ydziela przyjemny zapach cytrusów
podczas otwierania i zamykania zmywarki
– działa przez czas 60 uruchomień urządzenia

Indeks
CHA087X

Indeks
DOA254X

Jedn.
Op.

pomoże – doradzi – dostarczy
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PŁYN DO NACZYŃ LUDWIK

– wysokiej jakości żel do mycia
naczyń DIX
– dzięki doskonałej formule
i precyzyjnie dobranym
składnikom charakteryzuje się
większą siłą czyszczenia od
zwykłego płynu do naczyń
– bezwzględny dla tłuszczu,
usuwa przypalenia
– piękne, nowe zapachy

Jedn.
Szt.

www.pwbiuro.pl
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TABLETKI CZYSZCZĄCE
DO EKSPRESÓW FRISCHER

Artykuły gospodarcze, higieniczne i środki czystości

PŁYN
DO CZYSZCZENIA
ZMYWARKI
FINISH REGULAR
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– poprawia działanie zmywarki
– neutralizuje nieprzyjemne zapachy
– usuwa osady z kamienia
– czyści ukryte części zmywarki
– świeży zapach
– pojemność: 250ml

– uniwersalne tabletki do ekspresów ciśnieniowych,
przelewowych oraz automatów do kawy
– idealne do czyszczenia osadów, tłuszczów
oraz pozostałości po kawie znajdujących
się w wewnętrznych elementach urządzenia
– stosowanie tabletek czyszczących pozwala
na przedłużenie żywotności ekspresu
oraz jego wydajności
– 10 szt. w opakowaniu

Indeks
DOA280X

Indeks
DOA304X

Jedn.
Szt.

ODKAMIENIACZ KAMIX
– skuteczny odkamieniacz bezpieczny dla
czyszczonych urządzeń
– zastosowanie: czajniki zwykłe
i elektryczne, zaparzacze, ekspresy
ciśnieniowe i przelewowe, inne urządzenia,
naczynia i powierzchnie gdzie powstaje
osad z wody
– zawiera kwas amidosulfonowy, kwasy
organiczne i nieszkodliwe inhibitory korozji
– opakowanie 50 g
Indeks
CHA058X

Jedn.
Szt.

Jedn.
Szt.

ODKAMIENIACZ DIX
– łagodny i ekologiczny preparat do usuwania
kamienia
– doskonale i skutecznie usuwa kamień i rdzę
z urządzeń typu: czajniki, grzałki elektryczne,
ekspresy do kawy, pralki automatyczne, zmywarki
do naczyń, żelazka, sitka pryszniców i kranów,
jak również ze zlewozmywaków, umywalek,
płytek ceramicznych oraz terakoty
– pojemność 1 L
Indeks
Jedn.
CHA125X
Szt.

KOSTKA WC DIX Z KOSZYCZKIEM
– skutecznie poprawia czystość i higienę muszli
– neutralizuje nieprzyjemne zapachy oraz doskonale
zapobiega odkładaniu się kamienia i osadu

KOSTKA WC DIX ZAPAS

Rodzaj
cytrynowa
kwiatowa
leśna
morska

Rodzaj
cytrynowa
kwiatowa
leśna
morska

Indeks Jedn.
CHA159A Szt.
CHA159B Szt.
CHA159C Szt.
CHA159D Szt.

Indeks Jedn.
CHA160A Szt.
CHA160B Szt.
CHA160C Szt.
CHA160D Szt.

KOSTKA WC DOMESTOS Z KOSZYCZKIEM

KOSTKA WC DOMESTOS ZAPAS

Rodzaj
cytrynowa
leśna
morska

Rodzaj
Indeks Jedn.
cytrynowa CHA002G Szt.
leśna
CHA002H Szt.
morska
CHA002I Szt.

Indeks Jedn.
CHA002A Szt.
CHA002B Szt.
CHA002C Szt.
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KOSTKA WC 3D DIX
– skutecznie poprawia czystość i higienę muszli
– neutralizuje nieprzyjemne zapachy oraz doskonale
zapobiega odkładaniu się kamienia i osadu

KOSTKA WC DOMESTOS POWER 5

Rodzaj
cytrynowa
kwiatowa
leśna
morska

Rodzaj
chlor
ocean
orange
pine

Indeks Jedn.
CHA144A Szt.
CHA144B Szt.
CHA144C Szt.
CHA144D Szt.

KRĄŻKI
KOLORYZUJĄCE
DO WC

KOSTKA BREF POWER AKTIV
Rodzaj
ocean
pine

Indeks Jedn.
CHA145A Szt.
CHA145B Szt.

KRĄŻKI ŻELOWE DO WC DUCK
FRESH DISCS / 6 KRĄŻKÓW
+ STARTER
– krążki aplikowane są bezpośrednio
do wnętrza muszli toaletowej,
bez konieczności ich dotykania
– ddoskonała alternatywa dla tradycyjnych zawieszek
– utrzymują się zarówno na mokrej jak i suchej
powierzchni, są łatwe w użyciu, wydajne
– zapewniają długotrwały, świeży zapach
przy każdym spłukaniu
– aplikator + 6 dawek
Rodzaj
Indeks Jedn.
lime
CHA167A Kpl.
marine CHA167B Kpl.

– krążek posiada właściwości
czyszczące, zapobiega
odkładaniu się
kamienia, daje obfitą pianę
oraz barwi wodę na intensywny
zielony lub niebieski kolor
– wystarczy na ok. 400 spłukań
– dostępny jest w dwóch wersjach
kolorystyczno-zapachowych
– zawartość 50 g
Rodzaj
Indeks Jedn.
morski
CHA126A Szt.
leśny
CHA126B Szt.

WKŁADKA ZAPACHOWA DO PISUARÓW
– wkładka jest skutecznym środkiem
utrzymania czystości i higieny w pisuarach
– pozwala utrzymywać przyjemny zapach,
a także świeżość pisuaru przez 30 dni
– idealnie dopasowuje się do pisuaru działając
także jako zabezpieczenie, które wyłapuje ewentualne
zanieczyszczenia, takie jak: gumy do żucia, papierosy,
papier czy inne śmieci
Rodzaj
Indeks Jedn.
cytrus
MSA069A Szt.
ocean
MSA069B Szt.

Artykuły gospodarcze, higieniczne i środki czystości

Indeks Jedn.
CHA161A Szt.
CHA161B Szt.
CHA161C Szt.
CHA161D Szt.

ŻEL DO WC DIX
– stosując ten produkt, zapewniają
sobie Państwo stuprocentowy
komfort użytkowania czystej
łazienki, pozbawionej
kamienia i rdzy
– specjalnie wyprofilowana butelka
ułatwia aplikację preparatu
w trudno dostępnych miejscach
– każda butelka żelu wyposażona została
w specjalną nakrętkę chroniącą przed
odkręceniem produktu przez dzieci.
– pojemność: 750 ml

– zagęszczony płyn do WC skutecznie
i szybko czyści i wybiela
– pozostawia przyjemny,
miły i świeży zapach

Rodzaj
morski
leśny
cytrynowy

Rodzaj
zielony 750 ml
niebieski 750 ml
zielony 5 litrów

Indeks Jedn.
CHA148A Szt.
CHA148B Szt.
CHA148C Szt.

pomoże – doradzi – dostarczy

PŁYN DO WC
DIX STRONG

Indeks Jedn.
CHA162A Szt.
CHA162B Szt.
CHA162C Szt.
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PŁYN WC DOMESTOS

KRET DO UDRAŻNIANIA RUR

Artykuły gospodarcze, higieniczne i środki czystości

Rodzaj
Indeks Jedn.
żółty 750 ml
CHA033A Szt.
zielony 750 ml CHA033C Szt.
zielony 1250 ml CHA033K Szt.
zielony 5 L
CHA109C Szt.

– zawartość: 500 g
Rodzaj
granulki
żel

Indeks Jedn.
CHA053X Szt.
CHA053B Szt.

ODTŁUSZCZACZ
UNIWERSALNY
DIX 750 ML
– środek do odtłuszczania silnie
zabrudzonych, tłustych powierzchni
– preparat przeznaczony
do czyszczenia okapów
kuchennych, grilli, płyt kuchennych,
mebli ogrodowych, kosiarek, silników pojazdów, rowerów, tapicerki,
usuwania plam z odzieży
– pojemność 750 ml
Indeks
CHA163X

Jedn.
Szt.

PŁYN CILLIT
KAMIEŃ I RDZA

PŁYN CILLIT
BANG SPRAY
TŁUSZCZ I SMUGI

– pojemność: 420 ml

– pojemność: 750 ml

Indeks
CHA025X

Indeks
CHA147B

Jedn.
Szt.

Jedn.
Szt.

PŁYN FLOOR UNIWERSALNY
– przeznaczony do mycia różnych powierzchni w tym podłóg:
drewnianych, lakierowanych, ceramicznych i z tworzyw sztucznych,
paneli podłogowych, kafelków ściennych, parapetów, mebli
kuchennych itp.
Rodzaj
kwiaty wiosny 1,5 L
kwiaty ogrodów 1,5 L
kwiaty gór 1,5 L
kwiaty wiśni 1,5 L
kwiat pomarańczy 1,5 L
limonka z miętą 1,5 L
kwiaty wiosny 5 L
kwiaty ogrodów 5 L
kwiaty gór 5 L
kwiat pomarańczy 5 L
limonka z miętą 5 L

Indeks Jedn.
CHA075B Szt.
CHA075C Szt.
CHA075D Szt.
CHA075E Szt.
CHA075F Szt.
CHA075G Szt.
CHA076B Szt.
CHA076C Szt.
CHA076D Szt.
CHA076F Szt.
CHA076G Szt.

PŁYN DO MYCIA AJAX FLORAL
Rodzaj
niebieski 1 L
czerwony 1 L
zielony 1 L
fioletowy 1 L
polne kwiaty 5 L
konwalie 5 L
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Indeks Jedn.
CHA023C Szt.
CHA023E Szt.
CHA023F Szt.
CHA023G Szt.
CHA128C Szt.
CHA128F Szt.
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– doskonale usuwa osady z kamienia i rdzy,
jak również różnego rodzaju brud,
tłuszcz oraz osad z mydła
– idealnie sprawdza się w przypadku mycia
armatury kuchennej oraz łazienkowej,
umywalek, kabin prysznicowych
– dokładnie czyści trudne do oczyszczenia
powierzchnie chromowane,
ze stali nierdzewnej i glazurę
– opakowanie 500 ml z rozpylaczem
Indeks
CHA152A

Jedn.
Szt.

MLECZKO DIX
PROFESSIONAL DO ŁAZIENKI
– mleczko doskonale usuwa osady z mydła
i kamienia oraz wszelkie zabrudzenia
powstające w łazience
– nowoczesna formuła produktu sprawia,
że jest on łatwy w użyciu, dzięki czemu
twoja łazienka zawsze lśni czystością
– rozpylacz znacznie ułatwia nanoszenie
mleczka na czyszczone powierzchnie
– pojemność: 500 ml
Indeks
CHA074E

Jedn.
Szt.

Artykuły gospodarcze, higieniczne i środki czystości

MLECZKO DIX PROFESSIONAL
KAMIEŃ I RDZA

MLECZKO DIX
– dzięki ulepszonej formule, zawierającej
mikrogranulki oraz aktywny składnik wybielający,
mleczko skutecznie rozpuszcza i usuwa nawet
najbardziej oporny brud, tłuszcz, przypalenia,
kamień i rdzę oraz osad z mydła
nie rysując powierzchni
– specjalny składnik chroni, nawilża
i natłuszcza skórę rąk
– zawartość: 700 g
Rodzaj
cytrynowe
active

Indeks Jedn.
CHA069A Szt.
CHA069B Szt.

MLECZKO CIF
– pojemość: 750 ml
Rodzaj
Indeks Jedn.
białe
CHA045X Szt.
żółte
CHA045Z Szt.

PŁYN FLOOR
PROFESSIONAL
– płyny do mycia i pielęgnacji podłóg z odżywczymi olejkami
– pojemność 1 L
Rodzaj
Indeks Jedn.
do drewna i paneli z olejkiem avocado
CHA164A Szt.
do drewna i paneli z olejkiem arganowym CHA164B Szt.
do paneli z olejkiem migdałowym
CHA164C Szt.
do paneli z olejkiem pomarańczowym
CHA164D Szt.

PŁYN PRONTO DO MYCIA
– pojemność: 750 ml
Rodzaj
Indeks Jedn.
do paneli i płytek CHA030B Szt.

MLECZKO DO MEBLI
GOLD WAX
– opracowane jest na bazie emulsji
silikonowo-woskowej,
dzięki czemu doskonale czyści
codzienne zabrudzenia,
m.in. plamy, ślady palców
oraz skutecznie usuwa tłuszcz i kurz
– czyszczonym powierzchniom
nadaje połysk i nie pozostawia smug
– pojemność: 250 ml
Indeks
Jedn.
CHA077X
Szt.
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PREPARAT DO PIELĘGNACJI
MEBLI I INNYCH POWIERZCHNI
GOLD WAX
– płyn doskonale usuwa wszelkie ślady
pozostawiane na meblach oraz chroni
przed ponownym zabrudzeniem
– pojemność: 400 ml
Rodzaj
Indeks Jedn.
do mebli
CHA078X Szt.
uniwersalny CHA165X Szt.
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SPRAY DO PIELĘGNACJI
MEBLI GOLD WAX
– preparaty do pielęgnacji
i nabłyszczania mebli,
który skutecznie pielęgnują
i chronią meble przed
codziennym zabrudzeniem
– czyszczonym powierzchniom nadają
połysk i nie pozostawiają smug
– pojemność: 300 ml
Rodzaj
classic
antistatic

Indeks Jedn.
CHA079A Szt.
CHA079B Szt.

PIANKA PRONTO DO MEBLI
– pojemność: 300 ml
Rodzaj
brąz classic
p/kurzowi niebieska

Indeks Jedn.
CHA020A Szt.
CHA020B Szt.

Artykuły gospodarcze, higieniczne i środki czystości

Gąbki, ścierki i rękawice

ZMYWAK UNIWERSALNY
JN ZIELONY DOM
– naturalna fibra z liści agawy i cząstek orzechów włoskich
– ergonomiczny kształt zapewniający wygodę użytkowani
– 2 szt. w opakowaniu
Indeks
Jedn.
STA111X
Op.

Indeks
STA106B

Jedn.
Op.

ZMYWAK
DO DELIKATNYCH POWIERZCHNI JN
GĄBKA DO ZMYWANIA JN
Rodzaj
5 szt.
10 szt.

Indeks
STA024X
STA024Y

Jedn.
Op.
Op.

ŚCIERECZKI DOMOWE GROSIK
– ściereczki dzięki specjalnej chłonnej
strukturze są idealne do wycierania kurzu
zarówno na sucho jak i na mokro
– niezastąpione przy wycieraniu różnych
powierzchni w całym domu:
blatów kuchennych, szafkek,
glazury, armatury, mebli
– w opakowaniu 3 szt.
Indeks
STA058X
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GĄBKA DO ZMYWANIA GROSIK
Rodzaj
10 szt.

Jedn.
Op.
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– zmywak do delikatnych powierzchni
– bardzo wytrzymały
– usuwa silne zabrudzenia nie rysując czyszczonej
powierzchni
Indeks
Jedn.
STA107X
Szt.

ŚCIERECZKI
DOMOWE
DO KURZU JN
– do wycierania kurzu na sucho i na mokro
– można prać w pralce
w temperaturze do 60°C
– rozmiar: 38 x 40 cm
– w opakowaniu 3 szt.
Indeks
Jedn.
STA009X
Op.
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ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY
JN ZIELONY DOM
ŚCIERECZKI DOMOWE
JN ZIELONY DOM
– bambus – materiał szybko odnawialny
– rozmiar 38x38 cm
– 2 szt. w opakowaniu
Indeks
Jedn.
STA113X
Op.

ŚCIERECZKI PERFOROWANE
JN ZIELONY DOM
– bambus – materiał szybko odnawialny
– bezpieczne dla środowiska – brak groźnych
substancji w czasie rozkładu
– rozmiar 35x35 cm
– 3 szt. w opakowaniu
Indeks
Jedn.
STA115X
Op.

ŚCIERECZKI UNIWERSALNE
„JAK BAWEŁNA”
–przyjemne w dotyku, miękkie i delikatne
– wykonane w 100% z wiskozy, dzięki
czemu świetnie chłoną wodę i brud
– idealnie nadają się do sprzątania kuchni,
łazienki, salonu
– mogą być używane na mokro i na sucho
– rozmiar: 34 x 45 cm
– w opakowaniu 5 szt.
Indeks
Jedn.
STA051X
Op.

ŚCIERKA NA ROLCE
JN SILVER BLOCK
–wzbogacone o jony srebra, które zapobiegają
namnażaniu się w ściereczce bakterii
–bardzo miękkie i delikatne, dzięki czemu
nie rysują czyszczonej powierzchni
–idealne do blatów kuchennych,
szafek, glazury, armatury łazienkowej
–perforacja pozwala na szybkie
i łatwe oderwanie pojedynczej ściereczki
Indeks
Jedn.
STA144X
Op.
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ŚCIERECZKI UNIWERSALNE
GROSIK
– 10 szt. w opakowaniu
Indeks
STA109X

Jedn.
Op.

ŚCIERECZKI NA ROLCE JN
– bardzo chłonne, miękkie i delikatne
– idealnie nadają się do wycierania kurzu
oraz czyszczenia na mokro
– białe ściereczki są gładkie
– kolorowe są perforowane, z grubym splotem
– rozmiar ściereczek 25 x 30 cm
– 50 szt. na rolce

Artykuły gospodarcze, higieniczne i środki czystości

– materiał pochodzący w 55%
z surowców wtórnych
– struktura 3D dla efektywniejszego
czyszczenia
– ekologiczne opakowanie z papieru
z kontrolowanych upraw drewna
(FSC MIX)
Indeks
Jedn.
STA112X
Szt.

Rodzaj
Indeks Jedn.
białe
STA056A Op.
kolorowe STA056B Op.

ŚCIERKA Z MIKROFIBRY JN SILVER LOCK
– ściereczka wzbogacona o jony srebra,
które zapobiegają namnażaniu się w ściereczce bakterii
– dzięki zastosowaniu substancji czynnej,
zachowuje świeżość na dłużej
– czyści bez użycia detergentów – tylko przy użyciu wody!
– innowacyjna struktura ultracienkich
włókien mikrofibry – 100 x cieńsza od ludzkiego włosa
– nie pozostawiają na czyszczonych powierzchniach
żadnych smug ani włókien
– może być używana zarówno na sucho jak i na mokro
Indeks
STA145X

Jedn.
Op.
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ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY
DO PODŁOGI GROSIK

ŚCIERKA
PODŁOGOWA GOLD DROP
POMARAŃCZOWA
– rozmiar: 50 x 60 cm
Indeks
Jedn.
CHA104X
Szt.

– idealnie nadaje się do mycia dużych powierzchni
w domu: podłóg, schodów oraz tarasów
– dzięki unikalnej, innowacyjnej strukturze ultracienkich
włókien mikrofibry, usuwa brud, tłuszcz i kurz znacznie
efektywniej niż tradycyjne ścierki
– nie zostawia na czyszczonych powierzchniach smug
– nadaje się do czyszczenia na sucho i na mokro
– ściereczki z mikrofibry mogą być prane w pralce w temperaturze 60°C,
ale do ostatniego płukania nie należy dodawać środków zmiękczających
Indeks
STA075X

Jedn.
Szt.

Artykuły gospodarcze, higieniczne i środki czystości

ŚCIERECZKI Z MIKROFIBRY
– umożliwiają czyszczenie powierzchni
na mokro i na sucho
– nie zostawiają na wycieranej czy polerowanej
powierzchni smug
– znakomicie nadają się do czyszczenia
szkieł okularów czy obiektywów
aparatów fotograficznych i kamer
– nadają się również do czyszczenia
ekranów telefonów, monitorów i telewizorów
– niezastąpione w każdym biurze i domu
– grubość 220 g/m2
– rozmiar: 30 x 30 cm
– opakowanie 5 szt.
Indeks
Jedn.
LEA074X
Op.

ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY
DO KUCHNI I ŁAZIENKI GROSIK

ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY
UNIWERSALNA JN
– typu frotte
– wyjątkowo chłonna, nie zostawia smug
– do czyszczenia na sucho i na mokro
Indeks
Jedn.
STA043X
Szt.

ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY
DO SZYB GROSIK

– wykonana jest z bardzo cienkich
włókien, którym zawdzięcza swoje
wyjątkowe właściwości
– usuwa brud i tłuste plamy
bez konieczności użycia detergentów
– nie pozostawia na czyszczonej
powierzchni smug
– jest wyjątkowo chłonna
– posiada właściwości antystatyczne

– dzięki specjalnej strukturze bardzo
skutecznie usuwa nawet silny brud
z szyb i framug okiennych
– jest bardzo chłonna, idealnie nadaje się
do dużych powierzchni
– nie wymaga stosowania detergentów
– nie pozostawia smug na czyszczonej
powierzchni

Indeks
STA074X

Indeks
STA076X

Jedn.
Szt.

Jedn.
Szt.

ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY
DO SZYB JN
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– innowacyjna struktura ultracienkich włókien mikrofibry usuwa brud, tłuszcz i kurz znacznie efektywniej
niż tradycyjne ścierki
– dobrze wchłania wodę i brud, łatwa do wypłukania
– nie wymaga stosowania detergentów
– nie pozostawia smug na czyszczonej powierzchni
– ściereczki z mikrofibry mogą być prane w pralce
w temperaturze 60 stopni C

ŚCIERECZKA
Z MIKROFIBRY
DO RTV I IT JN

Indeks
STA095X

Indeks
STA078X

Jedn.
Szt.
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– delikatna ścierka z mikrofibry do sprzętu RTV
– innowacyjna struktura ultracienkich
włókien mikrofibry usuwa brud, tłuszcz
i kurz znacznie efektywniej niż tradycyjne ścierki
Jedn.
Szt.
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ŚCIERECZKI NASĄCZONE
ANTYBAKTERYJNE JN

– szybko i łatwo usuwają
kurz i brud pozostawiając
świeży zapach
– doskonałe do sprzątania w całym domu,
salonie, kuchni czy łazience
– przyjemny zapach świeżości
– opakowanie 40 szt.

– do szybkiego czyszczenia i skutecznej
dezynfekcji różnych powierzchni m.in. w łazience, kuchni
– mogą być stosowane do powierzchni
mających kontakt z żywnością
– zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
nr pozwolenia na obrót produktem 4864/12
(spełnia wszystkie normy przewidziane dla produktów
bakteriobójczych) – opakowanie 40 szt.

Indeks
STA068X

Indeks
STA129X

Jedn.
Op.

Jedn.
Op.

RĘKAWICE DOMOWE JN
– dostępne w kolorze żółtym
w trzech rozmiarach:
L – duże, M – średnie, S – małe
– wykonane są z naturalnego lateksu,
wewnątrz wyściełane bawełną
– chronią dłonie przed działaniem
detergentów, brudem czy skaleczeniami
Rodzaj
L
M
S

Indeks Jedn.
STA006A Para
STA006B Para
STA006C Para

RĘKAWICE LATEKSOWE
– opakowanie 100 szt.
Rodzaj
L
M
S

Indeks Jedn.
STA007A Op.
STA007B Op.
STA007C Op.

Mopy, miotły, wiadra

MOP PŁASKI MIKROFIBRA
GRANATOWY JN
MYJKA DO OKIEN 2W1 JN
– mokra gąbka myje szybę
– strona z gumy usuwa brud i wodę
– myjkę można ustawić pod różnym
kątem względem drążka
Indeks
STA130X

Jedn.
Szt.

– uniwersalny mop wykonany z grubych frędzli
mikrofibry, dzięki czemu chłonie trzykrotnie
więcej brudu i wody niż mop z bawełny
– nie pozostawia smug ani zacieków
– skutecznie usuwa brud z każdego rodzaju podłóg:
drewnianych, kamiennych, z paneli i terakoty
Rodzaj
Indeks Jedn.
mop z kijem
STA096A Kpl.
wkład do mopa STA096B Szt.

MOP PŁASKI TYPU KLIPS

MOP PŁASKI TYPU KIESZEŃ

– wymiary wkładu 40 x 13 cm
Rodzaj
Indeks Jedn.
mop 40 cm z kijem alu
KAA092A Kpl.
wkład bawełna pętelkowa
KAA092B Szt.
wkład mikrofibra pętelkowa KAA092C Szt.

– wymiary wkładu 40 x 13 cm
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Rodzaj
mop 40 cm z kijem alu
wkład bawełna pętelkowa
wkład mikrofibra pętelkowa

Artykuły gospodarcze, higieniczne i środki czystości

ŚCIERECZKI
NASĄCZONE
UNIWERSALNE JN

Indeks Jedn.
KAA093A Kpl.
KAA093B Szt.
KAA093C Szt.
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KOŃCÓWKA
DO MOPA PASKOWA
– nadaje się do zmywania
każdego rodzaju podłogi
– czyści skutecznie nie pozostawiając smug
– doskonale wchłania wodę
– dostosowana do większości kijów
dostępnych na rynku
Indeks
Jedn.
STA086X
Szt.

KOŃCÓWKA
SZNURKOWA MEGA
DO MOPA

Artykuły gospodarcze, higieniczne i środki czystości

Indeks
STA031X

Jedn.
Szt.

WIADRO DO MOPA
Z WYCISKACZEM 10L GROSIK
Indeks
STA139X

Jedn.
Szt.

KOŃCÓWKA PASKOWA
DO MOPA JN
– wykonana z długich pasków
bardzo chłonnego materiału
– nadaje się do każdego rodzaju podłóg

KIJ DO MOPA JN

Indeks
STA131X

Indeks
STA133X

Jedn.
Szt.

MOP PASKOWY Z KIJEM JN

WIADRO DO MOPA
Z WYCISKACZEM 12L JN

– klasyczny mop wykonany z długich
pasków bardzo chłonnego materiału
– nadaje się do każdego rodzaju podłóg

– pasuje do wszystkich mopów
tradycyjnych dostępnych na rynku
– bardzo wytrzymałe

Indeks
STA132X

Indeks
STA134X

Jedn.
Szt.

Jedn.
Szt.

Jedn.
Szt.

WÓZEK
DO SPRZĄTANIA SCP50
– stelaż z tworzywa na kółkach
– 2 wiadra 25 L
– wyciskarka do mopa
– wymiary: 85 x 73 x 42 cm
Indeks
Jedn.
MSA093X
Szt.
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– tradycyjna miotła w komplecie z trzonkiem
– włosie szczotki jest syntetyczne i posiada
rozszczepienie na końcach włókna, co poprawia
skuteczność w zbieraniu śmieci i kurzu
– mix kolorostyczny
Indeks
DOA305X

Jedn.
Szt.

MIOTŁA DREWNIANA
Z NATURALNEGO WŁOSIA Z KIJEM
– wykonana z włosia naturalnego z niewielką
domieszką włosia syntetycznego
– szerokość 30 cm
Indeks
KAA071A

Jedn.
Szt.

SZUFELKĄ ZE ZMIOTKĄ
ANNA ZARADNA MIX KOLORÓW

MIOTŁA ULICÓWKA Z KIJEM
Rodzaj
40 cm
60 cm

Indeks Jedn.
KAA090A Szt.
KAA090B Szt.

MIOTŁA I SZUFELKA LENIUCH
Z TRZONKAMI ANNA ZARADNA
– zestaw złożony ze szczotki i szufelki
– szufelka posiada długi trzonek, dzięki któremu
nie ma potrzeby schylania się podczas zamiatania
– zmiotka wykonana z syntetycznego włosia w plastikowej
oprawie, ze specjalnym rozszczepieniem na końcach włókna,
poprawiającym skuteczność zamiatania
– szufelka zakończona gumą
– długość 24 cm, szerokość 20 cm
– mix kolorów
Indeks
DOA282X

Jedn.
Kpl.

– zmiotka posiada syntetyczne włosie, rozszczepione
na końcach, więc bardzo dobrze poradzi sobie
z drobnymi elementami, kurzem, brudem i pyłem
– oprawa zmiotki plastikowa
– szufelka ma gumową końcówkę, która zapewnia
dokładne przyleganie do czyszczonej powierzchni
i poprawia elastyczność sprządania
– mix kolorostyczny
Indeks
DOA306X

Jedn.
Kpl.

SZCZOTKA ŻELAZKO
ANNA ZARADNA
– wyśmienicie sprawdzi się do szorowania
mocno zabrudzonych powierzchni
– posiada syntetyczne włosie i plastikową oprawę
– uchwyt o wyprofilowanym kształcie
ułatwia trzymanie szczotki w ręki
– długość 6,5 cm, szerokość 15,2 cm
– mix kolorów
Indeks
DOA283X

Artykuły gospodarcze, higieniczne i środki czystości

MIOTŁA DOMOWA
ANNA ZARADNA MIX KOLORÓW

Jedn.
Szt.

SZCZOTKA WC STAL

– biała, tworzywo sztuczne

– wysokość 39 cm
– średnica tuby 8 cm
– materiał: stal nierdzewna

Indeks
KAA098X

Indeks
MSA100X

SZCZOTKA WC PLASTIK
Jedn.
Szt.
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Jedn.
Szt.
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