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Riva tekuté mýdlo
antibakteriální
Tekuté mýdlo s glycerinem a extraktem z rozmarýnu šetrně
myje ruce a zanechává pokožku vláčně hebkou a svěží. Parfemace
rozmarýn a fialky.

Platnost letáku od 7.9.2022

do 15.1. 2023

nebo do vyprodání zásob

AUTHENTIC AiRMEN
pánské sprchové gely
& šampony
I pro muže jsou vůně důležité a právě proto jsme pro ně připravili
jedinečné sprchové gely & šampóny 2 v 1 s autentickými a originálními
vůněmi. Úžasná vůně posiluje psychiku, osvěží a nadlouho dodá sílu
a energii. Vyvážené složení nabité aktivními látkami bez parabenů hydratuje a vyživuje pokožku i vlasy a je vhodné pro každodenní použití.
Balení: 400 ml.

Cena již od

47,30

57,20 s DPH

bez
DPH

Cena bez DPH

47,60

Obj. číslo
DRT6744
DRT6745
DRT6746
DRT6747

Cena s DPH

Obj. číslo
DRZ31515
DRZ31517

Objem
500 ml
5 000 ml

Cena bez DPH
47,30
144,40

57,60

Cena s DPH
57,20
174,70

Provedení
Raw Spice
Ice Clove
Sour Pulp
Wild Leaf

Parfemace
směs koření
hřebíček
citrusové plody
himalájské dřevo

AUTHENTIC toya
AROMA sprchové gely

Mitia Family tekuté mýdlo
Kvalitní tekuté mýdlo s glycerinem a přírodními extrakty
zaručuje dokonalé mytí pokožky. Vhodné k doplňování zásobníků.
Poskytne tu nejlepší péči o Vaši pokožku, kterou
zanechá hebkou a vláčnou.
Balení: 5000 ml

Osvěžující sprchové gely nabízíme s řadou originálních autentických
vůní, jako jsou brusinka, červený meloun, limetka, zázvor, asijská hruška
a mnoha dalších. Jemné složení bez parabenů je vhodné pro každodenní
použití a díky bohaté pěně a svěží vůni se sprchování stává opravdovým
zážitkem.
Objem: 400 ml

Cena bez DPH

111,30

Cena bez DPH

47,60

Cena s DPH

Provedení
Jablko
Jarní květy
Oceán

Barva
Zelená
Růžová
Modrá

134,70

Obj. číslo
DRT8958
DRT8959
DRT8960

Cena s DPH

57,60

Obj. číslo
DRT6531
DRT6533
DRT6536
DRT6537
DRT6842

Tekuté mýdlo Mitia
Authentic Toya Aroma
Osvěžující tekutá mýdla v řadě originálních autentických vůní. Dokonalá kombinace jemných osvěžujících ovocných vůní, jemné složení bez
parabenů, šetrné k namáhané pokožce rukou, dělají z tohoto výrobku
ideální mýdlo pro každodenní použití.
Balení: 400 ml v lahvičce s dávkovačem.

ISOLDA GREEN TEA
Pevné krémové mýdlo určené ke každodennímu používání. Svěží
parfemace Green Tea ho řadí do kategorie luxusních mýdel. Krémová
konzistence zanechává příjemný pocit. Obsah rostlinných a minerálních
olejů zároveň zajišťuje dermálně velmi příznivé vlastnosti k pokožce.

Cena bez DPH

Parfemace
Ice lime & lemon
Cranberries & nectarine
Red watermelon
Grapes & grapefruit

Obj. číslo
DRT6593
DRT6590
DRT6591
DRT6592

Parfemace
Ice lime & lemon
Cranberries & nectarine
Red watermelon
Grapes & grapefruit
Black Cherry

47,60
Cena s DPH

57,60

Obj. číslo

DRH300GT
Cena bez DPH

10,50
Cena s DPH

12,70

Krém na ruce ISOLDA 100 ml
Isolda Aloe Vera s D‑panthenolem
Vyvážený krém s vynikajícími vlastnostmi vzniklý spojením dvou účinných
látek extraktu z aloe a D‑panthenolu. Díky zvýšenému 5% obsahu aloe
a D‑panthenolu má krém výborné regenerační a ochranné vlastnosti,
dobře se vstřebává a zanechává pokožku jemnou a vláčnou.
Isolda oliva s čajovníkovým olejem
Krém, ve kterém se vzájemně spojují dvě významné aktivní látky, olivový
olej a čištěná čajovníková silice. Olivový olej zjemňuje pokožku a čajovníková silice přispívá k jejímu zklidnění. Krém díky svému složení napomáhá
regeneraci pokožky.

CORONA - antivir na ruce
Bezoplachová dezinfekce rukou. Fungicidní, baktericidní a virucidní účinnost (např. Coronaviry – SARS, MERS, COVID-19; virus chřipky; hepatitidu
B, C; virus klíšťové encefalitidy a další). Účinnost testována dle ČSN EN
14476+A2, 13727+A2, 13624.
Použití maximálně 10 x denně.

Isolda heřmánek s arganovým olejem
Jemný krém na ruce, který spojuje zklidňující vlastnosti heřmánku se
zvláčňujícími a vyživujícími vlastnostmi arganového oleje. Krém se snadno
vstřebává a zanechává pokožku jemnou a vláčnou. Pro každodenní použití.

Cena již od

157,20

Cena již od

18,60

22,50 s DPH
Název

Obj. číslo

Isolda Aloe Vera s D panthenolem
Isolda oliva s čajovníkovým olejem
Isolda heřmánek s argonovým olejem

DRH27
DRH271
DRH275

Cena bez
DPH
19,40
18,60
18,60

Cena
s DPH
23,50
22,50
22,50

bez
DPH

190,20 s DPH

bez
DPH

Obj. číslo
DRZ31717
DRZ31707

Objem
500 ml
5 000 ml

Cena
157,20
728,00

Cena s DPH
190,20
880,90

Mycí a čistící
prostředky

Solvina PRO abrazivní

Solvina Industry
Ekonomická varianta pilinové mycí pasty na ruce. Složky na bázi přírodních materiálů pomáhají čistit pokožku hluboko do pórů. Obsahuje glycerin,
který příznivě působí na pokožku, zanechává ji hebkou a svěží. Citrusová
parfemace.

Obj. číslo

DRZ30492
Cena bez DPH

32,80

Obj. číslo

DRZ30466

Tekutá mycí pasta na ruce s obsahem aloe vera
pro ještě vyšší ochranu pokožky.
- jemné abrazivum zvyšuje mycí efekt
- silný odmašťovací účinek, odstraňuje odolné nečistoty
- bez silikonů a rozpouštědel
- vhodná i do dávkovačů
- citrusová parfemace
- hmotnost 450 g

Cena s DPH

39,70

Cena bez DPH

28,80
Cena s DPH

34,90

Solvina Mio Universal

Real Classic

Kvalita prověřená statisíci spokojených uživatelů. Bestseller mezi mycími
prostředky. Univerzální tekutý čisticí prostředek vhodný pro mytí a odstranění
špíny z nenasákavých povrchů, zejména čištění kovových a smaltovaných
ploch, hygienické keramiky. Je vhodný také k mytí silně znečištěných rukou –
spolehlivě odstraní tuky, oleje, dehty, pryskyřice, inkousty, saze, tiskařskou
barvu, atd. Díky obsahu zvláčňujících přísad nevysušuje pokožku.
Balení: 600 g

Tekutý čisticí prostředek s abrazivní přísadou. Bez velké fyzické námahy
umyje i silně ušpiněné povrchy, které nelze očistit běžným způsobem. Mechanický účinek usnadňuje odstranění hrubé nečistoty - starších připálenin, zaschlé
špíny apod. Vedle tradičního širokého použití v domácnosti získává přípravek
díky své všestrannosti a účinnosti stále větší spektrum užití v úklidových
firmách a průmyslu. Je vhodný na čištění všech nenasákavých povrchů.
Obj. číslo
Balení: 600 g
DRZ30018

Obj. číslo

DRZ30047

Cena bez DPH

43,80

Cena bez DPH

42,40

Cena s DPH

53,00

Cena s DPH

51,30

Krystal na nádobí
Lemongrass

Jar
V roce 1955 spatřil světlo světa a od té doby nás mytím nádobí provází
Jar, který stále prochází inovacemi, díky čemuž může směle konkurovat
nejmodernějším mycím prostředkům. Jar na nádobí se svým koncentrovaným
složením, silnými čisticími účinky a příjemnou vůní snadno zbaví nádobí mastnoty, veškerých nečistot a dodá mu lesk. Tekutý prostředek Jar na nádobí
je dermatologicky testován, vytváří bohatou pěnu, která efektivně nádobí
odmašťuje, aniž by poškozovala pokožku vašich rukou.
Ilustrativní foto, dodáváme v mixu vůní.

Přípravek na nádobí s příjemnou vůní fantazijního typu citronové trávy.
Dokonale myje také nádobí z nerezu a skla. Vyznačuje se vysokou pěnivostí a
vysokým mycím účinkem. Obsahuje aktivní látku k ochraně pokožky. Prostředek
absolvoval talířové testy s mimořádnými výsledky.

Cena již od

Cena již od
Balení
450 ml
900 ml

Obj. číslo
DRM020
DRM02

Cena bez DPH Cena s DPH
37,20
45,00
58,70
71,00

37,20

45,00 s DPH

35,20

bez
DPH

42,60 s DPH

bez
DPH

Balení
750 ml
5000 ml

Obj. číslo
DRM07
DRM075

Cena bez DPH Cena s DPH
35,20
42,60
193,00
233,50

LARRIN Čistič Kera čistič na
sklokeramické desky

SIDOLUX Universal Soda
Power Fresh Lemon
Vynikající univerzální čistící prostředek se svěží, příjemnou vůní citrónu. Díky tomuto produktu budete obklopeni čistotou a povzbuzující vůní
citrónu ještě dlouho po skončení úklidu. Díky unikátnímu systému Soda
Power, který je součástí prostředku a jehož působení změkčuje vodu,
odstraňuje Sidolux velmi rychle nečistoty z veškerých omyvatelných
povrchů. Produkt se stal synonymem čistoty a krásné vůně, která se
rozhostí po úklidu všech prostor.

Kera‑čistič ošetřuje a čistí sklokeramické varné desky a chrání je před
poškozením připálenými pokrmy s vysokým obsahem cukru. Pravidelné používání Kera‑čističe ulehčí údržbu a zachová varnou desku stále jako novou.
Použití:
Hrubé nečistoty odstraňte škrabkou na sklo nebo přípravkem Nerez‑čistič.
Kera‑čistič důkladně protřepejte a naneste na papírový ubrousek, rozetřete na suchou a chladnou varnou desku. Čistým ubrouskem rozleštěte tak,
aby na celé desce vznikla průhledná a rovnoměrná ochranná vrstva.
Balení: 200 ml

Obj. číslo

DRU5007
Cena bez DPH

79,40
Cena s DPH

96,10

Cena již od
Balení
1l
5l

Obj. číslo
DRLSIFL
DRLSIFL5

Cena bez DPH Cena s DPH
46,10
55,80
188,90
228,60

46,10

55,80 s DPH

bez
DPH

Sidolux Professional
na kuchyně aktivní pěna

SIDOLUX Universal Soda
Power Marseilles Soap

Prostředek, určený k udržení každodenní čistoty v kuchyních. Snadno
a účinně odstraňuje nečistoty typické pro kuchyně. Je vhodný pro čistění
digestoři, kuchyňských skříněk, chromniklových povrchů, keramických povrchů, povrchů z lakovaného dřeva a dalších voděodolných povrchů. Účinně
odstraňuje zaschlé zbytky jídla, nečistoty, mastnotu. Prostředek vytváří
aktivní pěnu, která delší čas působí na čištěný povrch. Zanechává příjemnou
svěží ovocnou vůni. Prostředek je vhodný na čištění ploch přicházejících do
kontaktu s potravinami. Nepoškozuje čištěný povrch.
Balení: 500 ml

Obj. číslo

DRLSIPKU

Velmi oblíbený univerzální čisticí prostředek s bohatou, a přitom jemnou
vůní marseillského mýdla s lehkým nádechem heřmánku a jasmínu. Jednoduchost použití a dokonalé čistící schopnosti jsou podtrženy příjemnou vůní,
která vydrží v uklízeném prostoru ještě dlouho po úklidu. Díky unikátnímu
systému Soda Power, který je součástí prostředku a jehož působení změkčuje vodu, odstraňuje Sidolux velmi rychle nečistoty z veškerých omyvatelných povrchů. Produkt se stal synonymem čistoty a krásné vůně, která se
rozhostí po úklidu všech prostor.

Cena bez DPH

36,60
Cena s DPH

44,30

AKCE
LAW
ODMĚNA
PRO VÁS

Cena již od
Balení
1 litr
5 litrů

Obj. číslo
DRLSIM
DRLSIM5

Cena bez DPH Cena s DPH
46,10
55,80
188,90
228,60

46,10

55,80 s DPH

Získejte tento skvělý prostředek ve
speciálním balení 500 ml + 250 ml
zdarma.

bez
DPH

Real proti prachu
Leštící prostředek, který velmi šetrně ošetřuje všechny druhy nábytku,
zabraňuje nadměrnému vysychání dřeva a laminátových desek. Dodává
povrchům vysoký lesk.
Balení: 400 ml.

Sidolux M proti prachu
CLASSIC
Sidolux M proti prachu je možné použít na dřevo, mdf, plast,
lakované povrchy, nerez a sklo. Díky nové formuli také zaceluje
póry materiálů a zabraňuje tak aktivně usazování prachu.
Výborný je na každodenní použití na pracovní desky, pracovní
stoly a další takto namáhané povrchy. Prostředek má velmi
příjemnou vůni, kterou ucítíte ještě dlouho po skončení úklidu.
Balení: 400 ml

Obj. číslo

DRZ406003
Cena bez DPH
Obj. číslo

DRLSIMCL
Cena bez DPH

57,60
Cena s DPH

69,70

72,20
Cena s DPH

87,40

Mycí prostředky,
sanitární hygiena

Sidolux Expert Ochranný lesk
na podlahy, PVC, linoleum,
dlažba

Krystal na podlahy

Speciální prostředek pro ochranu a péči o povrchy a podlahy. Jedná se
o samoleštící ochrannou vrstvu z polymerů, kterou velmi rychle a jednoduše aplikujete sami.
Tento speciální prostředek vytvoří nejen perfektní lesk, navíc chrání danou
podlahu před mechanickým poškozením, vyblednutím barev, poškrábáním
a také před rychlým opětovným znečištěním. Přípravek je vhodný pro aplikaci doma, v práci, ve školách či školkách apod… Prostředek Sidolux Expert
Lesk nemá žádnou vůni.

Cena již od

31,60

bez
DPH

38,20 s DPH

Provedení
750 ml
5 litrů kanystr

Cena již od
Balení
750 ml
5 litrů

Obj. číslo
DRLSIELP
DRLSIELP5

Cena bez DPH
99,60
597,40

99,60

Cena s DPH
120,50
722,90

120,50 s DPH

bez
DPH

DRLSIWL
Cena bez DPH

37,70
Cena s DPH

45,60

Moderní čistič zrcadel, skel a obkladů využívající nanotechnologii. Nezanechává šmouhy, vytváří na čištěném povrchu vysoký lesk. Díky technologii
NANO EFEKT prostředek vytváří ochranný film po prvním použití. Zamezuje
tvorbu zamlžení povrchu čištěné plochy.
Balení: 500 ml

Obj. číslo

DRU1414
Cena bez DPH

65,40

Obj. číslo
DRM8
DRM85

Cena bez DPH
31,60
170,80

Cena s DPH
38,20
206,70

Sidolux Window Nano - Code Lemon

Obj. číslo

LARRIN NANO Čistič skel,
zrcadel a obkladů

Přípravek na podlahu pro dokonalé čištění a ochranu všech
nesavých povrchů včetně plovoucích podlah. Mytí podlah beze
šmouh s efektem lesklých ploch. Vhodné i pro plovoucí podlahy
a na veškeré druhy nesavých materiálů. Snížená pěnivost
a příjemná pomerančová vůně.

Čistá a průzračná okna s osvěžující vůni citronu. Díky nano technologii
okna umytá tímto prostředkem zůstanou čistá dvakrát déle, než při užití
jiného prostředku. S obsahem alkoholu, snadno odstraňujícího z oken
veškeré nečistoty bez zanechání šmouh. Technologie Nano Code vytváří na
povrchu skla neviditelnou vrstvu, která působí proti usazování nečistot, déšť
po ní stéká rovnoměrně a nezůstávají na skle zaschlé kapky vody.
- dokonale myje a čistí
- nezanechává šmouhy
Získejte tento skvělý
AKCE
- snadno se aplikuje
LAW
prostředek ve speciálním
- je založen na technologii Nano Code
balení
500
ml
+
250
ml
ODMĚNA
- působí proti usazování nečistot
PRO VÁS
zdarma.

Cena s DPH

79,10

LARRIN NANO Čistič
koupelna

Real na koupelny
Čistí a ošetřuje všechny druhy moderních ploch v domácnosti. Obsahuje
nanočástice oxidu křemičitého, které vytvářejí na povrchu ochrannou vrstvu odpuzující vodu a nečistoty, což usnadňuje údržbu a prodlužuje životnost
povrchu.
Balení: 550 g
Obj. číslo

Moderní čistič koupelny využívající nanotechnologii. Odstraňuje usazeniny, rez a vodní kámen ze všech povrchů včetně akrylátových van a sprchových koutů. Nezanechává šmouhy, vytváří vysoký lesk. Vytváří ochranný
film již po prvním použití. Pravidelné používání zabraňuje usazování vodního
kamene a nečistot, čímž je zajištěna snadnější údržba a čištění.
Balení: 500 ml

DRZ30275
Cena bez DPH

66,40

Obj. číslo

Cena s DPH

DRU1416

80,30

Cena bez DPH

65,40
Cena s DPH

79,10

Sidolux Professional
koupelna - aktivní pěna
Je určený k udržení hygienické čistoty v koupelnách. Díky speciální receptuře snadno a účinně odstraňuje vodní kámen, zbytky mýdla a jiné nečistoty
z vodovodních baterií, sprchových zástěn, umyvadel, van. Prostředek vytváří
aktivní pěnu, která delší čas působí na čištěný povrch. Zanechává příjemnou
svěží ovocnou vůni.
AKCE
LAW
ODMĚNA
PRO VÁS

Získejte tento skvělý prostředek
ve speciálním balení 500 ml
+ 250 ml zdarma

LARRIN NANO WC Čistič

Obj. číslo

DRLSIPK
Cena bez DPH

36,60
Cena s DPH

44,40

Obj. číslo

DRU1418

Důkladně a šetrně odstraňuje usazený vodní kámen. Vytváří ochranný
film po prvním použití. Pravidelné používání zabraňuje usazování vodního
kamene a nečistot a usnadňuje tak údržbu a čištění WC.
Balení: 750 ml

Cena bez DPH

57,90
Cena s DPH

70,10t

Dr. DEVIL WC PUSH
PULL GEL
Novinka v naší nabídce, absolutně hygienický WC závěs bez košíku plného bakterií, virů a nečistot, to je Dr. DEVIL PUSH PULL GEL. První WC závěs
bez košíku. Svěže voní, čistí a preventivně působí proti usazování vodního
kamene. Jednoduchá, naprosto hygienická aplikace pod okraj mísy, žádné
výměny prázdných košíčků, žádné doplňování.

Hit WC čistič
Gelový prostředek na odstranění rzi, vodního kamene, zbytků mýdla,
močových usazenin a pachů. Hustý gel působí i pod vodní hladinou.
Balení: 750 g

Balení 2 x 20 g
Provedení
Lemon fresh
Polar Aqua
Sunset Blossom

Obj. číslo
DRT6805
DRT6806
DRT6807

Cena bez DPH
47,10
47,10
47,10

Cena s DPH
57,00
57,00
57,00

Balení 4 x 20 g
Provedení
Lemon fresh
Polar Aqua
Sunset Blossom

Obj. číslo
DRT6808
DRT6809
DRT6810

Cena bez DPH
75,90
75,90
75,90

Cena s DPH
91,80
91,80
91,80

Cena bez DPH

Cena již od

47,10

57,00 s DPH

bez
DPH

36,40
Cena s DPH

44,00

Provedení
Lemon
Fresh

Obj. číslo
DRZ30582
DRZ30583

LARRIN WC Pissoir deo
(tuba) 900 g

Dr. DEVIL WC BICOLOR
5BALL 3x35g

Čistící a dezodorační přípravek pro sanitární zařízení určený ke vkládání do pisoárů zejména k užití v komunální hygieně. Zabraňuje tvorbě
usazenin a slouží k dezodoraci prostor WC. Obsahuje vysoce účinné
složky, které odstraňují nečistoty a zabraňují tvorbě usazenin i na špatně
přístupných místech. Neobsahuje fosfáty ani paradichlorbenzen. Při
každém spláchnutí se uvolní účinné látky a vůně.

Závěs do WC mísy voní, čistí a preventivně působí proti usazování
vodního kamene.

Cena bez DPH

Cena bez DPH

Provedení
Lemon fresh
Natur fresh
Polar Aqua
Sunset Blossom

Obj. číslo
DRT6467
DRT6468
DRT6466
DRT6469

59,20
Cena s DPH

71,60

245,00
Cena s DPH

296,50

Provedení
Borovice
Oceán
Citrus

Obj. číslo
DRU1046
DRU1312
DRU1349

Desinfekce, papírová hygiena,
ochranné pomůcky

Sanytol univerzální sprej 500
Čistič bez chlóru, s trojím účinkem-bakteriálním, fungicidním a virucidním. Čistí
a dezinfikuje všechny materiály a plochy a ničí mikroby. Účinné proti SARS-CoV2
podle normy EN 14476 (1 min.). Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před
použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Savo original 4 kg
Tekutý dezinfekční přípravek, účinný na dezinfekci užitkové vody (bazény,
studny) a většiny omyvatelných povrchů. Spolehlivě likviduje bakterie, viry,
řasy a houby. Odstraňuje až 99,9 % bakterií a virů.

- vhodný pro úklid a dezifenkci kuchyní, toalet i sanitárních zařízení, sifonů apod.
- biologicky odbouratelný
- neobsahuje chlór
- jemná vůně eukalyptu
- nezanechává skvrny
- objem: 500 ml

Balení 4 kg
Obj. číslo

DRS354

Obj. číslo

129,00

Cena bez DPH

DRSM42631200

Cena bez DPH

77,80

Cena s DPH

156,10

AKCE
LAW

Cena s DPH

94,10

ODMĚNA
PRO VÁS

CORONA - antivir na plochy

K nákupu 2 čističů přidáme skvělý
sprej Sanytol proti roztočům
300 ml.

Multifunkční utěrka 1 vrstvá

Bezoplachový čisticí přípravek s 75 % obsahem ethanolu a kyselinou
citronovou. Vhodný pro čištění různých omyvatelných ploch a předmětů
v domácnosti i průmyslu. Lze použít i v potravinářství a zdravotnictví. Účinnost testována dle ČSN EN 14476+A2, 13727+A2, 13624, 13697.

Utěrky pro všestranné využití s extrémní savostí tekutin, olejů, tuků atd.
Lze je používat opakovaně (namáčet, sušit), bez ztráty vlastností. Nelze prát
v pračce. Role bez dutinky. Utěrky je možné tahat zevnitř nebo odmotávat.
Šíře role: 17 cm
Počet útržků: 110

Obj. číslo

HROLEM
Cena bez DPH

Cena již od

153,10
Balení

Obj. číslo

500 ml
5 000 ml

DRZ31730
DRZ31709

Cena bez
DPH
153,10
590,20

185,30 s DPH

Cena s DPH

bez
DPH

60,90
Cena s DPH

73,70

185,30
714,10

Papírový ručník v roli
Tork Matic Advanced, jemný,
bílý, H1

Rukavice jednorázové vinyl

Dvouvrstvé jemné papírové ručníky v roli Tork Matic v kvalitě Advanced
s ražbou šedých lístků. Technologie výroby TAD‑sušení horkým vzduchem
‑zajišťuje pevnou strukturu a velmi dobrou absorpci, což poskytuje dokonalé
a příjemné utírání rukou. Role jsou vhodné do zásobníku na papírové ručníky
v roli Tork Matic®. Díky výdeji po jednom útržku šetří čas a snižuje spotřebu.
Parametry: návin 150 m na roli, průměr role 19 cm, šířka 21 cm.
Balení: 6 rolí

Jednorázové vinylové rukavice nepudrované. Neobsahují latex, vhodné i pro
krátkodobý styk s netukovými potravinami.
Balení 100 ks (50 párů)
Cena bez DPH

97,00
Velikost
M
L

Cena s DPH

Obj. číslo
ZARM100
ZARL100

117,40

Obj. číslo

T290067

1520,00

ODMĚNA
PRO VÁS

Cena s DPH

1839,20

CXS ZORO WINTER

K nákupu 3 kartonů (18 rolí)
těchto skvělých ručníků Vám
přidáme zásobník na role
Tork Matic®.

AKCE
LAW

Cena bez DPH

Zateplené kombinované zimní rukavice s podšívkou. Vhodné
pro práce v chladném počasí v suchém prostředí.
Velikost: 9“,11“
Balení: 1 pár

Utěrky v roli recykl
Utěrky v roli poslouží k osušení a utření rukou, stolu, nářadí, podlahy…
Mají příjemný povrch, dobře sají vodu i mastnotu, nezanechávají chloupky,
vhodné i pro alergiky a osoby s citlivou pokožkou. Bílé, 2 vrstvé utěrky,
zjemněné ražbou, která zajistí větší savost a měkkost a současně zachytí
mechanické nečistoty. Utěrky jsou použitelné v odvíječi i bez něj. Průměr
dutinky 60 mm.

Cena bez DPH

58,20
Velikost
9
11

Cena s DPH

Obj. číslo
CA370000600009
CA370000600011

70,40

Cena již od

Toaletní papír Primasoft 400

41,40
50,10

bez
DPH

s DPH

Toaletní papír, vyrobený ze 100 % recyklovaného papíru,
jednovrstvý šedý. Šíře role 90 mm, návin 34,4 metrů.
Balení: 32 rolí. Cena uvedena za 1 balení, tj. 32 rolí.

Cena bez DPH

178,80

Cena již od

417,30

504,90 s DPH

Provedení
Zelené
Šedé

97,00
Cena bez DPH
97,00
189,40

Rozměr(cm) Počet ks
25 x 23
5 000
25 x 23
5 000

Vrstvy
1
1

Obj. číslo
HRZZ
HRZ

Cena bez
DPH
431,20
417,30

Cena
s DPH
521,80
504,90

Materiál recykl

Cena již od

170,90
Obj. číslo
T19
T28

Cena/roli
s DPH
50,10
104,30
410,00

Toaletní papír v Jumbo rolích, průměr dutinky 60 mm, šíře role 90 mm.
V nabídce papír z běleného recyklu- 75% bělost a zářivě bílý ze 100% celulózy.
Balení : 6 rolí.

Cena již od

Šířka role
19 cm
28 cm

Cena/roli
bez DPH
41,40
86,20
338,80

Toaletní papír Jumbo dvouvrstvý

Toaletní papír v jumbo rolích, průměr dutinky 60 mm, šíře role 95 mm,
jednovrstvý, šedý, vyroben z recyklovaného papíru.
Balení: 6 rolí.

117,40

Návin Balení Obj. číslo
65 m 12 rolí HROLEMI
155 m 6 rolí HROLEMA
380 m 2 role HROLEBIG

bez
DPH

Toaletní papír Jumbo
jednovrstvý

bez
DPH
s DPH

Šíře role
205 mm
205 mm
285 mm

Skládané papírové ručníky Z‑Z jsou často využívány na veřejných sociálních zařízeních, v restauracích, hotelech, na čerpacích stanicích apod. Tyto
ručníky bez nutnosti odtrhávání jsou zásobníkem dávkovány vždy po jednom
kuse, přičemž vždy hned připravují k odebrání další.

HF

Cena s DPH

Ø role
130 mm
200 mm
260 mm

Z‑Z ručníky skládané

Obj. číslo

147,80

Popis
MIDI
MAXI
BIG

Cena s DPH
117,40
229,20

206,80 s DPH

bez
DPH

Průměr role Návin
Obj. číslo
19 cm
120 m
T19D
28 cm
257 m
T28D

Cena bez DPH
170,90
360,30

Cena s DPH
206,80
436,00

Materiál 100% celulóza
Průměr role
19 cm
28 cm

Návin
Obj. číslo
128 m
T19DS
272 m
T28DS

Cena bez DPH
198,60
401,90
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Cena s DPH
240,30
486,30

