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12.1 Dozowniki do papieru toaletowego 
i papier toaletowy

Podajnik papieru toaletowego HAGLEITNER XIBU
 • Elegancki podajnik papieru toaletowego w listkach. 
 • Mieści 2 rolki papieru multiROLL – po wykończeniu pierwszej, druga podawana jest automatycznie. 
 • Łączna pojemność: 1900 listków o łącznej długości 228 m (dla papieru Haglaitner W2).
 • Długość listka: 12 cm z perforowanym wykończeniem. 
 • Papier multiROLL charakteryzuje się do 8 razy wyższą wydajnością w stosunku do papieru tradycyjnego. 
 • Wyposażony w praktyczny hamulec limitujący niepożądane zużycie papieru. 
 • Zamykany na zamek otwierany specjalnym kluczykiem. 
 • Bardzo prosty proces uzupełniania nowych rolek. 
 • Nowoczesna seria Xibu charakteryzuje się nowoczesnym i ponadczasowym designem oraz stylistyką.

Papier toaletowy HAGLEITNER W2
 • Wysokowydajny papier multiROLL dedykowany do podajników Xibu Touch.
 • Charakteryzuje się do 8 razy wyższą wydajnością w stosunku do papieru tradycyjnego.
 • Na roli znajduje się 950 listków o długości 120 mm i szerokości 97 mm każdy.
 • Papier dwuwarstwowy (2x16 gsm).
 • Średnica tuby: 14 cm.
 • Jednostka sprzedaży obejmuje 42 rolki.

Papier toaletowy 
Przeznaczony do toalet o dużym i średnim natężeniu ruchu.

Indeks kolor warstwy długość szerokość Opakowanie Cena netto
Pojemnik na papier toaletowy MERIDA TOP DUO MINI
12.071.6001 niebieski 146,30
Papier toaletowy 
12.071.0005 biały, celulozowy dwie 180 m 9,5 cm 12 118,66

Pojemnik na papier toaletowy 
Merida TOP DUO MINI z niebieskim okienkiem 
Symbol: PT4TN

 • Wykonany z tworzywa ABS.
 • Dostępny w kolorze białym.
 • Okienko do kontroli ilości papieru w pojemniku, niebieskie.
 • Dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 20 cm.
 • Zamykany na kluczyk.
 • Wyposażony w dodatkowy uchwyt do zamocowania resztki roli papieru 
o maksymalnej średnicy 10 cm.

Indeks Rodzaj kolor Pojemność Cena netto
12.001.6640 mechaniczny biały 2 rolki 310,00

Indeks kolor warstwy długość Ilość Cena netto
12.001.6641 biały 2 114 m 900 listków 630,00

Indeks kolor warstwy długość szerokość Opakowanie Cena netto

12.071.6003 biały, 
makulaturowy 2 140 m 9 cm 12 76,50

12.071.6006 biały, 
makulaturowy 2 50 m 9 cm 32 64,52
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12. Artykuły higieniczne i środki czystości12.2 Dozowniki do ręczników i ręczniki 
papierowe, chusteczki

Papier toaletowy do pojemników
Przeznaczony do toalet o dużym i średnim natężeniu ruchu.

Indeks kolor warstwy Średnica rolki Cena netto
12.070.6009 biały 2 19 cm tel.
12.070.6010 szary 1 19 cm tel.
12.070.6011 biały 2 23 cm tel. 

Indeks Rodzaj kolor Opakowanie warstwy Cena netto
12.070.6012 Super Soft biały 8 rolek 2 tel.
12.070.6013 Jedwab biały 8 rolek tel.
12.070.6014 Bukiet niebieski 8 rolek 3 tel.
12.070.6015 Bukiet żółty 8 rolek 3 tel.
12.070.6016 Bukiet różowy 8 rolek 3 tel.

Papier toaletowy Mola
Mola Classic to wyjątkowo szeroka gama dostępnych kolorów oraz różnorodność 
opakowań. To sprawia, że perfekcyjnie dopasowują się one do wymagań konsumentów. 
Najważniejszą cechą produktów jest ich wytrzymałość.

Papier toaletowy Foxy
Dzięki dobraniu odpowiednich włókien czystej celulozy papier uzyskał idealną równowagę 
pomiędzy miękkościa a wytrzymałością papieru.

Indeks kolor Opakowanie Cena netto
12.070.5450 biały 8 rolek tel.
12.070.5451 niebieski 8 rolek tel.
12.070.5452 różowy 8 rolek tel.
12.070.5453 brzoskwiniowy 8 rolek tel.
12.070.5454 żółty 8 rolek tel.
12.070.5334 zielony 8 rolek tel.

Automatyczny dozownik i ręcznik toaletowy Merida
 • Do użycia z ręcznikami papierowymi w rolce symbolach RAB304, RAB305, RAB301, RAZ301 – 
stosowanie tych ręczników zapewnia właściwe funkcjonowanie dozownika. 

 • Dostępny w kolorze białym z niebieskim okienkiem do kontroli ilości ręczników.
 • Wykonany z tworzywa ABS.
 • Wyposażony w mechanizm wysuwający kolejne porcje ręcznika o długości listka 27,5 cm.
 • Zamykany na klucz.

Indeks kolor warstwy długość szerokość Opakowanie Cena netto
Automatyczny dozownik ręczników papierowych w rolach
 12.071.4000 niebieski 413,00
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12.2 Dozowniki do ręczników i ręczniki 
papierowe, chusteczki

Pojemnik na ręczniki papierowe i ręczniki w rolach Merida
Do ręczników w rolkach o maks. śr. 14,4 cm i wys. 23 cm, zamykany na kluczyk, okienko w dwóch kolorach do wyboru, 
biały plastik ABS.  
Ręczniki: Jedna warstwa. Gofrowane. Do pojemnika MINI. Opakowanie handlowe zawiera 6 rolek ręczników. 
Gramatura: 30 g/m2. Dwie warstwy. 100% celulozy. Dwuwarstwowe, gofrowane, perforowane, do pojemnika MINI.

Ręczniki papierowe HAGLEITNER recyklowane 60%
 • Ręczniki papierowe dwuwarstwowe X2 lub jednowarstwowe X1. 
 • Gramatura: 2x25 = 50 gsm lub 1x40 gsm.
 • Recyklowane w 60%.
 • Łączna długość: 160 lub 205 m.
 • Ilość listków: ok. 667 lub 854.
 • Łączna waga: 1200 lub 1750 g.
 • Długość listka: 24 cm.
 • Szerokość listka: 21 cm.
 • Średnica wałka: 18 cm.
 • Dedykowane do urządzeń serii Hagleitner Xibu.
 • 5 sztuk w j.s.

Podajniki ręczników papierowych  
HAGLEITNER XIBU

 • W dwóch wariantach – mechaniczny oraz z systemem sensorycznym podnoszącym poziom higieny.
 • Mieszczą łącznie (1 i 1/3 rolki) 1139 ręczników.
 • Z regulacją opóźnienia podania kolejnego ręcznika.
 • Kolejny ręcznik wysuwa się automatycznie na długość ok. 40 50 mm zapewniając estetykę  
i higienę pomieszczenia.

 • Zasilane 6 bateriami typu D   przy stosowaniu baterii Hagleitner Industrial: ok. 20 000 cykli    
lub opcjonalnie zasilaczem 12V.

 • Specjalny wskaźnik pozwala kontrolować stopień zużycia ręczników.
 • W przypadku osiągnięcia 70% zużycia możliwość dołożenia kolejnej rolki, tym samym przedłużając 
interwał obsług. Bardzo prosty proces uzupełniania nowego wkładu.

 • Zużyty wałek po papierze pozostaje w magazynku   bez konieczności natychmiastowego opróżniania.
 • Zamykane na zamek otwierany specjalnym kluczykiem.

Indeks kolor warstwy długość wysokość Opakowanie Cena netto
Pojemnik na ręczniki papierowe w rolach MERIDA TOP
12.071.0013 niebieski 143,56
Ręcznik papierowy w roli MINI 
12.071.0015 biały 2 70 m 21,5 cm 12 155,70
12.071.6007 biały 2 60 m 20 cm 12 87,94 

Indeks Rodzaj kolor Cena netto
12.001.6645 mechaniczny biały 970,00
12.001.6646 optyczny biały 1 190,00

Indeks kolor warstwy długość Ilość Cena netto
12.001.6647 biały 2 160 m 660 listków 390,00
12.001.6648 biały 2 205 m 850 listków 360,00

Pojemnik i ręczniki ZZ Merida
Pojemność: ok. 250 ręczników, zamykany na kluczyk, okienko w kolorze niebieskim, biały plastik ABS.
– gofrowane, składane w „Z”– w kolorze zielonym lub białym – wymiary ręcznika 25x23 cm.
– gofrowane, składane w „Z”– w kolorze zielonym lub białym – wymiary ręcznika 25x23 cm.

Ręcznik papierowy ZZ
Miękki, biały, dwuwarstwowy,  23x25 cm.

Indeks kolor Rozmiar listka warstwy
Opakowanie/
paczka Cena netto

Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe ZZ MERIDA TOP oraz ręczniki ZZ
12.071.0008 pojemnik niebieski 147,76
Ręcznik papierowy ZZ
12.071.0010 ręczniki biały 1 20x200 84,00
12.071.6002 ręczniki biały 25x23 cm 2 20x160 93,00
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12.2 Dozowniki do ręczników i ręczniki papierowe, 
chusteczki;  12.3 Dozowniki do mydła i mydło

Indeks Rodzaj kolor Cena netto
12.001.6651 optyczny biały 710,00

Czyściwo celulozowe LUX, niepylące,  
bardzo chłonne
Chłonie wodę i tłuszcze. Nadaje się do użytku w kuchni, w domu i w warsztacie. Perforowane co 30,5 cm.

Ręczniki Regina
Ręcznik papierowy uniwersalny. Najdłuższy ręcznik – jedna rolka ma aż 92 listki i zawiera taką samą ilość 
papieru co 2 rolki ręcznika wielofunkcyjnego Regina. Chłonny, trwały, praktyczny i niezastąpiony w każdej 
sytuacji, 100% celuloza. W opakowaniu 2 szt.

Chusteczki Regina
Miękkie, białe chusteczki z balsamem Aloe Vera, w opakowaniu z nowym, higienicznym zamknięciem.

Dozownik płynu dezynfekującego  
HAGLEITNER XIBU

 • Elegancki, bezdotykowy dozownik do dezynfekcji dłoni. 
 • Nowoczesna seria Xibu charakteryzuje się nowoczesnym i ponadczasowym designem oraz stylistyką.
 • Wyposażony w sensoryczny system uwalniania płynu.
 • Pojemność: 750 ml. 
 • Z regulacją dawkowania: 1, 2 lub 3 ml, co odpowiada od 250 do 750 porcji.
 • Certyfikowany pod kątem profesjonalnego wykorzystania (szpitale, placówki medyczne).
 • Zasilany na baterie lub opcjonalnie zasilaczem 12V.
 • Baterie (4x typu C) wystarczają na ok. 30 000 cykli.
 • Możliwość chwilowej lub długoterminowej dezaktywacji (podczas porządkowania, wakacji, etc.).
 • Posiada zbiorniczek rezerwowy o pojemności 30 ml (ok. 30 porcji).
 • Bardzo prosty proces uzupełniania nowego wkładu.
 • Wymiary: 135x277x108 mm.
 • Opcjonalnie: zasilacz 12V, zabezpieczenie naścienne DisinfectWALL, podstawa na podłogę 
DisinfectFLOOR, stojak nabiurkowy DisinfectTABL.

Indeks kolor warstwy długość szerokość Opakowanie Cena netto
12.071.4002 biały dwie 232 m 26 cm 2 110,86

Indeks Typ Rodzaj Opakowanie Cena netto
12.070.6000 higieniczne Delikat 10x9 szt. tel.
12.070.6001 kosmetyczne Rumianek 120 szt. tel.

Indeks kolor Cena netto
12.070.6055 biały tel.

Ręcznik Mola
Doskonale zbierają wilgoć z każdej powierzchni, nie rozrywając się ani nie rozwarstwiając. Po drugie są 
przyjemne w dotyku, zapewniają komfort użytkowania. Po trzecie są maksymalnie wydajne. Jedna rolka 
papieru Giant XL jest sześć razy dłuższa od zwykłego ręcznika w standardowym opakowaniu.

Indeks kolor Cena netto
12.070.6105 biały tel.
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12.3 Dozowniki do mydła i mydło

Akcesoria do dozownika płynu dezynfekującego  
HAGLEITNER XIBU
Zabezpieczenie naścienne

 • Chroniące powierzchnię bezpośrednio pod urządzeniem przed zawilgoceniem  
lub wejściem w niepożądaną reakcję chemiczną z płynem kapiącym z dłoni.

 • Wykonane z profilowanego tworzywa sztucznego mocowanego do dozownika Xibu Disinfect.
 • Wymiary: 10,8x19,6x12,3 cm.
 • Kolor biały.

Podstawa na podłogę 
 • Ułatwiająca mobilne wykorzystanie dozownika dezynfekującego dłonie Xibu Disinfect.
 • Idealna do ustawienia kompletu przy wejściu do restauracji, hoteli, banków, etc.
 • Zawiera stopkę napełnianą wodą oraz metalowy stojak.
 • Wymiary: 39,5x89,5x38,5 cm.
 • Kolor biały.

Stojak nabiurkowy
 • Odpowiedni do dozownika płynu dezynfekującego Xibu Disinfect.
 • Idealna do recepcji, okienek bankowych, gabinetów medycznych.
 • Zawiera zintegrowaną tackę na spadające kropelki.
 • Wymiary: 15,5x44,5x21,5 cm.
 • Kolor biały.

Indeks kolor Typ Rozmiar (cm) Cena netto
12.001.6652 biały zabezpieczenie 10,8x19,6x12,3 140,00
12.001.6653 biały podstawa 39,5x89,5x38,5 570,00
12.001.6654 biały stojak 15,5x44,5x21,5 420,00

Indeks kolor Cena netto
12.001.6655 biały 360,00

Indeks kolor Cena netto
12.001.6642 biały 290,00

Płyn dezynfekujący HAGLEITNER, Sept-Liquid, 6x750 ml
 • Szybko działający, oparty na alkoholu, z delikatnym aromatem płyn dezynfekujący.
 • Dedykowany do dozownika Xibu Disinfect.
 • Do zwalczania „codziennych” bakterii (nie zabezpiecza przed wirusami). 
 • Do stosowania w okresie wzmożonych infekcji oraz profilaktycznie w przypadku dużego zagęszczenia 
pracowników/petentów.

 • Testowany zgodnie z normami EN1500, DGHM/VAH oraz ÖGHMP.
 • Jednostka sprzedaży zawiera: 6x750 ml (4,5 l).

Dozownik i mydło w pianie
 • Oferuje najnowsze rozwiązanie: mydło dozowane w postaci delikatnej piany.
 • Bardzo wydajny – ponad 1500 porcji piany z jednego wkładu z mydłem.
 • Pojemność wymiennych wkładów: 880 ml.
 • W sprzedaży wkłady z mydłem w pianie MERIDA DELI PLUS i MERIDA DELI LUX.
 • Całkowita szczelność wkładu zabezpiecza przed skażeniem zawartości.
 • Dostępny w kolorze białym.
 • Niebieskie okienko do kontroli poziomu mydła.
 • Wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS.
 • Zamykany na kluczyk.

Mydło w pianie bezwonne MERIDA BALI LUX
Jednorazowy wkład z pompką spieniającą.

Indeks Produkt kolor Pojemność Porcje Cena netto
12.071.0019 Dozownik mydła w pianie Merida Top niebieski 110,60
12.071.5336 Mydło w pianie Merida Bali Plus 700 ml 2000 23,56
12.071.6000 Mydło w pianie bezwonne Merida Bali Lux 700 ml 2000 29.86

Dozownik mydła w pianie  
HAGLEITNER XIBU, mechaniczny

 • Elegancki dozownik mydła w pianie. 
 • Nowoczesna seria Xibu charakteryzuje się nowoczesnym i ponadczasowym designem oraz stylistyką.
 • Wyposażony w mechaniczny system aplikacji mydła w pianie.
 • Z regulacją dawkowania: 0,3, 0,6 lub 0,9 ml, co odpowiada od 667 do 2000 porcji.
 • Posiada zbiorniczek rezerwowy o pojemności 30 ml.
 • Zamykany na zamek otwierany specjalnym kluczykiem.
 • Bardzo prosty proces uzupełniania nowego wkładu.
 • Specjalny wskaźnik pozwala kontrolować stopień zużycia płynu.
 • Wymiary: 133x300x119 mm.
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12.3 Dozowniki do mydła i mydło

Indeks kolor Cena netto
12.001.6643 biały 710,00

Indeks kolor Cena netto
12.001.6644 biały 160,00

Dozownik mydła w pianie  
HAGLEITNER XIBU, optyczny 

 • Elegancki dozownik mydła w pianie z unikalnym systemem sensorycznym.
 • Nowoczesna seria Xibu charakteryzuje się nowoczesnym i ponadczasowym designem oraz stylistyką.
 • Mechanizm sensoryczny podnosi poziom higieny i zmniejsza ryzyko infekcji.
 • Z regulacją dawkowania: 0,3, 0,6 lub 0,9 ml, co odpowiada od 667 do 2000 porcji.
 • Zasilany 4 bateriami typu C –  przy stosowaniu baterii Hagleitner Industrial: ok. 25 000 cykli.
 • Przełącznik ON/OFF ograniczający zbędne zużycie baterii.
 • Możliwość zastosowania opcjonalnego zasilacza 12V (PowerPack).
 • Posiada zbiorniczek rezerwowy o pojemności 30 ml.
 • Zamykany na zamek otwierany specjalnym kluczykiem.
 • Bardzo prosty proces uzupełniania nowego wkładu.
 • Specjalny wskaźnik (lampka LED) pozwala kontrolować stopień zużycia płynu.
 • Wymiary: 135x277x108 mm.

Mydło w płynie, pianka HAGLEITNER
 • Aromatyczne zapachy serii foamSOAP dedykowane dozownikom Xibu Foam.
 • Zawiera 6 torebek po 600 g każda.
 • Przyjazne dla środowiska.
 • W zależności od dawkowania jedna torebka wystarcza na ok. 2000 porcji.
 • Wysoka jakość i gęstość – można odwrócić o 180 st. a mydło nie będzie kapało.
 • Pakowane próżniowo – wytrzymuje od 4 do 6 miesięcy bez uszczerbku jakościowego.

Zasilacz 12V HAGLEITNER  
Zasilacz 12V dla urządzeń XIBU:

 • Dozownika mydła (Sense Foam) oraz płynu dezynfekującego (Sense Disinfect) – dł. kabla: 150 cm.
 • Podajników ręczników papierowych Xibu Touch Towel – dł. kabla: 150 cm.
 • Odświeżaczy powietrza Xibu Sense FreshAir – dł. kabla: 160 cm.

Indeks Produkt kolor Cena netto
12.001.6658 zasilacz do dozownika mydła oraz płynu dezynfekującego czarny 280,00
12.001.6659 zasilacz do podajnika ręczników papierowych czarny 280,00
12.001.6660 zasilacz do odświeżacza powietrza czarny 280,00

Mydło w płynie MERIDA CASTOR
Kanister 5 l, mydło do dozowników ze zbiornikiem, zawiera kolagen. Mydło posiada bardzo dobre właściwości myjące.

Indeks Cena netto
12.071.0021 19,50
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12.3 Dozowniki do mydła i mydło

Mydło Arko w kostce
Arko jest jedną z wiodących marek wśród producentów mydeł dostępną na polskim 
rynku od 1980 roku. Arko oferuje produkty dla każdego rodzaju skóry. Innowacyjna 
formuła mydeł zawiera składniki pielęgnacyjne. Naturalne ekstrakty zapewniają 
wyjątkowy i trwały zapach.

Indeks Rodzaj waga Cena netto
12.070.5791 Mydło Creme Róża Milk 90 g tel.
12.070.5792 Mydło Mango&Papaja 90 g tel.
12.070.5793 Mydło Oliwka, Aloes 90 g tel.
12.070.5794 Mydło Creme Bawełna 90 g tel.
12.070.5795 Mydło  Wanilia, Ol/Migdał 90 g tel.

Mydła Luksja w kostce
Doskonale myje i pielęgnuje Twoją skórę. Delikatne substancje myjące zapewniają skuteczne 
oczyszczenie skóry, a receptura mydła wzbogacona naturalnymi ekstraktami daje uczucie 
zadbanej i zdrowej skóry. Produkt przebadany dermatologicznie.

Mydła Luksja w płynie
Doskonale myje i pielęgnuje Twoją skórę. Delikatne substancje myjące zapewniają skuteczne 
oczyszczenie skóry, a receptura mydła wzbogacona naturalnymi ekstraktami daje uczucie 
zadbanej i zdrowej skóry. Produkt przebadany dermatologicznie.

Indeks Rodzaj Pojemność Cena netto
12.070.5779 Mydło w płynie Creme Bawełna 450 ml tel.
12.070.5780 Mydło w płynie Shea 450 ml tel.
12.070.5781 Mydło w płynie Rose 450 ml tel.
12.070.5782 Mydło w płynie Oliva 450 ml tel.
12.070.5784 Mydło w płynie Crem 450 ml tel.
12.070.5785 Uzupełnienie Creme Bawełna 400 ml tel.
12.070.5786 Uzupełnienie Shea 400 ml tel.
12.070.5787 Uzupełnienie Rose 400 ml tel.
12.070.5788 Uzupełnienie Oliva 400 ml tel.
12.070.5790 Uzupełnienie Crem 400 ml tel.

Indeks Rodzaj waga Cena netto
12.070.6056 kokos 100 g tel.
12.070.6057 bawełna 100 g tel.
12.070.6058 rumianek 100 g tel.
12.070.6059 miód 100 g tel.
12.070.6060 extra 100 g tel.

Pasta BHP
Doskonała pasta BHP do mycia rąk. Skutecznie zmywa smary, oleje techniczne, sadze i inne 
trudno usuwalne zanieczyszczenia. 

Indeks Rodzaj Opakowanie Cena netto
12.070.0003 mydlana 500 ml tel.
12.070.6029 ścieralna 500 ml tel.

Mydło w płynie Biały Jeleń
Biały Jeleń to linia hipoalergicznych produktów stworzonych z myślą o osobach z problemami 
skórnymi i skłonnościami do alergii.

Indeks Rodzaj Opakowanie Cena netto
12.070.6106 klasyczne 500 ml tel.
12.070.6107 z ekstraktem z głogu 500 ml tel.
12.070.6108 z ekstraktem z kasztanowca 500 ml tel.
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12.4 Odświeżacze powietrza

Indeks Cena netto
12.071.6004 177,80
12.071.6005 37,36

Indeks kolor Cena netto
12.001.6649 biały 520,00

Indeks kolor Cena netto
12.001.6650 mix kolorów 470,00

Elektroniczny odświeżacz powietrza PULSE II
W pełni automatyczne działanie w dzień, w nocy lub przez całą dobę, wskaźnik zużycia baterii, 
wskaźnik zużycia wkładu zapachowego.

Wymienne wkłady do elektronicznego  
odświeżacza powietrza
Puszka wkładu zapachowego zapewnia 3000 rozpyleń i z powodzeniem utrzymuje pożądany 
zapach w pomieszczeniach o kubaturze do 170 m3.

Odświeżacz powietrza HAGLEITNER XIBU
 • Dedykowany do pomieszczeń o powierzchni ok. 40 m2.
 • Wyposażony w programowalny oraz sensoryczny system emisji zapachu.
 • Regulacja częstotliwości: 5/20/40/60 min lub zupełna dezaktywacja zapachu  
(np. na czas weekendu/wakacji, itp.).

 • Opcja SENSOR MOTION dedykowana punktom o wysokiej  
częstotliwości odwiedzin.

 • Opcja SLEEP   dezaktywująca działanie w zaciemnieniu.
 • Zasilany na baterie lub opcjonalnie zasilaczem 12V.
 • Baterie (2x typu D) wystarczają na ok. 1 rok standardowego użytkowania.
 • Dioda „NEVER EMPTY” informuje o postępującym  
wyczerpywaniu się wkładu zapachowego. 

 • Zamykany od dołu, na zamek otwierany specjalnym kluczykiem.
 • Pojemność: 300 ml odpowiada ok. 2750 emisji. 

Zapachy HAGLEITNER 4SEASONS, 8x300 ml
 • Jednostka sprzedaży (2x4x 300 ml) wysokowydajnych wkładów dedykowanych urządzeniu 
Xibu Sense FreshAir.

 • Jednostka sprzedaży składa się z 4 różnych zapachów nawiązujących do motywów:  
ognia, ziemi, wody oraz powietrza.

 • Optymalny interwał sprysku dla 10 m2 pokoju wynosi 20 min.
 • Wolne od aerozoli – przyjazne środowisku.

Odświeżacze AIR WICK 
 • Jednostka sprzedaży (2x4x 300 ml) wysokowydajnych wkładów dedykowanych urządzeniu Xibu Sense FreshAir.
 • Jednostka sprzedaży składa się z 4 różnych zapachów nawiązujących do motywów:  
ognia, ziemi, wody oraz powietrza.

 • Optymalny interwał sprysku dla 10 m2 pokoju wynosi 20 min.
 • Wolne od aerozoli – przyjazne środowisku. 

Odświeżacze Glade
Brise szybko i skutecznie odświeża 
powietrze we wszystkich pomieszczeniach. 
Pozostawia świeży i przyjemny zapach. 

Indeks Rodzaj Pojemność Cena netto
Żel stojący
12.070.5796 Marine 150 g tel.
12.070.5797 Pine 150 g tel.
12.070.5798 Lawenda 150 g tel.
12.070.5799 Japoński Ogród 150 g tel.
12.070.5800 Citrus 150 g tel.
Spray
12.070.5801 Leśny 300 ml tel.
12.070.5802 Kwiatowa Delik. 300 ml tel.
12.070.5803 Drzewo Sandał/Jaśmin 300 ml tel.
12.070.5804 Anti Tabac 300 ml tel.
Brise Electric aparat + wkład
12.070.5805 Wiosenny Deszcz tel.
12.070.5806 Only Love tel.
12.070.5807 Jabłko Cynamon tel.
12.070.5808 Brazylijskie  Mango tel.
12.070.5809 Anti Tabac tel.

Indeks Rodzaj Pojemność Cena netto
Spray
12.070.6002 Magnolia i kwiat wiśni 240 ml tel.
12.070.6003 Białe Kwiaty 240 ml tel.
12.070.6004 Citrus 240 ml tel.
12.070.6061 Górski wodospad tel.
Elektryczny
12.070.6005 Jeżyna tel.
12.070.6006 Księżycowa Lilia tel.
Zapas
12.070.6007 Jeżyna tel.
12.070.6008 Magnolia tel.
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Indeks Rodzaj Pojemność Cena netto
12.070.6034 Aloes 5000 ml tel.
12.070.6035 Cytryna 5000 ml tel.
12.070.6036 Mięta 5000 ml tel.
12.070.6037 Aloesowy 1000 ml tel.
12.070.6038 z olejkiem Jojoba 1000 ml tel.
12.070.6039 Mięta 1000 ml tel.
12.070.6109 Aloesowy 1000 ml tel.

Płyny do mycia naczyń Ludwik
Z połączenia starannie dobranych składników otrzymaliśmy 
nowy Balsam do mycia naczyń Ludwik.

Somat do zmywarek 
Somat oferuje środki do zmywarek odpowiadające wszystkim potrzebom. Od prostego zmywania 
do polerowania na wysoki połysk, rozwiązaliśmy wszystkie problemy związane z myciem naczyń.

Indeks Rodzaj Opakowanie Cena netto
12.070.5819 tabletki 30 szt. tel.
12.070.5820 tabletki 60 szt. tel.
12.070.5821 tabletki 32 szt. tel.
12.070.5822 tabletki 76 szt. tel.
12.070.5823 nabłyszczacz 750 ml tel.
12.070.5824 sól 1,5 kg tel.
12.070.5825 odświeżacz Deo-Perls tel.
12.070.5335 machine care 250 ml tel.

Emulsje do czyszczenia Cif
Mleczko do czyszczenia Cif od wielu lat jest jednym z wielu produktów chemicznych 
używanych w biurze i w domu. Łatwość, z jaką usuwa brud i tłuste plamy jest imponująca. 
Produkty Cif polecane są do czyszczenia delikatnych powierzchni.

Indeks Rodzaj Pojemność Cena netto
12.070.5840 Active 500 ml tel.
12.070.5841 Orginal 500 ml tel.
12.070.5842 Lemon 500 ml tel.
12.070.5843 Ultra White 500 ml tel.
12.070.5458 Active 700 ml tel.
12.070.5459 Orginal 700 ml tel.
12.070.5460 Lemon 700 ml tel.
12.070.5461 Ultra White 700 ml tel.

Płyny do mycia uniwersalne Ajax
Aktywna formuła usuwająca brud bez szorowania.

Indeks Rodzaj Pojemność Cena netto
12.070.5854 Red Flow Czerwony 5000 ml tel.
12.070.5855 Konwalia  Zielony 5000 ml tel.
12.070.5856 Grap.mand 1000 ml tel.
12.070.5857 Lemon Orange  Baking Soda 1000 ml tel.
12.070.5858 Morski 1000 ml tel.
12.070.5859 Orchidea Seledyn 1000 ml tel.
12.070.5860 Polne Kwiaty 1000 ml tel.
12.070.5861 Soda Grapef.pom. 1000 ml tel.
12.070.5862 Soda Grej-Mandar. 1000 ml tel.
12.070.5863 Świeżość  Konwalia Zielony 1000 ml tel.
12.070.5864 Świeżość Mydła Marsylskiego 1000 ml tel.
12.070.5865 Świeży max. połysk 1000 ml tel.

Płyny do mycia naczyń Pur
Niezwykle skutecznie usuwa tłuszcz i zaschnięte resztki jedzenia dzięki odpowiednio dobranym środkom powierzchniowo czynnym. 
Składniki te pomagają usunąć tłuszcz z powierzchni naczyń i umożliwiają jego spłukanie wodą. Skoncentrowana formuła płynu 
sprawia, że PUR jest bardzo wydajny. Specjalnie dobrana kompozycja składników płynu PUR powoduje, że po wyschnięciu na 
naczyniach nie pozostają zacieki, a talerze, sztućce i szkło lśnią wspaniałym blaskiem bez konieczności polerowania. 

Indeks Rodzaj Pojemność Cena netto
12.070.5456 3Xaction 450 ml tel.
12.070.5810 Balsam 450 ml tel.
12.070.5811 Dłonie i Paznokcie 450 ml tel.
12.070.5812 Lemon 450 ml tel.
12.070.5457 3Xaction 750 ml tel.
12.070.5813 Black Orchid 750 ml tel.
12.070.5814 Lemon Flower 750 ml tel.
12.070.5815 Magnolia    750 ml tel.
12.070.5816 Balsam 900 ml tel.
12.070.5817 Dłonie i Paznokcie 900 ml tel.
12.070.5818 Rumianek 900 ml tel.
12.070.5455 Balsam 4,5 l tel.
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Ajax  żel do łazienek
Szybko i skutecznie usuwa osady kamienne, osady z mydła i inne rodzaje brudu. Pozostawia 
świeży zapach i czystą, lśniacą łazienkę.

CILIT BANG Rozpylacz
Cillit Bang super silny środek - skutecznie usuwa tłuszcz i domowe zabrudzenia.

Indeks Rodzaj Pojemność Cena netto
12.070.6030 Uniwersalny Konwalia 5000 ml tel.
12.070.5866 Do Nabłyszczania Pcv 1000 ml tel.
12.070.5868 Uniwersalny Bukiet Kwiatów 1000 ml tel.
12.070.5869 Uniwersalny Cytryna 1000 ml tel.
12.070.5871 Uniwersalny Konwalia 1000 ml tel.
12.070.5872 Uniwersalny Morski 1000 ml tel.
12.070.5300 Płyn Do Mycia Pvc 750 Ml 750 ml tel.

Płyny do mycia uniwersalne Sidolux
Preparaty Sidolux do mycia uniwersalnego od wielu lat są w polskich domach, wypełniając je 
pięknych zapachem i utrzymując w czystości. Linia tych środków jest systematycznie rozwijana 
i wciąż dołączane są nowe produkty. Przedstawiamy, w czym tkwi sekret popularności tych 
preparatów, a także w jakich nutach zapachowych są one dostępne.

Indeks Pojemność Cena netto
12.070.6017 500 ml tel.

Indeks Rozdzaj Pojemność Cena netto
12.070.6018 Kamień/Brud  750 ml tel.
12.070.6019 Tłuszcz/Smugi 750 ml tel.
12.070.6020 Wybielanie i Higiena 750 ml tel.

Indeks Rodzaj Pojemność Cena netto
12.070.5885 Ajax kamień i higiena 600 ml tel.
12.070.5886 Ajax tłuszcz i plamy 600 ml tel.
12.070.5887 Ajax DESINFECTIO 750 ml tel.
12.070.5888 Ajax łazienki 750 ml tel.
12.070.5889 Ajax uniwersalny 750 ml tel.
12.070.5890 Ajax  2w1 prysznic 600 ml tel.

Spray do czyszczenia Ajax
Grupa produktów Ajax przeznaczona do zróżnicowanych potrzeb użytkownika.

Płyny do mycia podłóg drewnianych i paneli
Innowacyjny środek przeznaczony do mycia, nabłyszczania i pielęgnacji powierzchni  
drewnianych lakierowanych oraz paneli.     

Indeks Rodzaj Pojemność Cena netto
12.070.5848 SIDOLUX do nabłyszczania paneli 500 ml tel.
12.070.5849 SIDOLUX do nabłyszczania podłogi  drewna 500 ml tel.
12.070.5850 SIDOLUX do nabłyszczania podłogi  drewna 500 ml tel.
12.070.0037 SIDOLUX płyn do mycia drewna 1000 ml tel.
12.070.5852 Zmywacz do Sidoluxu 750 ml tel.
12.070.0041 Pronto do drewna 750 ml tel.
12.070.4000 Pronto Super Połysk 750 ml tel.
12.070.5853 Pronto 5 in 1 750 ml tel.
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Płyny do mycia szyb Ajax
Ajax płyn do szyb zapas przeznaczony jest do czyszczenia szklanych powierzchni (szyb, luster, 
okien). Nadaje się również do mycia różnych płaskich powierzchni (parapety, blaty, półki, kafelki, 
itp.). Środek znakomicie usuwa kurz, brud i inne osady. 

Indeks Rodzaj Opakowanie Cena netto
12.070.5878 Ajax super efekt 500 ml tel.
12.070.5879 Ajax \Tripleact 500 ml tel.
12.070.5880 Ajax win/shiny 500 ml tel.
12.070.5881 Ajax antystatyczny  500 ml tel.
12.070.5882 Ajax Crystal 500 ml tel.
12.070.5883 Ajax Floral Fiesta 500 ml tel.
12.070.5884 Ajax zapas zielony 750 ml tel.

Indeks Rodzaj Opakowanie Cena netto
12.070.0050 Mr. Muscle w rozpylaczu 500 ml tel.
12.070.0051 Mr. Muscle uzupełniacz 500 ml tel.

Płyny do mycia szyb Mr. Muscle
Mr Muscle do szyb skutecznie radzi sobie z brudem nie rozmazując go. Zawiera ocet, który 
zapewnia połysk bez smug. Można używać również do czyszczenia luster i innych szklanych 
powierzchni.

Spray do czyszczenia mebli Pronto
PRONTO ŚRODEK PRZECIW KURZOWI
Opakowanie w sprayu. Przeznaczony do drewna, szkła, urządzeń RTV.  
Opóźnia proces osiadania kurzu.

Indeks Rodzaj Cena netto
12.070.5891 PRONTO 5 in 1 Jaśminowe tel.
12.070.5892 PRONTO 5 in 1 Lawender tel.
12.070.5893 PRONTO 5 in 1 Springtime tel.
12.070.5894 PRONTO 5 in 1 Classic tel.

Kret do udrożniania rur
Doskonały środek do chemicznego udrożniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych:

 • Unikalna formuła z aktywatorem aluminiowym gwarantuje skuteczność działania.
 • Samoczynnie usuwa z rur i syfonów zanieczyszczenia stałe i organiczne  
(tłuszcz, włosy, papier, watę, odpadki kuchenne).

 • Likwiduje nieprzyjemne zapachy.

Indeks Rodzaj Pojemność Cena netto
12.070.5895 granulki do udrażniania rur 1 kg 1000 g tel.
12.070.5896 granulki do udrażniania rur 500 g 500 g tel.
12.070.5897 płyn do udrażniania rur 0,5 l 500 ml tel.
12.070.5898 żel do udrażniania rur 1 kg 1000 g tel.
12.070.5899 żel do udrażniania rur 500 g 500 g tel.

Proszek do szorowania Ajax
AJAX PROSZEK DO CZYSZCZENIA podwójnie wybielający.
Proszek Ajax może być stosowany do wszystkich powierzchni emaliowanych, ceramicznych 
i chromowanych w kuchni i w łazience, np.: zlewy, blaty kuchenne, kuchenki, umywalki, wanny.

Indeks Rodzaj Opakowanie Cena netto
12.070.5874 Ajax  konwalia 500 g tel.
12.070.5875 Ajax  wybielający 500 g tel.
12.070.5876 Ajax  konwalia 1000 g tel.
12.070.5877 Ajax  wybielający 1000 g tel.

Proszki do szorowania IZO
Proszek do szorowania skutecznie czyści, usuwa oporny brud, tłuszcz i nadaje powierzchniom 
piękny połysk. Czyszczenie proszkiem do szorowania gwarantuje wysoce skuteczne działanie 
likwidujące wszelkie zabrudzenia, jak osad, rdzę, przypalone resztki, osad z mydła.

Indeks Rodzaj Opakowanie Cena netto
12.070.0043 Izo 500 g tel.
12.070.6044 Bryza 500 g tel.
12.070.6045 Cytryna 500 g tel.
12.070.6046 Jabłko 500 g tel.
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Indeks kolor Pojemność Cena netto
12.070.6040 niebieski 1000 ml tel.
12.070.6041 biały 1000 ml tel.
12.070.6042 żółty 1000 ml tel.

Indeks Zapach Pojemność Cena netto
12.070.6110 Tahiti Relax 1l tel.
12.070.6111 Bali Sensation 1l tel.
12.070.6112 Tropical Energi  1l tel.
12.070.6113 Fresh Sky 1l tel.

Indeks kolor Pojemność Cena netto
12.070.6043 biały 3,5 kg tel.

Płyn do płukania lenor koncentrat
Lenor Spring to chłodny zapach wiosennych kwiatów, jasne i ożywiające doświadczenie, 
które sprawi, że Twoje ubrania będą pachnieć świeżością.

Proszek Bryza  
Nowy ekonomiczny proszek do prania białego z systemem odplamiania Vanish.

Płyn do płukania Silan koncentrat

Indeks Rodzaj Cena netto 
12.070.0030 koszyk tel.
12.070.5834 koszyczek z wkładem  CYTRYNA tel.
12.070.5835 koszyczek z wkładem OCEAN tel.
12.070.5836 koszyczek z wkładem ORANGE tel.
12.070.5837 koszyczek z wkładem PINE tel.
12.070.5838 koszyczek z wkładem PINK tel.
12.070.5839 zapas Kostka WC tel.

Kostka do WC Domestos
Czyści, odświeża, działa przeciwbakteryjnie. Kostka domestos jest niezwykle trwała – wystarcza 
na ok. 500 spłukań.

Płyny Domestos
Domestos to gama produktów, które czyszczą i dezynfekują powierzchnie, usuwając 
niewidoczne na pierwszy rzut oka bakterie, wirusy i grzyby. 

Indeks Rodzaj Pojemność Cena netto
12.070.6021 Domestos WC PINE FRESH 5l tel.
12.070.6022 Domestos WC ŻÓŁTY 5l tel.
12.070.5827 Domestos Zero kamienia BLUE 750 ml tel.
12.070.5828 Domestos Zero kamienia LIME 750 ml tel.
12.070.5829 Domestos Zero kamienia PINK 750 ml tel.
12.070.0029 Domestos 5 x dłuższe działanie 750 ml tel.
12.070.5830 Orginal 750 ml tel.
12.070.5831 płyn do WC  ATLANTIC 750 ml tel.
12.070.5832 płyn do WC  CITRUS 750 ml tel.
12.070.5833 płyn do WC  PINE 750 ml tel.

Płyn do mycia wc Tytan
TYTAN Płyn do Wc. Przeznaczony do mycia muszli ustępowych, umywalek, pisuarów i innych 
ceramicznych urządzeń sanitarnych.

Indeks Rodzaj Pojemność Cena netto
12.070.6031 Cytryna Koncentrat 5000 ml tel.
12.070.6032 Różowy Koncentrat 5000 ml tel.
12.070.6033 Zielony Koncentrat 5000 ml tel.
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Indeks Cena netto
12.070.6025 tel.  

Indeks Cena netto
12.070.6026 tel.

Miotła z trawy Sorgo

Zmiotka z szufelką

Miotła Mieszanka 50 cm

Indeks Rodzaj Cena netto 
12.070.6023 drewniana tel.
12.070.6024 plastikowa tel.

Mopy

Indeks Rodzaj Cena netto 
12.070.6061 mop paskowy tel.

12.070.6062 mop płaski tel.

12.070.6063 końcówka do mopa klasycznego tel.

12.070.6064 wkład do mopa płaskiego tel.

12.070.6065 trzonek do mopa tel.

Indeks Cena netto

12.070.5019 tel.

Wiadro z wyciskaczem
Pojemność ok. 14 l. Plastikowa rączka dodatkowo wzmocniona w miejscu zaczepu wiadra.
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12.6 Materiały do mycia i sprzątania ; 
 12.7 Worki na śmieci

Ściereczki i zmywaki

Indeks Rodzaj Typ liczba Cena netto
12.107.5024 zmywak zmywak 5 szt. 4,13
12.107.6006 zmywak zmywak 10 szt. 4,49
12.107.5025 zmywak gąbczasty celulozowy 2 szt. 5,30
12.107.5026 ściereczki nasączane antybak 40 szt. 8,27
12.107.5027 ściereczki nasączane uniwersal 40 szt. 7,64
12.107.6007 ściereczki nasączane do mebli 30 szt. 6,63
12.107.5028 ściereczki jak bawełna 5 szt. 5,38
12.107.5029 ściereczki na rolce białe 50 szt. 11,70
12.107.6008 ściereczki magiczna gąbka 2 szt. 6,22
12.107.5030 ściereczki z mikrofibry 10,92
12.107.5031 ściereczki z mikrofibry do sprz. RTV 10,59

Rękawice

Indeks Rodzaj Rozmiar Cena netto
12.107.5009 domowe S 4,13
12.107.5008 domowe M 4,13
12.107.5007 domowe L 4,13
12.107.5010 supermocne S 6,13
12.107.5011 supermocne M 6,13
12.107.5012 supermocne L 6,13
12.107.6004 lateksowe S 5,10
12.107.6003 lateksowe M 5,10
12.107.6005 lateksowe L 5,10

Worki na śmieci

Indeks Rodzaj Pojemność kolor Opakowanie
Cena 

netto
12.107.5000 HD Easy-pack 35 l niebieski 30 szt. 6,63
12.107.5001 HD Easy-pack 60 l niebieski 20 szt. / 5 8,14
12.107.5002 HD Easy-pack 120 l niebieski 15 szt. 13,24
12.107.5005 LD 160 l czarny 10 szt. 15,18
12.107.5006 LD 240 l czarny 10 szt. 24,82
12.107.6000 LD Power 35 l 15 szt. 4,66
12.107.6001 LD Power 60 l 10 szt. 4,66
12.107.6002 LD Uniwersalne 120 l   5 szt. 5,93

Indeks Rodzaj Pojemność Grubość folii (µm) wymiary Ilość Cena netto
12.001.6630 (HDPE) standard 35l/50 6,3 48x56 50 2,88
12.001.6631 (HDPE) standard 60l/50 6,5 58x70 50 5,54
12.001.6632 (LDPE) mocne 35l/15 18 49x56 15 2,74
12.001.6633 (LDPE) mocne 60l/10 19 57x70 10 3,02
12.001.6634 (LDPE) super mocne 120l/10 24 66x109 10 5,26
12.001.6635 (LDPE) super mocne 160l/10 32 90x110 10 8,06
12.001.6636 z taśmą, (LDPE) super mocne 35l/15 25 46x56 15 4,56
12.001.6637 z taśmą, (LDPE) super mocne 60l/10 25 57x72 10 4,70
12.001.6638 z taśmą, (LDPE) super mocne 120l/10 45 67x98 10 11,14

Worki OFFICE PRODUCTS na śmieci biurowe
Super mocne worki na śmieci biurowe i domowe, opcje standardowe i wzmacniane oraz z taśmą ułatwiającą opróżnianie kosza, różne 
pojemności: 35-160 l i różne rozmiary, jednostka sprzedaży zawiera od 10-50 szt., grubość folii: 6,5-45 µm, kolor: czarny.
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12.8 Naczynia jednorazowe, serwetki 

Indeks Rodzaj liczba Cena netto
12.107.6009 widelce transparentne 50 szt. 6,89
12.107.6009 noże transparentne 50 szt. 6,89
12.107.6009 łyżeczki transparentne 100 szt. 6,75
12.107.6009 łyżki transparentne 50 szt. 7,49
12.107.6009 kubki do wrzątku transp 100 szt. 6,75
12.107.6009 talerze plast deser 16 cm 100 szt. 13,85
12.107.6009 miseczki na zupę 300 ml 100 szt. 14,18

GastronomiaFolia

Indeks Rodzaj Opis długość Cena netto
12.107.5016 aluminiowa 10 m 4,65
12.107.5017 aluminiowa 20 m 8,50
12.107.5019  do żywności long fresh 20 m 5,54
12.107.5021  do żywności z ostrzem pud 30 m 4,95
12.107.5022  do żywności  perforowana 45 m 8,11
12.107.5023  do żywności antybakteryjna 20 m 5,38

Indeks Rodzaj liczba kolor Cena netto
12.070.6049 ząbki 200 białe tel.
12.070.6050 ząbki 400 kolor tel.

Indeks kolor liczba Cena netto
12.070.6114 białe 20 szt. tel.
12.070.6115 żółte 20 szt. tel.
12.070.6116 fioletowe 20 szt. tel.
12.070.6117 zielone 20 szt. tel.
12.070.6118 pomarańczowe 20 szt. tel.

Serwetki gastronomiczne A’200 białe / A’400 kolor Serwetki dekoracyjne 3 warstwowe 40x40
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