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INDEKS

Higiena sanitariatów

Szanowni Państwo
Przekazujemy Państwu nową edycję katalogu środków i urządzeń
do utrzymania czystości. Mamy
nadzieję, że pozwoli on Państwu
na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy
oraz usprawnienie procesu
zamawiania środków czystości.
Niniejszy katalog prezentuje tylko
część oferowanego przez nas
asortymentu pokazując przekrój
naszej działalności. W sprzedaży
posiadamy pełną gamę środków
czystości i urządzeń do sprzątania
a także kosmetyki i artykuły higieny osobistej. Stale rozwijamy ofertę
i dostosowujemy się do potrzeb
naszych Klientów.
Jesteśmy wiodącym dystrybutorem
chemii gospodarczej, chemii
profesjonalnej oraz kosmetyków w
północno-wschodniej Polsce.
Posiadamy 25-letnie doświadczenie
na rynku.

Środki zapewniające czystość i higienę łazienek i toalet w mieszkaniach
oraz obiektach użyteczności publicznej.

Mycie i pielęgnacja powierzchni

10

Sprzęt i akcesoria do sprzątania

14

Mycie szyb i luster

24

Czyszczenie i pielęgnacja mebli

26

Odświeżacze powietrza

28

Czyszczenie dywanów i tapicerki

32

Mycie, pielęgnacja i ochrona dłoni

36

Podajniki sanitarne, suszarki

42

Papiery toaletowe, ręczniki, chusteczki

48

Worki i kosze na śmieci

54

Higiena kuchni

58

Pralnia

74

Środki do mycia i pielęgnacji podłóg z PVC i linoleum, drewnianych,
paneli oraz kamienia i terakoty.

Maszyny oraz sprzęt ręczny do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni.

Urządzenia oraz środki chemiczne do czyszczenia powierzchni szklanych.

Środki ułatwiające pielęgnację mebli.

Środki zapewniające świeżość w pomieszczeniach.

Odkurzacze piorące oraz środki chemiczne do czyszczenia dywanów
i tapicerki.

Środki do mycia rąk, kremy i rękawice ochronne.

Podajniki do mydła, ręczników papierowych, papieru toaletowego oraz
suszarki do rąk w obiektach użyteczności publicznej.

Higieniczne produkty papierowe - ręczniki, chusteczki oraz papiery.
toaletowe

Worki o różnych grubościach i pojemnościach oraz pojemniki na odpady.

Środki do mycia i dezynfekcji pomieszczeń i naczyń kuchennych,
naczynia i sztućce jednorazowe oraz serwetki.

Środki chemiczne do czyszczenia tkanin oraz środki do ochrony pralki.
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HIGIENA SANITARIATÓW

• Profesjonalne preparaty do mycia
łazienek

Voigt VC 121
Pikasoft-żel
dezynfekcyjny
żel do mycia
sanitariatów
PH 0 - 1

1L, 10L

Sanitex Plus
kwaśny preparat do gruntownego
mycia, silny koncentrat
PH 0-1

ProfiBasic S 530
profesjonalny kwaśny środek do
mycia sanitariatów. Do użytku
na powierzchniach odpornych na
działanie kwasów.

1L, 5L, 10L

1L, 5L

Voigt VC 112
Nano San
antybakteryjny środek o
przyjemnym
grejfrutowym
zapachu do
mycia łazienek
PH 1 - 3

1L, 10L

Voigt VC 120
Pikasat
kwaśny preparat do
gruntownego
mycia
sanitariatów
PH 0 - 1

Cif
Professional
gotowy, kwaśny preparat
do mycia
sanitariatów

1L, 10L

750ml

• Płyny do toalet - dezynfekujące
i antybakteryjne

HIGIENA SANITARIATÓW
PROFESJONALNE PREPARATY DO MYCIA ŁAZIENEK
PŁYNY DO TOALET - DEZYNFEKUJĄCE I ANTYBAKTERYJNE
PŁYNY DO WC - USUWAJĄCE KAMIEŃ I RDZĘ
MLECZKA I PASTY DO CZYSZCZENIA
UDROŻNIACZE DO RUR
SZCZOTKI DO WC / ODŚWIEŻANIE PISUARÓW
PREPARATY DO MYCIA ŁAZIENEK USUWAJĄCE KAMIEŃ I RDZĘ
PROSZKI DO SZOROWANIA
USUWANIE PLEŚNI
MYCIE KABIN PRYSZNICOWYCH
KOSTKI DO WC

Incozan S
niechlorowy
preparat do
mycia i dezynfekcji różnych
powierzchni
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Yplon
wybielacz,
dezynfekuje i
wybiela oraz
usuwa plamy
i przykre
zapachy

5L

750ml, 5L
1250ml

Dosia
żel do dezynfekcji, zapach:
cytrynowy
i leśny

Kret żel do wc
- Activ - usuwa przebarwienia,
- Classic wybiela,
- Power - usuwa bakterie

Silux wc żel
Strong - dezynfekujący,
zabija bakterie

Bacti Grom
żel wc, posiada właściwości
dezynfekcyjne
i wybielające

Yplon
płyn czyszcząco dezynfekujący, dostępne
zapachy:
cytryna, leśny,
morski

Flesz chlorowy żel
wc, działa
dezynfekująco
i antybakteryjnie

Duck żel wc,
wybielający
lub dezynfekujący

Cillit Bang
wybielająco dezynfekujący

500ml

750ml

4

Domestos
do dezynfekcji,
różne zapachy

Mr. Proper z
wybielaczem
płyn do posadzek i innych
powierzchni,
dezynfekuje i usuwa
zabrudzenia
organiczne

750ml

750ml

5L

1L

750ml

5L

750ml

750ml
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HIGIENA SANITARIATÓW

• Płyny do wc - usuwające

• Mleczka i pasty do czyszczenia

kamień i rdzę

Cif mleczko
do czyszczenia

Domestos
professional
limescale
remover
usuwa kamień

Domestos
zero kamienia
usuwa kamień

Frosch żel
usuwa kamień
i osady,
zapach:
cytrynowy,
miętowy
i lawenda

750ml

750ml

750ml

750ml

Sansed WC
usuwa kamień,
na bazie kwasu
fosforowego

Cillit
kamień i rdza
zapach: leśny,
cytrynowy,
świeży

Kret żel
do wc
Fast Bit usuwa kamień,
Multi Action usuwa osady

Silux wc żel
Active usuwa kamień
i rdzę, zapach
leśny, morski
i cytryna

500ml

750ml

750g

1L

Tytan wc
usuwa osady

500ml
700ml

6

Mr. Proper
do wc 4w1
usuwa kamień,
daje połysk,
higieniczną
czystość i
świeży zapach

Dix mleczko,
rodzaj: active
(z wybielaczem)
i cytrynowe

General Fresh
mleczko do
czyszczenia

550g

700g

Harpic
żel do wc
3w1, dostępne
zapachy: cytryna, leśny,
morski

Palemka żel
wc, usuwa
kamień i rdzę,
silny kwas

Bref żel wc,
usuwa kamień
i rdzę, pine,
lemon, ocean

750ml

1L

750ml

Bref
6x Effect silny
żel, usuwa
kamień i rdzę

Bref
żel do wc,
usuwa osady
z kamienia i
rdzę, lemon,
pine, ocean

Kret zapachowy żel wc,
usuwa kamień
i rdzę, lawenda, cytryna,
białe kwiaty

750ml

750ml

750ml

750g

Cillit Bang
usuwa kamień
i rdzę oraz
trudne zabrudzenia

Flesz
żel do wc, czyści i odświeża,
usuwa kamień
i rdzę

Praktik
żel do wc,
usuwa kamień
i rdzę, ocean,
green forest

750ml

1L

750ml

Bacti Grom
żel wc, usuwa
kamień, osady
i rdzę

750ml

Yplon
mleczko
morskie
i cytrynowe

Ludwik
mleczko
kwiatowe,
morskie,
cytrynowe

500ml
700ml

Sama 73 pasta
do czyszczenia

660g, 1kg

250g

• Udrożniacze do rur
Kret granulki
do udrożniania rur

Duck Power
płyn do wc
usuwa kamień
i osady,
zapach:
morski,
limonka
i lawenda
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500ml

250ml
500ml
700ml
750ml

Frosch
mleczko
lawenda,
cytryna

250g
500g
1kg

Rorax
silny bio-żel do
udrożniania
rur

1L

Kret żel do
udrożniania
rur

500ml
1L

Tiret żel do
udrożniania
rur

1L

Kret płyn do
udrożniania
rur

500ml

Yplon Power
płyn do
udrożniania
rur

1L

Kret podwójna siła
aktywny żel
do udrożniania rur

750ml

Nurek
granulki do
udrożniania
rur, do
stosowania z
zimną wodą

250g
500g

Ludwik
hydraulik
udrożniacz
do rur,
granulki lub
żel

1kg, 1L

Hart granulki
do udrożniania rur

450g

• Szczotki do wc / odświeżanie pisuarów
Szczotka
do wc z
ociekaczem
chromowana

Szczotka
do wc z
ociekaczem
plastikowa

Domestos
Urinal
kostki
zapachowe do
pisuarów,
odświeżają
i dezynfekują

Merida
kostki
zapachowe do
pisuarów,
odświeżają
i dezynfekują, różne
zapachy

3kg

1kg

V-screen wkłady zapachowe
do pisuarów, odświeżają i
dezynfekują, różne zapachy
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7

HIGIENA SANITARIATÓW

HIGIENA SANITARIATÓW

• Preparaty do mycia łazienek

• Usuwanie pleśni

usuwające kamień i rdzę

Cif Professional spray
do łazienek

Cif Power
Cream do
łazienki

Cillit Bang
aktywna
piana,
usuwa brud,
zanieczyszczenia i
osady z
mydła

750ml

750ml

600ml

Frosch
lawendowy
środek
czyszczący
do łazienki

Frosch
silny środek
usuwający
kamień na
bazie octu

Dr.
Beckmann
środek
usuwający
kamień,
spray

Ludwik
Super Active mleczko
czyszczące

Ludwik
mleczko do
czyszczenia
łazienki,
spray

750ml

1L

500ml

750ml

750ml

Sidolux
Professional
aktywna
formuła,
spray do
łazienki

Ajax
professional
spray do
usuwania
kamienia i
bakteri

Ajax spray
do łazienki,
usuwa
kamień

Ajax żel do
łazienki,
usuwa
kamień i
osady z
mydła

Yplon Power spray
do łazienki,
usuwa
kamień i
rdzę

750ml

750ml

750ml

500ml

750ml

Cillit kamień i rdza,
żel lub płyn

Cillit Bang
spray, usuwa kamień i
brud

750ml

420g
450g

Tytan
mleczko do
czyszczenia
łazienek,
spray

Tytan
kamień i
rdza, płyn
do mycia
łazienek

Dix
professional
kamień i
rdza, spray

Trix łazienka
spray do
usuwania
kamienia i
rdzy

Trix kamień
i rdza,
usuwa
kamień i
rdzę

750ml

750ml

750ml

450ml

750ml

• Proszki do szorowania

8

Ajax
proszek do
szorowania,
rodzaj:
wybielające,
cytrynowe,
floral fiesta

Yplon
proszek do
szorowania,
zapach:
cytrynowy
i morski

Dosia
proszek do
czyszczenia,
cytrynowy

Izo
proszek do
czyszczenia,
różne
rodzaje

Clovin RS
proszek dezynfekująco
czyszczący

500g

1kg

500g

500g

15kg
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Metylan
stop pleśni
preparat
czyszczący i
dezynfekujący przeciw
pleśni

750ml

Dr. Beckmann środek
do usuwania
pleśni

500ml

Cillit Bang
środek do
wybielania
i usuwania
pleśni

750ml

Ajax
Disinfection
dezynfekuje,
usuwa pleśń
i bakterie

750ml

Savo spray
przeciw
pleśni

500ml

• Mycie kabin prysznicowych
Frosch środek do mycia
kabin prysznicowych,
cytrynowy
i winogronowy

500ml

Ludwik płyn
do mycia
kabin prysznicowych

500ml

Ajax spray
do prysznica

600ml

Tytan płyn
do mycia
kabin prysznicowych

500g

Dix professional do
kabin prysznicowych

500ml

• Kostki do wc

Bref Blue Aktiv kulki do
wc, z systemem barwiącym wodę na niebiesko

Bref Power Aktiv kulki do
wc, różne zapachy, 53g

Bref Duo Aktiv kostka
do wc w płynie, różne
zapachy, 60ml

Bref Duo Stick paski
żelowe przyklejane pod
obrzeżem muszli, 3 szt.

Bref żel do wc aplikowany
do dołączonego koszyczka
450ml

Cillit bang kostka do wc,
szeroka, różne zapachy

Duck Fresh Stick paski
żelowe przyklejane pod
obrzeżem muszli, 3 szt.

Duck 5w1 kostka do wc z
odświeżaczem powietrza,
różne zapachy

Duck Fresh Discs krążki
żelowe przyklejane pod
obrzeżem muszli, 6 szt.

Domestos kostka do wc,
różne zapachy, 40g

Kret kostka do spłuczki
2+1 gratis, 3x50g

Kret kostka do wc, cytrynowa i lawendowa, 50g

Kret kostka do wc,
morska, leśna i lawendowa, 40g

General Fresh kostka do
spłuczki, różne zapachy,
40g

General Fresh kostka do
wc różne zapachy, 40g
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MYCIE I PIELĘGNACJA POWIERZCHNI

• Pofesjonalne preparaty do mycia
różnych powierzchni
Cleaner Alco
środek czyszczący nadający
połysk, na alkoholu. Do
wszystkich powierzchni
podłogowych i ponadpodłogowych.
Nadaje się do posadzek
pokrytych powłokami
polimerowymi.
PH 10-11

1L, 5L, 10L

1L, 5L, 10L

Voigt VC 241
Nano Orange
skoncentrowany,
antystatyczny
środek do mycia
wszelkich
powierzchni.

1L, 10L

1L, 5L

Cleaner Alco Orange
zapachowy środek czyszczący
nadający połysk, na alkoholu.
Do wszystkich powierzchni
podłogowych i ponadpodłogowych. Nadaje się do posadzek
pokrytych powłokami polimerowymi. Pozostawia świeży
pomarańczowy zapach.
PH 10-11

ProfiBasic F 510
produkt do mycia i
pielęgnacji podłóg
elastycznych z
tworzyw sztucznych
(PCV, linoleum)
oraz kamiennych z
kamienia naturalnego
i sztucznego.
PH 7-9

1L, 5L

Mr.
Proper
Lemon
uniwersalny płyn
czyszczący
o cytrynowym
zapachu

5L

ProfiBasic U 500 neutralny płyn uniwersalny. Do czyszczenia
płytek ceramicznych,
plastiku, szyb i mebli.
Środek na bazie alkoholu, szybko schnący,
nie pozostawia smug.
PH 7

• Preparaty do bieżącego mycia
różnych powierzchni

MYCIE I PIELĘGNACJA POWIERZCHNI
PROFESJONALNE PREPARATY DO MYCIA RÓŻNYCH POWIERZCHNI
PREPARATY DO BIEŻĄCEGO MYCIA RÓŻNYCH POWIERZCHNI
BIEŻĄCE MYCIE PODÓG DREWNIANYCH I PANELI
GRUNTOWNE CZYSZCZENIE ORAZ USUWANIE WARSTW OCHRONNYCH
USUWANIE TŁUSTYCH ZABRUDZEŃ
PREPARATY DO NABŁYSZCZANIA POWIERZCHNI
PREPARATY MYJĄCO - NABŁYSZCZAJĄCE
PŁYNY DO MASZYNOWEGO MYCIA POSADZEK
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Sidolux Expert
do mycia glazury, terakoty,
PVC

Frosch
płyn uniwersalny, PH-neutral, lawenda,
limonka

Ajax płyn
uniwersalny o
intensywnym
zapachu, różne zapachy

1L

1L, 5L

750ml
5L

1L, 5L

Ludwik
płyn uniwersalny, różne
zapachy

Yplon płyn
uniwersalny,
różne zapachy

Flesz
płyn uniwersalny, różne
zapachy

Praktik
płyn uniwersalny, różne
zapachy

1L, 5L

1L, 5L

1L, 5L

1L

Floor
płyn uniwersalny, różne
zapachy

Trix płyn
uniwersalny,
różne zapachy

Major Domus
płyn uniwersalny, różne
zapachy

Silux
płyn uniwersalny, różne
zapachy

1L, 5L

1L, 5L

1L

1L

Sidolux
płyn uniwersalny, różne
zapachy

www.CzystySklep.pl
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MYCIE I PIELĘGNACJA POWIERZCHNI

• Bieżące mycie podłóg drewnianych
i paneli
Mr. Proper
Sensitive
zapewnia
doskonałe
czyszczenie
delikatnych
powierzchni.

5L

Pronto
do mycia
- drewna
- paneli

Sidolux
Expert
do mycia:
- drewna
- paneli

750ml
5L

750ml
5L

1L, 5L

Voigt VC
300 Panelin
profesjonalny środek
do mycia
paneli

Emsal płyn
do mycia i
pielęgnacji:
- drewna
- paneli

Ludwik
do mycia
- drewna,
- paneli

Silux
do mycia
- drewna,
- paneli

Yplon
do mycia
drewna

1L, 10L

1L

1L

1L

1L

• Gruntowne czyszczenie
oraz usuwanie warstw
ochronnych

1L, 5L, 10L

500ml, 5L

12

Floor
do mycia:
- drewna
- paneli

Stripper
preparat do
gruntownego
czyszczenia oraz
do usuwania
powłok
ochronnych,
PH: 11-13,5

Cleanlux
środek do
gruntownego
czyszczenia oraz
usuwania warstw
sidoluxu i innych
środków
zabezpieczających
posadzki.

www.CzystySklep.pl

1L, 5L

1L, 10L

Flormatik Plus
wysokowydajny
preparat do gruntownego mycia podłóg,
doskonale usuwa
powłoki woskowe i
polimerowe, zabrudzenia olejowe i smary i głęboko osadzony
brud. Niepieniący
może być stosowany
w automatach szorująco - zbierających,
PH: 11-13

Voigt VC 150
Grundpur, skoncentrowany środek o silnych właściwościach
czyszczących do
gruntownego mycia
mocno zabrudzonych
powierzchni.
PH: 10-12

• Usuwanie

tłustych
zabrudzeń

1L, 5L, 10L

1L, 10L

Flormatik Fat
preparat do automatów szorująco
- zbierających o
podwyższonych
zdolnościach
usuwania tłustego
brudu, plam olejowo smarowych.
Odpowiedni
do posadzek o
większym stopniu
zabrudzenia w
zakładach pracy,
warsztatach itp.
PH: ok. 13
Voigt VC 242
Brudpur, skoncentrowany środek
do usuwania
tłustego brudu.
Skutecznie usuwa
zarówno osady
kuchenne, jak i
zabrudzenia ropopochodne.
PH: 12-14

• Preparaty do nabłyszczania powierzchni

1L, 5L, 10L

Akrylan uniwersalny
preparat nabłyszczający,
dyspersja polimerowa do
profesjonalnej pielęgnacji
podłóg (PVC, linoleum, kamień sztuczny i naturalny).
Nadaje powierzchni trwały
lustrzany połysk Tworzy
powłokę skutecznie zabezpieczającą przed brudem.
PH: 8-9

500 / 750ml, 5L

Sidolux Ochrona i
Nabłyszczanie nadaje
połysk bez polerowania,
chroni przed wnikaniem
brudu, ułatwia przyszłe
sprzątanie.
Dostępne rodzaje:
- do PVC i linoleum,
- do drewna,
- do kamienia i terakoty,
- do paneli,

600ml

Ludwik emulsja
samopołyskowa
nadaje połysk
bez polerowania,
chroni przed wnikaniem brudu.
Dostępne rodzaje:
- do PVC i linoleum,
- do drewna,
- do paneli

Voigt VC330
Metallic
Dispersion
środek na
bazie polimerów do
nabłyszczania
podłóg.

Pronto Extra
Protection
pasta do
nabłyszczania
- drewna,
- paneli,
- PVC i
linoleum

Buwi pasta
woskowa do
pielęgnacji
drewna. Nadaje połysk i
konserwuje.
Po nałożeniu
należy wypolerować

Plast emulsja
wysokopołyskowa do
PVC. Zawarte
woski tworzą
powłokę chroniącą przed
zabrudzeniem i
nadają połysk.

Silux
emulsja
samopołyskowa
do
- drewna
- pvc,
linoleum

1L, 10L

750ml

440ml

600ml

500ml

• Preparaty myjąco - nabłyszczające
Flormatik Wax uniwersalny preparat czyszcząco
pielęgnujący. Zawartość wosków zabezpiecza
czyszczone powierzchnie przed ponownym wnikaniem brudu oraz nadaje delikatny połysk. Bardzo
wydajny, wysycha nie pozostawiając smug. Może być
stosowany do mycia ręcznego oraz w maszynach
czyszczących, niskopieniący. ANTYPOŚLIZGOWY,
PH: 7,5-9,5

Sidolux Expert All In One
zależnie od sposobu stosowania
preparat do mycia z nabłyszczaniem, nabłyszczania lub odświeżania nabłyszczania.
Dwa rodzaje:
- do powierzchni niedrewnianych,
- do powierzchni drewnianych

1L, 5L, 10L

750ml

• Płyny do maszynowego mycia posadzek
Flormatik Plus
wysokowydajny preparat do gruntownego mycia podłóg, doskonale usuwa powłoki woskowe i polimerowe, zabrudzenia olejowe i smary i głęboko osadzony
brud. Niepieniący może być stosowany
w automatach szorująco - zbierających.
PH: 11-13

Flormatik V
uniwersalny preparat do codziennego
mycia do automatów szorująco - zbierających, bardzo wydajny w użyciu, wysycha
nie pozostawiając smug, nadaje się na
powierzchnie zabezpieczone polimerami.
PH: 8-9

1L, 5L, 10L

1L, 5L, 10L

Flormatik Fat
preparat do automatów szorująco - zbierających o podwyższonych zdolnościach usuwania
tłustego brudu, plam olejowo
smarowych. Odpowiedni do
posadzek o większym stopniu
zabrudzenia w zakładach pracy,
warsztatach itp.
PH: ok. 13

Flormatik Wax
uniwersalny preparat czyszcząco pielęgnujący. Zawartość wosków zabezpiecza
czyszczone powierzchnie przed ponownym
wnikaniem brudu oraz nadaje delikatny połysk. Bardzo wydajny, wysycha nie pozostawiając smug. Może być stosowany do mycia
ręcznego oraz w maszynach czyszczących,
niskopieniący. ANTYPOŚLIZGOWY,
PH: 7,5-9,5

1L, 5L, 10L

1L, 5L, 10L

www.CzystySklep.pl
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• Automaty szorująco - zbierające

SPRZĘT I AKCESORIA DO SPRZĄTANIA
AUTOMATY SZORUJĄCO - ZBIERAJĄCE
SZOROWARKI I POLERKI
ODKURZACZE DO SPRZĄTANIA NA SUCHO I MOKRO
TRZONKI, ZMIOTKI I MIOTŁY DO ZAMIATANIA
MOPY PROFESJONALNE I STELAŻE
MOPY DOMOWE
WÓZKI I WIADRA
ŚCIERKI UNIWERSALNE I DO PODŁOGI

14
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CT 15
Mała, kompaktowa zmywarka
doskonale sprawdzająca się na
mniejszych powierzchniach.
Profesjonalne i łatwe mycie przy
małym gabarycie. Dzięki małej
wadze i rozmiarom może być
używana w obiektach gdzie są
schody. Szerokość czyszczenia
35 cm, zbiornik
wody czysta/brudna: 15/19L
Maszyna dostępna w wersji
kablowej i bateryjnej.

CT 30
większa wydajność mycia z zachowaniem niewielkich rozmiarów.
Zbiornik wody czysta/brudna:
28L /30L, szerokość czyszczenia
45 cm.
Maszyna dostępna w wersji kablowej i bateryjnej.

CT 40
Wydajna, kompaktowa zmywarka
łatwa w obsłudze. Sprawdzone
i profesjonalne rozwiązanie.
Szerokość czyszczenia od 45 do
60 cm, zbiornik wody czysta /
brudna: 40/50L.
Maszyna dostępna w wersji
kablowej i bateryjnej, wersja BT
posiada własny dyferencjalny
napęd kół.

CT 70
Duża maszyna prowadzona,
szerokość robocza zależnie od
modelu wynosi od 50 do 70 cm,
zbiornik wody czysta/brudna:
70/75L.
Maszyna dostępna w wersji elektrycznej i bateryjnej, wersja BT
posiada własny dyferencjalny napęd kół. W wersji Rider maszyna
posiada siedzisko dla operatora.

CT 90
duża maszyna prowadzona, posiada własny dyferencjalny napęd
kół, szerokość robocza od 70 do
85 cm zależnie od modelu, zasilanie elektryczne, zbiornik wody
czysta/brudna: 85/90L

CT 110
zwrotna łatwa w obsłudze
zmywarka samojezdna.
Ulubiony model firm sprzątających.
Szerokość robocza od 70
do 85 cm zależnie od modelu,
zasilanie elektryczne, zbiornik
wody czysta/brudna: 110/115L

CT 160
duża maszyna samojezdna, zasilanie bateryjne, szerokość robocza
od 70 do 95 cm, zbiornik wody
czysta/brudna: 145/170L.
Dostępny model z wbudowaną
zamiatarką.

CT 230
bardzo duża maszyna samojezdna,
zasilanie bateryjne, szerokość
robocza od 85 do 105 cm,
zbiornik wody
czysta/brudna: 205/225L

www.CzystySklep.pl
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• Szorowarki i polerki

• Trzonki

Jednotarczowe maszyny szorujące i polerujące o uniwersalnym zastosowaniu do każdego rodzaju
posadzek. Oprócz funkcji czyszczących posiadają możliwość zdzierania warstw brudu na sucho.
Umożliwiają także cyklinowanie parkietu. Szorowarki posiadają możliwość dociążenia 10 kg obciążnikiem.
Urządzenia GHIBLI - WIRBEL sprzedawane są w Polsce od kilkunastu lat i cieszą się dużą popularnością.
W komplecie zawarte są: szczotka o średniej twardości, 10L zbiornik na detergent, uchwyt do padów.

SB - 43
Profesjonalna
szorowarka
do posadzek
GHIBLI - WIRBEL

SB - 13
Profesjonalna
szorowarka
do posadzek
GHIBLI - WIRBEL

SB - HS 1500
Profesjonalna
polerka
do posadzek
GHIBLI - WIRBEL

SB - 43 Plus TS
Szorowarka
posiadająca
2 biegi robocze

MODEL

Szerokość
czyszczenia
polerowania

Nacisk
szczotki
lub padu

Moc
(kW)

Obroty
(obr/min.)

Poziom
hałasu
(dB)

Zbiornik
na chemię
(litry)

Rodzaj
przekładni

Regulacja
docisku

Długość
przewodu
zasilającego
(m)

Waga
(kg)

Szorowarka SB 13

330 mm / 13
cali

36,7 g/cm2

550

188

54

10

planetarna

Dodatkowy
obciążnik

12

22

Szorowarka SB 43

430 mm / 17
cali

40,8 g/ cm2

1300

154

54

10

planetarna

Dodatkowy
obciążnik

12

41,5

Szorowarka SB 43 Plus TS

430 mm / 17
cali

43,3 g/ cm2

1000 /
1300

154/308

54/56

10

planetarna

Dodatkowy
obciążnik

15

44

Polerka SB HS 1500

460 mm / 18
cali

0 - 5 kg

1300 +
700

1500

56

Opcja spray
system

Paskowa

Płynna
regulacja

15
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• Odkurzacze do sprzątania na sucho
Profi 1, Profi 2
Profesjonalny odkurzacz do sprzątania na sucho idealny do biur, hoteli,
szkół oraz dla firm sprzątających. Bardzo cichy, posiada odporny
metalowy zbiornik na śmieci, bardzo długi kabel 15 metrów i długi wąż
2,5 metra, bardzo solidna konstrukcja, dwa lata gwarancji. Moc silnika
1400W, wydatek powietrza 35l/s, podciśnienie 2900, użyteczna siła
ssania 425 W.
Pojemność worka na śmieci: Profi 1 - 10L, Profi 2 - 17L
Profi 3, Profi 4
odkurzacze o takich samych
parametrach jak Profi 1 i
Profi 2 dodatkowo wyposażone w zwijacz kabla. Uwaga
modele ze zwijaczem maja
krótszy przewód o długości
7 m.

Trzonek
aluminiowy
bez gwintu,
pasuje do
stelaży
profesjonalnych,
bardzo
mocny

Trzonek
drewniany,
gwint
rzeźbiony
w drewnie,
bardzo
mocny

Trzonek
drewniany,
końcówka
plastikowa

Trzonek
plastikowy

Jan Niezbędny
trzonek
plasikowy

140cm

140cm

120cm

120cm

120cm

• Mopy do

• Ściągaczki • Tablice
do wody

zamiatania

Stelaż do zamiatania, różne
szerokości

Wkład akrylowy do zamiatania,
produkt wysokiej jakości, zbiera
najdrobniejszy pył i kurz, bardzo
wydajny, znacznie szybsze zmiatanie niż metodą tradycyjną.

60cm, 80cm, 100cm

60cm, 80cm, 100cm

ostrzegawcze

Ściągaczka
do wody z
podłogi,
wykonana z
pianki,
różne
rozmiary

Tablica
ostrzegawcza „uwaga!
śliska
podłoga”
w kolorze
żółtym

40cm, 50cm, 60cm

• Zmiotki i miotły do zamiatania

Zmiotka drewniana z
rączką krótką lub długą,
włosie mieszane

Szufelka metalowa

Miotła drewniana z gwintem, włosie mieszane

Miotła drewniana
z metalowym uchwytem,
włosie mieszane

Grosik wysokiej jakości
miotła plastikowa

Zmiotka + szufelka
zestaw plastik z gumą

Miotła do ulic z metalowym uchwytem

Szczotko-miotła
z trzonkiem

28cm

Posiadamy w sprzedaży worki przeznaczone do odkurzaczy PROFI

• Odkurzacz do sprzątania na sucho - mokro

Profi 20
profesjonalny odkurzacz do sprzątania na sucho lub mokro, używając filtra wodnego lub worka o pojemności
17 litrów. Filtr wodny szczególnie zalecany dla alergików, gdyż zatrzymuje nawet najdrobniejsze pyłki. Może
pracować w naprawdę ciężkich warunkach: w warsztatach i na budowach. Dzięki filtrowi wodnemu najbardziej uciążliwe pyły budowlane nie zmniejszają przepływu powietrza. Posiada odporny metalowy zbiornik na
śmieci, bardzo długi kabel 15metrów i długi wąż 2,5 metra, bardzo solidna konstrukcja, dwa lata gwarancji.
Moc silnika 1400W, wydatek powietrza 65 l/s, podciśnienie 2500, użyteczna siła ssania 350 W. Odkurzacz
posiada możliwość wydmuchu.

16
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Leniuch zestaw do
zamiatania
zmiotka + szufelka

36cm, 50cm

60cm, 80cm

50cm

www.CzystySklep.pl
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• Szczotki do

kurzu i pajęczyn

Vermop profesjonalna szczotka
do kurzu i pajęczyn

Szczotka kula do kurzu
i pajęczyn

SPRZĘT I AKCESORIA DO SPRZĄTANIA

• Mopy do mycia
typu Kentucky

Uchwyt do mopów sznurkowych
typu Kentucky

Merida mop sznurkowy typu
Kentucky, waga 500g

• Mopy profesjonalne - nakładki do
mopów z zakładkami

Nakładka Merida
bawełniana, z zakładkami, wysokiej jakości,
dwa rozmiary: do stelaży 40 i 50 cm, wytrzymuje do 500 cykli prania z gotowaniem,
możliwość prania w temperaturze 95oC

Nakładka Economic
bawełniana, z zakładkami, wysokiej jakości,
dwa rozmiary: do stelaży 40 i 50 cm, wytrzymuje do 500 cykli prania bez gotowania

Vileda Professional Ultra Speed
wkład Trio bawełna, 40 cm, pasuje
tylko do stelaży vileda professional

Nakładka Merida
mikrofibra, z zakładkami, wysokiej jakości,
trwały mop, do stelaży 40 cm, możliwość
prania w temperaturze 95oC

Nakładka Economic
mikrofibra, z zakładkami, wysokiej jakości,
do stelaży 40 cm

Vileda Professional Ultra Speed wkład
Mikroplus mikrofaza, 40 cm, pasuje
tylko do stelaży vileda professional

• Stelaże mopów • Stelaże mopów
kieszeniowych

z zakładkami

Stelaż zielony
do mopów kieszeniowych.

Stelaż niebieski
do mopów z zakładkami.

40cm

40cm, 50cm

Stelaż Standard
do mopów kieszeniowych.

Stelaż zielony
do mopów z zakładkami.

40cm

40cm, 50cm

• Mopy domowe - płaskie

• Mopy profesjonalne - nakładki do
mopów kieszeniowych

Nakładka Merida
bawełniana, kieszeniowa, wysokiej jakości, dwa rozmiary: do
stelaży 40 i 50 cm, wytrzymuje do
500 cykli prania z gotowaniem,
możliwość prania w temperaturze
95oC

18
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Nakładka economic
bawełniana, kieszeniowa, dwa
rozmiary: do stelaży 40 i 50 cm,
wytrzymuje do 500 cykli prania
bez gotowania.

Nakładka Merida
z mikrofibry, kieszeniowa, wysokiej jakości, do stelaży 40 cm,
możliwość prania w temperaturze
95oC

Jan
Niezbędny
mop płaski
zestaw, superchłonny
z mikrofibry,
szerokość
40 cm

Nakładka economic
z mikrofibry, kieszeniowa,
do stelaży 40 cm.

Jan
Niezbędny
mop płaski
zestaw,
uniwersalny
z mikrofibry,
szerokość
40 cm

Jan
Niezbędny
mop płaski
zestaw,
uniwersalny
z mikrofibry,
szerokość
40 cm

Grosik
mop płaski
zestaw,
szerokość
40 cm

Jan Niezbędny
wkład do
mopa uniwersalnego,
szerokość
40 cm

Jan Niezbędny
wkład do
mopa uniwersalnego,
szerokość
40 cm

Jan Niezbędny
wkład
do mopa
superchłonnego,
szerokość
40 cm

Jan Niezbędny
wkład
do mopa
polerujący,
szerokość
40 cm

Jan Niezbędny
wkład do
mopa do
dużych powierzchni,
szerokość
40 cm

Jan Niezbędny
wkład do
mopa dwustronnego,
szerokość
40 cm

Grosik
wkład do
mopa płaski,
bardzo
chłonny,
szerokość
40 cm

Grosik
wkład do
mopa płaski,
do silnych
zabrudzeń,
szerokość
40 cm

Grosik
wkład do
mopa płaski,
uniwersalny,
szerokość
40 cm

www.CzystySklep.pl
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• Mopy domowe - paskowe
Ritoro
wysokiej
jakości
duży mop,
dobrze
wchłania
wodę,
długość
30 cm,
180g

Jan
Niezbędny
wysokiej
jakości
duży mop,
długość
30 cm

Jan
Niezbędny
do trudnych
zabrudzeń
wysokiej
jakości
duży mop,
długość
30 cm

• Mopy domowe - z mikrofibry
i sznurkowe

Grosik mop
paskowy
dobrze
wchłania
wodę,
długość
25 cm

Grosik mop
wiskozowy
dobrze
wchłania
wodę,
długość
25 cm

• Wózki i wiadra

Splast
wózek z
tworzywa
sztucznego
2 x 25 litrów,
pomarańczowo/niebieski

Splast zestaw do sprzątania z tworzywa
sztucznego: 6 wiader, wyciskarka, uchwyt do
worka na śmieci

Wózek dwuwiaderkowy
o pojemności 2 x 25L
z prasą i
metalowym
koszyczkiem

Vileda Ultra Speed 15L
zestaw startowy (wiadro z wyciskarką,
uchwyt do mopa, mop)

Vileda
Professional
Ultra Speed
zestaw (dwa
wiadra 25L z
wyciskarką i
platformą na
kółkach)

20
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Gosia wiadro z wyciskarką bardzo mocne, pojemność 15L

Jan Niezbędny
końcówka
mopa klasycznego

Gosia
wysokiej
jakości
mop z
mikrofibry

Grosik
dobrze
wchłania
wodę,
długość
25 cm

• Ręczne szorowanie powierzchni

Vileda
Ultra Speed 25L
zestaw startowy (wiadro
z wyciskarką,
uchwyt do
mopa, mop)

Jan Niezbędny mop obrotowy z
mikrofibry. Zestaw zawiera mop
z trzonkiem oraz wiadro

Verticello
bardzo duży,
dobrze wchłania
wodę, 300g,
długość 30 cm

York wiadro z wyciskarką
okrągłe pojemność 12L

Curver wiadro
okrągłe, pojemności: 7L, 10L, 12L

Uchwyt do padów do szorowania, najbardziej skuteczny i wydajny sposób ręcznego szorowania
powierzchni, pasuje do trzonka
aluminiowego bez gwintu

Pad do szorowania, dostępne
kolory: czerwony, zielony, czarny
zależnie od stopnia twardości,
wymiar ok. 25x11 cm

Zmywak profilowany Mega
8x14 cm - z jedną stroną ostrą,
idealny do szorowania, opakowanie 5 sztuk

Szczotka żelazko plastik, doskonała do szorowania różnego
rodzaju powierzchni

Szczotka eska drewniana,
włosie PCV

Szczotka na kij plastik,
włosie PCV, z gwintem

Szczotka na kij drewno,
włosie PCV, z gwintem

Szczotka na kij ryżowa,
drewno, włosie naturalne
bassyna, z otworem na kij

Jan Niezbędny Magiczna Gąbka
usuwa uporczywy brud i plamy,
opakowanie zawiera 2 sztuki

Jan Niezbędny zmywak łazienkowy z warstwą szorującą, opakowanie zawiera 1 sztukę

Praktik niebieski zmywak
łazienkowy z warstwą szorującą,
opakowanie zawiera 1 sztukę

Ścierka ostra, doskonała do
szorowania powierzchni oraz
przypalonych garnków

www.CzystySklep.pl
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• Ścierki uniwersalne

Mikrofibra 30x30 cm lub 40x40 cm
dostępne kolory: żółty, zielony,
niebieski, czerwony

Jan Niezbędny
ściereczki
uniwersalne,
perforowane, wykonane w 100%
z wiskozy,
rozmiar:
34x45 cm,
5 / 10 sztuk

Jan Niezbędny ściereczki uniwersalne na rolce, rozmiar: 25x30 cm,
50 sztuk na rolce, trzy rodzaje:
gładkie i perforowane

Jan
Niezbędny
ścierka
z mikrofibry
uniwersalna,
rozmiar
40x40 cm

• Ścierki do podłogi

Jan Niezbędny ściereczki nasączane:
- uniwersalne, do mebli, antybakteryjne, do kuchni, do łazienki,
rozmiar 20x25 cm, pakowane po 30 sztuk
- do luster i szkła, rozmiar 15x20 cm, pakowane po 40 sztuk

Jan
Niezbędny
ściereczka
do kurzu
antyelektrostatyczna,
pochłania
kurz

Jan Niezbędny
ścierka do podłogi z mikrofibry,
bardzo gruba, rozmiar 50x60 cm

Jan
Niezbędny
ściereczki
domowe,
rozmiar:
38x40 cm,
opakowanie
3 sztuki

Master
Primo
ściereczki
uniwersalne,
rozmiar:
36x46 cm,
opakowanie
10 sztuk

Grosik
ściereczki
uniwersalne
na rolce
perforowane, rozmiar
pojedyńczej
ściereczki to
20x26 cm,
40 sztuk

Prima
ściereczki
uniwersalne,
perforowane, 100%
wiskozy,
rozmiar:
36x46 cm,
opakowanie
5 lub 10
sztuk
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Prima
gąbkościerka rozmiar:
20x17 cm,
opakowanie
2 sztuki

Jan
Niezbędny
ściereczki
domowe do
trudnych
zabrudzeń,
2 sztuki

Grosik
ściereczki
domowe,
miękkie i
trwałe,
opakowanie
3 sztuki

Major
Domus
ściereczki
domowe
uniwersalne,
pakowane
po 3 sztuki,
rozmiar:
38x32 cm

Jan Niezbędny ściereczki nasączane do podłogi, usuwają silne
zabrudzenia, rozmiar 22x30 cm,
opakowanie zawiera 20 sztuk

Linteo
ścierka do podłogi z mikrofibry,
gruba, rozmiar 50x60 cm

Grosik ścierka do podłogi, miękka, doskonale wchłania wodę

Ścierka do podłogi syntetyczna,
pomarańczowa, dwa rozmiary:
- maxi 60x60 cm,
- mega 60 x 95 cm

Ścierka do podłogi bawełniana
biała, dwa rozmiary:
- maxi 65x75 cm,
- mega 85 x 110 cm

Jan
Niezbędny
ściereczki
perforowane,
opakowanie
5 sztuk

Prima superścierka
do podłogi wiskoza 85%
Jan
Niezbędny
ściereczki
perforowane z grubym
splotem,
opakowanie
3 sztuki

Jan Niezbędny ścierka do podłogi
bawełniana, doskonale wchłania wodę, idealna do dużych
powierzczni

Sidolux
ścierka
z mikrofibry
w kwiatki
rozmiar
40x40 cm

Grosik
ściereczki
uniwersalne,
delikatne,
chłonne,
szybkoschnące,
10 sztuk

Major
Domus
ściereczki
gąbczaste,
rozmiar:
16x18 cm,
opakowanie
3 sztuki

• Ścierki do szyb i luster oraz RTV
i monitorów
Jan
Niezbędny
ścierka z
mikrofibry
do luster,
gładka
rozmiar
40x40 cm

Jan
Niezbędny
ścierka z
mikrofibry
do mycia
okien,
rozmiar
40x40 cm

Jan
Niezbędny
ścierka do
urządzeń
RTV,
rozmiar
50x60 cm

Linteo
ścierka z
mikrofibry
do szyb i luster, gładka
rozmiar
40x30 cm

Prima
ścierka z
mikrofibry
doskonała
do mycia
szyb i luster
oraz mebli
i sprzętu
RTV

Pronto
Electronics
doskonała
do czyszczenia wszelkiego rodzaju
sprzętu
RTV, 25
podwójnych
ściereczek

Jan
Niezbędny
ściereczki
nasączane
do luster
i szkła,
rozmiar
15x20 cm,
pakowane
po 40 sztuk

www.CzystySklep.pl
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MYCIE SZYB

• Sprzęt do mycia szyb i luster

Vermop Toplock 35 cm
zestaw do mycia szyb
1x Glassman skrobak
1x ściągaczka LockHead 35 cm
1x myjka do okien 35 cm
1x LockStrip 35 cm z zatrzaskiem
1x LockStrip pad 35 cm, z
zatrzaskiem
1x kij teleskopowy 180 cm,
trzyczęsciowy
2x guma wymienna 35 cm
Zestaw dostępny również w
rozmiarze 45 cm

Lewi
ściągaczka do szyb
35cm

Lewi
myjka i ściągaczka 2w1
35cm

Lewi
uchwyt myjki do mycia szyb
35cm

Lewi
nakładka na myjkę do mycia szyb
35cm

Lewi
wiadro do myjki do mycia szyb
13L

Ściągaczka do szyb
40cm / 45cm

Lewi kij teleskopowy
- 2,5m,
dwuczęściowy
(2x 125cm)
- 4,5m,
trzyczęściowy
(3x150cm)

Jan
Niezbędny
ściągaczka i
myjka do szyb
w jednym, szerokość 19 cm

• Płyny do mycia szyb i luster
Glass
Celaner
profesjonalny płyn
do mycia
szyb,
czyści skutecznie
bez smug

MYCIE SZYB I LUSTER

SPRZĘT DO MYCIA SZYB I LUSTER
PŁYNY DO MYCIA SZYB I LUSTER

1L, 5L

750ml
5L

750ml
5L

Window
płyn do szyb

500ml
750ml
1L, 5L

Brial Top
Ecolab, profesjonalny
koncentrat
płynu
do mycia
szyb

Clin płyn
do mycia
szyb spray i
zapas, różne
rodzaje

Clin
okna i ramy
koncentrat
do szyb
i ram okiennych

Mr.Muscle
płyn do szyb

5L

750ml

500ml

750ml

500ml

Ludwik
płyn do szyb
i glazury,
rodzaje:
z octem
grapefruit,
z alkoholem
cytrynowy,
nano tech
jabłkowy

Sidolux
Crystal
płyn do
szyb,
rodzaje:
arctic,
classic,
lemon

Silux
płyn do szyb
z octem,
rodzaje:
grapefruit,
morski,
kryształ

750ml

500ml

500ml

500ml
1L

www.CzystySklep.pl

Ajax
płyn do
mycia szyb,
spray lub
zapas

Mr. Proper
3w1
uniwersalny
płyn do
czyszczenia
szkła, blatów i innych
gładkich
powierzchni

Frosch
płyn do
mycia szyb,
spray i
zapas

24

Cif
professional
płyn do
mycia szyb

Praktik płyn
do mycia
szyb

500ml
1L

www.CzystySklep.pl
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CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA MEBLI

• Środki do czyszczenia
i pielęgnacji mebli

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA MEBLI

ŚRODKI DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI MEBLI

26
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Cif professional
preparat do mebli
drewnianych
i laminowanych, gęsty
i wydajny

Voigt VC 245
Meblin
Skoncentrowany,
antystatyczny
środek do mycia
powierzchni drewnianych, laminowanych oraz innych
powierzchni
wodoodpornych.

Pronto aerozol
preparat do czyszczenia i pielęgnacji mebli,
różne zapachy, dwa
rodzaje:
brązowe do drewna,
niebieskie do mebli
laminowanych i innych
powierzchni

750ml

1L, 10L

250ml, 400ml

Pronto
atomizer
preparat do
czyszczenia i pielęgnacji
mebli, dwa rodzaje:
brązowy do drewna,
niebieski do mebli
laminowanych
i innych powierzchni

Pronto Electronics
spray lub ściereczki do
czyszczenia wszelkiego rodzaju urządzeń
elektronicznych

Jan Niezbędny
ściereczki do
czyszczenia mebli
drewnianych lub
laminowanych i innych
powierzchni meblowych

375ml

750ml, 25szt

30 / 40 sztuk

Pledge aerozol inna
nazwa handlowa
PRONTO preparat
do czyszczenia i pielęgnacji mebli, różne
zapachy, dwa rodzaje:
brązowe do drewna,
niebieskie do mebli
laminowanych i innych
powierzchni

Sidolux aerozol
pianka do czyszczenia
i pielęgnacji mebli,
różne zapachy,
brązowe do drewna,
niebieskie do mebli
laminowanych
i innych powierzchni

Sidolux atomizer
preparat do
czyszczenia
i pielęgnacji mebli,
przeciw kurzowi,
różne zapachy:
classic, cytryna,
pomarańcza,
drzewo sandałowe

250ml

350ml

400ml

Sidolux
mleczko
do czyszczenia
i pielęgnacji mebli
drewnianych,
różne zapachy

Silux aerozol
pianka do czyszczenia
i pielęgnacji mebli,
classic brązowy do
drewna, antystatyk
niebieski przeciw
kurzowi do różnych
powierzchni

Silux mleczko
do pielęgnacji
i czyszczenia mebli,
classic brązowy do
drewna, antystatyk
niebieski przeciw
kurzowi do różnych
powierzchni,

300ml

300ml

300ml

Green Fresh
pianka do czyszczenia
i pielęgnacji mebli,
brązowy do drewna,
niebieski przeciw
kurzowi do różnych
powierzchni,

Yplon
pianka do czyszczenia
i pielęgnacji mebli,
dwa rodzaje:
classic z woskiem do
drewna i antystatic do
mebli laminowanych

Presto Clean
ściereczki do
czyszczenia mebli
drewnianych lub
laminowanych i innych
powierzchni meblowych

400ml

300ml

55 sztuk

www.CzystySklep.pl
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ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

• Odświeżacze w sprayu

ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

ODŚWIEŻACZE W SPRAYU
ODŚWIEŻACZE AUTOMATYCZNE
ODŚWIEŻACZE ELEKTRYCZNE
ODŚWIEZACZE ŻELOWE
NEUTRALIZACJA ZAPACHÓW

28
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Voigt
Aromat
Fresh
VC 122
Aromat
Flower
VC 124
odświeżacz
powietrza

Good
Sense
odświeżacz
powietrza
różne
zapachy

Glade
by Brise
odświeżacz
powietrza
różne
zapachy

Glade
by Brise
odświeżacz
powietrza
różne
zapachy

600ml

500ml

300ml

275ml

Air Wick
odświeżacz
powietrza
różne
zapachy

Flower
Shop
odświeżacz
powietrza
różne
zapachy

Green
Fresh
odświeżacz
powietrza
różne
zapachy

General
Fresh
odświeżacz
powietrza
różne
zapachy

240ml

400ml

400ml

400ml

Fri
odświeżacz
powietrza
różne
zapachy

Springfresh
Aqua
Breeze
odświeżacz
powietrza
różne
zapachy

General
Fresh
magiczna
szyszka
odświeżacz
powietrza
różne
zapachy

General
Fresh
mini spray
odświeżacz
powietrza
różne
zapachy

300ml

500ml

40ml

15ml

• Odświeżacze automatyczne
Katrin
automatyczny
odświeżacz
powietrza
zasilany
baterią.
Wymienne
wkłady zapachowe.

Air Wick
automatyczny
odświeżacz
powietrza.
Wymienne
wkłady
zapachowe, różne
zapachy

Glade by
Brise automatyczny
odświeżacz
powietrza.
Wymienne
wkłady
zapachowe, różne
zapachy

100ml

250ml

269ml

Glade by Brise
Sense & Spray
automatyczny
odświeżacz
powietrza
z sensorem
ruchu. Wymienne wkłady
zapachowe,
różne zapachy

Green Fresh
wymienne
wkłady
zapachowe
pasujące do
większości automatycznych
odświeżaczy
powietrza,
różne zapachy

18ml

250ml

www.CzystySklep.pl
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ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIESZ RÓWNIEŻ

• Odświeżacze elektryczne

• Odkurzacze przemysłowe

Air Wick
elektryczny
odświeżacz
powietrza.

Air Wick
Electrical
wymienne
wkłady
zapachowe, różne
zapachy

Glade
by Brise
elektryczny
odświeżacz
powietrza.

Glade
by Brise
Discreet
wymienne
wkłady
zapachowe, różne
zapachy

19ml

19ml

8g

8g

• Odświeżacze żelowe

• Baterie

Ambi Pur
Gel Crystals perełki
zapachowe,
różne
zapachy

Glade
by Brise
żelowy
odświeżacz
powietrza

Glade
by Brise
żelowy
odświeżacz
powietrza

Natural
Fresh
Elegance
perełki
zapachowe, różne
zapachy

150g

150g

8g

350ml

General
Fresh Kula
żelowy
odświeżacz
powietrza

General
Fresh Dynia żelowy
odświeżacz
powietrza

Irbis kostka
zapachowa
w koszyczku oraz
zapas

120g

150g

35g

• Neutralizacja zapachów
Johnson
Diversey
Good
Sense neutralizator
zapachów

Profimax
LH 240
odświeżacz
powietrza
i neutralizator
zapachów

750ml

750ml

Sprzedajemy odkurzacze przemysłowe najwyższej jakości firmy
COYNCO.
Są to maszyny stworzone specjalnie do pracy w najcięższych
warunkach do zastosowania w
przemyśle, piekarniach i wszędzie
tam gdzie wymagana jest najwyższa skuteczność i wytrzymałość.
Odkurzacze do zbierania pyłów,
płynów oraz substancji niebezpiecznych.

Duracell bateria
alkaliczna
- AA LR6 1,5V
- AAA LR03 1,5V

AgfaPhoto bateria
alkaliczna
- AA LR6 1,5V
- AAA LR03 1,5V
- C LR14 1,5V
- D LR20 1,5V
- E-Block 9V

AgfaPhoto bateria
cynkowo - węglowa
- AA R6 1,5V
- AAA R03 1,5V
- C R14 1,5V
- D R20 1,5V
- E-Block 9V

Oktan bateria
alkaliczna
- AA LR6 1,5V
- AAA LR03 1,5V
- C LR14 1,5V
- D LR20 1,5V
- 6LF22 9V

AgfaPhoto bateria
cynkowo - węglowa
- AA R6 1,5V
- AAA R03 1,5V
- C R14 1,5V
- D R20 1,5V
- 6F22 9V
- 3R12 4,5V (płaska)
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CZYSZCZENIE DYWANÓW I TAPICERKI

• Szampony do ręcznego czyszczenia
dywanów i tapicerki
Carp Poli
profesjonalny preparat do czyszczenia dywanów, wykładzin i tapicerek
metodą szamponowania, do szorowania ręcznego lub przy użyciu
maszyn jednotarczowych.
Nadaje miękkość i puszystość,
antystatyczny.
PH: 7,5-9,5

Tuba
wysokiej
jakości
szampon
do
czyszczenia
dywanów
i wykładzin

Vanish
szampon
do czyszczenia
dywanów

1L, 5L, 10L

750ml

500ml

Dywanlux
szampon
do czyszczenia i
pielęgnacji
dywanów,
różne
zapachy

Yplon
szampon
do czyszczenia
dywanów

Ali
szampon
do prania
dywanów

Bagdad
szampon
do czyszczenia
dywanów

500ml

1L

500ml

500ml

• Pianki do czyszczenia dywanów
i tapicerki

CZYSZCZENIE DYWANÓW I TAPICERKI

SZAMPONY DO RĘCZNEGO CZYSZCZENIA DYWANÓW I TAPICERKI
PIANKI DO CZYSZCZENIA DYWANÓW I TAPICERKI
ODPLAMIACZE DO DYWANÓW I TAPICERKI W SPRAYU
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA SKÓR
PREPARAT DO ODKURZACZY PIORĄCYCH
ODKURZACZE PIORĄCE

Tuba
wysokiej
jakości
pianka do
czyszczenia
dywanów
i tapicerki

Dywanlux
pianka do
czyszczenia
dywanów
i tapicerki,
zapach
morski lub
kwiatowy

Yplon
pianka do
czyszczenia
dywanów
i tapicerki

Vanish
pianka do
czyszczenia
dywanów
i tapicerki

600ml

600ml

600ml

600ml

• Odplamiacze do dywanów
i tapicerki w sprayu
Tuba
wysokiej
jakości
odplamiacz
w sprayu
do dywanów i
tapicerki

500ml
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Dywanlux
odplamiacz
w sprayu

200ml
500ml
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CZYSZCZENIE DYWANÓW I TAPICERKI

W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIESZ RÓWNIEŻ
H

• Czyszczenie i pielęgnacja skór
Bufalo
balsam do
czyszczenia
i pielęgnacji
skóry

Sidolux
środek do
czyszczenia
i pielęgnacji
skór

250ml
500ml

200ml

• Środki na gryzonie i owadobójcze

Bros muchospray
na muchy i komary,
400ml

Bros płytka na owady
(muchy, komary,
meszki, mole)

Bros bomba na owady latające i biegające

Bros dwuskładnik na
muchy

Bros lep na muchy
okrągły w formie
rozwijanej taśmy

Bros lep na muchy
paskowy, płaski

Bros łapka na muchy,
dostępna w dwóch
rozmiarach

Bros siatka na okno
lub na drzwi, dostępna w różnych rozmiarach i kolorach

Bros pułapka na
muszki owocówki

Bros spray na komary i kleszcze, 90ml

Bros krem lub żel na
komary i kleszcze,
50ml

Bros płyn na komary
i kleszcze, 50ml lub
100ml

Bros Elektro elektrofumigator na komary,
z wymiennym płynem
lub płytkami

Bros lampion +
wkład na komary

Bros spirale na
komary (citronella,
geranium, MAX), 10
sztuk

Bros łagodzący
ukąszenia komarów,
spray 8ml lub żel
35ml

Bros feromonowa
pułapka na mole
spożywcze

Bros feromonowa
pułapka na mole
odzieżowe

Bros kulki na
mole (kwiatowe,
cytrynowe, sosnowe,
lawendowe) 120g

Bros ziarno na myszy
i szczury, 90g lub
300g

Bros płatki na myszy
i szczury, 50g lub
250g

Bros kostka na myszy
i szczury, 100g

Bros granulat na
myszy i szczury, 90g,
250g lub 500g

Bros pasta na myszy
i szczury, 100g lub
230g

Bros łapka na myszy
lub szczury (metalowa, drewniana lub
plastikowa)

Bros prusakolep
(karaluchy, prusaki,
rybiki i inne) 2 sztuki

Bros spray na owady
biegające 300ml

Bros proszek na
mrówki, 10g, 100g,
250g lub 500g

Bros pułapka na osy
i muchy, zawiera
feromon wabiący
owady

Bros płyn na krety,
500ml lub 1000ml

• Preparat do odkurzaczy piorących
Carpex
profesjonalny preparat do
ekstrakcyjnego czyszczenia dywanów, wykładzin i tapicerek przy
pomocy odkurzacza piorącego.
Szybko i skutecznie usuwa brud,
kurz oraz plamy.
PH: 7,5-9,5

Dywanlux
niskopieniący
środek do
odkurzaczy
piorących

1L, 5L, 10L

500ml

• Odkurzacze piorące
Profi 50
- pojemność zbiorników: woda czysta 9l, woda
brudna 7,5l
- wydatek powietrza: 65 l/s
- podciśnienie: 250/25 mbar/kpa
- wydajność spryskiwania: 1l/min
- moc turbiny: 1400W
- moc pompy: 40W
- ciśnienie spryskiwania / tłoczenia: 1,7 bar
- ssawa do czyszczenia dywanów oraz druga
do tapicerek

Akcesoria z tworzywa

Akcesoria chromoniklowe

- gwarancja: 24 miesiące na terenie całego
kraju

Profi 50.1
- pojemność zbiorników: woda czysta 9l, woda
brudna 7,5l
- wydatek powietrza: 65 l/s
- podciśnienie: 250/25 mbar/kpa
- wydajność spryskiwania: 2l/min
- moc turbiny: 1400W
- moc pompy: 45W
- ciśnienie spryskiwania / tłoczenia: 4,8 bar
- ssawa do czyszczenia dywanów oraz druga
do tapicerek

Akcesoria z tworzywa

34

www.CzystySklep.pl

Akcesoria chromoniklowe

- gwarancja: 24 miesiące na terenie całego
kraju
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MYCIE, PIELĘGNACJA I OCHRONA DŁONI

• Pasty i żele do mycia rąk

MYCIE, PIELĘGNACJA I OCHRONA DŁONI

PASTY I ŻELE DO MYCIA RĄK
MYDŁA W KOSTCE
SZOROWANIE RĄK
MYDŁA W PŁYNIE
KREMY DO RĄK
RĘKAWICE OCHRONNE

Pasta Merida
wysokiej jakości pasta do rąk.
Dzięki zastosowania ścierniwa w
postaci wiór drzewnych pasta nie
zapycha kanalizacji. Skutecznie
czyści jednocześnie chroniąc i
nawilżając dłonie. Stosować na
mokre ręce

Barlon żel do mycia rąk ze środkiem ściernym

500g, 5kg, 10kg

500g

Pollena Ostrzeszów pasta BHP
- mydlano-detergentowa ze
ścierniwem i gliceryną

Pollena Ostrzeszów pasta BHP
- mydlano-detergentowa z
gliceryną

500g

500g

Pasta BHP
ze ścierniwem w postaci piasku

Pasta BHP
- mydlano-detergentowa

500g

500g

• Dezynfekcja rąk

Velodes
preparat na bazie
alkoholu etylowego
do chirurgicznej i
higienicznej dezynfekcji dłoni

500ml, 5L
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MYCIE, PIELĘGNACJA I OCHRONA DŁONI

• Mydła w kostce

Dove mydło różne rodzaje, 100g

Protex mydło różne
rodzaje, 90g

Fa mydło różne rodzaje,
100g

Arko mydło kremowe
różne rodzaje, 90g

• Mydła w płynie duże opakowania

Nivea mydło różne rodzaje, 100g

Arko mydło owocowe
różne rodzaje, 90g

Nivea mydło różne rodzaje, 90g

Attis mydło różne rodzaje, 100g

Palmolive mydło różne
rodzaje, 90g

Dex mydło różne rodzaje,
100g

Flo wysokiej jakości
kremowe
mydło w płynie z dodatkiem środka
dezynfekującego

Biały jeleń
wysokiej jakości kremowe mydło w płynie,
hipoalergiczne nie
zawiera alergenów
i barwników

Septoderm
bezzapachowe i bezbarwne mydło w płynie,
antybakteryjne, zgodne
z HACCP, odpowiednie
dla gastronomii przemysłu spożywczego

1L, 5L

1L, 5L

5L

Pal wysokiej jakości
kremowe
mydło w
płynie, różne zapachy

Avea wysokiej jakości
gęste
mydło w
płynie, różne zapachy

Fx gęste
mydło w
płynie, różne zapachy

Clovin
Handy
mydło antybakteryjne,
różne
zapachy

1L

5L

5L

5L

• Mydła w płynie z dozownikiem
Biały Jeleń mydło naturalne, 150g

Bambino mydło dla dzieci,
90g

Biały Jeleń mydło naturalne różne rodzaje, 100g

Bobas mydło dla dzieci,
100g

Biały Jeleń Premium
mydło, 100g

Dzidziuś mydło dla dzieci,
100g

Monalisa mydło kremowe,
100g

Attis mydełko hotelowe,
20g

• Szorowanie rąk

Pumeks kwarcowy
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Pumeks kosmetyczny

Szczoteczka do rąk

Lukcja mydło różne
rodzaje, 100g / 90g

Nivea
kremowe
mydło
w płynie,
różne
rodzaje

Dove
kremowe
mydło
w płynie,
różne
rodzaje

Palmolive
kremowe
mydło
w płynie,
różne
rodzaje

Carex antybakteryjne
mydło
w płynie,
różne
rodzaje

250ml

250ml

300ml

250ml

Apart
kremowe
mydło
w płynie,
różne
rodzaje

Biały jeleń
hipoalergiczne
kremowe
mydło w
płynie

Biały jeleń
hipoalergiczne
kremowe
mydło w
płynie, różne rodzaje

Luksja
mydło
w płynie,
różne
rodzaje

500ml

500ml

500ml

450ml

ABE
kremowe
mydło
w płynie,
różne
rodzaje

Joanna
Naturia
mydło
w płynie,
różne
rodzaje

Avea mydło
w płynie,
różne
rodzaje

Handy
mydło
w płynie,
różne
rodzaje

500ml

300ml

500ml

500ml
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MYCIE, PIELĘGNACJA I OCHRONA DŁONI

• Kremy do rąk

• Rękawice jednorazowe

Merida
krem
do rąk
silikonowo
- glicerynowy

Dove
nawilżający
krem do
rąk, różne
rodzaje

Biały Jeleń
krem do
rąk

Soraya
krem do
rąk, różne
rodzaje

500ml

75ml

100ml

150ml

Neutrogena krem do
rąk, różne
rodzaje

Garnier
krem
do rąk
intensywna
pielęgnacja

50ml
75ml

100ml

Joanna Z
Apteczki
Babuni
krem do
rąk, różne
rodzaje

Joanna
Sensual
krem do
rąk, różne
rodzaje

100g

100g

S, M, L, XL
Rękawice lateksowe,
100 sztuk w opakowaniu.

S, M, L, XL
Rękawice winylowe,
100 sztuk w opakowaniu.

S, M, L, XL
Rękawice winylowe niebieskie,
100 sztuk w opakowaniu.

S, M, L, XL
Rękawice nitrylowe niebieskie,
100 sztuk w opakowaniu.

Jan Niezbędny
rękawiczki
lateksowe,
10 sztuk w
opakowaniu.

Jan Niezbędny
rękawiczki
winylowe,
10 sztuk w
opakowaniu.

Jan Niezbędny
rękawiczki
nitrylowe,
10 sztuk w
opakowaniu.

Rękawice
foliowe
HDPE, 100
sztuk w
opakowaniu

S, M, L

S, M, L

S, M, L

M, L

• Rękawice gumowe
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Kamill
krem do
rąk, różne
rodzaje

Johnson &
Johnson
krem do
rąk

Joanna
Naturia
krem do
rąk, różne
rodzaje

100ml

100ml

50g

Ziaja krem
do rąk,
różne
rodzaje

80ml

Nivea
krem do
rąk, różne
rodzaje

50ml
75ml

Glicea
krem do
rąk, różne
rodzaje

Kolastyna
krem do
rąk, różne
rodzaje

Eva krem
do rąk glicerynowo
- rumiankowy

Malwa
krem do
rąk, różne
rodzaje

Plus krem
do rąk,
różne
rodzaje

75ml

100ml

100ml

100ml

100ml

Kwiaty
Polskie
krem do
rąk, różne
rodzaje

75ml
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Melisa
krem do
rąk

Cztery
Pory Roku
krem do
rąk, różne
rodzaje

Anet
krem do
rąk, różne
rodzaje

Natural
Extracts
krem do
rąk, różne
rodzaje

75ml

130ml

75ml

100ml

Master
rękawice
mocne,
gumowe,
dwukolorowe

Jan
Niezbędny
rękawice
super
mocne,
gumowe,
dwukolorowe

Jan
Niezbędny
rękawice
aloesowe,
gumowe

Jan
Niezbędny
rękawice
domowe,
gumowe

Grosik
rękawice
domowe,
gumowe

S, M, L

S, M, L

S, M, L

S, M, L

S, M, L

• Rękawice robocze

Rękawice
robocze
RTENI

Rękawice
robocze
RTELA

8, 9, 10

8, 9, 10

Rękawice
robocze
„wampirki”
rozmiar
uniwersalny

Jan
Niezbędny
rękawice
uniwersalne

M, L

www.CzystySklep.pl
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PODAJNIKI SANITARNE, SUSZARKI

• Podajniki mydła z plastiku ABS

963752

963707

PODAJNIKI SANITARNE, SUSZARKI

PODAJNIKI DO MYDŁA
PODAJNIKI DO RĘCZNIKÓW I CZYŚCIWA
KOSZE NA ZUŻYTE RĘCZNIKI
PODAJNIKI PAPIERU TOALETOWEGO
SUSZARKI DO RĄK I WŁOSÓW

ECO podajnikmydła
w płynie
z plastiku,
kolor biały,
napełniany z
bańki

POP podajnik mydła
w płynie
z plastiku,
kolor biały,
napełniany z
bańki

500ml
1L

500ml
1L

953654

953609
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963608

1L

1L

KATRIN podajnik
mydła w płynie lub
w piance, wykonany
z trwałego plastiku
w kolorze białym,
jasnoszarym lub
srebrnym, napełniany
wymiennymi wkładami
o pojemności 500ml

KATRIN
wymienne
wkłady z
mydłem lub
pianką o
pojemności
500ml

500ml

500ml

KATRIN podajnik
mydła w płynie lub
w piance, wykonany
z trwałego plastiku
w kolorze białym,
jasnoszarym lub
srebrnym, napełniany
wymiennymi wkładami
o pojemności 1L

KATRIN
wymienne
wkłady z
mydłem lub
pianką o
pojemności
1L

1L

1L

• Podajniki mydła ze stali

500ml
1L

LAB podajnik mydła
w płynie
ze stali
nierdzewnej
szczotkowanej,
napełniany z
bańki

LAB podajnik mydła
w płynie
ze stali
nierdzewnej
szczotkowanej,
napełniany z
bańki

GEO podajnik mydła
w płynie
ze stali
nierdzewnej
szczotkowanej,
napełniany z
bańki

820ml

1L

1L

Merida Stella podajnik
mydła w płynie ze stali
nierdzewnej
szczotkowanej lub
polerowanej, odporny
na wandali

KATRIN podajnik mydła
w piance
ze stali
nierdzewnej
szczotkowanej,
napełniany
wymiennymi
wkładami

KATRIN podajnik mydła
w piance
ze stali
malowanej
na biało,
napełniany
wymiennymi
wkładami

MED podajnik
z górnym
wylewem i
dozownikiem
łokciowym
w obudowie
aluminiowej,
pompa ze stali
nierdzewnej

1L

500ml, 1L

HIT podajnik mydła
w płynie ze
stali nierdzewnej,
napełniany z
bańki

880ml

42

963653

MED podajnik mydła
w płynie
z plastiku,
kolor biały,
napełniany z
bańki

ZEN podajnik mydła
w płynie
z plastiku
o bardzo
ciekawym
wzornictwie,
napełniany z
bańki.

993063

1L

982517

www.CzystySklep.pl
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PODAJNIKI SANITARNE, SUSZARKI

• Bezdotykowe podajniki mydła
POP bezdotykowy podajnik mydła
w płynie z
plastiku

ZEN bezdotykowy
podajnik
mydła w
płynie z
plastiku,
bardzo
atrakcyjny
wygląd

LAB bezdotykowy
podajnik
mydła w płynie ze stali
nierdzewnej

1,1L

1L

1,2L

• Kosze na zużyte ręczniki
KATRIN
bezdotykowy podajnik
mydła w
piance z
plastiku

956100

1L

• Katrin System - podajniki automat.

953906

953951

900788

900771

Katrin kosz na zużyte ręczniki,
plastik, kolor lekko szary z pokrywą zasłaniającą wnętrze, możliwość postawienia lub powieszenia
na ścianie, pojemność 25L

Katrin kosz na zużyte ręczniki,
plastik, kolor lekko szary z pokrywą zasłaniającą wnętrze, możliwość postawienia lub powieszenia
na ścianie, pojemność 50L

Katrin kosz na zużyte ręczniki ,
stal biała, możliwość postawienia lub powieszenie na ścianie,
pojemność 25L

Katrin kosz na zużyte ręczniki,
stal nierdzewna szczotkowana,
możliwość postawienia lub
powieszenie na ścianie, pojemność 25L

• Podajniki ręczników w roli
953036

Katrin System
podajnik ręcznika w roli, automatycznie odcinający pojedyncze
listki z rolki.
obudowa plastikowa
kolor lekko szary

953067

Katrin System
podajnik ręcznika w roli, automatycznie odcinający pojedyncze
listki z rolki.
obudowa plastikowa
kolor biały

• Podajniki ręczników składanych
Pop podajnik ręczników w roli,
plastik biały, dla rolek maxi o
średnicy ok. 19 cm

Pop podajnik ręczników składanych, plastik biały

Katrin podajnik ręczników składanych, plastik lekko szary, dostępne w rozmiarach S (953104) ,
M (910305) L (953203)

Katrin podajnik ręczników składanych, plastik biały, dostępne w
rozmiarach S (953128),
M (953173), L (953227)

Katrin podajnik ręcznika w roli,
plastik kolor lekko szary (953258)
lub biały (953272), dla rolek mini
o średnicy ok. 14 cm

Katrin podajnik ręcznika w roli,
plastik kolor lekko szary (953302)
lub biały (953326), dla rolek maxi
o średnicy ok. 19 cm

Zen podajnik do ręczników w
roli, plastik biały, dwa rozmiary
mini dla rolek o średnicy ok.
14cm i maxi dla rolek o średnicy
ok. 19cm

• Podajniki czyściwa
MED podajnik ręczników składanych stal biała

709158
988113
Katrin podajnik ręczników
składanych ze stali malowanej
proszkowo na biało
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Katrin wieszak na czyściwo

988366
Hit podajnik ręczników składanych stal nierdzewna szczotkowana

Katrin podajnik ręczników składanych stal nierdzewna szczotkowana

Lab podajnik ręczników składanych, stal nierdzewna szczotkowana

709141

Katrin stojak
na czyściwo

999805

Katrin stojak
na czyściwo
+ uchwyt
na worek na
śmieci

www.CzystySklep.pl
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• Podajniki papieru toaletowego

Pop podajnik Papieru toaletowego, plastik
biały, dostępne dwa rozmiary S dla papierów o
średnicy 19 cm i M dla rolek o średnicy 28 cm

953357

953371

Katrin podajnik papieru toaletowego, plastik,
kolor lekko szary, dostępne dwa rozmiary S
dla rolek o średnicy 19 cm i M dla papierów o
średnicy 28 cm

Katrin podajnik papieru toaletowego, plastik,
kolor biały, dostępne dwa rozmiary S dla
rolek o średnicy 19 cm i M dla papierów o
średnicy 28 cm

• Suszarki do rąk

Halny
najtańsza i najsłabsza suszarka do
rąk, moc 1200W

Mistral
suszarka do rąk w obudowie
z plastiku ABS, moc 2000W

Ponente
suszarka do rąk plastik ABS
srebrny, moc 2300W

Levante
suszarka do rąk ze stali nierdzewnej szczotkowanej, moc 1650W

Passat suszarka do rąk ze stali nierdzewnej, dostępne dwa rodzaje
wykończenia: stal polerowana
i szczotkowana, moc 1800W

Santana
suszarka do rąk ze stali
nierdzewnej polerowanej,
moc 2100W

Zonda
suszarka do rąk ze stali
nierdzewnej, szczotkowanej,
moc 2500W

Solano
suszarka do rąk ze stali
nierdzewnej polerowanej
moc 2300W

• Suszarki do

989516

Zen podajnik papieru toaletowego, plastik
biały, dla rolek o średnicy 19 cm

Katrin podajnik papieru toaletowego ze stali
malowanej proszkowo na biało dostępne dwa
rozmiary S dla rolek o średnicy 19 cm i M dla
papierów o średnicy 28 cm

włosów

Med podajnik papieru toaletowego ze stali
malowanej proszkowo na biało, dla rolek o
średnicy 19 cm

Sirocco
suszarka do rąk ze stali nierdzewnej, polerowanej, włączana
przyciskiem, moc 2300W
Monsun
suszarka do rąk, plastik biały,
moc 1900W

989660
Hit podajnik papieru toaletowego ze stali nierdzewnej szczotkowanej, dla rolek o średnicy
19 cm
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Katrin podajnik papieru toaletowego ze stali
nierdzewnej szczotkowanej, dostępne dwa
rozmiary S dla rolek o średnicy 19 cm i M dla
rolek o średnicy 28 cm

Lab podajnik papieru toaletowego ze stali nierdzewnej szczotkowanej, dla rolek o średnicy
19 cm

Zefir
suszarka do włosów basenowa,
włączana automatycznie, wykonana z plastiku, moc 700W

Suszarka do włosów hotelowa,
włączana przyciskiem, moc
1600W
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PAPIERY TOALETOWE, RĘCZNIKI, CHUSTECZKI

• Czyściwa przemysłowe
Katrin Plus
czyściwo papierowe, celuloza
klejona

445705

2

2

2

235m

230m

195m

1020

1000

500

2szt

458651

2szt

481108

2szt

Vella czyściwo
papierowe, celuloza klejona

Papernet czyściwo papierowe,
celuloza klejona

Katrin Basic czyściwo papierowe niebieskie

445569

Katrin Classic
czyściwo papierowe niebieskie,
klejone

Katrin Classic
czyściwo
papierowe białe,
klejone

1

2

2

360m

190m

220m

-

830

916

2szt

2szt

2szt

404260

Czyściwo zielone makulaturowe
1
270m
1125
2szt

PAPIERY TOALETOWE, RĘCZNIKI, CHUSTECZKI

• Katrin System
CZYŚCIWA PRZEMYSŁOWE
KATRIN SYSTEM
RĘCZNIKI PAPIEROWE
PAPIERY TOALETOWE
CHUSTECZKI KOSMETYCZNE

Katrin Plus ręcznik papierowy
biały z celulozy

460058
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Katrin Classic
ręcznik papierowy biały

Katrin Basic
ręcznik papierowy szary

2

2

1

100m

160m

180m

-

-

-

6szt

460102

6szt

460201

6szt
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• Ręczniki papierowe MAXI
Katrin Plus
ręcznik biały z
celulozy

Katrin Classic
ręcznik biały

Katrin Basic
ręcznik szary

2

2

1

120m

150m

235m

515

600

-

6szt

434051

• Ręczniki składane ZZ

433255

Vella ręcznik
biały z celulozy

6szt

433351

6szt

Ręcznik maxi
biały

Ręcznik maxi
zielony

2

1

1

100m

130m

130m

500

541

541

6szt

6szt

6szt

61649

61694

76957

Katrin Plus ręcznik składany z celulozy

Katrin Classic ręcznik składany

Katrin Basic ręcznik składany

2

3150

2

3150

2

3150

superbiały

230x224mm

biały

230x224mm

naturalny

230x224mm

Ręcznik składany celulozowy
FP Kaczory

Mola Giga Rolka
ręcznik celulozowy
2
75m

Ręcznik składany zielony
FP Kaczory

Ręcznik składany szary
FP Kaczory

2

3200

1

4000

1

4000

superbiały

250x230

szary

250x230

zielony

250x230

• Ręczniki kuchenne

326
1szt

• Ręczniki papierowe MINI
Katrin Plus ręcznik celulozowy

Katrin Classic
ręcznik biały

Katrin Classic
ręcznik biały

2

2

1

65m

75m

100m

280

300

-

12szt

434006

Vella ręcznik
celulozowy biały
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433207

12szt

449307

Mola lambi bardzo chłonny ręcznik celulozowy
3

2

Mola classic bardzo chłonny
ręcznik celulozowy
2

2/4

Mola Mega Rolki XXXL ręcznik z
celulozy, 2 rolki = 4 rolki stand.
2

2

Mola giant XL ręcznik z celulozy,
2 rolki = 11 rolek standard
2

2

12szt

Ręcznik mini
biały

Ręcznik mini
zielony

2

1

1

50m

65m

65m

250

270

270

6szt

12szt

6szt

Mola eko biały ręcznik
wykonany z makulatury
2

Linteo Classic
ręcznik kuchenny celulozowy
2

2

2

Linteo 2XXL duży ręcznik celulozowy, 2 rolki = 6 rolek standard
2

2

Linteo 1XXL duży ręcznik celulozowy,1 rolka = 5 rolek standard
2

1

www.CzystySklep.pl
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• Papiery toaletowe JUMBO

• Papiery toaletowe, mała rolka

121005

106801

121258

Katrin Plus papier toaletowy, superbiały,
celulozowy

Katrin Classic papier toaletowy, biały

Katrin Basic papier toaletowy, naturalny

2

125m

2

160m

1

160m

18cm

12

18cm

12

18cm

12

Mola classic papier celulozowy,
różne kolory
2

8/4

Linteo
papier celulozowy
2

Mola familijna papier makulaturowy, różne kolory
8/4

2

8

Elfi najtańszy papier celulozowy,
różne kolory
2

8

121401
Katrin papier toaletowy, naturalny

Vella papier toaletowy, celulozowy, biały

Papier toaletowy JUMBO biały

1

385m

2

145m

2

120m

28cm

6

19cm

12

18cm

12

Mola maxi bardzo długa rolka
400 listków, z celulozy, biały
2

4

Bunny soft papier Zajączek z
makulatury, różne kolory

Linteo Classic
papier celulozowy
2

8/4

1

8

Kaczory dobrej jakości szary
papier z makulatury
1

8

• Chusteczki kosmetyczne
Papier toaletowy JUMBO szary FP Kaczory
1

130m

1

300m

19cm

12

28cm

6

• Papiery toaletowe, mała rolka

Mola lambi Soft wysokiej jakości
chusteczki

Mola lambi bardzo wysokiej
jakości papier celulozowy,
idealny do hoteli

Linteo
chusteczki

3

52

Papier toaletowy szary FP Kaczory

8
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Mola bardzo wysokiej jakości
papier celulozowy,
idealny do hoteli
3

8

Linteo
papier celulozowy
3

4

Vella papier
celulozowy, biały
8

3

8

3

6x10

Mola lambi Soft wysokiej jakości
chusteczki w kartoniku
3

80

Linteo Classic
chusteczki
10x10

2

Mola
wysokiej jakości chusteczki
3

10x10

Linteo Satin
chusteczki w kartoniku lub w folii
10x10

2

200

Mola wysokiej jakości
chusteczki w kartoniku
2

70 / 120

Linteo Satin
chusteczki w kartoniku
2

100
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WORKI I KOSZE NA ŚMIECI

• Worki na śmieci - ekonomiczne

LD
35L

HD
60L

LD
120L

czarne
15 szt

czarne
50 szt

czarne
25 szt

HD
35L

LD
60L

LD
120L

czarne
50 szt

czarne
50 szt

czerwone
25 szt

LD

czerwone

35L

LD

50 szt

czerwone

60L

LD

50 szt

czarne

160L

10 szt

LD
60L

LD
120L

LD
240L

czarne
10 szt

czarne
10 szt

czarne
10 szt

• Worki na śmieci - Grosik
WORKI I KOSZE NA ŚMIECI
HD
12L

WORKI NA ŚMIECI - EKONOMICZNE
WORKI NA ŚMIECI - GROSIK
WORKI NA ŚMIECI - JAN NIEZBĘDNY
WORKI NA ŚMIECI DO SEGREGACJI
KOSZE NA ODPADY

LD
35L

HD
120L

54
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zielone
48 szt

czarne
15 szt

czarne
20 szt

HD
20L

HD
60L

LD
120L

czarne
50 szt

czarne
20 szt

czarne
10 szt

HD
35L

HD
60L

LD
160L

czarne
50 szt

zielone z taśmą
10 szt

czarne
10 szt

HD
35L

LD
60L

LD
80L

żółte z taśmą
15 szt

czarne
10 szt

szare
5 szt
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WORKI I KOSZE NA ŚMIECI

• Worki na śmieci - Jan Niezbędny
LD

białe

15L

LD
26 szt

pomarańczowe

HD
35L

30 szt

czarne

LD
35L

15 szt

20L

HD
35L

HD
35L

białe

żółte

HD
20 szt

niebieskie
30 szt

czarne
15 szt

20L

30 szt

czarne

HD
35L

30 szt

zielone

LD
35L

24 szt

HD
20L

LD
35L

LD
35L

• Worki na śmieci do segregacji
czarne
40 szt

czarne
15 szt

niebieskie
15 szt

MIX
35L

MIX
35L

MIX
120L

brązowe - organiczne
20 szt

żółte - sucha frakcja
20 szt

zielone - szkło
10 szt

MIX
35L

MIX
120L

MIX
120L

niebieskie - papier

MIX

20 szt

żółte - plastik

35L

brązowe - organiczne

MIX

10 szt

20 szt

niebieskie - papier

120L

10 szt

MIX-

zielone - szkło

35L

MIX

20 szt

żółte - plastik

120L

10 szt

żółte - sucha frakcja
10 szt

• Kosze na odpady
fioletowe

HD
60L

20 szt

czarne

LD
60L

10 szt

niebieskie

LD
120L

15 szt

HD
60L

HD
60L

LD
120L

niebieskie
20 szt

czarne
10 szt

niebieskie
5 szt

HD - to folia, charakteryzująca się wysoką wytrzyma-

łością,dlatego worki z niej wykonane mogą być
znacznie cieńsze od worków z folii LD. Folia HD
jest jednak zdecydowanie mniej elastyczna, podatna na przebijanie, matowa. Rozpoznawalna po
charakterystycznym szeleszczeniu.
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czarne

HD
60L

26 szt

zielone

LD
60L

18 szt

czarne

LD
160L

20 szt

LD
60L

LD
60L

LD
240L

czarne
10 szt

niebieskie
10 szt

953951
Katrin kosz na zużyte ręczniki,
plastik, kolor lekko szary z pokrywą zasłaniającą wnętrze, możliwość postawienia lub powieszenia
na ścianie, pojemność 50L

Curver
kosz uchylny,
pojemności:
1,5L, 9L, 15L, 25L, 50L

Curver
kosz z pedałem,
pojemności:
6L, 15L, 25L

Kosz z pedałem ze stali nierdzewnej, wykończenie matowe lub
połysk, oraz malowany, różne
kolory, pojemności:
3L, 5L, 12L, 20L, 30, 40L

Koszo-popielnice
różne wzory i wielkości

Curver pojemnik na odpady na
kółkach, pojemności:
90L, 100L, 110L

Curver pojemnik na odpady na
kółkach z pedałem
pojemność 110L

Curver
pojemnik na odpady
pojemność 90L

czarne
10 szt

LD - folia LD jest doskonale elastyczna, błyszcząca,

mniej szeleści, jest bardziej odporna na przebicia. Tak wiec jeśli wiemy, że będziemy wyrzucać
cięższe odpadki kupujmy worki z oznaczeniem
LD, są one mocniejsze i trwalsze, możemy w nich
przenosić nawet gruz.
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• Płyny do zmywarek
gastronomicznych

Profimax SP 110
do mycia w zmywarkach przemysłowych w wodzie o wysokim
stopniu twardości

Profimax SP 111
do mycia w zmywarkach przemysłowych w wodzie średniotwardej
i miękkiej

Fairy Professional - detergent
w płynie do mycia naczyń w
zmywarkach gastronomicznych,
do wody o różnym stopniu
twardości

10L

12kg

Profimax SP 120
płyn do płukania naczyń w
zmywarkach przemysłowych z
przeznaczeniem do wody twardej

Profimax SP 121
płyn do płukania naczyń w
zmywarkach przemysłowych z
przeznaczeniem do wody średniotwardej i miękkiej

Fairy Professional - preparat do
płukania naczyń w zmywarkach
gastronomicznych, do różnych
stopni twardości wody

Ecolab
płyn do płukania naczyń w zmywarkach przemysłowych, nadaje
idealny połysk

5L, 20L

HIGIENA KUCHNI

5L

5L, 10L, 20L

5L, 10L

10L

• Tabletki do zmywarek

Ecolab
płyn do mycia naczyń w zmywarkach przemysłowych, bardzo
skuteczny dla różnych stopni
twardości wody

10kg

gastronomicznych

MASZYNOWE MYCIE NACZYŃ
PŁYNY I ZMYWAKI DO RĘCZNEGO MYCIA NACZYŃ
DEZYNFEKCJA I ODTŁUSZCZANIE
STAL NIERDZEWNA, PŁYTY CERAMICZNE, LODÓWKI
GRILL I KOMINEK
FOLIE I PAPIERY KUCHENNE
NACZYNIA I SZTUĆCE JEDNORAZOWE
SERWETKI

Fairy
tabletki do zmywarek gastronomicznych oraz domowych

120 sztuk

58

www.CzystySklep.pl

Sun
tabletki do zmywarek gastronomicznych

200 sztuk
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• Tabletki do zmywarek domowych

Finish Quantum
tabletki do zmywarek,
różne opakowania

Finish all in 1
tabletki do zmywarek,
różne opakowania

Finish Classic
tabletki do zmywarek,
różne opakowania

Frosch Soda
tabletki do zmywarek,
30 sztuk

Somat Gold
tabletki do zmywarek,
różne opakowania

Somat All in 1
tabletki do zmywarek,
różne opakowania

Somat Multi-Perfect
tabletki do zmywarek,
różne opakowania

Somat Classic
tabletki do zmywarek,
różne opakowania

• Proszki do zmywarek domowych
Finish
proszek
do zmywarek

Somat
proszek
do zmywarek

General
Fresh
proszek
do zmywarek

2,5kg

2,5kg

1250g

• Sól do zmywarek

Plus
sól do zmywarek

25kg

Finish
sól do zmywarek

1,5kg

Somat
sól do zmywarek

1,5kg

Ludwik
sól do zmywarek

1,5kg

General Fresh
sól do zmywarek

1,5kg

• Środki do czyszczenia zmywarek
Fairy Platinum
tabletki do zmywarek,
różne opakowania

Fairy All in 1
tabletki do zmywarek,
różne opakowania

Ludwik All in One
tabletki do zmywarek,
różne opakowania

Ludwik Classic
tabletki do zmywarek,
różne opakowania

• Płyny nabłyszczające do zmywarek dom.

Finish
płyn do mycia
zmywarek

250ml

Somat
płyn do mycia
zmywarek

250ml

Dr. Beckmann proszek
do czyszczenia
75g
zmywarek

Ludwik
płyn do mycia
zmywarek

250ml

General Fresh
płyn do mycia
zmywarek

250ml

• Odświeżacze do zmywarek
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Finish płyn
nabłyszczający

Somat
płyn
nabłyszczający

Frosch
płyn
nabłyszczający

Ludwik
płyn
nabłyszczający

General
Fresh płyn
nabłyszczający

400ml

750ml

750ml

750ml

500ml

www.CzystySklep.pl

Finish
odświeżacz do
zmywarek

Somat
odświeżacz do
zmywarek

General
Fresh
odświeżacz do
zmywarek
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• Płyny do mycia naczyń

5L, 1L, 500ml

Fairy płyn
do mycia
naczyń,
różne
rodzaje

Pur płyn
do mycia
naczyń,
różne
rodzaje

900ml, 450ml

5L, 1L

Ludwik
płyn do
mycia
naczyń,
różne
rodzaje

5kg, 1kg, 500g, 250g

1L, 500ml

Dix płyn
do mycia
naczyń,
różne
rodzaje

Biały Jeleń
płyn do
mycia
naczyń,
różne
rodzaje

5L, 1L, 500ml

1L, 500ml

Gold Cytrus płyn
do mycia
naczyń,
różne
rodzaje

• Gąbki, zmywaki, druciaki
Ludwik płyn
do mycia
naczyń do
zastosowań
profesjonalnych
bezbarwny,
bezzapachowy

5kg

Frosch
płyn do
mycia
naczyń,
różne
rodzaje

1L, 500ml

Praktik
płyn do
mycia
naczyń,
różne
rodzaje

5L, 500ml

5kg, 1L, 500ml

E płyn
do mycia
naczyń,
różne
rodzaje

5L

Lucek
płyn do
mycia
naczyń,
różne
rodzaje

Morning
Fresh
płyn do
mycia
naczyń,
różne
rodzaje

Praktik zmywak kuchenny,
5,5 x 7,5cm, 10 sztuk

Grosik zmywak kuchenny,
5,5 x 7,5cm, 10 sztuk

Jan Niezbędny zmywak kuchenny,
6,5 x 9,5cm, 10 sztuk

Praktik zmywak kuchenny,
6,5 x 9,5cm, 5 sztuk

Grosik zmywak kuchenny,
6 x 9cm, 5 sztuk

Jan Niezbędny zmywak kuchenny,
7,5 x 10cm, 5 sztuk

Praktik zmywak kuchenny, profilowany, 7 x 9cm, 5 sztuk / 3 sztuki

Grosik zmywak kuchenny, profilowany, 7 x 9cm, 3 sztuki

Jan Niezbędny zmywak kuchenny,
profilowany, 7 x 9,5cm, 3 sztuki

FX płyn
do mycia
naczyń,
różne
rodzaje

Jan Niezbędny druciak
spiralny, mały, 2 sztuki
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General Fresh zmywak do
teflonu, 1 sztuka
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Grosik druciak plastikowy, 3 sztuki

Grosik zmywak do teflonu, 1 sztuka

Druciak spiralny MAXI,
1 sztuka

Jan Niezbędny zmywak do
teflonu, 1 sztuka

Grosik druciak spiralny,
mały, 1 sztuka

Zmywak kuchenny GIGA,
8 x 12cm, 5 sztuk

• Płyny myjąco-dezynfekujące do kuchni
Profimax SPD 100
płyn myjąco-dezynfekujący do wszystkich wodoodpornych powierzchni i
akcesoriów, posiadających również
kontakt z żywnością, jak powierzchnie podłogowe i ponadpodłogowe
(lady, stoły, krajalnice, bemary, chłodnie itp.) w kuchniach stołówkach,
magazynach żywności. Stosowanie:
roztwór 1% przez 5 minut - działanie
antybakteryjne, roztwór 5% przez
15 minut - pełne odkażanie bakterie i
grzyby. PH 11

1L, 5L

Grosik druciak stalowy,
3 sztuki

Grosik
zmywaki
szorstkie,
3 sztuki

900mL, 450ml

• Gąbki, zmywaki, druciaki

Druciak stalowy MAXI,
1 sztuka

Jan Niezbędny zmywak kuchenny,
Strong XXL, 7 x 14,5cm, 1 sztuka

Profimax
SPD 105
gotowy,
alkoholowy
preparat
do szybkiej
miejscowej
dezynfekcji

Ecolab Mikro
Quat
preparat
do mycia i
dezynfekcji
powierzchni
kuchennych

750ml

5L

Incozan S – niechlorowy
preparat do mycia i dezynfekcji, może być stosowany
na powierzchniach mających kontakt z żywnością.
Może być stosowany w
przemyśle spożywczym, gastronomi oraz w szatniach,
toaletach, na basenach.
Preparat pozbawiony uciążliwego zapachu chloru.

Fairy Professional
do dezynfekcji i
odtłuszczania gotowy
środek dezynfekujący i odtłuszczający
do kuchni. Może
być stosowany na
powierzchniach
mających kontakt z
żywnością.

Cif Professional
gotowy do
użycia preparat
do mycia i
dezynfekcji
powierzchni
i urządzeń w
gastronomii.

5L

750ml

750ml

Jan Niezbędny zmywak
uniwersalny, 2 sztuki

www.CzystySklep.pl
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• Płyny do odtłuszczania kuchni

• Usuwanie kamienia wodnego z urządzeń

Profimax
SP 160 do
czyszczenia
piekarników,
frytownic i
kratek wentylacyjnych
odprowadzających opary
zawierające
tłuszcze, itp.

Flormatik fat
profesjonalny
koncentrat do
usuwania tłustych
zabrudzeń. Do
mycia podłóg i innych powierzchni
zabrudzonych
tłustym brudem
na kuchniach,
stołówkach itd.
PH ok. 13

Fairy Professional
skoncentrowany środek do
czyszczenia tłustych
powierzchni.
Do stosowania
na wszystkich
powierzchniach
kuchennych poza
aluminium (do podłóg, ścian, urządzeń,
okapów, frytownic)

Voigt
VC 242
Brudpur
skoncentrowany
preparat do
usuwania
tłustego
brudu z
wszelkich
powierzchni

1L

5L, 1L

5L

1L, 10L

Cif
professional
odtłuszczacz
spray

Cif
Easy Lift
do czyszczenia
kuchni,
spray

750ml

750ml

Cillit Bang
spray do
usuwania
tłuszczu

Frosch
spray do
czyszczenia kuchni
na bazie
sody

Frosch
grejpfrutowy
środek do
czyszczenia kuchni

750ml

500ml

500ml

gastronomicznych
Tana
Kalk free
wysokowydajny środek
do usuwania
kamienia ze
wszystkich
materiałów
kwasodpornych,
PH: 0,8

Ecolab strip-a-way
profesjonalny silnie
skoncentrowany płyn
do usuwania osadów
mineralnych ze zmywarek, bemarów, kotłów
i ekspresów do kawy.
Działa szybko i skutecznie, zawiera substancje
chroniące czyszczone
powierzchnie przed
korozją

1L

5L

Ludwik
spray do
tłustych
zabrudzeń

Meglio
odtłuszczacz w
sprayu,
bardzo
skuteczny

Sidolux
Professional spray
do czyszczenia
kuchni

Trix
spray do
czyszczenia kuchni

750ml

500ml

750ml

500ml

450ml

• Czyszczenie i pielęgnacja stali nierdzew.
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Cif
professional płyn
do czyszczenia i
pielęgnacji
stali nierdzewnej

Dr.
Beckmann
pianka lub
mleczko
do stali
nierdzewnej

1L

500ml

750ml

250ml
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Kamix
odkamieniacz do
czajników,
żelazek
itp.

1L

Major
Domus
odkamieniacz do
czajników,
żelazek
itp.

50g
150g

250ml

Dix
usuwa
kamień
z pralek,
czajników,
ekspresów
do kawy,
żelazek,
itp.

50g

• Czyszczenie piekarników i grilli

Ludwik
mleczko
w sprayu
do czyszczenia
kuchni

Alu-stal
profesjonalny
środek
do czyszczenia i
pielęgnacji
stali nierdzewnej,
chroni i
nabłyszcza

1L, 5L

Dr. Beckman
usuwa
kamień
z pralek,
czajników,
ekspresów
do kawy,
żelazek, itp.

Dr.
Beckmann
tabletki
do czyszczenia
ekspresów do
kawy

6 szt

Profimax
SP 170
preparat
do czyszczenia i
pielęgnacji
stali nierdzewnej,
skutecznie chroni
i nabłyszcza

Profimax
SP 150
przeznaczony jest do
usuwania
kamienia
wodnego ze
zmywarek,
armatury
kuchennej i
ekspresów
do kawy

Ludwik
mleczko
lub płyn
do stali
nierdzewnej

300ml
250ml

Profimax SP 180
profesjonalny preparat do
czyszczenia urządzeń gastronomicznych pracujących
w wysokich temperaturach,
skutecznie czyści z silnie
nagromadzonych i przypalonych osadów tłuszczowych.
Przeznaczony do czyszczenia grili, pieców konwekcyjnych, piekarników,
frytownic i innych. PH: >13

Ecolab Greasestrip Plus
skutecznie
rozpuszcza
twarde i
przypalone
zabrudzenia.
Do czyszczenia urządzeń
gastronomicznych

Cif
Professional Oven
& Grill do
czyszczenia piekarników
i grilli

Ludwik
termax
żel do
usuwania
przypaleń

5L, 1L

5L

750ml

250ml

Dr.
Beckmann
piekarnik
żel, do
czyszczenia
piekarników, patelni, szyb
kominkowych

Dr.
Beckmann
środek do
usuwania
przypaleń
kuchennych,
usuwa
uporczywe zabrudzenia

Ludwik
spray do
czyszczenia grilli,
piekarników i
naczyń

Dix
professional
spray do
kuchenek,
piekarników, grilli

Trix
professional spray
do czyszczenia
kominków i
grilli

375ml

250ml

500ml

500ml

450ml
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• Czyszczenie płyt ceramicznych
Vitro clen
mleczko
do czyszczenia
płyt ceramicznych

Dr.
Beckmann
spray i
mleczko
do czyszczenia
płyt ceramicznych

200ml

250ml

• Reklamówki, torebki i papiery śniad.

Ludwik
mleczko i
spray do
czyszczenia płyt
ceramicznych

IZO
mleczko
do
czyszczenia płyt
ceramicznych

300g
250ml

PP Professional torebki HDPE
1000 sztuk, rozmiary:
14 x 4 x 26cm (22 x 26cm)
14 x 4 x 35cm (22 x 35cm)
18 x 4 x 35cm (26 x 35cm)
18 x 4 x 50cm (26 x 50cm)

250ml

• Płyny do czyszczenia lodówek
Gotowy do
użycia środek do
mycia urządzeń
chłodniczych
możliwy do
stosowania bez
konieczności
rozmrażania
urządzeń.

Dr.
Beckmann
spray do
czyszczenia
lodówek

Ludwik
płyn do
mycia
lodówek
spray

Sidolux
Professional płyn
do czyszczenia
lodówek

1L, 5L

250ml

250ml

250ml

• Podpałki do grilla i kominka

Jan Niezbędny torebki
śniadaniowe,
papierowe,
12,6x5x25cm
40 sztuk

Grosik
torebki
śniadaniowe, papierowe,
10x31cm
50 sztuk

Jan Niezbędny papier śniadaniowy
o długości: 12m

Jan Niezbędny papier śniadaniowy
50 arkuszy

Grosik papier śniadaniowy, 25 lub
40 arkuszy

PP Professional reklamówki z
rączką mocne
małe 25x6x45cm
duże 35x9x65cm

Jan Niezbędny torebki z suwakiem, MIX, 9 sztuk

Jan Niezbędny torebki strunowe,
1L, 20 sztuk

Jan Niezbędny torebki strunowe,
MIX, 20 sztuk

Jan Niezbędny torebki śniadaniowe z klipsem, 18x28cm, 100szt

Jan Niezbędny torebki śniadaniowe zawiązywane, 100szt

Grosik torebki śniadaniowe z
klipsem, 17x24cm, 100szt

Grosik torebki do żywności 50szt
20x30cm, 25x35cm, 30x50cm

• Woreczki do lodu i mrożenia
Jan Niezbędny
ekologiczna
podpałka
do grilla i
kominka

Flamit parafinowa
podpałka
do grilla i
kominka

Czechowice
płynna
podpałka
do grilla i
kominka

Czechowice
podpałka
żelowa
do grilla i
kominka

11szt

500ml

500ml

500ml

Jan Niezbędny woreczki do lodu
240 kostek
Czechowice podpałka z
wełny drzewnej do grilla i
kominka, 32 sztuki

Jan Niezbędny woreczki do lodu
XXL 150 kostek

Jan Niezbędny torebki na mrożonki 1L, 60 sztuk

Jan Niezbędny torebki na mrożonki 3L, 50 sztuk

Grosik torebki na mrożonki 2L,
25 sztuk

Jan Niezbędny torebki na mrożonki 1L, 30 sztuk

Grosik
woreczki
do lodu
252
kostki

• Filtry do kawy i herbaty
Czechowice podpałka w kostkach
do grilla i kominka, 32 sztuki

Czechowice rozpalacz w kostkach do grilla i kominka, 12 sztuk
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Czechowice podpałka w kostkach
do grilla i kominka, 32 sztuki

Czechowice rozpalacz w kostkach do grilla i kominka, 24 sztuki

Czechowice zapałki gospodarcze
w plastikowym słoiku, 500 sztuk

Czechowice zapałki kominkowe,
30 sztuk, 150mm

Flamit podpałka w kostkach, biała
do grilla i kominka, 40 sztuk

Czechowice zapałki świecowe,
10 sztuk, 75mm

Jan Niezbędny
filtry do kawy
100 sztuk,
rozmiary 2 lub 4

Jan Niezbędny
filtry do
kawy 50
sztuk,
rozmiary
2 lub 4

Jan Niezbędny
filtry do herbaty, do filiżanki,
80 sztuk

Jan Niezbędny
filtry do herbaty, do dzbanka,
40 sztuk
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• Folia aluminiowa

Folia aluminiowa gastronomiczna 1,5kg

Jan Niezbędny Alu-Max folia aluminiowa bardzo gruba, do piekarnika i na grill, 10m

• Inne akcesoria kuchenne

PP folia aluminiowa gastronomiczna 150m
pasuje do pudełka Jan Niezbędny

Jan Niezbędny folia aluminiowa, dostępne
długości: 10m, 20m, 30m, 50m

Jan Niezbędny folia aluminiowa w pudełku z
nożykiem, 150m

Grosik folia aluminiowa, dostępne długości:
10m, 20m, 40m

Jan Niezbędny
słomki do
napojów,
zwykłe
40szt

Jan Niezbędny
słomki do
drinków,
grube
20szt

PP Professional słomki do
napojów 500szt

Rurki do drinków, proste,
grube 500szt

Jan Niezbędny
patyczki
do szaszłyków
50szt

Jan Niezbędny wykałaczki
zapas 100szt

Jan Niezbędny wykałaczki
pudełko 300szt

• Folia spożywcza

Folia spożywcza gastronomiczna

PP folia do żywności 300m, pasuje
do pudełka Jan Niezbędny

Jan Niezbędny folia do żywności
w pudełku z nożykiem, 300m

Jan Niezbędny folia do żywności z
nożykiem, 30m

Jan Niezbędny folia do żywności perforowana, w arkuszach, 100 arkuszy o wymiarach 20x45cm

Jan Niezbędny Long Fresh oddychająca folia do żywności, 20m

Grosik folia do żywności, dostępne długości: 20m, 30m

PP Professional wykałaczki
pakowane pojedynczo
1000szt

Jan Niezbędny wykałaczki
w podajniku automatycznym 70szt

• Kubki do napojów zimnych

• Papier i folia do pieczenia
PP Professional papier do wypieków, brązowy, silikonowany, 50m

Jan Niezbędny rękaw do pieczenia
opakowania: 3m, 4m lub 5m

Grosik rękaw do pieczenia 3m

Jan Niezbędny papier do wypieków, opakowania: 6m lub 8m

Grosik papier do wypieków,
opakowania: 6m lub 10m

Jan Niezbędny papier do wypieków w arkuszach, 16 sztuk

PP Professional kubki białe 200ml, 100 sztuk

Jan Niezbędny torebki do
gotowania na parze w kuchence
mikrofalowej, 10 sztuk,
rozmiar: 23,2 x 14,1 cm

PP Professional szklanki 200ml, 25 sztuk

Jan Niezbędny kubki do
napojów 200ml, 12 sztuk

Grosik kubki do napojów
200ml, 6 sztuk

Grosik kieliszki plastikowe
30ml 12 sztuk

PP Professional kubki brązowe 200ml, 100 sztuk

Jan Niezbędny torebki do pieczenia 5 sztuk, 20x30cm, 25x38cm
lub 35x43cm
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Jan Niezbędny torebki aluminiowe z okienkiem, do pieczenia i
grillowania, 2 sztuki

Jan Niezbędny torebki do smażenia mięsa i warzyw, 10 sztuk,
rozmiar: 25x12x5cm

Grosik torebki do pieczenia z
klipsami, 5 sztuk, 28x38cm

PP Professional kubki do piwa 500ml, 50 sztuk

Grosik kubki do napojów
500ml 6 sztuk
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• Kubki do napojów gorących

• Sztućce jednorazowe

PP Professional kubki do wrzątku 200ml, 100 sztuk
PP Professional kubki termiczne ze styropianu
250ml, 25 sztuk
PP Professional widelce plastikowe transparentne - bardzo grube,
50 sztuk

PP Professional noże plastikowe
transparentne - bardzo grube,
50 sztuk

PP Professional łyżki plastikowe
transparentne - bardzo grube,
50 sztuk

PP Professional łyżeczki plastikowe transparentne - bardzo grube,
100 sztuk

PP Professional widelce plastikowe, 100 sztuk

PP Professional noże plastikowe,
100 sztuk

PP Professional łyżki plastikowe,
100 sztuk

PP Professional łyżeczki plastikowe, 100 sztuk

Grosik filiżanki do kawy 200ml,
6 sztuk
PP Professional kubki papierowe 50 sztuk

PP Professional filiżanki do kawy 200ml, 250 sztuk

• Naczynia jednorazowe

PP Professional talerz plastikowy
jednodzielny, średnica 22cm,
100 sztuk

PP Professional tacka papierowa,
średnica 24cm, 100 sztuk

Jan Niezbędny tacki
papierowe, 13 x 20cm,
20 sztuk
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PP Professional talerz plastikowy
dwudzielny, średnica 22cm,
100 sztuk

PP Professional tacka papierowa
13 x 20 cm, 100 sztuk

Jan Niezbędny miseczki
250ml, 6 sztuk
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PP Professional talerz plastikowy
do deserów, średnica 16cm,
100 sztuk

Grosik tacki papierowe
13 x 20cm, 12 sztuk

PP Professional miseczka do zupy,
pojemności: 300ml lub 500ml,
100 sztuk

Jan Niezbędny talerze plastikowe, średnica 22cm,
12 sztuk

Jan Niezbędny talerzyki
plastikowe do deserów,
średnica 15cm, 12 sztuk

Grosik miseczki na zupę
300ml, 6 sztuk

Grosik talerze 20cm,
6 sztuk

Jan Niezbędny widelce
plastikowe, grube, transparentne, 12 sztuk

Jan Niezbędny noże plastikowe, grube, transparentne, 12sztuk

Jan Niezbędny łyżki plastikowe, grube, transparentne, 12sztuk

Jan Niezbędny łyżeczki
plastikowe, grube, transparentne, 12sztuk

Grosik widelce plastikowe, 12 sztuk

Grosik noże plastikowe,
12 sztuk

Grosik łyżki plastikowe,
12 sztuk

Grosik łyżeczki do kawy
plastikowe, 12 sztuk

Jan Niezbędny sztućce do
sałatek, grube, transparentne, 1 komplet
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W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIESZ REKLAMA
RÓWNIEŻ

• Katrin Resta – system dyspenserowy

• Żarówki tradycyjne i LED-owe

Katrin Resta podajnik serwetek, jedna
serwetka za każdym razem, bardzo
ekonomiczne i higieniczne rozwiązanie.
Podajnik mieści aż 450 wydajnych dwuwarstwowych serwetek co zmniejsza
czas i koszty obsługi. Zajmuje niewiele miejsca na ladzie.
962045

962038

Katrin Resta serwetki wkład,
wysokiej jakości 2 warstwowe
serwetki z celulozy, bardzo wydajne. Opakowanie zawiera 2100
serwetek (14 paczek po 150 szt)
Rozmiar serwetki 16,5 x 25,5cm

Katrin Resta podajnik serwetek
mały jedna serwetka za każdym
razem, podajnik dzięki małym
gabarytom może być z łatwością
przenoszony, idealne rozwiązanie
dla cateringu.

591004

• Serwetki

Spectrum LED
żarówka ledowa
E 27 7W>60W

Spectrum LED
żarówka ledowa
E27 15W>120W

Spectrum LED
żarówka ledowa
E27 10W>75W

Spectrum LED
żarówka ledowa
E27 7W>60W

Spectrum LED
żarówka ledowa
E27 6W>50W

Spectrum LED
żarówka ledowa
E14 4W>30W

Spectrum żarówka
wstrząsoodporna
E27 100W

Spectrum żarówka
wstrząsoodporna
E27 75W

Spectrum żarówka
wstrząsoodporna
E27 60W

Spectrum żarówka
wstrząsoodporna
E27 25W

Spectrum żarówka
wstrząsoodporna
E14 40W

Spectrum żarówka
wstrząsoodporna
E14 25W

• Kosmetyki i higiena
Katrin serwetki 2 lub 3 warstwowe, 33x33cm, w opakowaniu 250
sztuk. Kolory: biały, kremowy,
żółty, pomarańczowy, czerwony,
burgund, limonka, zielony, niebieski, mocca

Oferujemy pełną gamę kosmetyków
i środków higieny osobistej:
•

•
•
•
Lambi serwetki
3 warstwowe,
33x33cm, 20 sztuk w
opakowaniu, kolory:
czerwony, fioletowy,
kremowy, niebieski,
zielony, żółty
PP Professional serwetki białe
15x15cm, 1-warstwowe, opakowanie 2000 sztuk

Serwetki gastronomiczne
15x15cm, 1-warstwowe, opakowanie 500 sztuk
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•

produkty do mycia i pielęgnacji ciała, również dla dzieci i
niemowląt
produkty do pielęgnacji twarzy
produkty do pielęgnacji włosów
produkty do pielęgnacji jamy
ustnej
podpaski i pieluchy

Grosik serwetki
2 warstwowe,
33x33cm, 50 sztuk w
opakowaniu, kolory:
biały, czerwony,
kremowy, fiolet,
limonka, żółty

Grosik serwetki
1 warstwowe,
33x33cm, 100 sztuk
w opakowaniu,
kolory: niebieski,
czerwony, zielony,
fiolet

i wiele innych produktów...
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• Profesjonalne proszki do prania
Ariel
proszek do prania
- automat,
- kolor
Zapewnia nieskazitelną biel i usuwanie
plam już w 30oC.
Zapewnia ochronę
koloru przed blaknięciem

Vizir
proszek do prania
- automat,
- kolor
Śnieżnobiałe pranie
nawet w twardej
wodzie, usuwanie
plam, ochrona
kolorów

Bonux
proszek do prania
- automat,
- kolor
Doskonała świeżość
i dobre efekty w
twardej wodzie,
ochrona kolorów,
dobra relacja jakości
do ceny

7kg, 9,8kg

7kg, 9,8kg

7kg, 9,8kg

OMO
proszek do prania
- automat,
- kolor

Clovin II
SEPTON
środek piorąco
dezynfekcyjny,
uniwersalny do
wszystkich rodzajów
tkanin, do prania i
dezynfekcji w 65oC,
bez chloru i fosforanów

Clever
proszek do prania
- śnieżek,
- kolor,
- uniwersalny

7kg, 9,8kg

5kg, 15kg

15kg

• Proszki do prania

PRALNIA

PROSZKI I KAPSUŁKI DO PRANIA
PŁYNY, ŻELE I PASTY DO PRANIA
PŁYNY DO PŁUKANIA
WYBIELACZE, ODPLAMIACZE, KROCHMALE
OCHRONA I CZYSZCZENIE PRALKI
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Ariel
proszek do prania, do
białego lub do kolorów,
różne opakowania

Vizir
proszek do prania, do
białego lub do kolorów,
różne opakowania

Persil
proszek do prania, do
białego lub do kolorów,
różne opakowania

Bonux
proszek do prania, do
białego lub do kolorów,
różne opakowania

Bryza
proszek do prania, do
białego lub do kolorów,
różne opakowania

Rex
proszek do prania, do
białego lub do kolorów,
różne opakowania

Frosch
proszek do prania, do
białego lub do kolorów,
1,35kg

Biały Jeleń
proszek do prania, do
białego lub do kolorów,
różne opakowania

Dosia
proszek do prania, do
białego lub do kolorów,
różne opakowania

E
proszek do prania, do
białego lub do kolorów,
różne opakowania
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• Proszki do prania

Multicolor
proszek do prania, do
białego lub do kolorów,
różne opakowania

Praktik
proszek do prania, do
białego lub do kolorów,
różne opakowania

• Płyny do płukania

Purox
proszek do prania, do
białego lub do kolorów,
różne opakowania

Spiro
proszek do prania, do
białego lub do kolorów,
różne opakowania

Omo
proszek do prania, do
białego lub do kolorów,
różne opakowania

• Kapsułki do prania

Ariel
kapsułki do prania, do białego lub
do kolorów, różne opakowania

Vizir
kapsułki do prania, do białego lub
do kolorów, różne opakowania

Persil
kapsułki do prania, do białego lub
do kolorów, różne opakowania

Woolite Perła
kapsułki do prania, do białego lub
do kolorów, różne opakowania

Perlux
kapsułki do prania, do białego lub
do kolorów, różne opakowania

Ludwik
kapsułki do prania, do białego lub
do kolorów, różne opakowania

E
kapsułki do prania, do białego lub
do kolorów, różne opakowania

Yplon
kapsułki do prania, do białego lub
do kolorów, różne opakowania

• Płyny do płukania

Lenor Professional
płyn do płukania, 4L
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Sofin płyn do płukania,
różne zapachy, 4L
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Multi Color płyn
do płukania, 4L

Lenor
płyn do płukania, różne zapachy, różne opakowania

Silan
płyn do płukania, różne zapachy, różne opakowania

Frosch koncentrat do
płukania, różne zapachy,
różne opakowania

Biały Jeleń
koncentrat do płukania,
1L

Sofin koncentrat do płukania, różne zapachy, różne
opakowania

E koncentrat do płukania,
różne zapachy, różne
opakowania

Clever koncentrat do
płukania, różne zapachy,
różne opakowania

• Płyny, żele i pasty do prania

Ariel Professional
płyn do prania, do białego
lub do kolorów, 4,55L

Persil
żel do prania, do białego
lub do kolorów, różne
opakowania

Perwoll płyn do prania,
do białego, kolorów,
czarnych lub delikatnych,
różne opakowania

Rex
żel do prania, do białego
lub do kolorów, różne
opakowania

Frosch
żel do prania, do białego
lub do kolorów, 1,5L

Biały Jeleń
płyn 1L lub żel 1,5L do
prania, do białego lub do
kolorów

Sofin płyn do prania,
do białego, kolorów,
czarnych lub delikatnych,
różne opakowania

Woolite Perła płyn do
prania, do białego, kolorów, czarnych lub delikatnych, różne opakowania

Purox
żel do prania do kolorów,
4L

MultiColor
płyn do prania
do kolorów, 4L

Spiro żel do prania,
do białego, kolorów,
czarnych lub delikatnych,
różne opakowania

Praktik
żel do prania do kolorów,
1,5L

Remus
płyn lub żel do prania, do
białego, doczarnych lub do
kolorów, 1L

Komfort
pasta do prania automat,
500g
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• Wybielacze

Ace wybielacz,
rodzaje: lemon i regular,
pojemność1L

• Odplamiacze specjalistyczne

Dr. Reiner wybielacz,
płyn - pojemność 1L
proszek - waga 400g

Yplon wybielacz,
pojemność 5L

Clever Attack wybielacz,
waga 600g

Satin wybielacz,
pojemność 100ml

• Odplamiacze

Dr. Beckmann odplamiacz precyzyjny
seria specjalistycznych odplamiaczy dedykowanych do różnego rodzaju plam, 50ml

• Krochmale
Ługa
krochmal
w płynie

500ml
750ml
5L

Vanish odplamiacz
do tkanin, różne
opakowania

ACE Delikatne
odplamiacz do
tkanin,1L

Dr. Reiner odplamiacz do
tkanin, płyn - 1L, proszek
- 400g

Remus
odplamiacz do
tkanin,1L

Satin
odplamiacz do tkanin,
100ml

Dr. Beckmann
Pre-Wash odplamiacz, 250ml

Clever Attack
odplamiacz do tkanin,
600g

Dr. Beckmann
odplamiacz w sprayu,
250ml

Sofin odplamiacz do tkanin
białych lub kolorowych,
500g

Dr. Beckmann
odbarwiacz,
75g

Dr. Beckmann
odplamiacz uniwersalny,
4 sztuki

Ługa
krochmal
w sprayu
ułatwiający prasowanie

500ml

Yplon
Starch
krochmal
w sprayu
ułatwiający prasowanie

400ml

• Ochrona i czyszczenie pralki

Calgon,
proszek zmiękczający wodę,
500g

Yplon Anti-Calc,
proszek zmiękczający wodę,
950g

Dylon,
środek czyszczący do pralek 3w1,
2 saszetki po 75g

General Fresh,
płyn do czyszczenia pralki 3w1,
250ml

Dr. Beckmann,
proszek czyszczący do pralek,
250g

Dr. Beckmann,
środek czyszczący do pralek,
250ml

Dr. Beckmann mydełko
do odplamiania, 100g

Dr. Beckmann
chusteczki wyłapujące
kolor, 10 lub 20szt
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Vanish
chusteczki zapobiegające
zafarbowaniu ubrań, 10szt

www.CzystySklep.pl

Dylon
chusteczki wyłapujące
kolor, 5 lub 15szt

Dylon
S.O.S. odbarwiacz,
2 sztuki

Dr. Reiner mydełko
odplamiające, 100g

www.CzystySklep.pl

79

H

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

URZĘDY
PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I UCZELNIE
ZAKŁADY PRACY
BIURA I BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
HOTELE I RESTAURACJE
OŚRODKI ZDROWIA
FIRMY SPRZĄTAJĄCE
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• Gdzie nas znaleźć

• Sklep Internetowy - informacje ogólne
Siedziba Firmy

www.CzystySklep.pl
Zamawiaj przez internet!

MAX spółka jawna
ul. Gdańska 38a
(wjazd od ul. Gizewiusza)
19 - 300 EŁK
tel. 87 610 91 35
fax 87 621 31 11
biuro@maxelk.pl

• szybko i wygodnie
• 24 godziny na dobę
• atrakcyjne ceny
• liczne promocje

Dane Firmy

• asortyment dostępny „od ręki”
• wysyłka w 24 godziny

NIP

• dostawa na terenie całej Polski

848-000-13-33

KRS

0000006653

REGON

790126812

Ełk

NR KONTA

31 2030 0045 1110 0000 0074 3440

• Zamówienia

Sklep
Internetowy
CzystySklep.pl
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Telefon
87 610 91 35

Bogaty asortyment jest dostępny „od ręki” w naszym magazynie
dzięki czemu towar jest pakowany i wysyłany w ciągu 24 godzin.
Oferujemy Państwu atrakcyjne ceny oraz liczne akcje promocyjne i
wyprzedażowe. Zamówione produkty dostarczamy na terenie całego kraju poprzez firmę kurierską a w północno-wschodniej Polsce
własnym, bezpłatnym, transportem.

• Sklep Internetowy - zalety

E-mail

biuro@czystysklep.pl

Fax

Przejrzyste
menu

87 621 31 11

Przejrzyste menu z
podziałem na kategorie
ułatwia wyszukiwanie
produktów.

Wysyłka

Transport

Wysyłka towaru już w
24 godziny od złożenia
zamówienia lub zaksięgowania wpłaty na
konto.

Transport za pośrednictwem firmy kurierskiej z opcją bezpłatnej
dostawy już od 150
złotych.

Program
partnerski
Program, w którym
zbierasz punkty za
każdą wydaną złotówkę a zebranymi punktami możesz zapłacić
za kolejne zakupy.
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