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BIURO
MC 211 OFFICE FOAM
Gotowy do użycia preparat 
do mycia mebli, urządzeń 
biurowych, blatów, ścian, 
glazury, szyb i innych
Str. 33

PŁYN DO TABLIC 
SUCHOŚCIERALNYCH 
I CERAMICZNYCH
Idealnie usuwa ślady po markerach
Str. 41

ŚCIERECZKI 
CZYSZCZĄCE PRESTO 
OFFICE W TUBIE
Wygodne i szybkie w użyciu
Str. 44

PŁYN DO MEBLI 
CLINEX DELOS MAT
Działanie myjące, odtłusz-
czające i antystatyczne
Str. 32

MC 150 CARPET CLEAN
Koncentrat do prania dywanów, 
powierzchni tekstylnych 
i tapicerowanych
Str. 37

ODPLAMIACZ CLINEX 
ANTISPOT
Usuwa gumę, klej, smołę, 
tusz, wosk, żywicę bez ko-
nieczności prania
Str. 18

PŁYN CZYSZCZĄCY APLI 
DO EKRANÓW TFT/LCD
Przyjazny środowisku – ulega 
biodegradacji
Str. 37

SPRĘŻONE POWIETRZE 
YELLOW ONE
Do usuwania kurzu z trudno 
dostępnych miejsc
Str. 28
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KUCHNIA

PŁYN DO MYCIA GRILLI 
I PIEKARNIKÓW CLINEX
Świetny do mycia szyb kominkowych
Str. 30

ŚCIERECZKI 
NAWILŻANE 
DO KUCHNI PRESTO
Szybkie i łatwe w użyciu
Str. 9

DOZOWNIK 
DO RĘCZNIKÓW 
W ROLI KATRIN 
S-WHITE
Bezpieczny system 
odcinania
Str. 24

RĘCZNIK PAPIEROWY 
KATRIN PLUS S2 
CELULOZA
Przebadany i zatwierdzony 
dermatologicznie
Str. 23

MC 580 LIME CLEAN
Odkamieniacz do zmy-
warek i innych urządzeń 
gastronomicznych
Str. 18

ODKAMIENIACZ 
DO SPRZĘTU 
AGD NEXXT
Usuwa kamień wodny, 
mleczny i piwny
z każdej powierzchni
Str. 18

PŁYN DO MYCIA NACZYŃ 
CLINEX HAND WASH
Mocno skoncentrowany i przez 
to wydajny
Str. 33

MC 420 VANESSA
Mydło do mycia rąk 
i całego ciała
Str. 16

DOZOWNIK 
MEDICLEAN 
DO MYDŁA
Str. 17

MYDŁO DO RĄK 
KREMOWE NEXXT
Zapobiega nadmiernemu 
wysuszaniu się skóry
Str. 16

ŚCIERECZKI 
NAWILŻANE 
DO LODÓWEK 
I MIKROFALÓWEK 
PRESTO
Wygodne i bardzo 
skuteczne
Str. 31

MC 260 FUGA CLEAN
Silnie działający preparat do 
gruntownego czyszczenia fug 
podłogowych i ściennych
Str. 30

CZYŚCIWO KATRIN CLASSIC 
L3 BLUE
Produkt przeznaczony do bezpośredniego 
kontaktu z żywnością
Str. 11

PŁYN UNIWERSALNY 
CLINEX FLORAL
Zapobiega ponownemu 
przyleganiu kurzu i brudu
Str. 34

PŁYN DO MYCIA 
BLATÓW CLINEX 
TABLE
Nie wymaga neutrali-
zowania, nie powoduje 
podrażnień
Str. 32
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KATRIN INCLUSIVE 
DOZOWNIK DO MYDŁA 
W PŁYNIE 1000 ML
Str. 17

ŁAZIENKA
PACHNĄCE PATYCZKI
Piękny wygląd i długotrwały 
intensywny zapach
Str. 18

ŚCIERECZKI NAWILŻANE 
DO ŁAZIENEK PRESTO
Doskonale radzą sobie 
z kamieniem
Str. 10

ŚCIERECZKI NAWILŻANE 
DO SZYB I LUSTER PRESTO
Nie pozostawiają smug
Str. 40

MYDŁO W PŁYNIE 
KATRIN  FOAMWASH
Certyfikat Ecolabel Europe-
an Flower
Str. 17

RĘCZNIK PAPIEROWY 
KATRIN CLASSIC 
ZIG ZAG HANDY PACK
Dopuszczony do bezpośred-
niego kontaktu z żywnością
Str. 25

PODAJNIK DO 
RĘCZNIKÓW ZZ 
KATRIN INCLUSIVE M
Zamek otwierany kluczy-
kiem lub bez
Str. 26

PŁYN DO PODŁÓG NEXXT
Zawiera w składzie rozpuszczal-
nik, w znacznym stopniu
ułatwiający usuwanie brudu
Str. 35

PŁYN DO 
CZYSZCZENIA 
FUG NEXXT
Czyści fugi bez ko-
nieczności szorowania
Str. 30

MC 340 TUBE CLEAN
Granulat do udrażniania rur 
i odpływów kanalizacyjnych
Str. 41

PŁYN/PIANKA DO 
ŁAZIENKI NEXXT
Skutecznie eliminuje kamień 
i zacieki łazienkowe
Str. 32

MC 610 FRESH CLEAN
Odświeżacz powietrza do łazienek, 
toalet, biur i innych pomieszczeń 
użyteczności publicznej
Str. 19

PAPIER TOALETOWY KATRIN 
PLUS SYSTEM TOILET 3P 
CELULOZA
Szybko i skutecznie rozpuszcza 
w wodzie
Str. 20

DOZOWNIK DO PAPIERU 
TOALETOWEGO 
KATRIN SYSTEM TOILET
Mieści dwie rolki papieru toaletowe-
go Katrin System
Str. 21

MC 330 CHLOR CLEAN
Preparat do czyszczenia i wy-
bielania: muszli klozetowych, 
pisuarów, wanien, umywalek, 
brodzików, zlewów, odpływów, 
koszy i pojemników na odpady
Str. 42
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MAGAZYN

DOZOWNIK 
DO RĘCZNIKÓW 
ZZ MINI
Str. 27

RĘCZNIKI ZZ NEXXT 
MAKULATURA
Ekonomiczne ręczniki papierowe 
do masowego zastosowania
Str. 26

N 200 BRUD CLEAN
Alkaliczny środek do czyszcze-
nia podłóg w halach, warszta-
tach i obiektach przemysłowych
Str. 36

PASTA DO RĄK MERIDA
Pasta do mycia silnie  
zabrudzonych rąk
Str. 22 MG 131 BRUK CLEAN

Preparat do czyszczenia kostki 
brukowej i posadzek kamiennych 
z zabrudzeń ropopochodnych
Str. 36

WÓZEK 
DWUWIADERKOWY 
2 X 17 L
Str. 47

PŁYN DO TŁUSTEGO 
BRUDU MERIDA FATEX
Może być stosowany
w obiektach spożywczych (kuch-
nie, zakłady mięsne itp.)
Str. 43

CZYŚCIWO BEZPYŁOWE 
KATRIN PLUS XL2 
CELULOZA
Skutecznie zbiera zabrudzenia 
w tym tłuszcz i smar
Str. 11

MC 250 ANTY KLEJ
Preparat do usuwania śladów 
po naklejkach, taśmach kleją-
cych, gumach
Str. 41
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PRODUKCJA

MC 240 STEEL CLEAN
Preparat do mycia i pielęgnacji 
narzędzi ze stali nierdzewnej
Str. 39

RĘCZNIK PAPIEROWY 
KATRIN BASIC SYSTEM 
TOWEL M MAKULATURA
Duża ilość papieru na rolce
Str. 24

DOZOWNIK 
DO RĘCZNIKÓW
Str. 24

MC 210 SURF CLEAN
Preparat do codziennego 
mycia wszelkich powierzchni 
zmywalnych: mebli, okien, 
drzwi, ścian, podłóg i in.
Str. 44CZYŚCIWO KATRIN CLASSIC 

L3 BLUE SELEKCJONOWANA 
MAKULATURA
Alternatywa dla szmat materiałowych
Str. 11

STOJAK 
PODŁOGOWY 
DO CZYŚCIW
Str. 11

MG 130 STRONG CLEAN
Wysokoalkaliczny preparat 
do gruntowego czyszczenia 
podłóg
Str. 36

WÓZEK DWUWIADERKOWY 2 X 23 L
Str. 47

PŁYN ODTŁUSZCZAJĄCY 
MEGLIO SPRAY
Usuwa większość tłustych plam
Str. 43
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RECEPCJA

CZYŚCIWO 
BEZPYŁOWE KATRIN 
PLUS XL2 CELULOZA
Skutecznie czyści szklane 
powierzchnie
Str. 11

PŁYN DO SZYB 
I LUSTER NEXXT
Nie pozostawia smug
Str. 39

PŁYN DO MEBLI CLINEX 
DELOS SHINE
Pozwala uzyskać wysoki 
połysk i gładkość czyszczonych 
powierzchni
Str. 32

ŚCIERECZKI NAWILŻANE 
DO POWIERZCHNI 
SKÓRZANYCH PRESTO
Wygodne i skuteczne
Str. 37

PLASTRY VISCOPLAST 
TURYSTYCZNE
Plastry z opatrunkiem na różnych 
podłożach i w różnych rozmiarach
Str. 23

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA 
PACHNĄCA SZAFA
Ładny zapach i ozdobny wygląd
Str. 18

ŚCIERECZKI NAWILŻANE 
DO BUTÓW I GALANTERII 
SKÓRZANEJ PRESTO
Łatwe i wygodne w użyciu
Str. 37

PŁYN DO CZYSZCZENIA 
FUG NEXXT
Nie wymaga szorowania
Str. 30

PŁYN DO PODŁÓG 
NEXXT
Myje i nadaje połysk
Str. 35

ŻEL CZYSZCZĄCY 
DO EKRANÓW
W zestawie ściereczka  
z mikrofibry GRATIS
Str. 38
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indeks rodzaj opakowanie
ST250 z aloesem 72 szt.
ST251 z alantoniną 72 szt.
ST252 antybakteryjne 15 szt.

CHUSTECZKI NAWILŻANE LULA
Dokładnie oczyszczają skórę pozostawiając ją gładką i nawilżoną
• Miękkie i delikatne chusteczki z dodatkiem aloesu odświeżają i pozostawią 
długotrwałe uczucie świeżości • Kremowa formuła pielęgnuje i odżywia 
• Przebadane chemicznie i mikrobiologicznie

Chusteczki nawilżane do rąk

ŚCIERECZKI NAWILŻANE DO LODÓWEK 
I MIKROFALÓWEK PRESTO
• Przeznaczone są do czyszczenia wnętrza i zewnętrznej części lodówek 
i kuchenek mikrofalowych, idealne do elementów szklanych, plastikowych i inox 
• Delikatnie i skutecznie usuwają zabrudzenia (w tym tłuste i lepkie plamy) dzięki 
specjalnie dobranej kompozycji aktywnych substancji czyszczących • Neutralizują 
nieprzyjemne zapachy pozostawiając delikatny cytrusowy zapach. Pozostawiają 
lśniąca powierzchnie bez smug • Nie podrażniają skóry dłoni • 36 ściereczek 
w opakowaniu

indeks
PB644

indeks
PB634

ŚCIERECZKI NAWILŻANE DO KUCHNI PRESTO
• Przeznaczone są do czyszczenia szafek i blatów, okapów oraz baterii kuchennych 
• Skutecznie usuwają tłuste i lepkie zabrudzenia dzięki zastosowaniu specjalnie 
dobranej kompozycji aktywnych substancji czyszczących • Ułatwiają kolejne mycie 
poprzez zastosowanie polimeru wnikającego w pory powierzchni i zabezpieczają 
ją przed wchłanianiem brudu • Pozostawiają lsniącą powierzchnię bez smug 
dzięki zawartosci składnika przyspieszającego schnięcie • Zapewniają przyjemny, 
odswieżający zapach • Nie podrażniają skóry dłoni • 72 ściereczki w opakowaniu

indeks
PB647

ŚCIERECZKI CZYSZCZĄCE PRESTO FOOD COURT 
W TUBIE
• Presto Food Court to produkt stworzony specjalnie dla właścicieli punktów 
gastronomicznych • Przeznaczone są do profesjonalnego i szybkiego czyszczenia 
stolików, krzeseł, a także wszystkich gładkich powierzchni w kuchni • Usuwają 
lepkie i tłuste zabrudzenia, pozostawiając powierzchnie czyste i pachnące 
• W dużym, wydajnym opakowaniu wielokrotnego użytku z wymienianym wkładem 
• 150 ściereczek w tubie
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indeks
PB635

ŚCIERECZKI NAWILŻANE 
DO ŁAZIENEK PRESTO
• Przeznaczone są do czyszczenia umywalek, 
wanien, płytek i baterii łazienkowych 
• Skutecznie usuwają zacieki i osady z mydła 
dzięki specjalnie opracowanej kompozycji 
aktywnych substancji czyszczących 
• Zabezpieczają przed wnikaniem brudu, 
gromadzeniem się kamienia i osadów, 
ponieważ zawierają formułę wzbogaconą 
specjalnymi komponentami tworzącymi filtr 
ochronny • Czyszczona powierzchnia dłużej 
pozostaje lśniąca dzięki składnikom nadającym 
połysk • Ściereczki pozostawiają świeży, 
przyjemny zapach • Nie podrażniają skóry 
dłoni • 72 ściereczki w opakowaniu

ŚCIERECZKI NAWILŻANE 
DO PODŁÓG PRESTO
• Przeznaczone do czyszczenia paneli, 
terakoty, gresu czy drewna lakierowanego 
• Skutecznie usuwają zabrudzenia i zbierają 
kurz, a jednocześnie nie pozostawiają 
lepkiej warstwy na czyszczonej powierzchni 
• Aktywna formuła myjąca zawiera polimer, 
który wnika w pory powierzchni podłogi 
i zabezpiecza ja przed brudem, ułatwiając 
kolejne mycie nie podrażniają skóry dłoni 
• 16 ściereczek w opakowaniu

indeks
PB641

ŚCIERECZKI NAWILŻANE  
DO POWIERZCHNI 
KAMIENNYCH PRESTO
• Przeznaczone są do stosowania na zewnątrz 
i wewnątrz domu • Skutecznie czyszczą 
i pielęgnuj: parapety, blaty, schody oraz 
nagrobki wykonane z marmuru, granitu 
i lastryko polerowanego • Nabłyszczają 
i ożywiają kolor kamienia • Nie wymagają 
polerowania i wycierania na sucho 
• Nie podrażniają skóry dłoni • 16 ściereczek 
w opakowaniu

indeks
PB642

indeks
PB648

ŚCIERECZKI CZYSZCZĄCE 
PRESTO OFFICE W TUBIE
• Usuwają zabrudzenia ze wszystkich 
powierzchni gładkich (mebli biurowych, tablic 
ścieralnych, powierzchni laminowanych, 
tworzyw sztucznych) • Odświeżają wnętrza 
pozostawiając przyjemny zapach • Nuty 
cytrusowe zawarte w recepturze mają 
właściwości pobudzające i energetyzujące, 
wprowadzające w dobry nastrój • W dużym, 
wydajnym opakowaniu do wielokrotnego 
użytku z wymienianym wkładem • Dzięki 
ściereczkom Presto w szybki i prosty sposób 
utrzymasz porządek w Twoim biurze 
• 150 ściereczek w tubie

ŚCIERECZKI NAWILŻANE 
DO POWIERZCHNI 
SKÓRZANYCH PRESTO
• Służą do codziennego czyszczenia mebli 
wyprodukowanych ze skór naturalnych 
i sztucznych we wszystkich kolorach, a także 
galanterii skórzanej • Skutecznie usuwają 
zabrudzenia dzięki zawartości niejonowych 
środków powierzchniowo czynnych 
• Zawartość oleju z awokado sprawia, 
że pielęgnują i ożywiają kolor czyszczonej 
powierzchni • Zabezpieczają przed wnikaniem 
wilgoci dzięki zawartości oleju w recepturze 
• Nie podrażniają skóry dłoni • 36 ściereczek 
w opakowaniu

indeks
PB640

ŚCIERECZKI NAWILŻANE 
DO BUTÓW I GALANTERII 
SKÓRZANEJ PRESTO
• Przeznaczone są do czyszczenia oraz 
pielęgnacji butów i galanterii ze skór gładkich, 
naturalnych i ekologicznych w każdym kolorze 
• Delikatnie i skutecznie usuwają zabrudzenia 
dzięki specjalnie dobranej kompozycji 
aktywnych substancji czyszczących 
• Pielęgnują skórę i zabezpieczają przed 
wnikaniem wilgoci • Dzięki zawartości oleju 
z avocado nabłyszczają i nie pozostawiają 
smug • Idealne w domu, w pracy i podróży 
dzięki małemu, kompaktowemu opakowaniu 
• Nie podrażniają skóry dłoni • 15 ściereczek 
w opakowaniu

indeks
PB645
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CZYŚCIWO BEZPYŁOWE KATRIN PLUS XL2 
CELULOZA
Produkt przeznaczony do bezpośredniego kontaktu z żywnością
• Bardzo mocne, miękkie i super chłonne czyściwo  do wycierania • Szybko chłonne 
• Nie pozostawia  
smug • Szczególnie dobry do wycierania oleju,  
detergentów i wody • Przebadany i zatwierdzony dermatologicznie • Posiada 
atest PZH

indeks kolor warstwy szer. listka dł. listka ilość listków dł. roli śr. roli ilość w opak.
MT026 super biały 2x19 g/m2 260 mm 230 mm 822 189 m 24 cm 2

CZYŚCIWO KATRIN XL2 
DO OGÓLNEGO UŻYTKU 
SELEKCJONOWANA MAKULATURA
Produkt przeznaczony do bezpośredniego kontaktu 
z żywnością
• Wodo utrwalone • Bardzo chłonne nie pozostawia włókien 
• Szczególnie dobre do wycierania oleju, rozpuszczalników, 
detergentów i wody • Posiada atest PZH

CZYŚCIWO KATRIN CLASSIC L3 BLUE 
SELEKCJONOWANA MAKULATURA
Produkt przeznaczony do bezpośredniego kontaktu z żywnością
• Mocny, przemysłowy ręcznik papierowy z włókien mieszanych, laminowany 
• Nadaje się do wycierania nierównych i ostrych powierzchni • Szczególnie 
odpowiedni dla gastronomii, ponieważ niebieski kolor jest dobrze widoczny 
• Dopuszczony do bezpośredniego kontaktu z żywnością • Posiada certyfikat 
Nordic Swan Eco Label • Posiada certyfikat EU Flower Eco Label

indeks kolor warstwy szer. listka długość listka ilość listków dł. roli śr. roli ilość w opak.
MT028 biały 2x20 g/m2 280 mm 250 mm 1040 260 m 28 cm 2

indeks kolor warstwy szer. listka dł. listka ilość listków dł. roli śr. roli ilość w opak.
MT027 niebieski 3x20 g/m2 220 mm 380 mm 500 190 m 34 cm 2

Czyściwa i stojaki

indeks kolor
MT029 niebieski

STOJAK PODŁOGOWY DO CZYŚCIW
Uniwersalny stojak do czyściw
• max szerokość czyściwa 40 cm

indeks
MED023

DOZOWNIK Z PODZIAŁKĄ DO BUTELEK
 
Zastosowanie: Dozownik kieliszek z podziałką co 5 ml do butelek 
MEDICLEAN 1 l. • Pojemność 25 ml.

Dozowniki do płynów
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indeks rodzaj
SC970 Domestos atlantic koszyk
SC971 Domestos citrus koszyk
SC973 Domestos leśna koszyk
SC975 Domestos atlantic zapas
SC976 Domestos cytryna zapas
SC977 Domestos leśna zapas
SC980 Major cytryna koszyk

indeks rodzaj
SC981 Major kwiatowa koszyk
SC982 Major leśna koszyk
SC983 Major morska koszyk
SC350 Major cytryna zapas
SC988 Major kwiatowa zapas
SC990 Major leśna zapas
SC991 Major morska zapas

KOSTKI – ZAWIESZKI DO WC 
DOMESTOS/GENERAL FRESH

Kostki i zawieszki do WC

indeks
MED036

KIJ DO MOPA ALUMINIOWY 140 CM
Zastosowanie: Drążek aluminiowy przeznaczony do mocowania uchwytów 
do nakładek • Możliwość mocowania uchwytów w 2 zakresach (otwory o średnicy 
6,3 mm umieszczone odległości 1,7 i 2,8 cm od końca drążka) • Drążek zakończony 
jest rączką wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze grafitowym lub czarnym 
• Rączka posiada otwór o średnicy 1,5 cm, umożliwiający zawieszenie drążka na haku. 
Wymiary: Długość drążka: 140 cm, Długość plastikowej rączki: 13 cm, Średnica drążka: 
2,3 cm, Grubość ścianki drążka: 1,1 mm, Kolor uchwytu drążka: czarny, grafitowy.

indeks rodzaj
ST031 kij Stella

GĄBKI DO ZMYWANIA OFFICE PRODUCTS MAXI
Rozmiar MAXI przyśpieszy czyszczenie większych powierzchni
• Zmywaki MAXI z pianki z szorstką fibrą • Tylna część umożliwia doczyszczenie 
najtrudniejszych zabrudzeń • Idealne do zmywania naczyń i sprzątania 
w domu • Można stosować je zarówno ze środkami do mycia naczyń, jak 
i innymi środkami do mycia • Nie stosować szorstkiej fibry do teflonu/porcelany 
• Wymiar 62x96 ± 2 mm • 5 sztuk w opakowaniu

GĄBKI DO ZMYWANIA OFFICE PRODUCTS
Tylna część umożliwia doczyszczenie najtrudniejszych zabrudzeń
• Standardowe zmywaki z pianki z szorstką fibrą • Idealne do zmywania naczyń 
i sprzątania w domu • Można stosować je zarówno ze środkami do mycia naczyń, 
jak i innymi środkami do mycia • Nie stosować szorstkiej fibry do teflonu/porcelany 
• Wymiar 46x74 ± 2 mm • 10 sztuk w opakowaniu

indeks kolor
PB510 mix kolorów

indeks kolor
PB509 mix kolorów

Gąbki do naczyń

indeks
MED045

DOZOWNIK Z POMPKĄ DO KARNISTRA
Zastosowanie: Pompki do kanistrów 5 l • Dozowanie 25 ml  
• Występuje w dwóch wariantach do kanistrów z małą i dużą średnicą.

KIJ DO MOPA
Lekki i poręczny
• Wykonany z metalu powlekanego plastikiem  
• Pasuje do większości standardowych mopów  
(posiada gwint typu włoskiego)
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KOSTKI – ZAWIESZKI DO WC BREF

indeks rodzaj
SC2160 Blue Active Chlorine
SC2161 Blue Active Eucaliptus
SC1523 Power Active Lavender
SC1086 Power Active Lemon
SC1046 Power Active Ocean
SC1042 Power Active Pine

KOSTKA – ZAWIESZKA DO WC 
DOMESTOS POWER 5
Kulki są kolorowe i ładnie prezentują się w muszli
• Domestos Power 5 to bardzo skuteczna zawieszka do toalet w formie pięciu kulek 
• Zamknięte są w szerokim koszyczku, dzięki czemu czyszcząca siła dociera w każdy 
zakamarek toalety • Koszyczek jest łatwy do zawieszenia na muszli, nie przesuwa 
się po krawędzi sedesu oraz nie spada • Przy każdym spłukaniu kulki uwalniają 
czyszczącą pianę, pozostawiając muszlę niezwykle higieniczną i chronioną 
przed atakami drobnoustrojów • Orzeźwiający zapach maskuje te nieprzyjemne 
wydzielające się z muszli toaletowej

indeks rodzaj
SC1540-LAWENDA lawenda
SC1540-LIME limonka
SC1540-MAGNOLIA magnolia

indeks rodzaj
SC1540-OCEAN ocean
SC1540-PINE sosna

indeks
LM129

KREM DO RĄK ANIDA  
GLICERYNOWO-CYTRYNOWY
Krem działa pielęgnacyjnie i ochronnie
• Dzięki zawartości prowitaminy B5 nawilża i wzmacnia naskórek • Łatwo się wchłania 
i natłuszcza skórę • Systematycznie stosowany chroni ręce przed działaniem 
niekorzystnych czynników zewnętrznych • Opakowanie 100 ml

KREM OCHRONNY DO RĄK MERIDA
Przebadany dermatologicznie
• Krem przenaczony do pielęgnacji dłoni 
• Zawiera substancje nawilżające, natłuszczające 
• Zawiera witaminę E, prowitaminę B5 oraz olej silikonowy i rycynowy

indeks pojemność forma
ME386-500G 500 g butelka z dozownikiem
ME386-1000G 1 kg

indeks
SC2183

KREM DO RĄK ZIAJA JEDWAB 
Z PROWITAMINĄ B5
Testowany dermatologicznie i alergologicznie
• Intensywnie nawilża skórę dłoni • Zmiękcza i wygładza naskórek • Łagodzi 
podrażnienia i przesuszenia • Wzmacnia paznokcie • Zawiera proteiny jedwabiu, 
których głównym zadaniem jest wygładzenie skóry oraz nadanie jej jedwabistej 
miękkości • Zawiera prowitaminę B5 (D-Panthenol), która ma właściwości kojące, 
regenerujące i uelastyczniające, co sprawia, że skóra odzyskuje zdrową kondycję 
i jest odporna na uszkodzenia

MLECZKO CIF
Czyści delikatnie, nie rysuje powierzchni
• Uniwersalne mleczko do czyszczenia uporczywych zabrudzeń

indeks rodzaj pojemność
SC014 Cream 500 ml
SC010 Cream Lemon 500 ml
SC806 Cream 700 ml
SC919 Cream Lemon 700 ml

Kremy do rąk

Mleczka do czyszczenia
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indeks
MED032

MOP BAWEŁNIANY 40 CM
 
Zastosowanie: Nakładka bawełniana przeznaczona 
do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych 
powierzchni podłogowych • Posiada kieszeniowy 
system mocowania • Kieszonki usztywnione specjalną 
wkładką • Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym 
otworem umożliwiającym odsączanie wody 
• Specjalny pasek mocujący umożliwia bezdotykowe 
wyciskanie • Dzięki czterem kolorowym wszywkom 
można oznaczyć przeznaczenia nakładki, w zależności 
od rodzaju sprzątanych pomieszczeń • Bawełniane 
pętelki myjące przyszyte są do płóciennej podstawy 
za pomocą 3 par ściegów na środku oraz 2 na 
krawędziach nakładki Skład: 100% bawełna. 
Wymiary: nakładka: 43,5 x 14 cm*, pasek mocujący: 
21 x 6 cm*, kieszeń: 6,5 x 12 cm*. Waga: 160 g. 
Temperatura prania: 90°C. Uprać przed pierwszym 
użyciem. *Podane wymiary mogą się różnić 
od rzeczywistych o ok. ± 1 cm

indeks
MED027

MOP Z MIKROFAZY 
PĘTELKOWEJ 40 CM
 
Zastosowanie: Nakładka pętelkowa z mikrofazy 
przeznaczona do mycia podłóg • Dzięki strukturze 
gęsto ułożonych długich miękkich włókien w kształcie 
pętelek dobrze dociera w trudno dostępne miejsca 
tj. szczeliny, fugi, nierówności powierzchni oraz 
bardzo dokładnie usuwa, pochłania i zachowuje 
w swojej strukturze zabrudzenia • Dzięki właściwości 
równomiernego oddawania substancji ciekłych idealnie 
nadaje się do nakładania akrylu • Posiada kieszeniowy 
system mocowania oraz specjalny pasek mocujący, 
umożliwiający bezdotykowe wyciskanie nakładki. 
Skład: 80% poliester, 20% poliamid. Wymiary: 
nakładka: 41 x 14,5 cm*, pasek mocujący: 2,5 x 6 cm*, 
kieszeń: 7 x 12,5 cm*. Waga: 100 g. Temperatura 
prania: 60°C
*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych 
o ok. ± 1 cm

indeks
MED028

MOP SZNURKOWY KENTUCKY
 
Zastosowanie: Klasyczny mop sznurkowy, grzbietowy, 
przeznaczony do czyszczenia bardzo brudnych lub złej 
jakości posadzek o nierównej powierzchni • Mocowany 
do systemu zapinek agrafkowych typu Kentucky 
• Wykonany z włókna bawełnianego skręcanego 
w sznurki, w formie pętelek • Sznurki połączone ze 
sobą w trzech miejscach – na środku za pomocą taśmy 
oraz na brzegach za pomocą dwóch symetrycznych 
przeszyć • Bawełna o dużej trwałości, odznacza 
się dużą zdolnością wchłaniania i rozprowadzania 
wody, a także usuwania dużych ilości brudu • Pasuje 
do uchwytów klamrowych i agrafkowych. Waga: 400 g

indeks rodzaj
ST027 sznurkowy Maxi
ST029 wiskozowy
ST182 z mikrofibry

MOPY ANNA ZARADNA
Doskonale zbierają wodę, kurz i błoto
• Idealne do domu jak i do zakładów pracy

indeks
MED026

MOP BAWEŁNIANY 
DUO 50 CM
 
Zastosowanie: Nakładka bawełniana 
przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszelkich 
zmywalnych powierzchni podłogowych. Posiada 
system mocowania za pomocą trapezowych 
zakładek, oraz system kieszeniowy • System 
zakładek trapezowych umożliwia bezdotykowe 
wyciskanie nakładki • Trapezowe zakładki zostały 
usztywnione specjalnymi wsadami z tworzywa 
sztucznego, zapewniającymi stabilne mocowanie 
trapezów w stelażu • Posiada cztery kolorowe 
wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia 
w zależności od rodzaju sprzątanych pomieszczeń 
• Bawełniane pętelki myjące przyszyte są 
do płóciennej podstawy za pomocą 5 par ściegów 
na środku oraz 2 na krawędziach nakładki. 
Skład: 100% bawełna. Wymiary: nakładka: 
51 x 14,5 cm*, trapezy: 10 x 11 x 8 cm*, kieszeń: 
7 x 12 cm*. Waga: 250 g. Temperatura prania: 
90°C. *Podane wymiary mogą się różnić 
od rzeczywistych o ok. ± 1 cm. 

Mopy i akcesoria

indeks rodzaj
SC015 blue fresh
SC203 lemon

MLECZKO YPLON 500 ML
Ekonomiczne mleczko czyszczące
• Do armatury łazienkowej, glazury, kuchenek, naczyń, podłóg i powierzchni ze stali
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indeks
MED047

MOP Z MIKROFAZY DUO 40 CM
Zastosowanie: Idealna do mycia i dezynfekcji 
gładkich powierzchni tj. panele, płytki, wykładziny itp 
• Optymalna absorpcja wody oraz właściwości 
eliminujące tarcie zapewniają doskonałe rezultaty 
już przy użyciu małej ilości wody oraz preparatów 
myjących • Wyjątkowo gęsta i mięsista struktura 
dobrze wychwytuje kurz i zabrudzenia zatrzymując 
je w materiale • Posiada cztery kolorowe wszywki 
umożliwiające oznaczenie przeznaczenia w zależności 
od rodzaju sprzątanych pomieszczeń • Posiada 
kieszeniowy system mocowania (kieszonki usztywnione 
specjalną wkładką) oraz system zakładek trapezowych 
umożliwiających bezdotykowe wyciskanie nakładki 
• Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem 
umożliwiającym odsączanie wody. Skład: 100% 
mikrofibra. Wymiary: nakładka: 45 x 16 cm*, trapezowe 
zakładki: 6 x 9 x 8,5 cm*, kieszeń: 6,5 x 12 cm*, trójkątne 
wycięcia w kieszeniach: 2 x 2 x 3 cm*. Waga: 130 g
*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych 
o ok. ± 1 cm

indeks
MED029

indeks
MED030

STELAŻ – UCHWYT STANDARD 40 CM
Zastosowanie: Uchwyt typu STANDARD przeznaczony do ścierek 40 cm oraz 
nakładek 40 cm wyposażonych w kieszeniowy system mocowania ze specjalnym 
paskiem pozwalającym na bezdotykowe wyciskanie nakładki • Nakładki mocowane 
są poprzez umieszczenie końców stelaża w kieszeniach nakładki oraz włożenie 
paska w specjalny otwór mocujący • Posiada jeden przegub oraz przycisk nożny 
umożliwiający bezdotykowe zamaczanie oraz wymianę nakładek. Posiada 
2 wyjmowane zaczepy, każdy z 2 otworami, służącymi do mocowania ścierki • Lekki, 
wielofunkcyjny, odpowiedni do różnych obszarów zastosowania • Zapewnia dużą 
powierzchnię stykową, dzięki czemu sprzątanie jest dokładne i proste. Wymiary: 
40 x 11 cm. Waga: 350 g. Materiał: polipropylen. Kolor: grafitowo – żółty

STELAŻ – UCHWYT MAGNESOWY 50 CM
Zastosowanie: Uchwyt magnesowy przeznaczony do nakładek 50 cm 
wyposażonych w kieszeniowy system mocowania • Nakładki mocowane są poprzez 
umieszczenie końców stelaża w kieszeniach nakładki • Posiada jeden przegub oraz 
przycisk nożny umożliwiający bezdotykową wymianę nakładek • Magnes znajdujący 
się w stelażu ułatwia zamykanie uchwytu oraz zapobiega jego mimowolnemu 
otwieraniu • Wielofunkcyjny, odpowiedni do różnych obszarów zastosowania 
• Zapewnia dużą powierzchnię stykową, dzięki czemu sprzątanie jest dokładne 
i łatwe. Wymiary: 50 x 11 cm. Waga: 600 g. Materiał: polipropylen. Kolor: niebieski

indeks kolor
MED048-1 biało-niebieski
MED048-3 biało-czerwony

MOP Z MIKROFAZY DUO 40 CM
Zastosowanie: Idealny do mycia i dezynfekcji 
gładkich powierzchni tj. panele, płytki, wykładziny itp. 
• Optymalna absorpcja wody oraz właściwości 
eliminujące tarcie zapewniają doskonałe rezultaty 
już przy użyciu małej ilości wody oraz preparatów 
myjących • Wyjątkowo gęsta i mięsista struktura 
dobrze wychwytuje kurz i zabrudzenia zatrzymując 
je w materiale • Posiada cztery kolorowe wszywki 
umożliwiające oznaczenie przeznaczenia w zależności 
od rodzaju sprzątanych pomieszczeń • Posiada 
kieszeniowy system mocowania (kieszonki usztywnione 
specjalną wkładką) oraz system zakładek trapezowych 
umożliwiających bezdotykowe wyciskanie nakładki 
• Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem 
umożliwiającym odsączanie wody. Skład: 100% 
mikrofibra. Wymiary: nakładka: 44,5 x 16 cm*, trapezowe 
zakładki: 6 x 9 x 89 cm*, kieszeń: 6,5 x 12 cm*, trójkątne 
wycięcia w kieszeniach: 2 x 2 x 3 cm*. Waga: 90 g. 
Dostępne kolory: biało-czerwony, biało-niebieski. 
Temperatura prania: 60°C
*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych 
o ok. ± 1 cm

indeks
MED046

STELAŻ – UCHWYT MAGNESOWY CLIP 40 CM
Zastosowanie: Uchwyt magnesowy przeznaczony do nakładek 40 cm 
wyposażonych w zakładkowy system mocowania • Nakładki mocowane są poprzez 
umieszczenie trapezowych zakładek w klipsowych zapięciach stelaża • Posiada dwa 
przeguby oraz przycisk nożny umożliwiający szybkie, bezdotykowe odsączanie oraz 
wymianę nakładek • Magnes znajdujący się w stelażu ułatwia zamykanie uchwytu 
oraz zapobiega jego mimowolnemu otwieraniu • Wielofunkcyjny, odpowiedni 
do różnych obszarów zastosowania • Zapewnia dużą powierzchnię stykową, 
dzięki czemu sprzątanie jest dokładne i łatwe. Wymiary: 40 x 11 cm Waga: 600 g 
Materiał: polipropylen. Kolor: niebieski

MYDŁO KOSTKA ARKO
Naturalne ekstrakty zapewniają wyjątkowy i trwały zapach
• Innowacyjna formuła mydeł zawiera składniki pielęgnacyjne

indeks rodzaj
SC129-BRZOSKWINIA Arko brzoskwinia
SC129-GRANAT Arko granat
SC341-KASZMIR Arko kaszmir

indeks rodzaj
LM-159 Arko kremowe
SC341 Arko kokos i krem

Mydła
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MYDŁO DO RĄK KREMOWE NEXXT
Profesjonalne środki czystości
• Specjalne, kremowe mydło w płynie, przeznaczone do codziennego użytku, 
do mycia rąk i całego ciała • Jego formułę oparto na bazie delikatnych środków 
myjących, które zapobiegają nadmiernemu wysuszaniu skóry • Pozostawia 
na dłoniach delikatną warstwę ochronną • Ma przyjemny zapach i pH neutralne 
dla skóry

indeks rodzaj
EM177 0,5 l
EM192 5 l

MYDŁO W PŁYNIE LUKSJA
• Mydło w płynie z pompką zawierające składniki nawilżające i ekstrakty roślinne 
• Mix zapachów

indeks marka pojemność rodzaj
SC1704 Luksja 450 ml z pompką

indeks pojemność
MED018 500 ml

MYDŁO MC 420 VANESSA
Mydło do mycia rąk i całego ciała. Delikatnie 
nawilżające dzięki zastosowaniu łagodnych 
środków myjących i uszlachetniających
 
Zastosowanie: Wysokiej jakości mydło 
antybakteryjne w płynie • Nie zawiera barwników 
ani kompozycji zapachowej • Naturalne dla skóry pH 
oraz zawartość gliceryny i pochodnej olejku 
kokosowego pozwala na codzienne mycie rąk 
nie powodując podrażnień • Zalecane do stosowania 
w przemyśle przetwórstwa spożywczego, 
instytucjach służby zdrowia oraz szkołach, 
przedszkolach, restauracjach. pH 5,5-6. Sposób 
użycia: Niewielką ilość mydła nanieść na wilgotne 
dłonie, rozetrzeć i spłukać wodą.  
Skład: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Lauramidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Sodium 
Chloride, Glycerin, Citric Acid, Preservative, Triclosan 

MYDŁO KOSTKA LUKSJA KREMOWE
• Kremowe mydło pielęgnujące Luksja na bazie olejków roślinnych i gliceryny 
• Obecne w składzie naturalne składniki roślinne – migdały, bawełna, len, rumianek 
zapewniają doskonałe właściwości pielęgnacyjne

indeks rodzaj
LM-156 Luksja kremowe

indeks
LM019

MYDŁO KOSTKA SZARE ATTIS
Hipoalergiczne
• To hipoalergiczny kosmetyk przeznaczony również do pielęgnacji skóry wrażliwej, 
skłonnej do podrażnień • Głęboko oczyszcza skórę oraz nawilża i utrzymuje ją 
w odpowiedniej kondycji • Mydło świetnie sprawdzi się również podczas usunięcia 
plam z wszelkiego rodzaju tkanin • Nie posiada sztucznych barwników i substancji 
zapachowych, dzięki czemu nie uczula i nie podrażnia • Waga 200 g

indeks pojemność
PB944 500 ml
PB776 5 l

MYDŁO W PŁYNIE CLINEX LIQUID SOAP
Nawilża i zabezpiecza skórę przed wysuszeniem i pękaniem
• W formie mieszaniny łagodnych substancji myjących oraz składników chroniących 
ludzką skórę • Wydajne w użyciu • O przyjemnym zapachu 
• UWAGA: nie powoduje podrażnień



17Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

indeks marka pojemność rodzaj
SC517 Mitia 1 l zapas
NI013 uniwersalna 5 l zapas
SC668 Mitia mix 500 ml pompka
SC636 Rosa 500 ml pompka
SC769 Rosa 5 l zapas

MYDŁO W PŁYNIE

indeks rodzaj
MT030 1000 ml
MT031 500 ml

MYDŁO KATRIN  FOAMWASH
Certyfikat Ecolabel European Flower
• Wydajne, łagodne mydło w piance o przyjemnym zapachu, bardzo delikatne 
dla skóry • Przyjemne w użyciu • 1000 ml – wystarcza na 2500 dawek • 500 ml – 
wystarcza na 1250 dawek • Nie zawiera żadnego z 26 powszechnych alergenów 
• Wszystkie komponenty zostały starannie dobrane pod względem jakości 
i specyficznych zastosowań, a także minimalnego wpływu na środowisko • Certyfikat 
Nordic Swan Eco-label • Przebadany i zatwierdzony dermatologicznie

indeks kolor rodzaj
MT032-10 biały dozownik
MT032-2 czarny dozownik

KATRIN INCLUSIVE 
DOZOWNIK DO MYDŁA 
W PŁYNIE 1000 ML
 
• Uniwersalny dozownik do Mydła w Płynie, 
Mydła w Piance, Płynu Odkażającego, 
Środka do Odkażania Desek Sedesowych 
oraz Żelu pod Prysznic • Bardzo łatwe 
uzupełnianie dozownika wkładem • Duży 
przycisk w przedniej obudowie sprawia, 
że obsługa dozownika nie wymaga wysiłku 
• Instrukcje alfabetem Braille’s dla osób 
niedowidzących • Zamek otwierany 
kluczykiem lub bez • Główne surowce części 
plastikowych i czapki: ABS (Acrylonitrile 
butadiene styrene), PC (polycarbonate), 
POM (polyoxymethylene) • Dozowniki 
Katrin Inclusive zostały przetestowane przez 
Bureau Veritas pod kątem ich osiągów, 
trwałości, niebezpiecznych substancji, 
jakości wykonania, kontrolowanej produkcji 
• Wymiary (WxGxS mm): 291x100x130 mm

indeks
MED042

DOZOWNIK MEDICLEAN 
DO MYDŁA
 
Zastosowanie: Dozownik do mydła w płynie, 
wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS w kolorze 
białym • Posiada wizjer umożliwiający kontrolę 
poziomu napełnienia zbiornika • Zamykany na 
plastikowy kluczyk, montowany do ściany • Mydło 
uzupełniane z kanistra, pojemność zbiornika 1 litr 
• Ergonomiczny przycisk do dozowania mydła. 
Wymiary: wysokość: 19,5 cm, szerokość: 10,5 cm, 
głębokość: 10,8 cm
Waga: 320 g
Materiał: ABS

ODKAMIENIACZ GENERAL FRESH
Odkamieniacz do ekspresu lub czajnika
• Stosowanie odkamieniacza do czajnika przyśpiesza proces gotowania wody 
co wpływa na obniżenie rachunków za zużycie prądu • W celu pozbycia się kamienia 
należy wlać do czajnika lub ekspresu roztwór zimnej wody z odkamieniaczem 
i podgrzać wodę. UWAGA! Nie należy gotować wody a jedynie podgrzać. 
Po tej czynności należy dokładnie umyć czajnik czy też ekspres by usunąć z niego 
rozpuszczony osad wapienny oraz odkamieniacz • Waga 50 g

indeks
SC1531

Odkamieniacze do sprzętu AGD

indeks
SC1072

ODKAMIENIACZ UNIWERSALNY KAMIX
Jest w pełni bezpieczny dla użytkownika i środowiska naturalnego
• Skuteczny preparat służący do usuwania osadów wapiennych z małych urządzeń 
domowych • Znajduje zastosowanie w oczyszczaniu czajników, czajników 
elektrycznych, ekspresów przelewowych, ekspresów ciśnieniowych i innych 
urządzeń, w których podczas eksploatacji osadza się kamień
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indeks pojemność
PB755 250 ml

ODPLAMIACZ CLINEX ANTISPOT
Usuwa gumę, klej, smołę, tusz, wosk, żywicę
• Preparat o bardzo skutecznym działaniu, posiada dobre 
właściwości czyszczące • Poprzez miejscowe stosowanie 
usuwa zabrudzenia nierozpuszczalne w wodzie 
• Wysokowydajny • Usuwa gumę do żucia, kleje, smołę 
i bitumen, tusz z kopiarki i pieczątek, wosk ze świec, 
bez trudu usuwa resztki etykiet oraz żywice naturalne 
• Do wykładzin tekstylnych z włosia naturalnego i 
sztucznego, do dywanów i mebli tapicerowanych

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA PACHNĄCA SZAFA
Ozdabiaj zapachem!
• Dekoracyjny odświeżacz powietrza to szklana buteleczka wypełniona 
esencjonalnym zapachem • Za pomocą ratanowych patyczków umieszczonych 
w szklanym naczyniu, wypełni dane pomieszczenie przyjemnym aromatem

indeks rodzaj
EM1040 Trawa Orientu z Akacją
EM1041 Dziki Bez z Bawełną
EM1042 Zielona Herbata z Orchideą

indeks rodzaj
EM1043 Biała Herbata z Miętą
EM1044 Czarna Porzeczka z Marakują
EM1045 Limonka z Owocem Granatu

Odplamiacze

Odświeżacze ODŚWIEŻACZ PACHNĄCE PATYCZKI
Piękny wygląd i długotrwały intensywny zapach
• Dekoracyjny odświeżacz powietrza to eleganckie kolorowe patyczki nasączone 
zapachową esencją, które uwalniają swój bogaty aromat w wybranym przez Ciebie 
pomieszczeniu • Postaw je w salonie, sypialni, łazience i ciesz się niepowtarzalnym 
wyglądem oraz zapachem przez długi czas

indeks rodzaj
EM173 Drzewo sandałowe
EM174 Róza Ogrodowa
EM175 Świeża Bryza

ODKAMIENIACZ DO SPRZĘTU 
AGD NEXXT
Profesjonalne środki czystości
• Skoncentrowany, specjalistyczny preparat na bazie 
kwasów amido – i metanosulfonowego, przeznaczony 
do usuwania osadów mineralnych • Przy twardej wodzie 
zapewnia utrzymanie maksymalnej wydajności maszyn 
i urządzeń przez długi czas • Bez substancji zapachowych 
i barwników, całkowicie bezpieczny dla produktów 
spożywczych • Usuwa kamień wodny, mleczny i piwny 
z każdej powierzchni (szkło, ceramika, polietylen, 
polipropylen, teflon, emalia) • Nie zawiera  kwasów: 
solnego, fosforowego, azotowego, siarkowego

indeks rodzaj
EM176 250 ml indeks pojemność

MED012 1 l

ODKAMIENIACZ MC 580 LIME CLEAN
Odkamieniacz do zmywarek i innych urządzeń gastronomicznych
Zastosowanie: Preparat do czyszczenia zmywarek gastronomicznych i innych 
urządzeń tj. czajniki, bojlery, bemary • Skutecznie usuwa kamień, rdzę, osady 
wapienne, cementowe oraz inne osady mineralne, powstałe w trakcie eksploatacji 
urządzenia • Nie niszczy powierzchni ze stali nierdzewnej, glazury, szkła. Nie stosować 
do powierzchni emaliowych, aluminiowych, z metali kolorowych i tworzyw 
sztucznych • Bezzapachowy, niskopieniący. pH 0,5±0,5.  
Sposób użycia: Zmywarki: Wyłączyć dozowanie środka 
myjącego. Napełnić zmywarkę wodą. W zależności od grubości 
osadów wlać do zbiornika ok. 100 ml koncentratu na 1 l wody. 
Uruchomić urządzenie na 10-15 minut. Po zakończeniu procesu 
usunąć roztwór roboczy, a całe urządzenie dokładnie spłukać 
wodą lub napełnić zmywarkę czystą wodą i włączyć program 
obiegu wody bez dozowania środka myjącego. Zdemontowane 
i silnie zabrudzone części zmywarki należy zanurzyć 
w 10% roztworze roboczym, a następnie dokładnie spłukać 
wodą lub wykonać płukanie wodą w zmywarce. Uporczywe 
osady, rdza: Na powierzchnie ceramiczne i posadzki odporne 
na działanie kwasów nanieść niewielką ilość koncentratu, 
rozprowadzić za pomocą szczotki lub gąbki, odczekać kilka 
minut i po usunięciu zabrudzeń spłukać wodą.  
Skład: Kwas fosforowy (CAS: 7664-38-2),  
Kwas azotowy (CAS: 7697-37-2)

indeks rodzaj
EM487 250 ml

PŁYN DO CZYSZCZENIA 
UKŁADÓW SPIENIAJĄCYCH 
W EKSPRESIE NEXXT
Profesjonalne środki czystości
• Specjalistyczny preparat do czyszczenia torów 
spieniających mleko w ekspresach do kawy • Regularnie 
stosowany skutecznie rozpuszcza pozostałości 
zaschniętego mleka, osady mleczne oraz zawarte 
w nich bakterie • Zapewnia utrzymanie czystości 
dyszy napowietrzającej mleko, a także gwarantuje 
prawidłowe działanie systemu spieniania • Preparat 
jest idealny do ekspresów z systemem Cappuccinatore 
• Jego stosowanie nie wpływa w żaden sposób na jakość 
i smak podawanej kawy
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ODŚWIEŻACZ SASZETKA DO SZAFY 
I SAMOCHODU PACHNĄCA SZAFA
Świeży zapach w twojej szafie
• Pachnące saszetki do szafy wypełnią wybrane przez Ciebie wnętrze przyjemnym 
aromatem • Zapach utrzymuje się do kilku tygodni w zależności od umiejscowienia 
saszetki, rozmiaru pomieszczenia, a także cyrkulacji powietrza i użytej kompozycji 
zapachowej

indeks rodzaj
EM1046 Lawendowe Wzgórze
EM1047 Różany Ogród
EM1048 Kwiaty Polne

indeks rodzaj
EM1049 Jaśmin i Drzewo Sandałowe
EM1050 Świeże Pranie
EM1051 Mojito

indeks rodzaj
SC527 citrus
SC588 fresh cotton
SC076 japanese garden
SC528 lilly of the valley
SC525 lavender
SC1280 drzewo sandałowe z jaśminem

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA  
GLADE BY BRISE W AREOZOLU
Działa skutecznie i błyskawicznie
• Natychmiastowo odświeża pomieszczenia,  
pozostawiając przyjemny, świeży zapach

indeks rodzaj
SC531 citrus
SC069 japanese garden
SC530 lilly of the valley
SC529 lavender
SC555 marine

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA 
GLADE BY BRISE W ŻELU
Długotrwały efekt
• Stopniowo uwalniany aromat nadaje  
wszelkim pomieszczeniom przyjemny,  
długotrwały i świeży zapach

indeks
NI042

ODŚWIEŻACZ ŻEL GENERAL DYNIA MIX
Oryginalna żelowa konsystencja
• Unikalny środek odświeżający stworzony po to, by uwolnić dom i biuro 
od niemiłych zapachów • Żelowa formuła sprawia, że jeszcze dłużej można cieszyć 
się przyjemną i delikatną wonią

ODŚWIEŻACZ MC 610 FRESH CLEAN
Odświeżacz powietrza do łazienek, toalet, biur i innych pomieszczeń 
użyteczności publicznej
Zastosowanie: Pozostawia w pomieszczeniach świeży zapach zielonej herbaty 
• Jednocześnie neutralizuje i usuwa nieprzyjemne zapachy • Odpowiedni 
do stosowania w łazienkach, biurach i innych pomieszczeniach użyteczności 
publicznej • Zawiera kompozycję zapachową pozbawioną potencjalnych alergenów 
• Tylko do użytku profesjonalnego. pH 7±0,5 .ZAPACHY: cytrusowy, czarne 
winogrona, leśny, o morskim zapachu, zielona herbata. Sposób użycia: Rozpylać 
w pomieszczeniach lub na wodoodpornych powierzchniach.  
Skład: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on.
Kompozycja zapachowa. Konserwanty (METHYLCHLO-ROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE)

indeks rodzaj pojemność
MED020-CYT cytrusowy 500 ml
MED020-LEŚ leśny 500 ml
MED020-MOR morski 500 ml
MED020-PIENIĘDZY zapach pieniędzy 500 ml
MED020-WIN czarny winogron 500 ml
MED020-ZH zielona herbata 500 ml

PAPIER TOALETOWY KATRIN PLUS 
3-WARTSTWOWY CELULOZA
Specjalnie zaprojektowany do stosowania w hotelach
• Wysokiej jakości biały papier toaletowy • Wyjątkowo miękki i przyjemny w użyciu

indeks kolor warstwy szer.  
listka

długość  
listka

ilość  
listków dł. roli śr. roli ilość  

w opak.
MT006 super biały 3x15,5 g/m2 96 mm 115 mm 150 17,25 m 12 cm 8

Papiery toaletowe i dozowniki
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indeks kolor długość
EM1035 biały 15 m

PAPIER TOALETOWY NEXXT PREMIUM 
CELULOZA
Duża wydajność i miękkość
• Trzywarstwowy (3x15,5 g/m2) • 150 listków na rolce • Długość rolki 15 m  
• Bardzo chłonny i wytrzymały • 8 rolek w opakowaniu

PAPIER TOALETOWY OFFICE PRODUCTS 
CELULOZA

indeks kolor il. warstw długość ilość rolek gramatura
PB489 biały 3 15 m 8 szt. 3x17 g
PB490 biały 2 15 m 8 szt. 2x17 g

PAPIER TOALETOWY KATRIN PLUS SYSTEM 
TOILET 3P CELULOZA
Szybko i skutecznie rozpuszcza w wodzie
• Wysokiej jakości, miękki papier toaletowy • Do użytku z dozownikiem toalet 
Katrin System • Jeszcze bardziej delikatny, chłonny i wytrzymały • Nadaje się 
do toalet publicznych o dużym natężeniu ruchu w bardziej ekskluzywnych 
obiektach • Kontrola dozowania, zmniejszenie zużycie i poprawa higieny • Wszystkie 
papiery toaletowe Katrin wykonane są z wysokiej jakości włókien i przeszły 
test rozpuszczania 90 sekund metodą Metsä Tissue 02, aby szybko i skutecznie 
rozpuszczać w wodzie, w normalnych warunkach użytkowania

indeks kolor warstwy szer.  
listka

długość  
listka

ilość  
listków dł. roli śr. roli ilość  

w opak.
MT024 super biały 3x15,3 g/m2 99 mm 120 mm 500 60 m 13,5 cm 36

indeks kolor długość
EM1034 biały 15 m

PAPIER TOALETOWY NEXXT STANDARD 
CELULOZA
Bardzo chłonny i wytrzymały
• Dwuwarstwowy (2x15,5 g/m2) • 150  listków na rolce • Długość rolki 15 m 
• Wykonany w 100% z celulozy • Doskonały do codziennego użytku 
• 8 rolek w opakowaniu

PAPIER TOALETOWY MOLA CELULOZA
• Wysokiej jakości papier toaletowy • 3-warstwowy (seria Aroma 2 warstwy) 
• Celulozowy

indeks rodzaj
NI001 Mola kolor mix 8 szt.

PAPIER TOALETOWY KATRIN CLASSIC 
MAKULATURA
Odpowiedni do wszystkich toalet publicznych
• Papier toaletowy dobrej jakości w standardowym rozmiarze • Miękki i chłonny, 
zapewnia maksymalny komfort

indeks kolor warstwy szer.  
listka

długość  
listka

ilość  
listków dł. roli śr. roli ilość  

w opak.
MT022 biały 2x17,5 g/m2 94 mm 117 mm 200 23,4 m 12 cm 8
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indeks kolor warstwy szer.  
listka

długość  
listka

ilość  
listków dł. roli śr. roli ilość  

w opak.
MT038 super biały 3x15,7 g/m2 99 mm 115 mm 800 92 m 13,5 cm 36

PAPIER TOALETOWY KATRIN CLASSIC SYSTEM 
TOILET SELEKCJONOWANA MAKULATURA
100% włókna z recyklingu
• Miękki papier toaletowy o wysokiej jakości • Do dozownika toalet Katrin System 
• Bardzo duży rozmiar rolki (800 arkuszy) i dozownik mieści 2 rolki • Nadaje się 
do obszarów o dużym natężeniu ruchu • Kontrolowane dozowanie i samoprzylepne 
arkusze zmniejszają zużycie i poprawiają higienę • Wszystkie papiery toaletowe 
Katrin wykonane są z wysokiej jakości włókien i przeszły test rozpuszczania 
90 sekund metodą Metsä Tissue 02 Certyfikaty Nordic Swan Eco Label i EU Flower

indeks kolor rodzaj
MT025-10 biały dozownik
MT025-2 czarny dozownik

DOZOWNIK DO PAPIERU TOALETOWEGO 
KATRIN SYSTEM TOILET
Mieści dwie rolki papieru toaletowego Katrin System
• Gwarantuje nieprzerwane dozowanie papieru dzięki systemowi opadania 
rolki oraz regulacji zużycia hamulcem • Łatwy i szybki do uzupełniania 
• Dozownik można uzupełnić, kiedy rolka wciąż jest w użyciu, dzięki czemu 
papier jest zawsze dostępny • 1360–1836 listków, zależnie od jakości papieru 
• Lepsza dostępność papieru z przodu otworu dozownika w porówaniu 
do dozownika typu Gigant • Koniec z poszukiwaniem papieru na rolce 
wewnątrz otworu dozownika • Zamek otwierany kluczykiem lub bez 
• Dozowniki Katrin Inclusive uzyskały certyfikat Bureau Veritas, światowego 
lidera w przeprowadzaniu badań, inspekcji oraz certyfikacji • Główne surowce 
główne części plastikowych i czapki: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), 
PC (polycarbonate), POM (polyoxymethylene) • Dozowniki Katrin Inclusive 
zostały przetestowane przez Bureau Veritas pod kątem ich osiągów, trwałości, 
niebezpiecznych substancji, jakości wykonania, kontrolowanej produkcji

indeks kolor długość
EM1033 biały 120 m

indeks kolor długość
EM1025 biały 120 m

PAPIER TOALETOWY JUMBO NEXXT 
MAKULATURA
Delikatny i przyjemny w dotyku
• Jednowarstwowy (32 g/m2) • Długość rolki 120 m • Wykonany w 100% z makulatury 
• Posiada Certyfikat BRC CP

PAPIER TOALETOWY JUMBO NEXXT CELULOZA
Stanowi idealne rozwiązanie dla małych eleganckich toalet
• Dwuwarstwowy (2x15,5 g/m2) • Długość rolki 120 m • Delikatny, miękki i trwały 
papier • Wykonany w 100% z celulozy

indeks kolor rodzaj il. warstw długość ilość rolek gramatura
PB491 biały celuloza 2 120 m 12 szt. 2x17 g
PB492 biały makulatura 1 120 m 12 szt. 1x32 g
PB493 szary makulatura 1 120 m 12 szt. 1x32 g

PAPIER TOALETOWY JAMBO

indeks kolor rodzaj warstwy długość roli średnica roli w opak.
JAR002 biały celuloza 2 100 m 19 cm 1
SC142 biały makulatura 2 120 m 18 cm 1
JAR003 szary makulatura 1 130 m 19 cm 1
JAR004 szary makulatura 1 160 m 23 cm 1

PAPIER TOALETOWY OFFICE PRODUCTS 
JUMBO
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indeks
MED043

DOZOWNIK MEDICLEAN DO PAPIERU 
W ROLI MINI
Zastosowanie: Dozownik do papieru w roli, wykonany z wysokiej jakości tworzywa 
ABS w kolorze białym • Posiada wizjer umożliwiający kontrolę ilości papieru 
• Zamykany na plastikowy kluczyk, montowany do ściany • Przeznaczony dla rolek 
o maksymalnej średnicy 23 cm Wymiary: wysokość: 26 cm, szerokość: 13 cm, 
średnica: 24 cm Waga: 675 g Materiał: ABS

indeks rodzaj
SC915 Mydlana 500 g
SC916 Ścierna 500 g

PASTA BHP VAN SOLVIK

Pasty do rąk

PASTA DO RĄK MERIDA
Pasta do mycia silnie zabrudzonych rąk
Usuwa zabrudzenia w łagodny sposób • Oszczędna w użyciu • Jest niealkaliczna 
i nie zawiera mineralnych środków ściernych • Nie zawiera piasku, środkiem ściernym 
jest mączka drzewna • Nie zatyka kanalizacji • Testowana dermatologicznie

indeks pojemność
ME268-500ML 500 g
ME268-5L 5 kg

indeks kolor warstwy szer.  
listka

długość  
listka

ilość  
listków dł. roli śr. roli ilość  

w opak.
MT005 super biały 2x16 g/m2 95 mm 250 mm 400 100 m 18 cm 12

PAPIER TOALETOWY KATRIN GIGANT S 
CELULOZA
Zapewnia jeszcze więcej delikatności i chłonności
• Papier toaletowy wysokiej jakości w dużej rolce Giant • Mocny • Wszystkie 
papiery toaletowe Katrin wykonane są z wysokiej jakości włókien i przeszły test 
rozpuszczania 90 sekund metodą Metsä Tissue 02, aby szybko i skutecznie rozpuścić 
się w wodzie, w normalnych warunkach użycia

KATRIN INCLUSIVE GIGANT 
DISPENSER S – WHITE

• Dozowniki papieru toaletowego do rolek 
typu Gigant S, idealne do miejsc o niskiej 
i średniej częstotliwości użytkowania • Zamek 
otwierany kluczykiem lub bez • Zintegrowana 
funkcja „stub roll” pozwala zużyć rolkę 
papieru do samego końca • Papier łatwo się 
oddziera z każdej strony i pod każdym kątem 
• Dozowniki Katrin Gigant S pasują do rolek 
Gigant o rozmiarze S • Nowy regulowalny 
hamulec rolki umożliwia lepsze dozowanie 
• Wymiary S (WxGxS mm): 245x239x151 mm 
• Główne surowce główne części plastikowych 
i czapki: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), 
PC (polycarbonate), POM (polyoxymethylene) 
• Dozowniki Katrin Inclusive zostały 
przetestowane przez Bureau Veritas pod 
kątem ich osiągów, trwałości, niebezpiecznych 
substancji, jakości wykonania, kontrolowanej 
produkcji

indeks kolor rodzaj
MT021 biały dozownik

indeks kolor warstwy szer.  
listka

długość  
listka

ilość  
listków dł. roli śr. roli ilość  

w opak.
MT009 biały 2x17 g/m2 95 mm 250 mm 400 100 m 18 cm 12

PAPIER TOALETOWY KATRIN CLASSIC 
GIGANT S 2 100 MAKULATURA
• Wysokiej jakości papier toaletowy Gigant • Mieszane włókna • Nadaje się do każdej 
toalety publicznej • Wszystkie papiery toaletowe Katrin wykonane są z wysokiej 
jakości włókien i przeszły test rozpuszczania 90 sekund metodą Metsä Tissue 02, 
aby szybko i skutecznie rozpuścić się w normalnych warunkach użytkowania
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Plastry na otarcia

PLASTRY VISCOPLAST 
TURYSTYCZNE
Plastry z opatrunkiem na różnych 
podłożach i w różnych rozmiarach
• Idealny zestaw plastrów zarówno w podróży, 
na wycieczce, na wakacjach, jak i w domu 
• Zawiera duży wybór plastrów dostosowanych 
do różnej wielkości drobnych ran i skaleczeń 
• Zestaw zawiera 24 szt. plastrów z opatrunkiem 
w 3 rodzajach (Minifol, Prestopor i Prestovis Plus) 
• 24 sztuki w opakowaniu

indeks rodzaj kolor
LEK028 turystyczny mix kolorów

RĘCZNIK PAPIEROWY KATRIN PLUS KITCHEN 50 
CELULOZA
• Wysokiej jakości ręczniki kuchenne • Bardzo dobra zdolność absorpcji 
dla wydajnego wycierania

indeks kolor warstwy szer.  
listka

długość  
listka

ilość  
listków dł. roli śr. roli ilość  

w opak.
MT008 super biały 2x18,5 g/m2 226 mm 124 mm 97 12 m 11,3 cm 7

indeks kolor długość
EM1036 biały 10 m

RĘCZNIK PAPIEROWY NEXXT PREMIUM 
CELULOZA
Miękki i przyjemny w dotyku
• Dwuwarstwowy (2x18 g/m2) • 50 listków na rolce • Długość rolki 10 m • Wysokość 
rolki 220 mm • Wysokiej jakości papier • 2 sztuki w opakowaniu

RĘCZNIK PAPIEROWY KATRIN PLUS S2 
CELULOZA
Przebadany i zatwierdzony dermatologicznie
• Niezwykle miękki i mocny ręcznik rąk o najwyższej jakości • Nadaje się do toalet 
o niskim i średnim użytkowaniu, w bardziej ekskluzywnych miejscach publicznych

indeks kolor warstwy szer.  
listka

długość  
listka

ilość  
listków dł. roli śr. roli ilość  

w opak.
MT013 super biały 2x18 g/m2 205 mm 230 mm 261 60 m 14 cm 12

RĘCZNIK PAPIEROWY KATRIN 
PLUS M CORELESS CELULOZA
Dopuszczony do bezpośredniego kontaktu 
z żywnością
• Bardzo miękki, mocny ręcznik papierowy 
do rąk w roli najwyższej jakości, dobrze suszący 
• 1-warstwowy, biały • Odpowiedni do eleganckich 
toalet w miejscach o średnim i wysokim natężeniu 
ruchu • Bez tulei, co ułatwia uzupełnianie dozownika 
• Posiada certyfikat Nordic Swan Eco Label

indeks kolor warstwy szer. listka dł. roli śr. roli ilość w opak.
MT014 super biały 1x25 g/m2 205 mm 280 m 19 cm 6

Ręczniki w roli i dozowniki

RĘCZNIK PAPIEROWY KATRIN 
CLASSIC SYSTEM TOWEL 
M 2 SELEKCJONOWANA 
MAKULATURA
Dopuszczony do bezpośredniego kontaktu 
z żywnością
• Higieniczny, bardzo chłonny ręcznik papierowy 
z włókien mieszanych • Płaskie listki podawane 
w odpowiedniej długości • Zero strat, ponieważ cała 
rolka jest zużywana • Duża ilość papieru na rolce 
• Gdy używany jest w połączeniu z dozownikiem 
Katrin Inclusive System, ilość listków z jednej 
rolki to 715 • Odpowiedni do wszystkich toalet, 
a szczególnie do miejsc o średnim i wysokim 
natężeniu ruchu • Miękki i mocny • Mniejsze koszty 
dzięki kontroli zużycia papieru • Przebadane 
dermatologicznie i zaaprobowane

indeks kolor warstwy szer. listka dł. roli śr. roli ilość w opak.
MT018 biały 2x22g/m2 210 mm 160 m 19 cm 6
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DOZOWNIK DO RĘCZNIKÓW 
W ROLI KATRIN S-WHITE
Bezpieczny system odcinania 
• Dozownik do ręczników w roli z wyciąganą tuleją 
lub bez tulejki • Idealne do przestrzeni roboczych, 
kuchennych • Łatwe dozowanie dowolnej ilości 
ręcznika potrzebnego do osuszania • System 
centralnego dozowania gwarantuje maksimum 
higieny • Zamek otwierany kluczykiem lub bez • Łatwo 
uzupełnić dozownik nową rolką, wkładając ją przez 
otwór w miejsce przeznaczone na ręczniki • Koniec 
z poszukiwaniem papieru na rolce wewnątrz otworu 
dozownika • Wymiary S (WxGxS mm): 344x186x174 
• Główne surowce główne części plastikowych 
i czapki: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), 
PC (polycarbonate), POM (polyoxymethylene) 
• Dozowniki Katrin Inclusive zostały przetestowane 
przez Bureau Veritas pod kątem ich osiągów, trwałości, 
niebezpiecznych substancji, jakości wykonania, 
kontrolowanej produkcji

indeks kolor rodzaj
MT016 biały dozownik

RĘCZNIK PAPIEROWY MERIDA TOP MAXI, MINI 
CELULOZA
Dwuwarstwowy, gofrowany
• 100% celulozy • Perforowany co 25 cm • Długość listka 25 cm • Miękki

indeks kolor warstwy długość 
roli

ilość 
listków szer. listka śr. roli ilość  

w opak.
ME015 biały gofrowany 2 156 m 624 21 cm 19 cm 1
ME307 super biały 2x20 g/m2 700 m 25 cm 38 cm 1
ME367 biały 2 70 m 241 21 cm 13 cm 1

indeks kolor długość
EM1037 biały 60 m
EM1038 biały 100 m

RĘCZNIK PAPIEROWY NEXXT MAXI CELULOZA
Miękki i przyjemny w dotyku
Ręcznik kuchenny MAXI / MAXI PLUS 100% CELULOZA 
• Kolor: Biały • Ilość warstw: 2 (2x18 g/m2) • Ilość listków: 300 / 500  
• Długość rolki: 60 m / 100 m • Wysokość rolki: 220 mm • Chłonny i wytrzymały papier 
wykonany w 100% z celulozy • Nie rozrywa się, nie roluje, nie pozostawia mokrych 
kawałków papieru

RĘCZNIK PAPIEROWY KATRIN PLUS M CORELESS 
SELEKCJONOWANA MAKULATURA
Bardzo wydajny
• Wysokiej jakości ręcznik papierowy w roli do codziennego użytku 
• Dwuwarstwowy, biały

indeks kolor warstwy szer. listka długość  
listka

ilość  
listków dł. roli śr. roli ilość w opak.

MT015 biały 2x18 g/m2 205 mm 250 mm 600 150 m 20 cm 6

RĘCZNIK PAPIEROWY 
KATRIN PLUS SYSTEM TOWEL 
CELULOZA
Zero strat, ponieważ cała rolka jest zużywana 
• Higieniczny, wysokiej jakości ręcznik papierowy, 
dobrze suszący • Płaskie listki podawane 
w odpowiedniej długości • Duża ilość papieru 
na rolce • Gdy używany jest w połączeniu 
z dozownikiem Katrin Inclusive System, ilość 
listków z jednej rolki to 445 • Odpowiedni do 
wszystkich toalet, a szczególnie do miejsc o dużym 
natężeniu ruchu • Miękki i mocny • Mniejsze koszty 
dzięki kontroli zużycia papieru • Dopuszczony 
do bezpośredniego kontaktu z żywnością • Posiada 
certyfikat Nordic Swan Eco Label • Posiada certyfikat 
EU Flower Eco Label

indeks kolor warstwy szer. listka dł. roli śr. roli ilość w opak.
MT017 super biały 3x22 g/m2 209 mm 100 m 19 cm 6

NOWOŚĆ

indeks kolor rodzaj warstwy szer. listka dł. roli śr. roli ilość w opak.
MT019 naturalny ręcznik 1x45 g/m2 210 mm 180 m 19 cm 6
MT020-10 biały dozownik
MT020-2 czarny dozownik

RĘCZNIK PAPIEROWY KATRIN BASIC SYSTEM 
TOWEL M MAKULATURA
Duża ilość papieru na rolce
• Higieniczny, chłonny ręcznik papierowy z włókien otrzymanych z makulatury 
• Płaskie listki podawane w odpowiedniej długości • Zero strat, ponieważ cała rolka 
jest zużywana • Gdy używany jest w połączeniu z dozownikiem Katrin Inclusive 
System, ilość listków z jednej rolki to 805 • Odpowiedni do wszystkich toalet, 
a szczególnie do miejsc o średnim i wysokim natężeniu ruchu • Miękki i mocny 
• Mniejsze koszty dzięki kontroli zużycia papieru • Posiada certyfikat Nordic Swan 
Eco Label
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RĘCZNIK PAPIEROWY OFFICE PRODUCTS 
CELULOZA
• Superchłonne i wydajne ręczniki • Posiadają delikatne tłoczenie • Każdy 
ręcznik pakowany jest w oddzielną folię zabezpieczającą za wyjątkiem PB442 
(dwa zapakowane razem)

RĘCZNIK PAPIEROWY OFFICE PRODUCTS
• Ręczniki w roli „MAXI” / „MINI” 

indeks kolor rodzaj warstwy dł. roli śr. roli ilość w opak.
PB443 biały celuloza 2x18 g/m2 120 m 19 cm 1 szt.
PB444 biały makulatura 2x18 g/m2 120 m 19 cm 1 szt.
PB963 biały celuloza 2x18 g/m2 50 m 13 cm 1 szt.
PB487 biały makulatura 2x18 g/m2 50 m 13 cm 1 szt.

indeks kolor warstwy szer. listka ilość listków dł. roli śr. roli ilość w opak
PB442 biały 2 – 50 9,25 m 11,2 cm 2 szt.
PB618 biały 2 220 mm 300 60 m 16,5 cm 1 szt.
PB619 biały 2 220 mm 500 100 m 20,5 cm 1 szt.

indeks kolor warstwy dł. roli śr. roli ilość w opakowaniu
JAR001 zielony 1 130 m 19 cm 1 szt

RĘCZNIK PAPIEROWY JUMBO MAKULATURA

RĘCZNIK PAPIEROWY ZZ KATRIN PLUS 
ZIG ZAG 2, HANDY PACK CELULOZA
Dopuszczony do bezpośredniego kontaktu z żywnością
• Ręcznik papierowy do rąk, składany (Zig Zag), wysokiej jakości • Automatyczne 
podawanie po jednym listku, co jest higieniczne i pozwala zmniejszyć zużycie 
• Odpowiedni do miejsc o niskim i średnim natężeniu ruchu • Handy Pack – 
wygodne opakowanie z ergonomiczną rączką pozwala na przenoszenie wielu 
ręczników papierowych w jednej ręce • Posiada certyfikat Nordic Swan Eco Label 
• Posiada certyfikat Flower Eco Label

indeks kolor warstwy szer. listka dł. listka ilość listków ilość w opak.
MT003* super biały 2x18 g/m2 224 mm 230 mm 150 21
MT036 super biały 2x18 g/m2 224 mm 230 mm 200 20

RĘCZNIK PAPIEROWY KATRIN CLASSIC ZIG ZAG 
HANDY PACK SELEKCJONOWANA MAKULATURA
Dopuszczony do bezpośredniego kontaktu z żywnością
• Ręcznik papierowy do rąk, składany (Zig Zag), dobrej jakości • Automatyczne 
dozowanie po jednym listku, co jest higieniczne i pozwala zmniejszyć zużycie 
• Odpowiedni do miejsc o niskim i średnim natężeniu ruchu • Handy Pack – 
wygodne opakowanie z ergonomiczną rączką pozwala na przenoszenie wielu 
ręczników papierowych w jednej ręce • Posiada certyfikat Nordic Swan Eco Label 
• Posiada certyfikat EU Flower Eco Label

RĘCZNIK PAPIEROWY KATRIN CLASSIC 
ZIG ZAG S MAKULATURA
• Ręcznik papierowy do rąk, składany (Zig Zag) dobrej jakości • 1-warstwowy, 
naturalny • Automatyczne podawanie po jednym listku, co jest higieniczne i pozwala 
zmniejszyć zużycie • Odpowiedni do miejsc o niskim i średnim natężeniu ruchu

indeks kolor warstwy szer. listka dł. listka ilość listków ilość w opak.
MT004* biały 2x18 g/m2 224 mm 230 mm 150 21
MT036 biały 2x18 g/m2 224 mm 230 mm 200 20

indeks kolor warstwy szer. listka dł. listka ilość listków ilość w opak.
MT011 biały 1x32 g/m2 213 mm 230 mm 200 20

* indeksy z gwiazdką – produkt dostępny 
do wyczerpania zapasów. 
Od kwietnia 2019 obowiązuje nowy indeks.

NOWOŚĆ



26 Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

indeks kolor rozmiar
EM1023-5 szary 23 x 25 cm
EM1023-4 zielony 23 x 25 cm
EM1023-10 biały 23 x 25 cm

RĘCZNIKI ZZ NEXXT MAKULATURA
Dobra jakość w świetnej cenie
• Jednowarstwowe (36 g/m2) • 20 x 200 listków • Uniwersalne i praktyczne 
• Wyprodukowane zgodnie z najlepszymi standardami recyklingu • Posiadają 
Certyfikat BRC CP • Wymiary ręcznika 23 x 25 cm

indeks kolor rozmiar
EM1024-10 biały 23 x 25 cm

RĘCZNIKI ZZ NEXXT CELULOZA
W 100% celulozowe
• Dwuwarstwowe (2x18 g/m2) • 20 x 150 listków • Wysokiej jakości ręczniki składane 
• Bardzo chłonne i wytrzymałe

PODAJNIK DO RĘCZNIKÓW ZZ 
KATRIN INCLUSIVE M
Zamek otwierany kluczykiem lub bez
• Obudowa Dozownika Ręczników M otwiera 
się do góry, ułatwiając uzupełnianie • Dozownik 
Ręczników M posiada specjalne elementy 
wspierające, które przytrzymują stos ręczników, 
ułatwiając dozowanie oraz uzupełnianie • Dozownik 
Ręczników Katrin M pasuje do wszystkich rodzajów 
ręczników składanych o maksymalnej szerokości 
240 mm • Główne surowce części plastikowych 
i czapki: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), 
PC (polycarbonate), POM (polyoxymethylene) 
• Dozowniki Katrin Inclusive zostały przetestowane 
przez Bureau Veritas pod kątem ich osiągów, trwałości, 
niebezpiecznych substancji, jakości wykonania, 
kontrolowanej produkcji • Wymiary (WxGxS mm): 
450x301x146 mm

indeks kolor rodzaj
MT012 biały dozownik

Ręczniki ZZ i dozowniki
RĘCZNIK PAPIEROWY KATRIN BASIC ZIG ZAG 2 
NATURAL HANDY PACK MAKULATURA
Odpowiedni do miejsc o niskim i średnim natężeniu ruchu
• Ręcznik papierowy do rąk, składany (Zig Zag), standardowej jakości • Automatyczne 
podawanie po jednym listku, co jest higieniczne i pozwala zmniejszyć zużycie

indeks kolor warstwy szer. listka dł. listka ilość listków ilość w opak.
MT002* naturalny 2x16 g/m2 224 mm 230 mm 150 21
MT037 naturalny 2x16 g/m2 224 mm 230 mm 200 20
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RĘCZNIKI SKŁADANE ZZ OFFICE PRODUCTS

indeks kolor rodzaj warstw długość ilość gramatura
PB488 biały celuloza 2 23x25 cm 20x150 szt. 2x18 g
PB715 biały makulatura 1 23x23 cm 20x200 szt. 1x36 g
PB445 biały makulatura 1 23x25 cm 20x200 szt. 1x25 g
PB440-5 szary makulatura 1 23x23 cm 20x200 szt. 1x36 g

indeks
MED044

DOZOWNIK DO RĘCZNIKÓW ZZ MINI
Zastosowanie: Dozownik do ręczników składanych typu ZZ, wykonany z tworzywa 
ABS w kolorze białym • Posiada wizjer umożliwiający kontrolę ilości papieru 
• Zamykany na plastikowy kluczyk, montowany do ściany • Jednorazowo można 
zapakować trzy opakowania ręczników. 
Wymiary: wysokość: 27 cm, szerokość: 27 cm, głębokość: 11 cm
Waga: 750 g
Materiał: ABS

RĘKAWICE NITRYLOWE MASTER NITRYL TECH
• 100 sztuk w opakowaniu

indeks rodzaj
IK085-S S
IK085-M M

indeks rodzaj
IK085-L L
IK085-XL XL

indeks rodzaj
IK006 M
IK005 L

indeks rodzaj
IK016 S
IK017 M
IK018 L

indeks rodzaj
IK019 S
IK020 M
IK021 L

RĘKAWICE LATEKSOWE MASTER
Pudrowane mączką kukurydzianą
• Rękawice diagnostyczne i ochronne • Pudrowane mączką kukurydzianą 
• Do jednorazowego użycia • Niejałowe • Nadają się do celów specjalnych

RĘKAWICE FOLIOWE
Idealne na stacje benzynowe
• Doskonale nadają się do krótkotrwałego zastosowania wszędzie tam, gdzie musimy 
chronić ręce lub towar przed zanieczyszczeniem • Wykonane z oryginalnego 
surowca HDPE świetnie nadają się do wykorzystania przy kontaktach z artykułami 
spożywczymi • Najczęściej stosowane w handlu artykułami spożywczymi i na 
stacjach benzynowych

RĘKAWICE GOSPODARCZE GUMOWE
Wytrzymałe i niezawodne
• Wysokiej jakości rękawice gospodarcze flokowane bawełną • Super grube 
• Antypoślizgowe • Miękkie i elastyczne • Rękawice do minimalnych zagrożeń, 
chronią przed czynnikami mechanicznymi i środkami czyszczącymi słabego 
działania • Wyrób wyprodukowany z lateksu kauczuku naturalnego, może 
wywoływać działanie alergizujące

Rękawice
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indeks
LM013

SZCZOTKA DO WC MIX KOLORÓW

indeks kolor
PB508-MIX mix kolorów

ŚCIERKA GĄBCZASTA OFFICE PRODUCTS
Nie pozostawia włókien 
• Gąbczasta ścierka o wysokiej chłonności i właściwościach antybakteryjnych 
• Specjalne wzmocnienia gwarantują jej wyjątkową trwałość • Brud z łatwością 
wyciśniesz z wodą • Zastosowanie: idealna w kuchni i łazience, do sprzątania 
oraz mycia naczyń, ścierania kurzy, zmywania blatów • Z łatwością rozprowadzi 
środki czyszczące, oraz zbierze nadmiar wilgoci, do stosowania ze wszystkimi 
uniwersalnymi środkami do czyszczenia i mycia • Wykonana z celulozy • Wymiary 
18x16 cm • 3 szt. w opakowaniu • Mix kolorów

indeks ilość rodzaj
SC1079 5 szt. domowe
ST154 3 szt. gąbczaste

ŚCIERKI DOMOWE I GĄBCZASTE 
ANNA ZARADNA
Idealne do wycierania kurzu i polerowania
• Wyjątkowo trwałe, chłonne i przyjemne w dotyku • Można ich używać 
na sucho i mokro • Zastosowanie: do czyszczenia i polerowania mebli, stołów 
i blatów kuchennych, sprzętu komputerowego i RTV, wnętrza samochodu, 
oraz do wycierania naczyń kuchennych, armatury łazienkowej, umywalek, 
zlewozmywaków, kuchenek, glazury

Szczotki do WC Ścierki

indeks pojemność
APL11826 400 ml

SPRĘŻONE POWIETRZE APLI
Możliwość używania pod kątem
• Przeznaczone do czyszczenia kurzu oraz pyłów z trudno dostępnych powierzchni: 
klawiatura, drukarki, napędy CD/DVD, kserokopiarki, telefax, itp. • Łatwopalne 
• Wyposażone w wydłużoną dyszę umożliwiającą precyzyjne kierowanie 
strumieniem powietrza

SPRĘŻONE POWIETRZE YELLOW ONE
Wyprodukowane w Niemczech
• Spełnia wszystkie regulacje prawne obowiązujące w UE • Wysokiej jakości 
opakowania i materiały gwarantują pełną efektywność w całym okresie przydatności 
• Umożliwia usunięcie kurzu i zanieczyszczeń z trudno dostępnych przestrzeni 
• Do czyszczenia klawiatur, drukarek, kieszeni CD/DVD, kopiarek itp. • W zestawie 
rurka przedłużająca • Konstrukcja puszki i poziom ciśnienia spełniają obowiązujące 
normy bezpieczeństwa

indeks pojemność
KW546 400 ml

Sprężone powietrze

ŁATWOPALNE!

indeks rodzaj ilość
ME373 S 100 szt.
ME374 M 100 szt.
ME375 L 100 szt.

RĘKAWICE WINYLOWE
Polecane dla osób z wrażliwą skórą
• Jednorazowego użytku • Bezbarwne • Szczelność/jakość AQL 2,5 
• Okres przydatności do 5 lat
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indeks kolor
PB506-MIX mix kolorów

ŚCIERKA UNIWERSALNA  
OFFICE PRODUCTS Z MIKROFIBRY
Nie zostawia smug ani zacieków
• Chłonna antybakteryjna ścierka z mikrofibry, łatwo i szybko usuwa brud i kurz 
a nawet tłuste zabrudzenia • Czyści na mokro szklane powierzchnie bez użycia 
detergentów oraz poleruje na sucho nie pozostawiając smug i zacieków • Idealna 
do czyszczenia sprzętu AGD, płyt kuchennych, armatury łazienkowe, glazury, 
zlewów, blatów i stołów kuchennych • Przeznaczona do wielokrotnego użytku 
– po użyciu wypłukać lub wyprać (do 90˚C) i wysuszyć • Nie prasować • Skład: 
80% poliester, 20% poliamid • Gramatura 240 g/mkG • Wymiary 30x30 cm

indeks rodzaj
ST011 do kuchni
ST012 do szyb i luster
ST013 do mebli i sprzętu RTV

indeks rodzaj
ST113 podłogowa 50×60 cm
ST181 uniwersalna
ST208 do okien

ŚCIERECZKI Z MIKROFIBRY STELLA
Do używania na sucho lub na mokro
• Nadają się do czyszczenia wszystkich gładkich powierzchni, szczególnie 
delikatnych • Czyszczą i polerują powierzchnię nie rysując i nie pozostawiając smug, 
zacieków ani innych śladów • Polecane alergikom, ponieważ do mycia można 
używać wyłącznie wody

ŚCIERECZKA Z MIKROFAZY KOLOR MIX
Zastosowanie: Ściereczka z mikrofazy ogólnego zastosowania przeznaczona 
do mycia wszelkich powierzchni zmywalnych takich jak blaty, lustra, szyby, meble 
biurowe i sprzęt komputerowy • Dzięki wyjątkowym właściwościom mikrofazy, 
ściereczka zapewnia wysoki komfort mycia zarówno na mokro, jak i na sucho 
• Gwarantuje wyjątkowe właściwości zbierania i zatrzymywania w swojej 
strukturze brudu, kurzu i płynów • Absorbuje do 8 razy więcej wody niż sama 
waży • Wytrzymałość: ok. 300 cykli prania. Sposób użycia: Do wycierania kurzu 
zaleca się używać suchej ściereczki. W celu umycia powierzchni należy zwilżyć 
ściereczkę wodą. Zastosowanie płynu myjącego zwiększa skuteczność aktywnej 
mikrofazy. Ściereczka nie rysuje 
powierzchni i nie pozostawia smug. 
Skład: 80% poliester, 20% poliamid. 
Wymiary: 30 x 30 cm. Waga: 20 g 
Gramatura: 200 g/m2. Kolory: 
4 kolory ściereczek w 1 opakowaniu 
(czerwona, niebieska, żółta, zielona). 
Temperatura prania: 60°C. Ściereczki 
pakowane po 4 sztuki w foliowym 
opakowaniu zbiorczym, każde 
opakowanie posiada etykietę. Każda 
ściereczka ma wszywkę z informacją 
o sposobie użycia i instrukcję prania

indeks kolor
MED033-1 niebieski
MED033-3 czerwony

indeks kolor
MED033-4 zielony
MED033-6 żółty

ŚCIERECZKI Z MIKROFIBRY MASTER
Miękkie i delikatne w dotyku
•  Do kuchni i łazienek •  Stosowane na sucho przyciągają kurz jak magnes 
• Zmoczone potrafią zaabsorbować wilgoć i brud w ilości siedmiokrotnie większej 
niż ich własna waga •  Bardzo wytrzymałe

indeks rodzaj kolor rozmiar grubość szt. w opak.
IK075-1 uniwersalna niebieski 30x30 cm 250 g/m2 1
IK075-4 uniwersalna zielony 30x30 cm 250 g/m2 1
IK075-6 uniwersalna żółty 30x30 cm 250 g/m2 1
IK075-8 uniwersalna różowy 30x30 cm 250 g/m2 1
IK076-4 XXL zielony 50x60 cm 280 g/m2 1
IK076-6 XXL żółty 50x60 cm 280 g/m2 1
IK076-11 XXL granatowy 50x60 cm 280 g/m2 1
IK076-8 XXL różowy 50x60 cm 280 g/m2 1
IK077-5 ekstra gruba szary 40x40 cm 430 g/m2 1
IK078-11 w tubie granatowy 50x70 cm 320 g/m2 1
IK079-1 do delikatnych powierzchni niebieski 40x40 cm 250 g/m2 1
IK079-4 do delikatnych powierzchni zielony 40x40 cm 250 g/m2 1
IK079-6 do delikatnych powierzchni żółty 40x40 cm 250 g/m2 1
IK079-8 do delikatnych powierzchni różowy 40x40 cm 250 g/m2 1
IK080 uniwersalna mix kolorów 30x30 cm 250 g/m2 3
IK081 uniwersalna mix kolorów 30x30 cm 250 g/m2 5

ŚCIERKA DOMOWA OFFICE PRODUCTS
Trwała ścierka do użytku na sucho i na mokro
• Bardzo chłonna i miękka, z łatwością zbiera brud, który bez wysiłku wyciśniesz 
z wodą • Posiada właściwości antybakteryjne i jest miła w dotyku • Zastosowanie: 
ścieranie kurzy, zmywanie i polerowanie blatów oraz mebli, do sprzątania w kuchni 
i łazienkce • Przeznaczona do wielokrotnego użytku- po użyciu wypłukać lub wyprać 
i wysuszyć • Nie prasować • Skład: wiskoza 70%, włókna poliestrowe 30% • Gramatura 
80g/mkG • Wymiary 32x38 cm • 3 szt. w opakowaniu • Mix kolorów

indeks kolor
PB503-MIX mix kolorów
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indeks pojemność
PB793 1 l

PŁYN DO MYCIA GRILLI 
I PIEKARNIKÓW CLINEX
Świetny do mycia szyb kominkowych
• Preparat o bardzo silnym działaniu • Do skutecznego 
czyszczenia grilli, piekarników, rożna, rusztów oraz 
płyt grzewczych, kuchenek gazowych, patelni, komór 
wędzarniczych itp. • Doskonale nadaje się do usuwania 
tłustych, spieczonych zabrudzeń z różnego rodzaju 
powierzchni i przedmiotów odpornych na działanie alkaliów 
• Z atomizerem • Nie niszczy powierzchni emaliowanych 
jednak nie należy stosować na powierzchniach mało 
odpornych na działanie alkaliów • UWAGA: po umyciu 
czyszczoną powierzchnię należy spłukać dokładnie wodą!

PŁYN DO CZYSZCZENIA PIEKARNIKÓW  
MERIDA GRILLIN
Środek do czyszczenia  
rusztów piekarników
• Szczególnie skutecznie czyści: 
– grille  
– piekarniki  
– płyty grzewcze kuchenek gazowych 
• Nie niszczy powierzchni emaliowanych.

indeks rodzaj pojemność forma
ME042-500ML Grillin Express 500 ml gotowy do użycia, ze spryskiwaczem
ME042-1L Grillin Plus 1 l koncentrat

WYSOKA JAKOŚĆ

indeks pojemność
MED005 500 ml

PŁYN DO CZYSZCZENIA GRILLA 
MC 530 GRILL FOAM
Aktywna pianka do czyszczenia i odtłuszczania 
przypalonych powierzchni
 
Zastosowanie: Gotowy do użycia silnie działający preparat 
w formie pianki do usuwania tłustych, zapieczonych 
zabrudzeń z różnego rodzaju powierzchni odpornych 
na działanie alkaliów • Zalecany do czyszczenia 
grilli, piekarników, rożen, rusztów, kuchni gazowych 
i elektrycznych, kominków, komór wędzarniczych itp. 
• Bezzapachowy • Nie stosować na aluminium • Tylko 
do użytku profesjonalnego. pH 13±0,5. Sposób użycia: 
Nanieść na zabrudzoną powierzchnię za pomocą 
spryskiwacza i pozostawić na ok. 2-5 min. Przetrzeć 
gąbką lub doczyścić szczoteczką. W przypadku trudnych 
do usunięcia zabrudzeń czynność powtórzyć. Spłukać 
powierzchnię czystą wodą. Pozostawić do wyschnięcia. 
Do osiągnięcia lepszego efektu oraz przyspieszenia 
procesu czyszczenia zaleca się podgrzanie powierzchni 
do temperatury ok. 50˚C.  Skład: wodorotlenek 
potasu (CAS: 1310-58-3), <5% niejonowych środków 
powierzchniowo czynnych

Środki do grilla i piekarników

indeks pojemność
MED021 250 ml

PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK 
VELODES SOFT
Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
Zastosowanie: Velodes® Soft to gotowy do użycia alkoholowy 
preparat, przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej 
dezynfekcji rąk • Posiada potwierdzone badaniami 
spektrum bakteriobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy, 
drożdżakobójcze i ograniczone wirusobójcze • Posiada 
przedłużone działanie bakteriobójcze • Działa szybko 
i skutecznie wobec wirusów otoczkowych i nieotoczkowych 
takich jak m.in. HIV, HBV, HCV, Rota wirus • Przebadany 
dermatologicznie. Sposób użycia: Higieniczna dezynfekcja 
rąk (wg EN 1500): 2 x 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 
30 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 3 ml 
preparatu wcierać w czyste, suche dłonie przez 90 sekund. 
Przez cały czas utrzymywać ręce w stałej wilgotności poprzez 
uzupełnianie preparatu. Preparat wykazuje przedłużone 
działanie dezynfekcji chirurgicznej w czasie 3 godz. Przed 
użyciem przeczytaj ulotkę informacyjną. Przeznaczony do 
profesjonalnego stosowania. Skład: Substancja czynna w 100 g 
produktu: 60 g – propan-2-ol, 0,5 g – glukonian chlorheksydyny; 
Substancje pomocnicze: gliceryna, woda oczyszczona

Spektrum Normy wg. EN 14885 Doza I czas
Bakterie (w tym MRSA) EN 13727 30 sek.
Grzyby (C. albicans) EN 1275 30 sek.
Prątki gruźlicy (M. terrae) EN 14348 30 sek.
Wirusy osłonkowe (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV,  
Ebola, wirus grypy, Herpes simplex) EN 14476 30 sek.

Wirus Rota EN 14476 45 sek.

Środki do dezynfekcji

indeks pojemność
MED008 500 ml

PŁYN DO FUG MC 260 FUGA CLEAN
Silnie działający preparat do gruntownego 
czyszczenia fug podłogowych i ściennych
Zastosowanie: Rozpuszcza trudne do usunięcia zabrudzenia 
nieorganiczne, bez konieczności szorowania • Działa już 
kilkanaście sekund po aplikacji. pH 1±0,5. Sposób użycia: 
Preparat nanieść na zwilżoną wodą powierzchnię fugi. 
W zależności od intensywności zabrudzenia odczekać 
od 15 sekund do 5 minut. Zebrać rozpuszczony brud, 
a następnie zneutralizować powierzchnię, spłukując ją 
czystą wodą. W przypadku lżejszych zabrudzeń można 
rozcieńczyć preparat w proporcji 1:1 z zimną wodą. Nie 
stosować na powierzchniach szczególnie wrażliwych 
na kwasy (ewentualnie wykonać próbę na małym 
fragmencie powierzchni). Skład: <5% niejonowych środków 
powierzchniowo czynnych, fosfoniany <5% fosfonianów

indeks rodzaj
EM431 1 l

PŁYN DO CZYSZCZENIA FUG NEXXT
Profesjonalne środki czystości
• Płyn doskonale czyści tłuste i uporczywe zabrudzenia z powierzchni odpornych 
na działanie alkaliów i rozpuszczalników • Usuwa brud, plamy tłuszczu, osad 
wapienny z fug i spoin między płytkami podłogowymi i ściennymi • Wyczyści 
również wszelkie powierzchnie z sadzy oraz osadów z mydła i osadów mineralnych

Środki do fug
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indeks rodzaj
EM400 1 l

PŁYN/PIANKA DO CZYSZCZENIA  
GRILLA NEXXT
Profesjonalne środki czystości
• Wysokoalkaliczny środek do intensywnego czyszczenia grilli • Skutecznie usuwa 
przypalony tłuszcz oraz pozostałości grillowania • Zastosowany w nim ług potasowy 
jest mniej niszczący niż ług sodowy, podobnie jak płynna forma preparatu jest 
skuteczniejsza niż stosowanie jakichkolwiek proszków • Płyn dedykowany jest 
do powierzchni ze stali nierdzewnej i żeliwa.

PŁYN/PIANKA DO KUCHNI NEXXT
Profesjonalne środki czystości
• Pianka do czyszczenia kuchni o przyjemnym świeżym zapachu • Aktywna formuła 
pianki idealnie nadaje się do czyszczenia wszystkich powierzchni w kuchni, takich 
jak zlewozmywaki, blaty, okapy, kuchenki mikrofalowe oraz inne sprzęty kuchenne 
i powierzchnie zmywalne • Płyn przeznaczony jest do bieżącego usuwania 
zabrudzeń, plam i resztek jedzenia • Nie pozostawia smug i zacieków

indeks rodzaj
EM205 1 l
EM221 5 l

ŚCIERECZKI NAWILŻANE 
DO LODÓWEK 
I MIKROFALÓWEK PRESTO
• Przeznaczone są do czyszczenia wnętrza 
i zewnętrznej części lodówek i kuchenek 
mikrofalowych, idealne do elementów 
szklanych, plastikowych i inox • Delikatnie 
i skutecznie usuwają zabrudzenia (w tym 
tłuste i lepkie plamy) dzięki specjalnie 
dobranej kompozycji aktywnych substancji 
czyszczących • Neutralizują nieprzyjemne 
zapachy pozostawiając delikatny cytrusowy 
zapach • Pozostawiają lśniące powierzchnie 
bez smug • Nie podrażniają skóry dłoni 
• 36 ściereczek w opakowaniu

indeks
PB644

indeks
PB634

ŚCIERECZKI NAWILŻANE 
DO KUCHNI PRESTO
• Przeznaczone sa do czyszczenia szafek 
i blatów, okapów oraz baterii kuchennych 
• Skutecznie usuwają tłuste i lepkie zabrudzenia 
dzięki zastosowaniu specjalnie dobranej 
kompozycji aktywnych substancji czyszczących 
• Ułatwiają kolejne mycie poprzez zastosowanie 
polimeru wnikającego w pory powierzchni 
i zabezpieczają ją przed wchłanianiem brudu 
• Pozostawiają lsniące powierzchnie bez smug 
dzięki zawartości składnika przyspieszającego 
schnięcie • Zapewniają przyjemny, odświeżający 
zapach • Nie podrażniają skóry dłoni 
• 72 ściereczki w opakowaniu

indeks
PB647

ŚCIERECZKI CZYSZCZĄCE PRESTO FOOD COURT 
W TUBIE
• Presto Food Court to produkt stworzony specjalnie dla właścicieli punktów 
gastronomicznych • Przeznaczone są do profesjonalnego i szybkiego czyszczenia 
stolików, krzeseł, a także wszystkich gładkich powierzchni w kuchni • Usuwają 
lepkie i tłuste zabrudzenia, pozostawiając powierzchnie czyste i pachnące 
• W dużym, wydajnym opakowaniu wielokrotnego użytku z wymienianym wkładem 
• 150 ściereczek w tubie

indeks pojemność
MED015 750 ml

PŁYN DO ŁAZIENKI MC 311 
SANIT FOAM
Gotowy do użycia preparat w formie pianki 
do czyszczenia kabin prysznicowych, brodzików, 
osłon plastikowych i szklanych
Zastosowanie: Gotowy do użycia preparat w formie 
pianki do mycia kabin prysznicowych, brodzików, osłon 
plastikowych i szklanych oraz armatury łazienkowej 
i kuchennej • Preparat ma doskonałe właściwości 
usuwania kamienia wapiennego, rdzy, nalotów z mydła 
oraz tłustego brudu • Mytym powierzchniom nadaje 
przyjemny zapach i nieskazitelny wygląd • Posiada 
właściwości antybakteryjne. Może być używany przed 
lub po zastosowaniu środków dezynfekcyjnych • Tylko 
do użytku profesjonalnego. pH 1,5±0,5. ZAPACHY: czarne 
winogrona. Sposób użycia: Spryskać powierzchnię 
pianką, odczekać kilka minut, przetrzeć ściereczką 
z mikrofazy bądź gąbką, następnie spłukać. Skład: 
<5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych 
• Kompozycja zapachowa

Środki do łazienki

Środki do kuchni
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PŁYN DO MEBLI CLINEX DELOS MAT
Działanie myjące, odtłuszczające i antystatyczne
• Na bazie emulsji silikonowych • Pielęgnuje i chroni czyszczone powierzchnie 
• Przeznaczony do mebli lub elementów drewnianych, drewnopodobnych oraz 
laminowanych • Działanie myjące: doskonale usuwa kurz, brud i przebarwienia 
• Działanie odtłuszczające: likwiduje tłuste ślady • Działanie antystatyczne: 
zabezpiecza przed nadmiernym osiadaniem kurzu • Odświeża pozostawiając 
przyjemny zapach

PŁYN DO MEBLI CLINEX DELOS SHINE
Pozwala uzyskać wysoki połysk i gładkość czyszczonych powierzchni
• Nowoczesny preparat na bazie emulsji silikonowych • Gotowy do użycia 
• Przeznaczony do mebli drewnianych i drewnopodobnych zarówno matowych 
jak i błyszczących • Działanie antystatyczne: skutecznie usuwa kurz i zapobiega 
ponownemu osiadaniu • Działanie natłuszczające: wchłania się stopniowo 
w drewniane powierzchnie • Pozostawia świeży zapach, długo utrzymujący się 
w pomieszczeniu

indeks pojemność
PB781 1 l

indeks pojemność
PB783 1 l

Środki do mebli i blatów

indeks pojemność
PB785 1 l

PŁYN DO MYCIA BLATÓW CLINEX TABLE
Nie wymaga neutralizowania, nie powoduje podrażnień
• Na bazie alkoholu – szybko odparowuje i nie pozostawia smug • Uniwersalny 
– doskonale nadaje się do mycia gruntownego, jak również do codziennego 
utrzymania czystości • Do różnego rodzaju uporczywych zabrudzeń z wszelkich 
urządzeń, stołów, pojemników lub do odświeżania akcesoriów dla zwierząt 
(np. kuwety) • Bezpieczny dla ludzi i zwierząt

indeks rodzaj pojemność

MED003-WIN czarny  
winogron 1 l

MED003-WIN 5L wiśnia 5 l
MED003-WIS wiśnia 1 l

PŁYN DO ŁAZIENKI MC 310 
SANIT CLEAN
Preparat do codziennego mycia wszystkich 
powierzchni sanitarnych
Zastosowanie: Do utrzymania czystości wszystkich 
powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych 
na działanie kwasów • Skutecznie usuwa kamień, rdzę, 
pozostałości mydła oraz tłuste zabrudzenia • Zalecany 
do mycia umywalek, muszli klozetowych, pisuarów, kabin 
prysznicowych i armatury łazienkowej, a także elementów 
ze stali nierdzewnej i aluminium • Zapewnia doskonałą 
czystość, pozostawiając przyjemny zapach • Nie niszczy 
czyszczonych powierzchni • Działa antybakteryjnie • Może 
być stosowany w zakładach przemysłu spożywczego 
• Posiada atest PZH • Tylko do użytku profesjonalnego. 
pH 1±0,5. ZAPACHY: czarne winogrona, wiśnia. 
Sposób użycia: Czyszczenie codzienne: w zależności od 
zabrudzenia rozcieńczać od 25 do 200 ml na 10 l zimnej 
wody. Czyszczenie gruntowne: nanieść nierozcieńczony 
środek na mytą powierzchnię, odczekać ok. 5–10 min. 
i spłukać. Skład: 5-15% fosforanów, <5% niejonowych 
środków powierzchniowo czynnych • Kompozycja 
zapachowa (BENZYL ALCOHOL)

PŁYN/PIANKA DO ŁAZIENKI NEXXT
Profesjonalne środki czystości
• Wielofunkcyjna pianka przeznaczona do mycia i pielęgnacji łazienki 
• Doskonale usuwa brud • Aktywne składniki płynu znakomicie 
poradzą sobie również z osadami z mydła, zaciekami wodnymi, 
tłustymi plamami i innymi zanieczyszczeniami wypełniając łazienkę 
świeżym, cytrusowym zapachem • Nie pozostawia smug i zapobiega 
ponownemu osadzaniu się zabrudzeń

indeks rodzaj
EM234 1 l
EM269 5 l

indeks
PB635

ŚCIERECZKI NAWILŻANE 
DO ŁAZIENEK PRESTO
• Przeznaczone są do czyszczenia umywalek, 
wanien, płytek i baterii łazienkowych 
• Skutecznie usuwają zacieki i osady z mydła 
dzięki specjalnie opracowanej kompozycji 
aktywnych substancji czyszczących 
• Zabezpieczają przed wnikaniem brudu, 
gromadzeniem się kamienia i osadów, 
ponieważ zawierają formułę wzbogaconą 
specjalnymi komponentami tworzącymi filtr 
ochronny • Czyszczona powierzchnia dłużej 
pozostaje lśniąca dzięki składnikom nadającym 
połysk • Ściereczki pozostawiają świeży, 
przyjemny zapach • Nie podrażniają skóry 
dłoni • 72 ściereczki w opakowaniu
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indeks pojemność
MED014 500 ml

PŁYN DO MEBLI MC 230 
WOOD CLEAN
Mleczko do czyszczenia i pielęgnacji mebli 
drewnianych i laminowanych
Zastosowanie: Dzięki zawartości wosków naturalnych 
i silikonów preparat nadaje powierzchniom połysk 
i odporność na zabrudzenia, osadzanie kurzu (właściwości 
antystatyczne), ślady palców. Preparat jest wydajny, posiada 
przyjemny zapach i nie pozostawia smug. Nie stosować 
na niezabezpieczone drewno. pH 8±0,5. ZAPACHY: różany. 
Skład: Zawiera 5-chloro-2-metylo-2_H_-izotiazol-3-
on i 2-metylo-2_H_-izotiazol-3-on. <5% anionowych 
środków powierzchniowo czynnych • Kompozycja 
zapachowa, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE

indeks pojemność
MED024 500 ml

PŁYN DO MEBLI MC 211 OFFICE FOAM
Gotowy do użycia preparat do mycia mebli, urządzeń 
biurowych, blatów, ścian, glazury, szyb i in.
Zastosowanie: Preparat w formie pianki o wszechstronnym 
zastosowaniu do mycia powierzchni wodoodpornych 
• Idealny do mycia mebli, urządzeń biurowych, blatów, 
ścian, glazury, szyb i innych powierzchni lakierowanych, 
emaliowanych, ceramicznych, z tworzyw sztucznych oraz szkła 
• Preparat ma doskonałe właściwości myjące i antystatyczne, 
nie pozostawia smug oraz zapobiega powstawianiu śladów 
palców • Kompozycja zapachowa zawarta w preparacie 
pozbawiona jest potencjalnych alergenów • Tylko do użytku 
profesjonalnego. pH 8,5±0,5. ZAPACHY: zielona herbata. 
Sposób użycia: Spryskać powierzchnie pianką i wytrzeć 
ściereczką lub ręcznikiem papierowym. Skład: Zawiera 
5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-
3-on. <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych 
• Kompozycja zapachowa

indeks
PB637

ŚCIERECZKI NAWILŻANE 
DO MEBLI DREWNIANYCH 
PRESTO
• Przeznaczone są do czyszczenia mebli 
drewnianych lakierowanych i z materiałów 
drewnopodobnych • Skutecznie usuwają 
kurz i brud dzięki zawartości niejonowych 
i amfoterycznych środków powierzchniowo 
czynnych • Formuła wzbogacona emulsją 
oleju silikonowego sprawia, że pielęgnują 
i nabłyszczają drewno oraz ożywiają jego 
kolor • Nie pozostawiają smug na czyszczonej 
powierzchni dzięki zawartości lotnego silikonu 
• Nie podrażniają skóry dłoni • 72 ściereczki 
w opakowaniu

indeks rodzaj
SC046 classic
SC044 jasmine multi surface
SC042 lime multi surface
SC043 original

SPRAY DO MEBLI PRZECIW KURZOWI PRONTO

indeks pojemność
PB1230 500 ml
PB791 5 l

PŁYN DO MYCIA NACZYŃ CLINEX HAND WASH
Mocno skoncentrowany i przez to wydajny
• Do mycia naczyń kuchennych, ze szkła, metalu i tworzyw sztucznych 
• Z zawartością 11% suchej masy • Lepkość powyżej 3000, konsystencja miodu 
• Odczyn PH: 9 – posiada właściwości odtłuszczające (emulgacja tłuszczów) • Zawiera 
zmiękczacz wody • Sprawdza się ZARÓWNO w zimnej, jak i w ciepłej wodzie 
• Przebadany dermatologicznie • UWAGA: odbudowuje barierę lipidową skóry dłoni! 
• Produkt posiada atest PZH

Środki do naczyń

indeks rodzaj rodzaj pojemność
SC108 Ludwik cytryna 0,5 l
SC106 Ludwik mięta 0,5 l
SC110 Ludwik brzoskwinia 1 l
SC111 Ludwik cytryna 1 l

indeks rodzaj rodzaj pojemność
SC109 Ludwik mięta 1 l
SC117 Ludwik grapefruit 1 l
SC103 Ludwik mięta 5 l

PŁYN DO NACZYŃ LUDWIK



34 Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

PŁYN DO NACZYŃ PUR

indeks rodzaj pojemność
SC1221 Balsam Aloes 900 ml
SC1127 Calcium Dłonie i Paznokcie 900 ml
SC839 3xAction Jabłko 900 ml
SC1222 3xAction Cytryna 900 ml

indeks rodzaj pojemność
SC857 mix 5 l

PŁYN DO NACZYŃ EKONOMICZNY

indeks rodzaj pojemność
PB794 Ocean 1 l
PB795 Ocean 5 l
PB796 Blush 1 l
PB797 Blush 5 l
PB788 Citro 1 l
PB789 Citro 5 l

PŁYN UNIWERSALNY CLINEX FLORAL
Zapobiega ponownemu przyleganiu kurzu i brudu
• Do codziennej pielęgnacji zmywalnych posadzek • Wydajny i skuteczny, pozostawia 
gładkie, lecz nie śliskie podłogi • Posiada właściwości zmiękczające wodę • Działanie 
antystatyczne • Szybko i równomiernie wysycha, nie pozostawiając smug • Dodatek 
polimerowy pogłębia kolor umytej powierzchni • Pozostawia przyjemny, długotrwały 
zapach

Środki do podłóg, fug i posadzek

PŁYN DO MYCIA NACZYŃ MC 510 DIAMENT LEMON
Płyn do ręcznego mycia naczyń oraz urządzeń i powierzchni kuchennych
 
Zastosowanie: Posiada przyjemny cytrynowy zapach • Nie pozostawia śladów, smug 
i zacieków • Zawarta w płynie pochodna olejku kokosowego chroni skórę rąk przed 
podrażnieniami • Płyn posiada pH neutralne dla skóry • Przebadany dermatologicznie 
• Ulega biodegradacji. pH 7±0,5. ZAPACHY: cytryna, mięta.  
Sposób użycia: Dodać 5 ml płynu (1 łyżeczka) do 5 litrów wody. Umyte naczynia 
spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia lub przetrzeć do sucha.  
Skład: zawiera 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on. 
5-15% anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5% niejonowych środków 
powierzchniowo czynnych, <5% amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych 
• Kompozycja zapachowa • Konserwanty (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE)

indeks rodzaj pojemność
MED038-CYT cytrynowy 1 l
MED039-CYT cytrynowy 5 l

indeks rodzaj pojemność
MED038-MIĘ miętowy 1 l
MED039-MIĘT miętowy 5 l

PŁYN DO MYCIA NACZYŃ NEXXT
Profesjonalne środki czystości
• Produkt przeznaczony do ręcznego mycia wszystkich rodzajów naczyń i innych 
przyborów kuchennych • Usuwa zabrudzenia pochodzenia spożywczego z tłuszczu 
i białek • Nie pozostawia smug, zacieków, nie niszczy mytych powierzchni • Ilość 
i rodzaj użytych środków powierzchniowo-czynnych powoduje, że preparat jest 
mocno skoncentrowany i dzięki temu bardzo wydajny

indeks rodzaj
EM305 1 l
EM306 5 l
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indeks pojemność
MED016 1 l

PŁYN DO PODŁÓG MC 113 PANEL CLEAN
Preparat do codziennego mycia paneli i podłóg z lakierowanego 
drewna
Zastosowanie: Skoncentrowany preparat do mycia 
i pielęgnacji paneli podłogowych, ściennych i parkietów 
drewnianych • Skutecznie myje, odtłuszcza i zabezpiecza 
przed ponownym zabrudzeniem. pH 8±0,5. ZAPACHY: 
gruszkowo-jabłkowy. Sposób użycia: Mycie 
codzienne: 25-100 ml środka na 10 l wody. Skład: 
Zawiera mieszankę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-
onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu 
[nr 220-239-6] (3:1); (CAS: 55965-84-9), <5% anionowych 
środków powierzchniowo czynnych • Kompozycja 
zapachowa: citronellol, benzyl, salicylate, benzyl benzoate, 
hexyl cinnamal, linalool, butylphenyl methylpropional, 
methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone. 
Zawiera 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-
2H-izotiazol-3-on. Zawiera <5% niejonowych środków 
powierzchniowo czynnych, <5% anionowych środków 
powierzchniowo czynnych, <5% fosfonianów, kompozycja 
zapachowa (CITRONELLOL, BENZYL SALICYLATE, 
BENZYL BENZOATE, HEXYL CINNAMAL, LINALOOL, 
BU-TYLPHENYL METHYLPROPIONAL) METHYL-CHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISO-THIAZOLINONE

PŁYN DO PODŁÓG MC 112 
SHINE FLOOR
Preparat do pielęgnacji i nabłyszczania podłóg 
i innych powierzchni
Zastosowanie: Preparat do pielęgnacji powierzchni 
z tworzyw sztucznych, PCV, kamienia, marmuru oraz 
paneli • Posiada właściwości antypoślizgowe – idealny 
do stosowania na schodach • Po froterowaniu gwarantuje 
odnawialny połysk • Przeciwdziała osadzaniu się kurzu 
• Nie wymaga stosowania stripera • Do zmywania starych 
warstw używać preparatu MC 110 lub MC 210 • Tylko 
do użytku profesjonalnego. pH 8±0,5. Sposób użycia: 
Nakładanie emulsji: preparat rozcieńczyć z wodą w stosunku 
od 1:1 do 1:3 i nanieść na umytą powierzchnię. W celu 
otrzymania lepszego połysku stosować emulsję bez 
rozcieńczenia. Uwaga: przed nałożeniem emulsji należy 
wyłączyć źródła ciepła, takie jak kaloryfery, ogrzewanie 
podłogowe. W celu pielęgnacji: rozcieńczyć od 100-150 
ml na 10 l wody dla powierzchni gładkich lub 150-200 ml 
na 10 l wody dla powierzchni porowatych. Skład: Zawiera 
5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-
3-on. Konserwanty (METHYLCHLOROISOTHIAZOLI-NONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE)

indeks pojemność
MED004 1 l

PŁYN DO PODŁÓG MC 110 FLOOR CLEAN
Preparat do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg z PCV, linoleum, 
lastriko, gresu, terakoty, marmuru, itp.
Zastosowanie: Preparat do mycia i konserwacji podłóg 
• Zalecany do codziennego utrzymania czystości 
i pielęgnacji wodoodpornych podłóg, z wyjątkiem 
wykładzin dywanowych i podłóg z surowego drewna 
• Idealny do mycia ręcznego, jak i maszynowego 
w automatach i szorowarkach • Składniki pielęgnujące 
preparatu chronią podłogę i zapewniają jej konserwację 
oraz właściwości antystatyczne i antypoślizgowe 
• Może być stosowany w zakładach przemysłu 
spożywczego • Preparat oparty na detergentach 
niskopieniących • Posiada atest PZH. pH 8±0,5. 
Sposób użycia: Mycie ręczne: od 25 do 200 ml na 10 l 
zimnej wody; Mycie maszynowe: od 25 do 100 ml 
na 10 l zimnej wody. Umyć powierzchnię i zostawić 
do wyschnięcia. Skład: Etoksylowane alkohole 
tłuszczowe C10-C16 (CAS: 68002-97-1) • Zawiera 
5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on • Zawiera 

<5% niejonowych środków 
powierzchniowo czynnych, <5% EDTA 
i jego sole • Kompozycja zapachowa: 
methylchlo-roisothiazolinone, 
methylisothiazolinone

indeks rodzaj pojemność
MED001-EGZ owoce egzotyczne 1 l
MED001-POM pomarańcza 1 l
MED001-LES owoce leśne 1 ;

PŁYN DO PODŁÓG NEXXT
Profesjonalne środki czystości
• Profesjonalny i wydajny płyn do mycia i bieżącej pielęgnacji powierzchni 
podłogowych oraz posadzek odpornych na działanie wody • Szybko i skutecznie 
usuwa zabrudzenia charakterystyczne dla podłóg • Nie pozostawia smug, szybko 
wysycha i nadaje połysk • Zawiera w składzie rozpuszczalnik, w znacznym stopniu 
ułatwiający usuwanie brudu

indeks rodzaj
EM275 1 l
EM284 5 l

ŚCIERECZKI NAWILŻANE 
DO PODŁÓG PRESTO
• Przeznaczone do czyszczenia paneli, 
terakoty, gresu czy drewna lakierowanego 
• Skutecznie usuwają zabrudzenia i zbierają 
kurz, a jednocześnie nie pozostawiają 
lepkiej warstwy na czyszczonej powierzchni 
• Aktywna formuła myjąca zawiera polimer, 
który wnika w pory powierzchni podłogi 
i zabezpiecza ja przed brudem, ułatwiając 
kolejne mycie nie podrażniają skóry dłoni 
• 16 ściereczek w opakowaniu

indeks
PB641

PŁYN DO PODŁÓG SIDOLUX
Do mycia glazury i terakoty
• System clean&perfect – idealnie dobrane składniki 
i specjalnie opracowana formuła, gwarantują 
doskonałą czystość bez smug i zacieków • Zawiera 
naturalne woski, które zabezpieczają drewno 
przed szkodliwym działaniem wody i tym samym 
zapewniają efekt hydrofobowości • Związki silikonowe 
ułatwiają rozprowadzenie produktu na powierzchni 
• Starannie dobrane składniki zapewniają maksymalną 
skuteczność mycia

indeks
SC852
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PŁYN DO POSADZEK MG 131 BRUK CLEAN
Preparat do czyszczenia kostki brukowej i posadzek kamiennych 
z zabrudzeń ropopochodnych
Zastosowanie: Preparat do doczyszczania bardzo 
zabrudzonych posadzek przemysłowych odpornych 
na alkalia • Niskopieniący, silnie alkaliczny, doskonale 
usuwa zabrudzenia smary, oleje, substancje smoliste, 
zabrudzenia pochodzenia eksploatacyjnego, paliwa itp. 
z powierzchni takich jak beton, kamień naturalny i sztuczny, 
kostka brukowa, klinkier • Odpowiedni do czyszczenia 
ręcznego i maszynowego • Zalecany do zanieczyszczonych 
posadzek przemysłowych w warsztatach, na parkingach, 
stacjach benzynowych, halach produkcyjnych, centrach 
logistycznych, ciągach komunikacyjnych itp. • Bez dodatku 
substancji zapachowej. pH 12,5±0,5. Sposób użycia: 
W zależności od sposobu mycia i stopnia zabrudzenia 
stosować rozcieńczenie: Czyszczenie ręczne: od 200-300 ml 
na 10 l wody. W automatach czyszczących: 100-400 ml na 
do 10 l wody. Myjki wysokociśnieniowe: 50-200 ml na 10 l 
wody. W zależności od intensywności zabrudzenia zaleca 
się pozostawić preparat na 1-5 min. oraz dodatkowo 
wyszorować powierzchnię. Nie stosować w czasie dużego 
nasłonecznienia. UWAGA: W przypadku marmuru i granitu zaleca się wykonanie 
próby w niewidocznym miejscu oraz dobrania odpowiedniego stężenia. Skład: 
<5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5% NTA i jego sole

indeks pojemność
MED019 1 l

Środki do prania

PŁYN DO PODŁÓG MG 160 GRES CLEAN
Koncentrat do doczyszczania i usuwania soli z podłóg z gresu, kamienia 
naturalnego i sztucznego, płytek ceramicznych oraz innych powierzchni 
odpornych na działanie kwasów
Zastosowanie: Do mycia ręcznego oraz maszynowego • Nie pozostawia smug 
• Odpowiedni do usuwania osadów mineralnych, takich jak 
wapń, rdza, osady cementowe, kamień i ślady soli, czyszczenia 
fug oraz wybielania powierzchni ze stali nierdzewnej 
i aluminium • Neutralizuje zanieczyszczenia alkaliczne 
i skutecznie usuwa osady wapnia oraz soli z większości 
twardych powierzchni podłogowych i wykładzin, także z 
powierzchni przemysłowych • Posiada neutralny delikatny 
zapach • Tylko do użytku profesjonalnego. pH 1±0,5. Sposób 
użycia: W zależności od stopnia zanieczyszczenia stosować 
rozcieńczenie: Mycie codzienne lub okresowe: 100-200 ml na 10 l 
wody (1-2%). Mycie gruntowne i usuwanie z soli: 500-1000 ml 
na 10 l wody (5-10% – użyć nierozcieńczony jeśli koniecznie). 
Nanieść roztwór za pomocą szorowarki lub mopa, pozostawić 
na 3 do 10 minut. Zebrać rozpuszczone zanieczyszczenia 
z powierzchni za pomocą automatu szorującego, odkurzacza 
do pracy na mokro lub mopa. Zneutralizować wodą. UWAGA! 
Polerowany marmur i płytki terazzo powinny być myte 
regularnie środkiem do czyszczenia o neutralnym pH. Skład: 
<5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, 
<5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5% amfoterycznych 
środków powierzchniowo czynnych • Kompozycja zapachowa.

indeks pojemność
MED025 1 l

indeks
MED037

PŁYN DO DYWANÓW MC 150 
CARPET CLEAN
Koncentrat do prania dywanów, powierzchni tekstylnych 
i tapicerowanych
 
Zastosowanie: Preparat przeznaczony do prania zarówno 
ręcznego jak i maszynowego • Nie zawiera wybielaczy optycznych 
i rozpuszczalników • Podczas szamponowania tworzy się 
piana, która skutecznie czyści, dobrze wnikając w głąb włókien 
• Specjalnie dobrane składniki preparatu aktywnie rozpuszczają 
zabrudzenia, które należy następnie zbierać gąbką lub usunąć 
przy pomocy odkurzacza do pracy na mokro • Zabezpiecza 
praną powierzchnię przed ponownym zabrudzeniem. pH 7±0,5 
Sposób użycia: W zależności od stopnia zabrudzenia stosować 
rozcieńczenie 150-350 ml na 1 l wody. Przed praniem wykładzinę 
należy odkurzyć. Skład: Zawiera 5-chloro-2-metylo-2H-
izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on. <5% niejonowych 
środków powierzchniowo czynnych, <5% anionowych 
środków powierzchniowo czynnych • Kompozycja zapachowa 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

ŚCIERECZKI NAWILŻANE  
DO POWIERZCHNI 
KAMIENNYCH PRESTO
• Przeznaczone są do stosowania na zewnątrz 
i wewnątrz domu • Skutecznie czyszczą 
i pielęgnuj: parapety, blaty, schody oraz 
nagrobki wykonane z marmuru, granitu 
i lastryko polerowanego • Nabłyszczają 
i ożywiają kolor kamienia • Nie wymagają 
polerowania i wycierania na sucho 
• Nie podrażniają skóry dłoni • 16 ściereczek 
w opakowaniu

indeks
PB642

PŁYN DO PODŁÓG N 200 BRUD CLEAN
Alkaliczny środek do czyszczenia podłóg 
w halach, warsztatach i obiektach 
przemysłowych
Zastosowanie: Do mycia podłóg w halach, 
warsztatach i obiektach przemysłowych • Polecany 
także do mycia maszyn, silników samochodowych, 
plandek oraz odzieży roboczej • Specjalnie dobrane 
składniki preparatu emulgują i usuwają: tłuszcz, 
oleje, smary (w tym smary grafitowe), sadze 
i zaschnięty brud ze wszystkich powierzchni 
wodoodpornych • Doskonały do PCV, lustro, 
płytek podłogowych, betonu • Tylko do użytku 
profesjonalnego. pH 13,5±0,5. Sposób użycia: 
W zależności od sposobu i stopnia zabrudzenia 
stosować rozcieńczenie: 200–300 ml na 10 l wody. 
W automatach czyszczących: 100–400 ml 
na 10 l wody. Myjka wysokociśnieniowa: 
50–200 ml na 10 l wody. Skład: <5% fosforanów, 
<5% niejonowych środków powierzchniowo 
czynnych, <5% anionowych środków 
powierzchniowo czynnych, <5% EDTA Na

indeks pojemność
MED011-1L 1 l
MED011-5L 5 l

indeks pojemność
MED013 1 l

PŁYN DO PODŁÓG MG 130 
STRONG CLEAN
Wysokoalkaliczny preparat do gruntowego czyszczenia 
podłóg
Zastosowanie: Koncentrat do gruntownego mycia podłóg maszyną 
szorującą • Sprawdza się również przy bieżącym czyszczeniu 
silnie zabrudzonych podłóg za pomocą mopa • Skutecznie usuwa 
zeskorupiały brud, sadzę, ślady po wózkach i butach w marketach, 
zakładach przemysłowych i pasażach handlowych • Odpowiedni 
do wszystkich typów podłóg odpornych na środki zasadowe • Tylko 
do użytku profesjonalnego. pH 13,5±0,5. Sposób użycia: Czyszczenie 
gruntowe: Stosować rozcieńczenie od 500 do 1000 ml na 10 l zimnej 
wody. Nanieść roztwór na czyszczoną podłogę i pozostawić ok. 10-
15 min., następnie szorować i zebrać rozpuszczony brud. Czyszczenie 
codzienne: Myć podłogi roztworem o stężeniu od 100 do 500 ml 
na 10 l wody. Skład: <5% amfoterycznych środków powierzchniowo 
czynnych, <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, 
<5% EDTA i jego sole
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indeks
SC169

PROSZEK DO PRANIA EMIL/CLUO
Proszek do białego prania
• Aktywna formuła proszku doskonale czyści każdą tkaninę. To efekt wnikania 
w każde pojedyncze włókno tkaniny przez granulki proszku Cluo. Dzięki temu 
zapewnisz sobie doskonałą czystość, świeżość i przyjemny zapach po wypraniu 
dowolnego ubrania • Opakowanie 600 g

ŚCIERECZKI NAWILŻANE 
DO POWIERZCHNI 
SKÓRZANYCH PRESTO
• Służą do codziennego czyszczenia mebli 
wyprodukowanych ze skór naturalnych 
i sztucznych we wszystkich kolorach, a także 
galanterii skórzanej • Skutecznie usuwają 
zabrudzenia dzięki zawartości niejonowych 
środków powierzchniowo czynnych 
• Zawartość oleju z awokado sprawia, 
że pielęgnują i ożywiają kolor czyszczonej 
powierzchni • Zabezpieczają przed wnikaniem 
wilgoci dzięki zawartości oleju w recepturze 
• Nie podrażniają skóry dłoni • 36 ściereczek 
w opakowaniu

indeks
PB640

Środki do skóry

PŁYN CZYSZCZĄCY APLI 
DO EKRANÓW TFT/LCD
Przyjazny środowisku – ulega biodegradacji
• Dedykowany do ekranów monitorów TFT/LCD/LED, wyświetlaczy 
ciekłokrystalicznych, laptopów, skanerów, wrażliwych na uszkodzenia powierzchni 
szklanych (np. specjalistyczne soczewki) • Antystatyczny • Nie zawiera alkoholu, 
nie jest łatwopalny • Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcjami producenta 
czyszczonego sprzętu • Pojemność 250 ml

indeks pojemność
APL11827 250 ml

Środki do sprzętu komputerowego

indeks ilość
FE114 100 szt.

CHUSTECZKI NASĄCZONE  
DO CZYSZCZENIA EKRANU
Posiadają właściwości antystatyczne
• Przeznaczone do czyszczenia ekranów laptopów, monitorów TFT/LCD, 
tabletów, smartfonów, skanerów • Nie pozostawiają smug, posiadają właściwości 
antystatyczne • Minimalna zawartość alkoholu – poniżej 1% • Posiadają przyjazną 
środowisku formułę

ŚCIERECZKI NAWILŻANE 
DO BUTÓW I GALANTERII 
SKÓRZANEJ PRESTO
• Przeznaczone są do czyszczenia oraz 
pielęgnacji butów i galanterii ze skór gładkich, 
naturalnych i ekologicznych w każdym kolorze 
• Delikatnie i skutecznie usuwają zabrudzenia 
dzięki specjalnie dobranej kompozycji 
aktywnych substancji czyszczących 
• Pielęgnują skórę i zabezpieczają przed 
wnikaniem wilgoci • Dzięki zawartości oleju 
z avocado nabłyszczają i nie pozostawiają 
smug • Idealne w domu, w pracy i podróży 
dzięki małemu, kompaktowemu opakowaniu 
• Nie podrażniają skóry dłoni • 15 ściereczek 
w opakowaniu

indeks
PB645

indeks rodzaj
EM483 0,5 l

PŁYN DO CZYSZCZENIA EKRANÓW LCD NEXXT
Profesjonalne środki czystości
• Płyn przeznaczony do czyszczenia monitorów komputerowych, telewizorów, 
ekranów LCD, tabletów • Z łatwością usuwa brud, kurz, odciski palców i tłuste plamy 
• Płyn posiada właściwości antystatyczne, nie pozostawia smug i zacieków
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indeks pojemność
KW545 250 ml

PŁYN CZYSZCZĄCY DO EKRANÓW
Wysoka jakość produktu
• Spełnia wszystkie regulacje prawne obowiązujące w UE • Wysokiej jakości 
opakowania i materiały gwarantują pełną efektywność w całym okresie przydatności

indeks pojemność
FE113 400 ml

PIANKA DO CZYSZCZENIA OBUDÓW 
ANTYSTATYCZNA
Nie pozostawia smug
• Działa skutecznie na wszystkich rodzajach powierzchni (np. drukarki, blaty) i usuwa 
nawet najcięższe plamy np. z tuszu (nie nadaje się do czyszczenia powierzchni 
szklanych monitorów) • Zawiera składniki antystatyczne zapobiegające osadzaniu 
się kurzu

indeks
PB648

ŚCIERECZKI CZYSZCZĄCE 
PRESTO OFFICE W TUBIE
• Usuwają zabrudzenia ze wszystkich 
powierzchni gładkich (mebli biurowych, tablic 
ścieralnych, powierzchni laminowanych, 
tworzyw sztucznych) • Odświeżają wnętrza 
pozostawiając przyjemny zapach • Nuty 
cytrusowe zawarte w recepturze mają 
właściwości pobudzające i energetyzujące, 
wprowadzające w dobry nastrój • W dużym, 
wydajnym opakowaniu do wielokrotnego 
użytku z wymienianym wkładem • Dzięki 
ściereczkom Presto w szybki i prosty sposób 
utrzymasz porządek w Twoim biurze 
• 150 ściereczek w tubie

indeks
PB638

ŚCIERECZKI NAWILŻANE DO EKRANÓW PRESTO
• Przeznaczone są do czyszczenia ekranów i monitorów: LCD/PLAZMA/LED, 
telefonów oraz tabletów • Skutecznie usuwają brud, kurz i ślady palców dzięki 
zawartości środków powierzchniowo czynnych pozostawiają lśniące powierzchnie 
bez smug dzięki specjalnie opracowanej formule oraz ściereczce • Zapobiegają 
osadzaniu kurzu dzięki zawartości substancji antystatycznej • Nie podrażniają skóry 
dłoni • 8 ściereczek w opakowaniu

indeks ilość
PB039 100 szt.

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

CHUSTECZKI DO CZYSZCZENIA EKRANÓW 
Q-CONNECT W TUBIE
Nie zawierają alkoholu, nie są łatwopalne
• Dedykowane do powierzchni szklanych ekranów, powierzchni z tworzyw 
sztucznych i filtrów ekranowych, monitorów TFT/LCD/LED • Antystatyczne 
i szybkoschnące • Kolor biały

PŁYN/ŻEL CZYSZCZĄCY DO EKRANÓW
W zestawie ściereczka z mikrofibry GRATIS
• Spełnia wszystkie regulacje prawne obowiązujące w UE  
• Wyjątkowa konsystencja żelu • Bardziej wydajny  
niż tradycyjny płyn czyszczący • Nie ścieka  
z czyszczonych powierzchni • Do ekranów TFT/LCD  
oraz plazmowych, laptopów, skanerów,  
powierzchni szklanych itp. • Nie zawiera alkoholu  
• Zbiera kurz i brud, nie pozostawia smug

indeks pojemność
KW547 200 ml
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PŁYN DO STALI NIERDZEWNEJ 
MC 240 STEEL CLEAN
Preparat do mycia i pielęgnacji narzędzi ze stali 
nierdzewnej
 
Zastosowanie: Preparat przeznaczony do czyszczenia, 
polerowania oraz konserwacji powierzchni ze stali 
nierdzewnej, aluminium i stali galwanizowanej • Usuwa 
zabrudzenia i nadaje powierzchniom wysoki połysk oraz 
zapewnia ochronę przed powstaniem rdzy i procesami 
oksydacji (utleniania) • Usuwa odciski palców, smugi 
i plamy • Zapobiega powtórnemu osadzaniu się 
zabrudzeń. pH 8±0,5. Sposób użycia: Produkt gotowy 
do użycia. Spryskaj powierzchnię ściereczki preparatem 
lub bezpośrednio czyszczoną powierzchnię. Przetrzyj 
i wypoleruj czystą i suchą ściereczką. Skład: Zawiera 
d-limonen, Linalool, aldehyd alfa-heksylocynamonowy. 
• Kompozycja zapachowa (LIMONENE, LINALOOL, HEXYL 
CINNAMAL, CITRONELLOL, GERANIOL, CITRAL)

indeks pojemność
PB777 650 ml

PŁYN-PIANKA DO SZYB CLINEX GLASS FOAM
Nie wymaga mycia wstępnego
• Na bazie alkoholu i eteru – szybko odparowuje • Eter nadaje właściwości 
odtłuszczające • Prawie bezzapachowa • UWAGA: 2-3 krotnie wydajniejsza dzięki 
atomizerowi, który pod ciśnieniem spienia roztwór zmniejszając ilość rozpylanego 
płynu • Pianowa formuła pozwala na punktową aplikację, preparat nie spływa po 
szybie • Nadaje krystaliczny połysk • Nie zostawia smug • Wydłużony czas działania

Środki do stali nierdzewnej

indeks pojemność
PB779 1 l
PB780 5 l

PŁYN DO SZYB CLINEX GLASS
Posiada działanie odtłuszczające
• Przeznaczony do mycia: szyb, luster, kryształów, powierzchni emaliowanych 
i laminowanych, a  także elementów ze stali nierdzewnej • Skutecznie usuwa 
nawet najtrwalszy, zaschnięty brud i tłuszcz • Wzbogacony o środki antystatyczne, 
zabezpiecza powierzchnie przed szybkim zabrudzeniem • Łatwo się rozprowadza i 
szybko wysycha • Nie pozostawia smug i zacieków • Zawiera amoniak – nie należy 
stosować na rozgrzane powierzchnie • W przypadku okien – skuteczny bez mycia 
wstępnego przy dwukrotnym zastosowaniu

indeks rodzaj pojemność
SC936 Antypara 500 ml
SC2073 Apple 500 ml
SC937 Citrus 500 ml
SC1401 Ocet winny 500 ml

indeks rodzaj pojemność
SC2074 Antypara zapas 500 ml
SC2075 Citrus zapas 500 ml
LM014 Apple zapas 500 ml

PŁYN DO SZYB CLIN

Środki do szyb i okien

indeks pojemność
MED006 500 ml

PŁYN DO SZYB MC 220 
GLASS CLEAN
Preparat do mycia szyb, luster oraz innych 
powierzchni ze szkła
 
Zastosowanie: Preparat do mycia szyb, luster oraz 
innych powierzchni szklanych takich jak: witryny 
sklepowe, lady chłodnicze itp. • Dzięki zawartości 
alkoholu szybko wysycha i skutecznie myje bez 
pozostawiania smug • Posiada przyjemny zapach 
• Pompka samospieniająca ułatwia aplikację 
preparatu • Powłoka ochronna zabezpiecza umytą 
powierzchnię przed osadzaniem się brudu • Posiada 
właściwości antystatyczne • Tylko do użytku 
profesjonalnego. pH 8,5±0,5. Sposób użycia: Płyn 
spryskać bezpośrednio na powierzchnię i wytrzeć 
szmatką lub ręcznikiem papierowym do uzyskania 
idealnego połysku. Skład: <5% anionowych środków 
powierzchniowo czynnych • Kompozycja zapachowa.

indeks rodzaj
EM314 1 l
EM317 5 l

PŁYN DO SZYB I LUSTER NEXXT
Profesjonalne środki czystości
• Preparat do mycia szyb i innych gładkich powierzchni • W jego skład wchodzą 
odpowiednio dobrane środki powierzchniowo czynne oraz rozpuszczalniki 
o doskonałych właściwościach solwatacyjnych, które obniżają napięcie 
powierzchniowe, dzięki czemu płyn z łatwością usuwa uporczywe zacieki, odciski 
palców i ślady po insektach • Po jego użyciu pozostaje świeży zapach i idealnie 
lśniące powierzchnie, na których już nie będzie się osadzał kurz

indeks pojemność
MED007 500 ml
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indeks rodzaj
JKK003 1 l

PŁYN DO MYCIA OKIEN „ANTYSMUGA”
• Skoncentrowany płyn do mycia okien metodą tradycyjną • Myje ramy okienne, 
szyby, luksfery, lustra i inne powierzchnie szklane

WYSOKA JAKOŚĆ

indeks rodzaj
SC805 letni
SC692 zimowy

PŁYN DO SPRYSKIWACZY SAMOCHODOWYCH
Skład zgodny z obecnymi przepisami

indeks pojemność
APL300 250 ml

PŁYN-SPRAY DO TABLIC 
SUCHOŚCIERALNYCH APLI
Czyści wszelkie markery do tablic suchościeralnych
• Do szybkiego i dokładnego czyszczenia • Dedykowany do szkół, uczelni, 
innych placówek dydaktycznych • Antystatyczny • Przyjazny środowisku – ulega 
biodegradacji • Nie zawiera alkoholu • Pojemność 250 ml

Środki do tablic

ŚCIERECZKI NAWILŻANE 
DO SZYB I LUSTER PRESTO
• Przeznaczone są do czyszczenia szklanych 
powierzchni: okien, luster, stolików • Skutecznie 
usuwają zabrudzenia i ślady palców dzięki 
zawartości środków powierzchniowo 
czynnych • Formuła wzbogacona alkoholem 
zapewnia lśniąca powierzchnie bez smug 
• Ściereczki zapobiegają zaparowywaniu 
dzięki zawartości składnika antypapa oraz 
przyleganiu kurzu dzięki substancjom 
antystatycznym • Nie podrażniają skóry dłoni 
• 30 ściereczek w opakowaniu

indeks
PB643

indeks rodzaj pojemność
LM006 niebieski z amoniakiem 0,75 l
LM026 zielony z octem 0,75 l

PŁYN DO SZYB WINDOW PLUS

indeks rodzaj
JKK001 750 ml
JKK002 5 l

PŁYN DO SZYB „SZYBY I LUSTRA”
Profesjonalny preparat do mycia szyb, luster i innych powierzchni 
szklanych
• Unikatowa kompozycja składników, większa ilość alkoholu oraz świeży zapach 
sprawiają, że w łatwy i prosty sposób usuwane są nawet najtrudniejsze zabrudzenia 
• Środek nie pozostawia smug ani zacieków

WYSOKA JAKOŚĆ
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GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

indeks pojemność
PB858 250 ml

PŁYN-SPRAY DO TABLIC 
SUCHOŚCIERALNYCH Q-CONNECT
Nie zawiera alkoholu – niepalny
• Do czyszczenia i konserwacji tablic suchościeralnych • Usuwa plamy, brud i kurz 
• Antystatyczny

indeks pojemność
KW986 250 ml

PŁYN DO TABLIC 
SUCHOŚCIERALNYCH I CERAMICZNYCH
Bezpieczny także dla tablic ceramicznych
• Spray do pielęgnacji i dokładnego czyszczenia tablic suchościeralnych 
• Dobrze radzi sobie z większością dostępnych markerów tablicowych

indeks rodzaj
LM042 granulki
SC2077 żel

KRET DO UDRAŻNIANIA RUR 500 G
Działa bakteriobójczo i grzybobójczo
• Do udrażniania i dezynfekcji rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych • Usuwa 
wszelkie zanieczyszczenia tj. tłuszcz, włosy, papier, odpadki kuchenne • Likwiduje 
nieprzyjemny zapach w kanalizacji

indeks pojemność
MED022 600 g

ŚRODEK DO UDRAŻNIANIA RUR 
MC 340 TUBE CLEAN
Granulat do udrażniania rur i odpływów 
kanalizacyjnych
Zastosowanie: Samoczynnie i wyjątkowo sprawnie 
rozpuszcza zanieczyszczenia stałe (organiczne), m.in. tłuszcz, 
resztki jedzenia, włosy, osady, udrażnia wszelkie zatory 
w rurach i odpływach kanalizacyjnych, rozwiązuje problemy 
nieprzyjemnego zapachu • Zawiera sodę kaustyczną oraz 
aktywator aluminiowy • Nie uszkadza uszczelek połączeń 
kanalizacyjnych • Działa w zimnej wodzie. pH ok. 13. 
Sposób użycia: Przekręcić nakrętkę (dozownik) ściskając 
jednocześnie w oznaczonych na bokach miejscach. Pełną 
nakrętkę powoli wsypać do otworu kanalizacyjnego i zalać 
około 200 ml wody. Pozostawić na minimum 30 minut 
i spłukać dużą ilością wody. UWAGA: Nie przekraczać 
zalecanej ilości preparatu. Nie stosować do akrylu. 
W celu profilaktycznego zapobiegania powstawiania 
nieprzyjemnego zapachu stosować połowę normalnej ilości 
preparatu raz w tygodniu. Skład: Wodorotlenek sodu – 
powyżej 30%

Środki do udrażniania rur

indeks pojemność
MED017 500 ml

ŚRODEK DO USUWANIA 
KLEJU MC 250 ANTY KLEJ
Preparat do usuwania śladów po naklejkach, 
taśmach klejących, gumach
 
Zastosowanie: Gotowy do użycia produkt 
do usuwania miejscowych zanieczyszczeń takich 
jak ślady po naklejkach, taśmach klejących, resztkach 
kleju i gumach do żucia. Polecany na wszystkie 
powierzchnie. Przed użyciem należy sprawdzić 
odporność czyszczonej powierzchni na preparat 
(może spowodować odbarwienie). pH 11±0,5. 
Sposób użycia: Nanieść punktowo na zabrudzoną 
powierzchnię. Odczekać. Im dłuższy czas kontaktu 
tym większa skuteczność. Do ściągnięcia naklejki 
użyć szczotki i ściereczki. Skład: Monoetanoloamina 
(CAS: 141-43-5), 15-30% niejonowych środków 
powierzchniowo czynnych

Środki do usuwania kleju

indeks pojemność
KW620 200 ml

PŁYN DO USUWANIA ETYKIET
Można stosować do usuwania tuszu i markerów
• Do bezpiecznego usuwania etykiet ze wszystkich nieabsorbujących powierzchni 
(foliowanych okładek książek, opakowań, plastiku, metalu, szkła) • Idealny 
do usuwania nalepek ze sprzętu biurowego i elementów elektronicznych 
• Po nasączeniu etykiety klej zostaje zneutralizowany, co umożliwia całkowite 
i szybkie usunięcie nalepki • Może być również stosowany do usuwania tuszu 
i przebarwień po stosowaniu markerów • Nie używać do polistyrenu
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PŁYN DO WC MC 330 CHLOR CLEAN
Preparat do czyszczenia i wybielania: muszli 
klozetowych, pisuarów, wanien, umywalek, brodzików, 
zlewów, odpływów, koszy i pojemników na odpady
Zastosowanie: Neutralizuje nieprzyjemne zapachy i usuwa 
przebarwienia wywołane obecnością grzybów • Zastosowanie 
aktywnego chloru gwarantuje rozpuszczenie trudnych 
do usunięcia zabrudzeń i zapewnia wysoki poziom higieny 
• Skutecznie czyści fugi i powierzchnie wrażliwe na działanie 
kwasów • Tylko do użytku profesjonalnego. pH 13±0,5. 
Sposób użycia: Urządzenia sanitarne – rozprowadzić preparat 
na powierzchni, spłukać wodą po 15 min. Pojemnik na odpady, 
kosze duże powierzchnie sanitarne - stosować rozcieńczenie 
100 ml na 10 l zimnej wody. Wcześniej wykonać próbę. 
Uwaga! Nie stosować z innymi preparatami. Może uwalniać 
niebezpieczne gazy (chlor). Skład: 5-15% niejonowych 
środków powierzchniowo czynnych, <5% związków 
wybielających na bazie chloru • Kompozycja zapachowa 
(HEXYL CINNAMAL, BENZYL SALICYLATE, LIMONENE)

indeks pojemność
MED010-750ml 750 ml
MED010-5l 5 l

indeks rodzaj poj.
SC056 Domestos niebieski morski 750 ml
SC057 Domestos żółty cytrusowy 750 ml
SC338 Domestos Original Bleach 750 ml
SC055 Domestos zielony leśny 750 ml
SC666 Domestos zero kamienia 750 ml
SC060 Domestos Atlantic Fresh 1250 ml
SC061 Domestos Citrus Fresh 1250 ml
SC059 Domestos Pine 1250 ml

indeks rodzaj poj.
SC659 Domestos zielony leśny 5 l
LM124 Domestos Citrus Fresh 5 l
SC938 Tytan niebieski 5 kg
SC939 Tytan zielony 5 kg
SC2351 Tytan fioletowy 700 g
SC940 Tytan niebieski 700 g
SC941 Tytan zielony 700 g

PŁYNY DO WC
Zabija bakterie, wirusy i grzyby
• Płyn czyszcząco-dezynfekujący

PŁYN DO WC MC 320 WC CLEAN
Antybakteryjny żel do mycia 
i odkamieniania powierzchni sanitarnych
Zastosowanie: Preparat w postaci żelu 
do codziennego mycia muszli klozetowych, 
pisuarów, bidetów, umywalek i armatury 
łazienkowej. • Skutecznie usuwa kamień 
i osady z mydła. • Konsystencja żelu ułatwia 
przyleganie preparatu nawet na pionowych 
powierzchniach, co wydłuża czas kontaktu 
z powierzchnią i gwarantuje większą 
skuteczność mycia. • Posiada właściwości 
antybakteryjne oraz przyjemny zapach. 
• Tylko do użytku profesjonalnego. pH 1±0,5. 
ZAPACHY: jabłko. Sposób użycia: Mycie 
muszli, bidetów itp.: Preparat należy nanieść 
bezpośrednio na mytą powierzchnię, odczekać 
ok. 5–10 min. i spłukać. Mycie umywalek i 
armatury: Preparat nanieść na gąbkę lub 
ściereczkę, przetrzeć, następnie spłukać 
i wytrzeć do sucha. Skład: <5% niejonowych 
środków powierzchniowo czynnych, <5% 
fosforanów. Kompozycja zapachowa (BENZYL 
BENZOATE, HEXYL CINNAMAL, LINALOOL). 

indeks pojemność
MED009-5L 5 l
MED009-750ML 750 ml

PŁYN DO WC CLINEX W3 ACTIVE BIO
Bezpieczny dla każdego rodzaju powierzchni
• Delikatny preparat myjący na bazie kwasu cytrynowego do codziennego mycia 
sanitariatów • Skutecznie usuwa typowe dla sanitariatów zabrudzenia i osady, 
np. resztki mydeł • Przydatny szczególnie tam, gdzie trzeba szybko coś umyć 
i doprowadzić do stanu używania (np. hotele, toaleta firmowa) • Ma delikatny, świeży 
aromat – nie pozostawia duszącego zapachu charakterystycznego dla kwasów 
fosforowych stosowanych w popularnych środkach

indeks pojemność
PB772 1 l
PB773 5 l

PŁYN DO WC CLINEX W3 MULTI 
SKONCENTROWANY
Skuteczny w usuwaniu wszelkich zabrudzeń
• Preparat na bazie kwasu fosforowego • W formie wysokowydajnego koncentratu, 
przeznaczonego do natychmiastowego użycia • Zastosowanie: urządzenia 
kwasoodporne i wodoodporne (np. muszle klozetowe, pisuary, bidety, umywalki 
z porcelany, ceramiki) oraz ceramika łazienkowa w tym fugi, gruntowne 
mycie posadzek, pomieszczenia sanitarne, hale • Usuwa kamień wodny, osady 
wapienne, cementowe, urynowe, rdzę, tłuszcze i pozostałości mydlane • Wymaga 
zneutralizowania – po użyciu należy spłukać czyszczoną powierzchnię wodą 
• O przyjemnym zapachu • Posiada atest PZH

indeks pojemność
PB770 1 l
PB771 5 l

Środki do WC

indeks pojemność
PB1233 1 l

PŁYN DO WC CLINEX W3 FORTE
Likwiduje przykre zapachy urynowe
• Gotowy do użycia, kwaśny preparat do gruntownego czyszczenia uporczywych 
zabrudzeń w sanitariatach i łazienkach • Do stosowania na wszystkich odpornych 
na działanie kwasów materiałach i nawierzchniach • Skutecznie usuwa rdzę, kamień 
wodny, osady wapienne oraz resztki mydła • Szczególnie zalecany do mycia muszli 
klozetowych, pisuarów, bidetów oraz umywalek
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indeks rodzaj
EM326 1 l
EM338 5 l

indeks
PB639

ŚCIERECZKI NAWILŻANE 
DO TOALET PRESTO
• Przeznaczone są do szybkiego i skutecznego 
czyszczenia oraz dezynfekcji toalet 
i sanitariatów • Zabijają 99,9% bakterii 
dzięki specjalnie opracowanej kompozycji 
substancji czynnych • Skutecznie usuwają 
zabrudzenia toalet dzięki zawartości 
kationowych i niejonowych środków 
powierzchniowo czynnych • Pozostawiają 
przyjemny i świeży zapach oraz higieniczna 
czystość • 48 ściereczek w opakowaniu

PŁYN DO WC NEXXT
Profesjonalne środki czystości
• Kwasowy preparat do mycia muszli toaletowych • Zawarte w nim detergenty 
i kwasy organiczne skutecznie usuwają osady kamienne, rdzawe zacieki oraz brud, 
nie niszcząc przy tym powierzchni ceramicznych i armatury • Preparat pozostawia 
higieniczną czystość i przyjemny, świeży zapach • Produkt zawiera kwas cytrynowy

indeks
SC1297

TABLETKI DO ZMYWARKI SOMAT CLASSIC
Chronią szkło przed matowieniem
• Perfekcyjnie myją naczynia • Usuwają osad z kawy i herbaty • Zapewniają 
perfekcyjną czystość i lśniący połysk • Skutecznie usuwają nawet najbardziej 
uciążliwe zabrudzenia, takie jak osad z kawy i herbaty • Chronią szkło przed korozją 
i matowieniem • Opakowanie zawiera minimum 60 tabletek

Środki do zmywarek

indeks
SC918

PŁYN UNIWERSALNY BRUDPUR 
VOIGT VC242 1 L
Silny, skoncentrowany
• Środek do usuwania tłustego brudu • Skutecznie 
usuwa zarówno osady kuchenne, jak i zabrudzenia 
ropopochodne (oleje i smary) • Może być stosowany 
do mycia części maszyn i silników • Nadaje się 
do prania odzieży roboczej i moczenia mocno 
zabrudzonych firan

indeks
SC2531

PŁYN ODTŁUSZCZAJĄCY MEGLIO SPRAY
Usuwa większość tłustych plam
• Środek czyszczący i odtłuszczający • Do zastosowania do piekarników, okapów, 
krajalnic, talerzy, zmywarek, gilli, okien, ścian zmywalnych, kosiarek, silników, 
sprzętów biurowych itp. • Zabrudzoną powierzchnię należy spryskać, odczekać 
4 minuty, następnie spłukać • Pojemność 750 ml

PŁYN DO TŁUSTEGO  
BRUDU MERIDA FATEX
Środek do usuwania tłustego brudu
• Produkt nie zawiera wodorotlenków 
sodu i potasu • Może być stosowany 
w obiektach spożywczych (kuchnie, 
zakłady mięsne itp.) • Skutecznie usuwa 
osady kuchenne

indeks rodzaj pojemność forma
ME045-500ML Fatex Express 500 ml gotowy do użycia, ze spryskiwaczem
ME045-1L Fatex 1 l koncentrat

WYSOKA JAKOŚĆ

Środki odłuszczające
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indeks
PB646

ŚCIERECZKI NAWILŻANE 
POP-UP UNIWERSALNE 
PRESTO
• Przeznaczone są do czyszczenia 
wszystkich powierzchni gładkich: mebli 
i powierzchni laminowanych, terakoty 
i paneli podłogowych, ceramiki, glazury, 
tworzyw sztucznych • Delikatnie, ale 
skutecznie usuwają zabrudzenia dzięki 
specjalnej kombinacji aktywnych środków 
czyszczących • Intensywnie i długotrwale 
odświeżają wnętrza pozostawiając przyjemny 
kwiatowy zapach • Nie podrażniają skóry dłoni 
• 120 ściereczek w opakowaniu

indeks
PB636

ŚCIERECZKI NAWILŻANE 
DO RÓŻNYCH 
POWIERZCHNI PRESTO
• Przeznaczone są do czyszczenia mebli 
laminowanych, powierzchni plastikowych oraz 
z innych tworzyw sztucznych • Usuwają kurz 
i zapobiegają jego osadzaniu dzięki formule 
wzbogaconej o składnik antystatyczny nadają 
połysk za sprawa formuły wzbogaconej 
emulsja oleju silikonowego • Skutecznie 
usuwają brud i ślady palców dzięki zawartości 
aktywnych substancji czyszczących 
• Nie podrażniają skóry dłoni • 72 ściereczki 
w opakowaniu

indeks
PB648

ŚCIERECZKI CZYSZCZĄCE 
PRESTO OFFICE W TUBIE
• Usuwają zabrudzenia ze wszystkich powierzchni 
gładkich (mebli biurowych, tablic ścieralnych, 
powierzchni laminowanych, tworzyw sztucznych) 
• Odświeżają wnętrza pozostawiając przyjemny 
zapach • Nuty cytrusowe zawarte w recepturze 
mają właściwości pobudzające i energetyzujące, 
wprowadzające w dobry nastrój • W dużym, 
wydajnym opakowaniu do wielokrotnego użytku 
z wymienianym wkładem • Dzięki ściereczkom 
Presto w szybki i prosty sposób utrzymasz porządek 
w Twoim biurze • 150 ściereczek w tubie

PŁYN UNIWERSALNY AJAX

indeks rodzaj pojemność
SC675 kwiat laguny 1 l
SC811 dzikie kwiaty 1 l
SC2105 tulipan i liczi 1 l
SC904 kwiat bzu 1 l
SC030 wiosenny bukiet 1 l
SC680 kwiatowy 5 l
SC2157 olejki eteryczne lawenda i magnolia 1 l
SC2158 olejki eteryczne pomarańcza i jaśmin 1 l

indeks rodzaj pojemność
MED002-CZE czerwone owoce 1 l
MED002-ZH zielona herbata 1 l

PŁYN UNIWERSALNY MC 210 SURF CLEAN
Preparat do codziennego mycia wszelkich powierzchni zmywalnych: 
mebli, okien, drzwi, ścian, podłóg i in.
Zastosowanie: Uniwersalny preparat do codziennego stosowania na różnych 
powierzchniach wodoodpornych, takich jak: powierzchnie lakierowane, 
tworzywa sztuczne, płytki ceramiczne, marmur, szkło, drzwi i okna oraz meble itp. 
• Nie pozostawia smug • Nadaje delikatny połysk 
i przyjemny zapach oraz właściwości antystatyczne 
• Skutecznie usuwa zanieczyszczenia oraz chroni 
powierzchnię przed zabrudzeniem • Produkt 
może być stosowany w zakładach przetwórstwa 
spożywczego, również do powierzchni mających 
kontakt z żywnością • Posiada atest PZH • Tylko 
do użytku profesjonalnego. pH 8±0,5. ZAPACHY: 
czerwone owoce, zielona herbata. Sposób 
użycia: w zależności od stopnia zabrudzenia 
stosować rozcieńczenie od 25 do 200 ml na 10 l 
zimnej wody. Umyć powierzchnię i zostawić 
do wyschnięcia. Powierzchnie mające kontakt 
z żywnością dodatkowo spłukać wodą o jakości 
wody pitnej. Skład: zawiera 5-chloro-2-metylo-
2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on. 
<5% niejonowych środków powierzchniowo 
czynnych, <5% EDTA i jego sole • Kompozycja zapachowa (LIMONENE, LINALOOL, 
HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL, GERANIOL) METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE

Środki uniwersalne

indeks rodzaj pojemność
SC1081 General Fresh citrus 1 l
SC1083 General Fresh flower 1 l
SC1080 General Fresh green apple 1 l
SC1082 General Fresh konwalia 1 l
SC039 Mors kwiatowy 5 l

PŁYN UNIWERSALNY EKONOMICZNY
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indeks pojemność ilość kolor
ST207 120 l 10 szt. czarny
ST183 160 l 10 szt. czarny
ST004 240 l 10 szt. czarny
ST240 60 l z uszami 20 szt. niebieski
ST145 35 l z uszami 30 szt. niebieski

WORKI NA ODPADY SUPERMOCNE LDPE 
ANNA ZARADNA
Zwiększona wytrzymałość dna worka
• Worki z folii LDPE • Bardziej odporne na rozerwanie • Posiadają tzw. prosty zgrzew 
dna, dzięki któremu zwiększona jest użyteczna pojemność worka (po rozłożeniu) 
• Nieprzezroczyste

Wiadra

Worki

indeks
ST030

WIADRO PLASTIKOWE Z WYCISKACZEM 14 L
Wykonane z grubego i odpornego na zniszczenie plastiku
• Idealne do sprzątania i mycia • Praktyczne i pojemne (ok. 14 litrów) 
• Plastikowa rączka dodatkowo wzmocniona w miejscu zaczepu do wiadra

indeks pojemność ilość kolor
ST201 35 l 50 szt. czarny
ST524 60 l 50 szt. czarny

WORKI NA ODPADY WYTRZYMAŁE HDPE 
ANNA ZARADNA
Posiadają tzw. gwiaździsty zgrzew dna
• Worki z HDPE • Wykonane z folii w kolorze czarnym • Służą do pakowania odpadów 
sanitarnych i śmieci • Tzw. krótka rolka ułatwia przechowywanie • Wygodne w 
użytkowaniu • Wytrzymałe na obciążenia

WORKI NA ŚMIECI SUPER MOCNE 
MASTER PRESTIGE
Podwyższona wytrzymałość
• Duża wytrzymałość • Optymalna grubość • Wysoka  jakość worków pozwalająca 
na bezproblemowe użytkowanie •  Prosty zgrzew zwiększający pojemność 
użyteczną  • Krótka rolka ułatwiająca użytkowanie i przechowywanie

indeks rodzaj pojemność grubość rozmiar ilość kolor
IK082 LDPE z taśmą 35 l 25 mic 50x60 cm 15 szt. niebieski
IK024 LDPE z taśmą 60 l 30 mic 60x80 cm 10 szt. niebieski
IK026 LDPE z taśmą 120 l 40 mic 70x100 cm 10 szt. niebieski
IK023 LDPE 60 l 30 mic 60x80 cm 20 szt. niebieski
IK025 LDPE 120 l 40 mic 70x110 cm 20 szt. niebieski
IK027 LDPE 160 l 45 mic 90x110 cm 10 szt. niebieski
IK028 LDPE 240 l 45 mic 120x150 cm 10 szt. niebieski
IK083 HDPE z uszami 35 l 20 mic 50x60 cm 26 szt. niebieski
IK084 HDPE z uszami 60 l 25 mic 60x80 cm 18 szt. niebieski

indeks pojemność ilość kolor
ST002 120 l 10 szt. czarny
ST005 120 l 25 szt. niebieski
ST003 160 l 10 szt. czarny
ST153 240 l 5 szt. czarny
ST141 35 l 15 szt. zielony
ST151 60 l 10 szt. zielony

WORKI NA ŚMIECI EKOLOGICZNE LDPE STELLA
Służą do pakowania odpadów sanitarnych i śmieci
• Surowiec użyty do ich produkcji w 90% pochodzi z odpadów foliowych 
przetworzonych w procesie recyklingu • Wykonane z grubej folii LDPE, dzięki 
czemu worki są bardziej odporne na rozerwanie • Posiadają tzw. prosty zgrzew 
dna, dzięki któremu zwiększona jest użyteczna pojemność worka (po rozłożeniu) 
• Nieprzezroczyste • Wygodne w użytkowaniu • Wytrzymałe na obciążenia
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indeks pojemność drubość folii rozmiar ilość kolor
PB497 35 l 6,3 mic 48x56 cm 50 szt. czarny
PB498 60 l 6,5 mic 58x70 cm 50 szt. czarny

indeks pojemność grubość folii rozmiar ilość kolor
PB499 35 l 17 mic 50x57 cm 15 szt niebieski
PB500 60 l 17 mic 57x72 cm 10 szt niebieski

WORKI NA ŚMIECI PREMIUM LDHD Z TAŚMĄ
Grubość folii 17 mic
• Worki na śmieci z taśmą

WORKI NA ŚMIECI STANDARD HDPE
Grubość folii od 6,3 mic
• Standardowe worki na śmieci biurowe

indeks pojemność grubość folii rozmiar ilość kolor
PB501 35 l 13 mic 50x65 cm 20 szt niebieski
PB502 60 l 17 mic 60x75 cm 16 szt niebieski

WORKI NA ŚMIECI PREMIUM LDHD WIĄZANE
Grubość folii od 13 mic
• Worki na śmieci, wiązane

indeks pojemność grubość folii rozmiar ilość kolor
PB936 35 l 25 mic 46x56 cm 15 szt. czarny
PB937 60 l 25 mic 57x72 cm 10 szt. czarny
PB938 120 l 45 mic 68x98 cm 10 szt. czarny

indeks pojemność grubość folii rozmiar ilość kolor
PB947 120 l 24 mic 66x109 cm 10 szt. czarny
PB494 160 l 32 mic 90x110 cm 10 szt. czarny

WORKI NA ŚMIECI SUPER MOCNE LDPE
Grubość folii od 24 mic
• Super mocne worki na śmieci domowe

WORKI NA ŚMIECI SUPER MOCNE LDPE Z TAŚMĄ
Grubość folii od 25 mic
• Super mocne worki na śmieci domowe z taśmą ułatwiającą opróżnianie kosza

indeks pojemność grubość folii rozmiar ilość kolor
PB495 35 l 18 mic 49x56 cm 15 szt. czarny
PB1220 35 l 20 mic 49x56 cm 50 szt. czarny
PB496 60 l 19 mic 57x70 cm 10 szt. czarny
PB1160 60 l 20 mic 57x70 cm 20 szt. czarny
PB1221 120 l 28 mic 69x109 cm 25 szt. czarny
PB532 240 l 30 mic 90x140 cm 10 szt. czarny

WORKI NA ŚMIECI MOCNE LDPE
Grubość folii od 18 mic
• Mocne worki na śmieci biurowe
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indeks
MED040

WÓZEK DWUWIADERKOWY 2 X 23 L
Zastosowanie: Wózek dwuwiaderkowy o pojemności całkowitej 2 x 23 l z prasą, 
przeznaczony do mycia powierzchni • Składa się ze stelaża oraz dwóch wiaderek 
– w kolorze czerwonym i niebieskim • Stelaż wykonany jest ze stali chromowanej, 
wiaderka – z tworzywa sztucznego PPN • Do stelaża przymocowana jest metalowa 
rączka umożliwiającą przemieszczenie wózka • Posiada 4 gumowane kółka jezdne 
o średnicy 7,5 cm. Wózek wyposażony jest w prasę do wyciskania nakładek, którą 
można łatwo demontować.  
Wymiary: 77 x 43 x 85 cm 
Waga: 7,1 kg

indeks
MED041

WÓZEK DWUWIADERKOWY 2 X 17 L
Zastosowanie: Wózek dwuwiaderkowy o pojemności całkowitej 2 x 17 l z prasą, 
przeznaczony do mycia powierzchni • Składa się ze stelaża oraz dwóch wiaderek – 
w kolorze czerwonym i niebieskim • Stelaż oraz wiaderka wykonane są z tworzywa 
sztucznego PPN • Do stelaża przymocowana jest  
metalowa rączka umożliwiająca przemieszczenie wózka  
• Posiada 4 gumowane kółka jezdne o średnicy 7,5 cm  
• Wózek wyposażony jest w prasę do wyciskania nakładek,  
którą można łatwo demontować.  
Wymiary: 65 x 45 x 72 cm 
Waga: 7,3 kg

Wózki do sprzątania

indeks
MED034

WÓZEK JEDNOWIADERKOWY 20 L
Zastosowanie: Wózek jednowiaderkowy, o pojemności całkowitej 20 l z prasą, 
przeznaczony do mycia powierzchni • Wykonany z polipropylenu • Do wiaderka 
przymocowana jest metalowa rączka umożliwiająca przemieszczanie wózka • Wiadro 
zawiera ruchomą przegrodę, dzielącą je na 2 komory • Posiada 4 gumowane kółka 
jezdne o średnicy 5 cm • Napis ostrzegawczy na wózku oraz znak „Uwaga ślisko” 
• Wózek wyposażony jest w prasę do wyciskania nakładek, którą można łatwo 
demontować. Wymiary: 40 x 27 x 46 cm. Waga: 3,6 kg

indeks
MED035

WÓZEK DWUWIADERKOWY 2 X 17 L
Zastosowanie: Wózek dwuwiaderkowy, o pojemności całkowitej 2 x 17 l 
z prasą, przeznaczony do mycia powierzchni • Składa się ze stelaża, dwóch 
wiaderek – w kolorze czerwonym i niebieskim, uchwytu na 1 worek i metalowego 
koszyczka mocowanego na poręczy wózka • Posiada 4 gumowane kółka jezdne 
o średnicy 7,5 cm • Wózek wyposażony jest w prasę do wyciskania nakładek, którą 
można łatwo demontować. Wyposażenie opcjonalne: worek tekstylny 120 l. 
Wymiary: 95 x 32 x 85 cm. Waga: 7,3 kg

indeks rodzaj
AL02984 szufelka na kiju + zmiotka
SC407 szufelka + zmiotka

SZUFELKA I ZMIOTKA LENIUCH KONEX 
MIX KOLORÓW

indeks
MED031

ZESTAW LENIUCH Z POKRYWĄ
 
Zastosowanie: Zestaw Leniuch do zamiatania 
i zbierania śmieci • Zawiera szufelkę z pokrywą 
zapobiegającą wysypywaniu się śmieci oraz zmiotkę. 
Materiał: polipropylen
Wymiary: 94 x 32 x 12 cm
Kolor: szary

Zmiotki i szufelki




