Spis treści

Produkt

strona

Produkt

strona

Chusteczki kosmetyczne

11

Środki do fug

38

Chusteczki do komputerów

11

Środki do komputerów

38

Chusteczki nawilżane

11

Środki do kuchni

39

Czyściwo

12

Środki do łazienki

40

Dozowniki

13-15

Środki do mebli

40-41

Gąbki do naczyń

15-17

Środki do naczyń

41-42

Kij do mopa

17

Środki do odtłuszacznia

Kostki do wc

18

Środki do podłóg

Kosze na śmieci

18

Środki do spryskiwaczy

45

19

Kremy do rąk

42
43-44

Środki do stali nierdzewnej

45

Mopy i akcesoria

19-21

Środki do szorowania

45

Mydła w kostce

21-22

Środki do szyb

46

Mydła w płynie

22-23

Środki do tablic

47

Odkamieniacze

23

Środki do udrażniania rur

47

Odświeżacze powietrza

24

Środki do usuwania kleju

47

Papiery toaletowe

25-26

Środki do wc

Ręczniki

27-31

Środki do zmywarek

49

32

Środki uniwersalne

49

33

Wiadra i wózki

Rękawice
Szczotki do wc

47-48

50

Ścierki

33-36

Worki na śmieci

51-53

Środki do dezynfekcji

36-38

Wyposażenie apteczek

53-54

Środki do ekspresów

38

Zestawy sprzątające

54

BIURO
MC 211 OFFICE FOAM
Gotowy do użycia preparat
do mycia mebli, urządzeń biurowych, blatów, ścian, glazury,
szyb i innych
Str. 41

SPRĘŻONE POWIETRZE
YELLOW ONE
Do usuwania kurzu z trudno
dostępnych miejsc
Str. 39

PŁYN DO TABLIC SUCHOŚCIERALNYCH
I CERAMICZNYCH
Idealnie usuwa ślady po markerach
Str. 47

PŁYN CZYSZCZĄCY APLI
DO EKRANÓW TFT/LCD
Przyjazny środowisku – ulega
biodegradacji
Str. 38

ŚCIERECZKI NAWILŻANE
PRESTO
Wygodne i szybkie w użyciu
Str. 34

PŁYN DO DEZYNFEKCJI
BLATÓW CLINEX
Gotowy do użycia płyn do mycia
i dezynfekcji do codziennego
użytku
Str. 36

PŁYN DO MEBLI CLINEX
DELOS MAT
Działanie myjące, odtłuszczające i antystatyczne
Str. 40

PŁYN DO PODŁÓG MC 112
SHINE FLOOR
Preparat do pielęgnacji i nabłyszczania
podłóg i innych powierzchni
Str. 43
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KUCHNIA
RĘCZNIK PAPIEROWY KATRIN
PLUS S2 CELULOZA
Przebadany i zatwierdzony
dermatologicznie
Str. 27

TABLETKI DO ZMYWARKI
SOMAT CLASSIC
Chronią szkło przed
matowieniem
Str. 49

ODKAMIENIANIACZ
URNEX DEZCAL

PŁYN DO MYCIA NACZYŃ MC
510 DIAMENT LEMON

Może być stosowany
do konserwacji dysz,
kraników, oraz systemów
do mleka
Str. 23

Płyn do ręcznego mycia naczyń
oraz urządzeń i powierzchni
kuchennych
Str. 42

DOZOWNIK
DO RĘCZNIKÓW W ROLI
KATRIN S-WHITE

MC 420 VANESSA
Mydło do mycia rąk
i całego ciała
Str. 22

Bezpieczny system odcinania
Str. 14

DOZOWNIK PŁYNU
DEZYNFEKCYJNEGO
MERIDA ONE
Zamykany na kluczyk
Str. 14

ŚCIERECZKI NAWILŻANE
DO KUCHNI PRESTO
Szybkie i łatwe w użyciu
Str. 34

MYDŁO DO RĄK
KREMOWE NEXXT
Zapobiega nadmiernemu
wysuszaniu się skóry
Str. 23

ŚCIERECZKI Z MIKROFIBRY
DO KUCHNI STELLA

PŁYN DO MYCIA GRILLI
I PIEKARNIKÓW CLINEX

Skuteczne bez użycia
detergentu
Str. 36

Świetny do mycia szyb kominkowych
Str. 42

MC 260 FUGA CLEAN
Silnie działający preparat
do gruntownego czyszczenia fug
podłogowych i ściennych
Str. 38

PŁYN DO MYCIA BLATÓW
CLINEX TABLE
PŁYN UNIWERSALNY
Zapobiega ponownemu
przyleganiu kurzu i brudu
Str. 49
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Nie wymaga neutralizowania, nie powoduje
podrażnień
Str. 40

CZYŚCIWO KATRIN CLASSIC L3 BLUE
Produkt przeznaczony do bezpośredniego
kontaktu z żywnością
Str. 12

ŁAZIENKA
ŚCIERECZKI NAWILŻANE
DO ŁAZIENEK PRESTO

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA
GLADE BY BRISE W ŻELU

Doskonale radzą sobie
z kamieniem
Str. 34

Długotrwały efekt
Str. 24

PLUS TOILET 3PLY 150
Wyjątkowo miękki i przyjemny
w użyciu
Str. 25

ŚCIERECZKI NAWILŻANE
DO SZYB I LUSTER PRESTO
Nie pozostawiają smug
Str. 34

DOZOWNIK KATRIN TOILET 2-ROLL
DISPENSER
Idealny dla papieru MT006 i MT007
Str. 13

MONOROLKA NIEPYLĄCA 2W1
Wyjątkowe połączenie mocnego
czyściwa i chłonnego ręcznika
Str. 27

MC 610 FRESH CLEAN

RĘCZNIK PAPIEROWY
KATRIN CLASSIC ZIG ZAG
HANDY PACK

Odświeżacz powietrza do łazienek,
toalet, biur i innych pomieszczeń
użyteczności publicznej
Str. 24

Dopuszczony do bezpośredniego kontaktu z żywnością
Str. 30

PODAJNIK DO RĘCZNIKÓW
ZZ KATRIN INCLUSIVE M
Zamek otwierany kluczykiem
Str. 15

PŁYN/PIANKA DO ŁAZIENKI
NEXXT
Skutecznie eliminuje kamień
i zacieki łazienkowe
Str. 39

MC 330 CHLOR CLEAN
MC 340 TUBE CLEAN
PŁYN DO PODŁÓG NEXXT
Zawiera w składzie rozpuszczalnik,
w znacznym stopniu
ułatwiający usuwanie brudu
Str. 44

PŁYN DO CZYSZCZENIA
FUG NEXXT
Czyści fugi bez konieczności
szorowania
Str. 38

Granulat do udrażniania rur
i odpływów kanalizacyjnych
Str. 47
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Preparat do czyszczenia i wybielania: muszli klozetowych,
pisuarów, wanien, umywalek,
brodzików, zlewów, odpływów,
koszy i pojemników na odpady
Str. 48
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MAGAZYN

DOZOWNIK DO RĘCZNIKÓW
ZZ MINI

MC 250 ANTY KLEJ
Preparat do usuwania śladów
po naklejkach, taśmach klejących, gumach
Str. 47

Posiada wizjer umożliwiający
kontrolę ilości papieru
Str. 15

RĘCZNIK VELVET
PROFESSIONAL
Linia biznesowa marki
VELVET
Str. 31

CZYŚCIWO
BEZPYŁOWE KATRIN
PLUS XL2 CELULOZA
Skutecznie zbiera
zabrudzenia w tym
tłuszcz i smar
Str. 12

N 200 BRUD CLEAN
Alkaliczny środek do czyszczenia
podłóg w halach, warsztatach
i obiektach przemysłowych
Str. 44

PŁYN UNIWERSALNY BRUDPUR
VOIGT VC242
Silny, skoncentrowany
Str. 49

PASTA BHP VAN SOLVIK
Pasta do mycia silnie
zabrudzonych rąk
Str. 45

PŁYN DO PODŁÓG NEXXT
Profesjonalny i wydajny płyn do mycia i bieżącej pielęgnacji powierzchni
podłogowych
Str. 44
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WÓZEK DWUWIADERKOWY 2 X 17 L
Wyposażony jest w prasę do wyciskania
nakładek
Str. 50

PRODUKCJA
CLASSIC M2 150
Duża ilość papieru w rolce
Str. 27

MC 240 STEEL CLEAN
Preparat do mycia i pielęgnacji
narzędzi ze stali nierdzewnej
Str. 45

DOZOWNIK KATRIN INCLUSIVE
CENTERFEED M DISPENSER
Idealny dla ręczników MT015
Str. 14

MC 210 SURF CLEAN
Preparat do codziennego mycia
wszelkich powierzchni zmywalnych: mebli, okien, drzwi, ścian,
podłóg i innych
Str. 49

CZYŚCIWO KATRIN CLASSIC L3 BLUE
SELEKCJONOWANA MAKULATURA

PŁYN ODTŁUSZCZAJĄCY
MEGLIO SPRAY

Alternatywa dla ścierek materiałowych
Str. 12

Usuwa większość tłustych plam
Str. 42

STOJAK PODŁOGOWY
DO CZYŚCIW
Istnieje możliwość dodania
uchwytu na worek na śmieci oraz
dozownika na czyściwo składane
Str. 13

MG 130 STRONG CLEAN
Wysokoalkaliczny preparat
do gruntowego czyszczenia podłóg
Str. 43

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

WÓZEK DWUWIADERKOWY 2 X 23 L
Wózek wyposażony jest w prasę do wyciskania
nakładek, którą można łatwo demontować
Str. 50
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RECEPCJA

PŁYN DO SZYB
I LUSTER NEXXT
Nie pozostawia smug
Str. 46

PŁYN DO MEBLI CLINEX DELOS
SHINE
Pozwala uzyskać wysoki
połysk i gładkość czyszczonych
powierzchni
Str. 40

CZYŚCIWO BEZPYŁOWE
KATRIN PLUS XL2 CELULOZA
Skutecznie czyści szklane
powierzchnie
Str. 12

ŚCIERKI UNIWERSALNE
O ZAPACHU LAWENDY STELLA
Do czyszczenia i polerowania
Str. 36

PŁYN CZYSZCZĄCY DO EKRANÓW
I KLAWIATUR
Nie pozostawia smug i zacieków
Str. 39

ODŚWIEŻACZ MC 610
FRESH CLEAN
Usuwa i neutralizuje nieprzyjemny
zapach
Str. 24

PŁYN DO PODŁÓG
NEXXT
Myje i nadaje połysk
Str. 44

ŚCIERECZKI NAWILŻANE
DO OBUWIA I WYROBÓW
ZE SKÓRY

PŁYN DO CZYSZCZENIA FUG
NEXXT

Łatwe i wygodne w użyciu
Str. 34

Nie wymaga szorowania
Str. 38
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COVID 2
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Chusteczki kosmetyczne
Chusteczki do komputerów
QUALITY
GUARANTEE
100%

CHUSTECZKI KOSMETYCZNE CELULOZOWE
VELVET PROFESSIONAL
Papier 2-warstwowy
• Chusteczki kosmetyczne • 100% celuloza • Szerokość 205 mm • Długość 210 mm
• Ilość listków 100 • Kolor biały

indeks

ilość

PB039

100 szt.

CHUSTECZKI CZYSZCZĄCE DO 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

indeks
PB1248

kolor
biały

Chusteczki nawilżane
CHUSTECZKI NAWILŻANE DO SPRZĄTANIA ANNA ZARADNA
Nawilżane
• Przeznaczone do codziennej pielęgnacji i czyszczenia

CHUSTECZKI NAWILŻANE DO SPRZĄTANIA PRESTO
• Przeznaczone do szybkiego i skutecznego czyszczenia • Skutecznie usuwają zabrudzenia
• Wygodne w użyciu • Nie wymagają spłukiwania

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

indeks

rodzaj

opakowanie

ST250
ST252

z aloesem
72 szt.
antybakteryjne 15 szt.

indeks

rozmiar

w opak.

rodzaj

ST290
ST291
ST059
ST503

22x18 cm
22x18 cm
12x16 cm
12x14 cm

30 szt
40 szt
20 saszetek
30 saszetek

do mebli
do szyb i luster
do obuwia i wyrobów ze skóry
do okularów

kolor
biały
biały
biały
biały
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indeks

przeznaczenie

w opak.

indeks

przeznaczenie

w opak.

PB634
PB635
PB637
PB641

do kuchni
do łazienek
do mebli drewnianych
do podłóg

72 szt.
72 szt.
72 szt.
16 szt.

PB643
PB639
PB636

do szyb i luster
do toalet
uniwersalne

30 szt.
48 szt.
72 szt.
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Niezastąpione w przemyśle czy gastronomii oraz innych miejscach
stale narażonych na silne zabrudzenia olejami, smarami czy farbami

CZYŚCIWO

EKO

Znajdź nas online na
www.markowebiuro.pl

PLUS XL2

EKO

KLASIK

Bardzo mocne, miękkie i superchłonne czyściwo Mocne, przemysłowe czyściwo papierowe
do wycierania
z włókien mieszanych

Wyjątkowo białe i chłonne, perforowane
do 35 cm

Ekstra długa rolka

materiał

celuloza klejona

makulatura klejona

celuloza klejona

celuloza klejona

warstwy (g/m2)

2x19

3x20

2x20

1x26,5

szerokość listka (mm)

260

220

260

320

długość listka (mm)

230

380

ilość listków (szt.)

822

500

2000

–

długość roli (m)

189

190

700

1000

średnica roli (cm)

24

29

38

37

ilość w opakowaniu (szt.)

2

2

1

1

wodoutrwalone

3

3

3

3

do kontaktu z żywnością

3

3

3

3

posiada atest PZH

3

3

3

3

zastosowanie

do wycierania wody i oleju

nadaje się do wycierania nierównych i ostrych
powierzchni

powszechne zastosowanie

odpowiednie do wycierania wody, olejów, tłuszczów
i smarów

produkt ekologiczny

3

3

3

3

indeks
poziom cenowy

super biały

MT026

CLASSIC L3 BLUE

EKO

SUPER BIAŁE

kolory
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EKO

niebieski

MT027

biały

ME307

jasnobrązowy

ME154

Dozowniki do czyściwa
Dozowniki do butelek

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

DOZOWNIK – STOJAK PODŁOGOWY DO CZYŚCIW
BLACK METAL
Uniwersalny stojak do czyściw
• Wytrzymały, mobilny, podłogowy dozownik
do czyściw w roli • Szerokość roli do 40 cm
• Dozownik posiada kółka ułatwiające mobilność
• Czarny metal • Duża pojemność
• Idealny dla klientów z sektora przemysłu
• Istnieje możliwość dodania uchwytu na worek
na śmieci oraz dozownika na czyściwo składane

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

indeks
MED045

indeks

indeks
MED023

MT047

kolor
czarny

Dozowniki do papieru toaletowego

Dozowniki do mydła
DOZOWNIK DO PAPIERU TOALETOWEGO KATRIN TOILET
2-ROLL DISPENSER
DOZOWNIK DO MYDŁA, PŁYNU
ORAZ ŻELU DO DEZYNFEKCJI
OFFICE PRODUCTS
Manualny (dotykowy) dozownik mydła, płynu
do dezynfekcji i żelu antybakteryjnego
• Możliwość montażu za pomocą śrub i kołków (załączono
w zestawie) • Zawiera uniwersalny pojemnik na płyn, żel
lub mydło do dezynfekcji o pojemności 1000 ml, który
można uzupełniać • Zamykany (kluczyk do otwierania
w zestawie) • Duży przycisk dozowania zapewnia
wygodną obsługę • Posiada naklejki informacyjne
(załączono w zestawie) • Wymiary 255x115x125 mm
• Pojemność 1000 ml

Idealny dla papieru MT006 i MT007
• Praktyczny dozownik do papieru toaletowego w rolkach standardowych
• Mieści 2 rolki papieru (w tym rolki luksusowej jakości o szerokości 115 mm) • Wykonany
z plastiku ABS, solidny i niezawodny • Okienko kontrolne pozwala sprawdzić, kiedy
dozownik wymaga uzupełnienia • Nadaje się do zainstalowania zarówno po prawej jak
i po lewej stronie (przestawialny uchwyt rolki) • Prosty do zainstalowania, uzupełniania
i serwisowania • Zamykany

indeks
indeks
PB1314

MT044-10
MT044-2

kolor

rodzaj

biały
czarny

dozownik
dozownik
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DOZOWNIK DO PAPIERU
TOALETOWEGO KATRIN INCLUSIVE
GIGANT DISPENSER S – WHITE
Przetestowany pod kątem trwałości
• 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

dozownik

biały
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Dozowniki do płynu dezynfekcyjnego
DOZOWNIK DO RĘCZNIKÓW W ROLI KATRIN S-WHITE

DOZOWNIK DO PAPIERU TOALETOWEGO MINI MEDICLEAN
• 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

DOZOWNIK PŁYNU DEZYNFEKCYJNEGO MERIDA ONE
NA WKŁADY
• Wykonany z tworzywa ABS • Bardzo wydajny
• Zamykany na kluczyk • Szczególnie polecany
w obiektach użyteczności publicznej

Idealny dla ręczników MT013
• 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
indeks

indeks

wysokość szerokość głębokość kolor

MED043

ME291

27 cm

indeks

kolor

12 cm

10,4 cm

biały

Dozowniki do ręczników w roli

DOZOWNIK DO RĘCZNIKÓW W ROLI KATRIN INCLUSIVE
CENTERFEED M DISPENSER
Idealny dla ręczników MT015
• 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 • Bezpieczny system odcinania • Wymiary M (WxGxS mm):
403x263x240 • 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

MT043-10
MT043-2
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rodzaj

biały
czarny

dozownik
dozownik
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MT016
MT016-2

kolor

rodzaj

biały dozownik
czarny dozownik

Dozowniki do ręczników ZZ

DOZOWNIK DO RĘCZNIKÓW W ROLI KATRIN SYSTEM
TOWEL DISPENSER XL

DOZOWNIK DO RĘCZNIKÓW ZZ KATRIN INCLUSIVE M

Idealny do ręczników MT050 i MT018

• 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

• Łatwy w użytkowaniu • Wygodny przycisk, pokrywa otwierana w dół • Mechanizm
umożliwiający łatwe odrywanie listków • Regulowany mechanizm zapobiegający
blokowaniu się urządzenia • Regulowane uchwyty rolki • Łatwy w obsłudze • Dopasowany
do serii dozowników Inclusive

Idealny dla ręczników MT035, MT036, MT037

indeks

indeks

MT012-10
MT012-2

MT049-10
MT049-2

kolor

rodzaj

biały dozownik
czarny dozownik

Gąbki do mycia naczyń

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

GĄBKA DO ZMYWANIA ANNA ZARADNA
Z bardzo wytrzymałej pianki zgrzanej z grubą fibrą
• Dwuwarstwowa • Miękka gąbka do zmywania
i szorstka gruba fibra do szorowania
• Bezpieczna nawet dla najdelikatniejszych
naczyń czy sztućców, myje bez zarysowań
• Wielokrotnego użytku

indeks
PB509

kolor
mix kolorów

GĄBKI DO ZMYWANIA OFFICE PRODUCTS
Tylna część umożliwia doczyszczenie najtrudniejszych zabrudzeń
indeks

indeks

rozmiar

w opak.

MED044

ST185

5,5x2,6x10 cm

5 szt.

kolor
mix kolorów
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• 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
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GĄBKI DO ZMYWANIA STELLA

GĄBKI DO ZMYWANIA Z MIEDZIĄ STELLA

Tradycyjna dwuwarstwowa gąbka do zmywania

Dodatek miedzi pomaga w szybkim i skutecznym zmywaniu naczyń
i garnków

• Miękka, piankowa część sprawdzi się podczas mycia naczyń, a czarna, szorstka, gruba
fibra przeznaczona jest do szorowania i czyszczenia powierzchni

indeks
PB510

• Wykonana z chłonnej i wytrzymałej pianki poliuretanowej, natomiast szorstka część
z fibry poliestrowej CuBright®, zawierającej cząsteczki miedzi, która dzięki swoim
naturalnym antybakteryjnym właściwościom tworzy skuteczną barierę przeciw
rozprzestrzenianiu się bakterii, co wydłuża czas użytkowania gąbek i zmywaków
• Doskonale nadaje się do czyszczenia, także powłok teflonowych

kolor
mix kolorów

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

GĄBKA DO STALI NIERDZEWNEJ ANNA ZARADNA
Dodatkowa warstwa do polerowania
• Do dokładnego mycia naczyń, zlewów, garnków i innych powierzchni ze stali
nierdzewnej • Idealnie sprawdzi się w trakcie usuwania uporczywych zabrudzeń,
np. zaschniętych resztek jedzenia lub przypalenia
• Posiada dodatkowo kolorową warstwę, dzięki której
z łatwością można wypolerować czyszczone powierzchnie
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indeks

rozmiar

ST184

11,8x6,7x1,7 cm

kolor
/

różowy/pomarańczowy

indeks

rozmiar

w opak.

ST187
ST188

8,3x5,5x2,7 cm 10 szt.
9,5x6,8x2,9 cm 5 szt.

kolor
/
/

żółty / czarny
żółty / czarny

GĄBKA CZYŚCIK DO SILNYCH ZABRUDZEŃ
ANNA ZARADNA
Usunie zabrudzenia bez uszkodzenia czyszczonej powierzchni
• Wyczyści nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia • Idealna do czyszczenia
mocno zabrudzonych powierzchni, np. zlewozmywaków, garnków, patelni, grilla,
narzędzi, usuwania resztek farby malarskiej, itp. • Posiada warstwę czyszczącą ze stali
nierdzewnej ułatwiającą usuwanie zabrudzeń i przypaleń

indeks

rozmiar

ST111

13,5x9x1,5 cm

kolor
mix kolorów
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indeks

rozmiar

rodzaj

w opak.

ST058
ST189
ST300

7,5x10,5 cm
10x7x2,7 cm
11x8x3,2 cm

profilowana
tradycyjna
profilowana

2 szt.
5 szt.
3 szt.

kolor
/
/

mix kolorów
żółty / brązowy
żółty / brązowy

GĄBKA CZYŚCIK DO TEFLONU ANNA ZARADNA
Sprawdzi się podczas czyszczenia teflonu, stali nierdzewnej, porcelany, itp.
• Wyczyści nawet najbardziej delikatne powierzchnie bez zarysowań • Usunie najbardziej
uporczywe zabrudzenia z najdelikatniejszych powierzchni, bez ich uszkodzenia

indeks

rozmiar

ST114

13,5x9x1,5 cm

kolor
mix kolorów

GĄBKI ZMYWAKI OSTRE ANNA ZARADNA
Owalny kształt ułatwia mycie i szorowanie
• Do czyszczenia mocno zabrudzonych garnków i patelni wykonanych z aluminium, stali,
stali emaliowanej lub żaroodpornego szkła • Idealnie sprawdzi się przy bardzo trudnych
zabrudzeniach, np. przypalonym i zaschniętym jedzeniu, ale także przy czyszczeniu
mocno zabrudzonych powierzchni, np. grilla, narzędzi,
usuwania resztek farby malarskiej
• Zmywaki są odporne na ścieranie i rozciąganie
• 2 sztuki w opakowaniu
• Mix kolorów

indeks

rozmiar

w opak.

ST450

15x10 cm

2 szt.

kolor
mix kolorów

GĄBKA CZYŚCIK GĄBCZASTY STELLA

GĄBKA DRUCIAK SPIRALNY MAXI STELLA

Przeznaczony do czyszczenia i zmywania delikatnych powierzchni

2 razy większy od standardowego druciaka

• Poliuretanowy zmywak otoczony warstwą myjącą z przędzy poliestrowej • Idealnie
nadaje się do zmywania i czyszczenia trudnych, podatnych na zarysowania powierzchni,
np. porcelany, polerowanej stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych, przedmiotów z miedzi,
również naczyń stołowych • Świetnie sprawdzi się przy myciu blatów kuchennych, kabin
prysznicowych oraz armatury łazienkowej

• Wykonana ze stali nierdzewnej charakteryzującej się wyjątkową giętkością i sprężystością
• Idealna do czyszczenia mocno zabrudzonych garnków, patelni wykonanych z aluminium,
stali, stali emaliowanej oraz odnioodpornego szkła • Doskonała do dużych powierzchni –
jest 2 razy większy od standardowego druciaka

indeks

rozmiar

indeks

rozmiar

ST116

11,5x7,5x3 cm

ST088

8x6 cm

kolor
mix kolorów

kolor
srebrny

Kije do mopa
GĄBKA MAGICZNA STELLA
Gąbka przydatna w każdym gospodarstwie domowym

KIJ DO MOPA ALUMINIOWY 140 CM

•Do usuwania uciążliwych plam, czyszczenia ścian i mycia śladów np. po długopisach
• Swoje magiczne właściwości zawdzięcza materiałowi, z którego została wykonana,
czyli melaminie • Usuwa plamy z podłóg, ścian, powierzchni szklanych, plastikowych,
metalowych, ceramicznych, wina, herbaty i kawy, a także inne zabrudzenia oraz ślady
po kredkach i flamastrach • Nie wymaga użycia detergentów • Świetnie sprawdza się przy
użyciu wody • Gąbka ściera się podczas użytkowania • Ilość 2 szt.

KIJ DO MOPA ANNA ZARADNA
• Wykonany z metalu powlekanego plastikiem
• Pasuje do większości standardowych mopów
(posiada gwint typu włoskiego)

• 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

rozmiar

indeks

rozmiar

indeks

ST535

11,8x6,1x2,8 cm

ST031

110x2x2 cm

Lekki i poręczny

kolor
czerwony

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

MED036
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KOSTKA – ZAWIESZKA DO WC DOMESTOS POWER 5

Kostki i zawieszki do WC
KOSTKI – ZAWIESZKI DO WC BREF

KOSTKI – ZAWIESZKI DO WC DOMESTOS/GENERAL FRESH

indeks

rodzaj

indeks rodzaj

indeks rodzaj

SC2160
SC2161
SC1523
SC1086
SC1046
SC1042

Blue Active Chlorine
Blue Active Eucaliptus
Power Active Lavender
Power Active Lemon
Power Active Ocean
Power Active Pine

SC970
SC971
SC973
SC975
SC976
SC977

SC980
SC981
SC982
SC983
SC350
SC988
SC990
SC991

Domestos atlantic koszyk
Domestos citrus koszyk
Domestos leśna koszyk
Domestos atlantic zapas
Domestos cytryna zapas
Domestos leśna zapas

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

Major cytryna koszyk
Major kwiatowa koszyk
Major leśna koszyk
Major morska koszyk
Major cytryna zapas
Major kwiatowa zapas
Major leśna zapas
Major morska zapas

indeks

rodzaj

SC1540-LAWENDA
SC1540-LIME
SC1540-MAGNOLIA
SC1540-OCEAN
SC1540-PINE

lawenda
limonka
magnolia
ocean
sosna

Kosze na śmieci
KOSZ NA ŚMIECI – POJEMNIK NA ODPADY DURABIN
•Prostokątny pojemnik • Idealny do odpadów i recyklingu • Z mocnymi rączkami
ułatwiającymi jego przenoszenie oraz uchwytem na dnie do wygodnego opróżniania kosza
• Szczeliny do zaczepienia worków na śmieci • Przechowywanie żywności możliwe we
wszystkich kolorach (zgodnie z rozporządzeniem UE 1935/2004/WE), z wyjątkiem koloru
czarnego, ponieważ zawiera granulat z recyklingu

KOSZ NA ŚMIECI AŻUROWY DONAU
Wykonany z ekologicznego PP odpornego na pęknięcia
• Ażurowy • Estetyczny wygląd • Przeznaczony na drobne śmieci biurowe

18

indeks

pojemność kolor

wysokość średnica

DN355-2
DN355-1
DN355-5
DN354-2
DN354-1
DN354-5

12 l
12 l
12 l
16 l
16 l
16 l

295 mm
295 mm
295 mm
310 mm
310 mm
310 mm

czarny
niebieski
szary
czarny
niebieski
szary

275 mm
275 mm
275 mm
315 mm
315 mm
315 mm

indeks
DU144-10
DU144-4
DU144-1
DU144-5
DU144-2
DU146-10
DU146-4
DU146-1
DU146-5
DU146-2

kolor

pojemność wymiary

biały
zielony
niebieski
szary
czarny
biały
zielony
niebieski
szary
czarny

90 l
90 l
90 l
90 l
90 l
60 l
60 l
60 l
60 l
60 l

520x610x490 mm
520x610x490 mm
520x610x490 mm
520x610x490 mm
520x610x490 mm
590x600x282 mm
590x600x282 mm
590x600x282 mm
590x600x282 mm
590x600x282 mm
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KOSZ NA ŚMIECI EUROPOST VIVIDA 14 L
Unikatowe tłoczenie w drobną kratkę serii VIVIDA
• Nowoczesne wzornictwo z unikalnym tłoczeniem w drobną kratkę • Wspaniale pasuje
do pozostałych artykułów na biurko z linii Europost VIVIDA • Zintegrowana rączka
• Wyprofilowane obrzeże

indeks
ES586-10
ES586-6

kolor
biały
żółty

indeks
ES586-3
ES586-1

kolor
czerwony
niebieski

indeks
ES586-4
ES586-2

kolor
zielony
czarny

Kremy do rąk

QUALITY
GUARANTEE
100%

KREM DO RĄK CZTERY PORY ROKU
KOSZ NA ŚMIECI Q-CONNECT OFFICE SET
Idealnie komponuje się z produktami z serii OFFICE SET
• Kosz na śmieci wykonany z metalowej siateczki powlekanej lakierem

indeks

• Bogaty w składniki aktywny krem, zapewnia doskonałą pielęgnację
nawet bardzo suchych i zniszczonych dłoni
• Wystarczy wetrzeć kosmetyk w dłonie kilkakrotnie w ciągu dnia,
by zapewnić im 24-godzinną ochronę
• Dzięki wyjątkowo lekkiej konsystencji krem szybko się wchłania,
pozostawiając delikatny i przyjemny zapach
• Opakowanie 130 ml

kolor

ES599-10
ES599-8
ES599-1
ES599-13
ES599-12
ES599-6
ES599-04
ES599-2

biały
różowy
niebieski
turkusowy
fioletowy
żółty
zielony
czarny

KOSZ NA ŚMIECI WOW 15 L
• Wytrzymały kosz na śmieci w modnych metalicznych kolorach • Gładka powierzchnia
wewnętrzna ułatwia czyszczenie • Zintegrowana rączka ułatwiająca usuwanie śmieci
• Specjalnie wyprofilowana obręcz do bezproblemowego umieszczania worków na śmieci

indeks
PB598-15
PB598-2
PB599
PB313-2
PB313-15

kolor
srebrny
czarny
czarny
czarny
srebrny

pojemność rodzaj

wymiary

12 l
12 l
18 l
19 l
19 l

wys. 280 mm, śr. 265/210 mm
wys. 280 mm, śr. 265/210 mm
270x270x310mm
wys. 340 mm, śr. 295/240 mm
wys. 340 mm, śr. 295/240 mm

okrągły
okrągły
kwadratowy
okrągły
okrągły

indeks
TR-0031

Mopy i akcesoria
KREM DO RĄK OCHRONNY MERIDA

KREM DO RĄK ZIAJA

Zawiera witaminę E, prowitaminę B5 oraz olej silikonowy i rycynowy

Testowany dermatologicznie i alergologicznie

• Przebadany dermatologicznie
• Przenaczony do pielęgnacji dłoni
• Zawiera substancje nawilżające, natłuszczające

• Intensywnie nawilża skórę dłoni • Zmiękcza i wygładza naskórek • Łagodzi podrażnienia
i przesuszenia • Wzmacnia paznokcie • Opakowanie 100 ml

indeks

pojemność

indeks

rodzaj

ME386-500G
ME386-1000G

500 g
1000 g

SC2183
SC2182

jedwab z prowitaminą B5
z proteinami kaszmiru i małem Shea
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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
*Podane wymiary mogą się różnić
• Wymiary: nakładka: 51x14,5 cm*,
od rzeczywistych o ok. ± 1 cm
trapezy: 10x11x8 cm*,
kieszeń: 7x12 cm*
• Waga 250 g
• Temperatura prania 90°C

indeks
MED026
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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 43,5x14 cm*,
*Podane wymiary mogą się różnić
pasek mocujący 21x6 cm*,
od rzeczywistych o ok. ± 1 cm
kieszeń 6,5x12 cm*
• Waga 160 g
• Temperatura prania 90°C. Uprać przed pierwszym użyciem

MOP SZNURKOWY KENTUCKY

MOP Z MIKROFIBRY Z PUCERKĄ ANNA ZARADNA

• 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

Pucerki można używać bez dodatku detergentów
• Znakomicie sprawdzi się podczas codziennego sprzątania wszelkich podłóg
• Idealnie nadaje się do szybkiego i sprawnego mycia podłóg drewnianych,
marmurowych, paneli i terakot • Dokładnie usuwa wszystkie zabrudzenia,
kurz, wodę, błoto, nie pozostawiając smug • Bez problemu można dotrzeć
do trudno dostępnych powierzchni – pod szafą czy łóżkiem • Pucerki można
używać bez dodatku detergentów i z łatwością dopasować do większości
mopów płaskich dostępnych na rynku

indeks
ST276
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indeks

indeks

MED032

MED028

MOP Z MIKROFAZY PĘTELKOWEJ 40 CM

MOP Z MIKROFAZY DUO 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 41x14,5 cm*,
*Podane wymiary mogą się różnić
pasek mocujący 2,5x6 cm*,
od rzeczywistych o ok. ± 1 cm
kieszeń 7x12,5 cm*
• Waga 100 g
• Temperatura prania: 60°C

• 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 45x16 cm*,
*Podane wymiary mogą się różnić
trapezowe zakładki 6x9x8,5 cm*,
od rzeczywistych o ok. ± 1 cm
kieszeń 6,5x12 cm*,
trójkątne wycięcia w kieszeniach 2x2x3 cm*
• Waga: 130 g

indeks

indeks

MED027

MED047

ST278

rozmiar
pucerka: 44x13,5x1 cm
trzonek: 110 cm
44x13,5x1 cm

wkład – pucerka

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 44,5x16 cm*,
*Podane wymiary mogą się różnić
trapezowe zakładki 6x9x89 cm*,
od rzeczywistych o ok. ± 1 cm
kieszeń 6,5x12 cm*,
trójkątne wycięcia w kieszeniach 2x2x3 cm*
• Waga 90 g
• Dostępne kolory: biało-czerwony, biało-niebieski
• Temperatura prania 60°C

indeks

kolor

MED048-1 biało-niebieski
MED048-3 biało-czerwony

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

rodzaj
mop ze stelażem

Mopy – stelaże
MOPY ANNA ZARADNA

STELAŻ – UCHWYT STANDARD 40 CM

Doskonale zbierają wodę, kurz i błoto

• 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: 40x11 cm
• Waga 350 g
• Materiał polipropylen
• Kolor grafitowo-żółty

• Idealne do domu jak i do zakładów pracy

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: 40x11 cm
• Waga 600 g
• Materiał polipropylen
• Kolor niebieski

indeks

rozmiar

rodzaj

ST027
ST029
ST275
ST131

29x9,5x5,5 cm
19,9x8x8 cm
30x9x9 cm
30x17x21,6 cm

sznurkowy Maxi
wiskozowy
paskowy wiskozowy
paskowy z mikrofibry

kolor
biały
mix kolorów

indeks
MED029

indeks
MED046

Mydła w kostce

STELAŻ – UCHWYT MAGNESOWY 50 CM

MYDŁO KOSTKA ARKO

MYDŁO KOSTKA SZARE ATTIS

Naturalne ekstrakty zapewniają wyjątkowy i trwały zapach

Hipoalergiczne

• Innowacyjna formuła mydeł zawiera składniki pielęgnacyjne

• 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

• 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: 50x11 cm
• Waga 600 g
• Materiał polipropylen
• Kolor niebieski

indeks
MED030

indeks

rodzaj

indeks

rodzaj

SC129-BRZOSKWINIA
SC129-GRANAT
SC341-KASZMIR

Arko brzoskwinia
Arko granat
Arko kaszmir

LM-159
SC341

Arko kremowe
Arko kokos i krem

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

indeks
LM019
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Mydła w płynie

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

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

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

indeks

rodzaj

LM-156

Luksja kremowe

indeks

pojemność

PB944
PB776

500 ml
5l

MYDŁO W PŁYNIE ANTYBAKTERYJNE NEXXT
pH neutralne dla skóry

MYDŁO W PŁYNIE MC 420 VANESSA

indeks

marka

pojemność rodzaj

SC1704

Luksja

450 ml

MYDŁO W PŁYNIE Z CZYNNIKIEM ANTYBAKTERYJNYM
NEXXT

• Do mycia rąk i ciała • Ochrona antybakteryjna
• Profesjonalna pielęgnacja

Do mycia rąk i całego ciała

indeks

pojemność

EM1070

4l

Mydło do mycia rąk i całego ciała. Delikatnie nawilżające dzięki
zastosowaniu łagodnych środków myjących i uszlachetniających

• Specjalne mydło z czynnikiem antybakteryjnym w płynie, przeznaczone do codziennego
użytku • Jego formułę oparto na bazie delikatnych środków myjących • Nie wysusza skóry,
usuwa z niej bakterie i zarazki • Pozostawia na dłoniach delikatną warstwę ochronną
• Ma przyjemny zapach i pH neutralne dla skóry

• 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
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indeks

pojemność

indeks

rodzaj

MED018

500 ml

EM1069

0,5 l

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

z pompką

MYDŁO W PŁYNIE

Odkamieniacze do sprzętu AGD

MYDŁO W PŁYNIE 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
SC1531

ODKAMIENIACZ GENERAL FRESH
Odkamieniacz do ekspresu lub czajnika

indeks

rodzaj

EM177
EM192

0,5 l
5l

indeks

marka

pojemność rodzaj

SC517
NI013
SC636
SC769

Mitia
uniwersalna
Rosa
Rosa

1l
5l
500 ml
5l

zapas
zapas
pompka
zapas

• 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

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

ODKAMIENIANIACZ URNEX DEZCAL
Pasuje do wszystkich ekspresów do kawy
• Uniwersalny płyn do usuwania kamienia pasujący do wszystkich ekspresów do kawy
• Może być stosowany również do konserwacji dysz, kraników, oraz systemów do mleka
• Pozwoli zachować czystość i świeżość urządzenia do parzenia kawy na długi czas
• Innowacyjna formuła pozwala usunąć osady z twardej wody, kamień oraz inne
zanieczyszczenia • Jest nietoksyczny, a opakowanie jest biodegradowalne • Produkt
o pojemności 1 litra

indeks

pojemność

EM176

250 ml

ODKAMIENIACZ DO SPRZĘTU AGD NEXXT
Profesjonalne środki czystości

indeks
SC1072

• 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

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

indeks

pojemność

MK002

1l
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Odświeżacze powietrza
ODŚWIEŻACZ AIR WICK FRESHMATIC
• Air Wick Freshmatic® neutralizuje nieprzyjemne zapachy i wypełnia
pomieszczenie przyjemnym zapachem
• Urządzenie zasilane bateriami
• Wyjątkowo wydajne wkłady, wypełniają pomieszczenie zapachem
nieprzerwanie aż do 60 dni

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA CLINEX SCENT

ODŚWIEŻACZ ŻEL GENERAL DYNIA MIX

Neutralizuje nieprzyjemne zapachy

Oryginalna żelowa konsystencja

• Efekt odświeżenia utrzymuje się aż do 4 dni • Do zastosowania na powierzchniach
zmywalnych • Idealny do odświeżania powietrza w biurach, przestrzeniach dla palących,
pokojach gościnnych, toaletach • Odpowiedni też do pomieszczeń o charakterze
publicznym (np. toalety publiczne) • O unikalnej nucie zapachowej • Pojemność 500 ml

• 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

indeks
indeks

zapach

rodzaj

SC816-BA
SC816-BK
SC816-CY
SC1024-URZĄDZ
SC2212-URZĄDZ
SC816-W

bawełna
białe kwiaty
cytryna
wędrówka leśną ścieżką
wiosenna świeżość
wiśnia

zapas
zapas
zapas
urządzenie+zapas
urządzenie+zapas
zapas

NI042

indeks

rodzaj

PB792
PB798
PB739

Hawajska Wanilia
Tasmański Czar
Alpejska Łąka

ODŚWIEŻACZ MC 610 FRESH CLEAN
ODŚWIEŻACZ POWIETRZA
GLADE BY BRISE W AREOZOLU

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA GLADE BY BRISE W ŻELU

Działa skutecznie i błyskawicznie

• Stopniowo uwalniany aromat nadaje
wszelkim pomieszczeniom przyjemny,
długotrwały i świeży zapach

• Natychmiastowo odświeża pomieszczenia, pozostawiając przyjemny, świeży zapach
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indeks

rodzaj

SC527
SC588
SC076
SC528
SC525
SC1280

citrus
fresh cotton
japanese garden
lilly of the valley
lavender
drzewo sandałowe z jaśminem

Długotrwały efekt

indeks

rodzaj

SC531
SC069
SC530
SC529
SC555

citrus
japanese garden
lilly of the valley
lavender
marine

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

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, 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
MED020-PIENIĘDZY
MED020-WIN
MED020-ZH

cytrusowy
zapach pieniędzy
czarny winogron
zielona herbata

500 ml
500 ml
500 ml
500 ml

Od wersji ekonomicznych, przez najwyższą jakość papieru, po ekstra grubą rolkę
o długości aż 120 m – produkt niezbędny, dopasowany do indywidualnych potrzeb

PAPIER TOALETOWY

Znajdź nas online na
www.markowebiuro.pl

PLUS TOILET 3PLY 150

PLUS TOILET 160

JUMBO

JUMBO

STANDARD

Wyjątkowo miękki i przyjemny
w użyciu

Wysokiej jakości

Delikatny i przyjemny w dotyku

Wykonany w 100% z celulozy

Bardzo chłonny i wytrzymały

materiał

celuloza

celuloza

makulatura

celuloza

celuloza

warstwy (g/m2)

3x15,5

2x16,5

1x32

2x15,5

2x15,5

szerokość listka (mm)

96

92

95

95

95

długość listka (mm)

115

117

bezlistkowy

112

100

ilość listków (szt.)

150

156

długość roli (m)

17,25

18,25

średnica roli (cm)

11,3

11,8

ilość w opakowaniu (szt.)

8

8

12

12

8

struktura papieru

wytłaczany

wytłaczany

gofrowany

gofrowany

gofrowany

posiada atest PZH

3

3

3

3

3

zastosowanie

specjalnie zaprojektowany do stosowania
w hotelach

specjalnie zaprojektowany do stosowania
w hotelach

polecany dozownik

MT043-10/MT043-2

MT044-10/MT044-2

produkt ekologiczny

3

3

150
120

120

15

11

rozwiązanie systemowe

kolory

indeks

super biały

MT006

super biały

MT007

obniżona biel

EM1025

biały

EM1033

biały

EM1034

poziom cenowy
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Od wersji ekonomicznych, przez najwyższą jakość papieru, po ekstra grubą rolkę
o długości aż 120 m – produkt niezbędny, dopasowany do indywidualnych potrzeb

PAPIER TOALETOWY

Znajdź nas online na
www.markowebiuro.pl

PREMIUM

PREMIUM

OFFICE PRODUCTS

JUMBO

JUMBO

JUMBO

Papier 3-warstwowy

Papier „PREMIUM”

Papier ekonomiczny

100% celuloza

Papier ekonomiczny

Papier ekonomiczny

materiał

celuloza

celuloza

celuloza

celuloza

makulatura

makulatura

warstwy (g/m2)

3x15,5

3x17

2x17

2x17

1x32

1x32

szerokość listka (mm)

95

96

96

90

90

90

długość listka (mm)

100

100

100

195

195

195

ilość listków (szt.)

150

długość roli (m)

15

15

15

120

120

120

średnica roli (cm)

11

12

11,4

18-19

18-19

18-19

ilość w opakowaniu (szt.)

8

8

8

12

12

12

struktura papieru

gofrowany

gofrowany

gofrowany

gofrowany

posiada atest PZH

3

3

3

3

3

3

zastosowanie
rozwiązanie systemowe
polecany dozownik
produkt ekologiczny
kolory

indeks
poziom cenowy
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biały

EM1035

biały

PB489

biały

PB490

biały

PB491

biały

PB492

szary

PB493

Pakowane pojedynczo lub zbiorczo, o różnym stopniu chłonności. Najlepszym sposobem
na zwiększenie higieny użytkowania jest dobór odpowiedniego dozownika do ręczników

RĘCZNIKI W ROLI

EKO

Znajdź nas online na
www.markowebiuro.pl

EKO

EKO

EKO

PLUS S2

CLASSIC M2 150

PLUS KITCHEN 50

PLUS SYSTEM TOWEL

MULTIFUNCTIONAL TOWEL
ROLL M3

ISO 9001, ISO 140001, ISO 50001
OHSAS 180001 oraz BRC

ISO 9001, ISO 140001, ISO 50001
OHSAS 180001 oraz BRC

Wysokiej jakości ręczniki kuchenne

Higieniczny, wysokiej jakości ręcznik
papierowy, dobrze suszący

Wyjątkowe połączenie mocnego
czyściwa i chłonnego ręcznika

materiał

celuloza

makulatura

celuloza

celuloza

warstwy (g/m2)

2x18

2x18

2x18,5

2x24

3

szerokość listka (mm)

205

205

226

209

250

długość listka (mm)

230

250

124

230

ilość listków (szt.)

261

600

97

220

długość roli (m)

60

150

12

100

55

średnica roli (cm)

14

20

11,3

19

20

ilość w opakowaniu (szt.)

12

6

4

6

1

wodoutrwalone

3

3

3

3

3

do kontaktu z żywnością

3

3

3

3

3

posiada atest PZH

3

3

3

3

3

struktura papieru

rozwiązanie systemowe
polecany dozownik

3
MT016-10 / MT016-2

MT043-10 / MT043-2

3

3

MT049-10/MT049-2

gwarancja (lata)
produkt ekologiczny
kolory
indeks

super biały
MT013

3
biały

MT015

3
super biały

MT008

super biały
MT050

niebieski
MT048

poziom cenowy
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Pakowane pojedynczo lub zbiorczo, o różnym stopniu chłonności. Najlepszym sposobem
na zwiększenie higieny użytkowania jest dobór odpowiedniego dozownika do ręczników

RĘCZNIKI W ROLI

EKO

Znajdź nas online na
www.markowebiuro.pl

CLASSIC SYSTEM TOWEL M2 MAXI PLUS

PREMIUM

MAXI

KUCHENNE

KOLOS JUNIOR

Higieniczny i bardzo chłonny

Nie rozrywa się, nie roluje

Wysokiej jakości

Nie rozrywa się, nie roluje

Idealny do kuchni

Idealny do kuchni

materiał

makulatura

celuloza

celuloza

celuloza

celuloza

celuloza

warstwy (g/m2)

2x22

2x18

2x18

2x18

2x18

2x18

szerokość listka (mm)

210

220

220

220

225

210

długość listka (mm)

200

200

200

210

190

ilość listków (szt.)

500

50

300

długość roli (m)

160

100

10

60

9,25

60

średnica roli (cm)

19

22,5

10

14

11,2

16,5

ilość w opakowaniu (szt.)

6

1

2

1

2

1

wodoutrwalone

3

3

3

gofrowany

gofrowany

3

3

struktura papieru
do kontaktu z żywnością

3

posiada atest PZH

3

rozwiązanie systemowe

3

polecany dozownik

MT049-10/MT049-2

gwarancja (lata)
produkt ekologiczny

28

pawie oko

pawie oko

3

3

3

1

1

1

3

kolory

biały

indeks

MT018

poziom cenowy

pawie oko

biały

EM1038

biały

EM1036

biały

EM1037

biały

PB442

biały

PB618

Pakowane pojedynczo lub zbiorczo, o różnym stopniu chłonności. Najlepszym sposobem
na zwiększenie higieny użytkowania jest dobór odpowiedniego dozownika do ręczników

RĘCZNIKI W ROLI

Znajdź nas online na
www.markowebiuro.pl

KOLOS

MAX

MAXI

MINI CELULOZA

MINI MAKULATURA

JUMBO

Idealny do kuchni

Ręcznik ekonomiczny

Ręcznik ekonomiczny

Ręcznik ekonomiczny

Ręcznik ekonomiczny

Idealny do użyteczności publicznej

celuloza

celuloza

makulatura

celuloza

makulatura

makulatura

warstwy (g/m )

2x18

2x18

2x18

2x18

2x18

szerokość listka (mm)

210

190

190

190

190

długość listka (mm)

190

190

190

190

190

długość roli (m)

100

120

120

50

50

130

średnica roli (cm)

20,5

19

19

13

13

19

ilość w opakowaniu (szt.)

1

6

6

12

12

1

struktura papieru

gofrowany

gofrowany

gofrowany

gofrowany

gofrowany

do kontaktu z żywnością

3

3

3

3

3

posiada atest PZH

3

3

3

3

3

materiał
2

ilość listków (szt.)

wodoutrwalone

rozwiązanie systemowe
polecany dozownik
gwarancja (lata)
produkt ekologiczny
kolory

indeks

biały

PB619

biały

PB443

biały

PB444

biały

PB963

biały

PB487

zielony

JAR001

poziom cenowy
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Najpopularniejszy sposób na zachowanie higieny w przedsiębiorstwie.
Ręczniki przeznaczone do automatycznych dozowników pozwalają znacznie zmniejszyć koszty

RĘCZNIKI ZZ

EKO

Znajdź nas online na
www.markowebiuro.pl

EKO

PLUS

CLASSIC

BASIC

OFFICE PRODUCTS

OFFICE PRODUCTS

Handy Pack – wygodne opakowanie
z ergonomiczną rączką

Handy Pack – wygodne opakowanie
z ergonomiczną rączką

Handy Pack – wygodne opakowanie
z ergonomiczną rączką

100% celulozy

Dobra chłonność

celuloza

makulatura

makulatura

celuloza

makulatura

warstwy (g/m )

2x18

2x18

2x16

2x18g

1x36g

szerokość listka (mm)

230

230

230

230

230

długość listka (mm)

224

224

224

250

230

ilość listków w zgrzewce (szt.)

200

200

200

150

200

ilość zgrzewek w opakowaniu (szt.) 20

20

20

20

20

wodoutrwalone

3

3

3

struktura papieru

wytłaczany

wytłaczany

wytłaczany

do kontaktu z żywnością

3

3

3

posiada atest PZH

3

3

3

opakowanie Handy Pack

3

3

3

zastosowanie

odpowiedni do miejsc o niskim i średnim
natężeniu ruchu

automatyczne dozowanie po jednym
listku, co pozwala zmniejszyć zużycie

automatyczne podawanie po jednym
listku, co pozwala zmniejszyć zużycie

polecany dozownik

MT012/MT012-2

MT012/MT012-2

MT012/MT012-2

produkt ekologiczny

3

3

3

materiał
2

kolory

indeks
poziom cenowy
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EKO

super biały

MT035

biały

MT036

naturalny

MT037

gofrowany

3

3

do wycierania wody

do wycierania wody

biały

PB488

biały

PB715

Najpopularniejszy sposób na zachowanie higieny w przedsiębiorstwie.
Ręczniki przeznaczone do automatycznych dozowników pozwalają znacznie zmniejszyć koszty

RĘCZNIKI ZZ

Znajdź nas online na
www.markowebiuro.pl

OFFICE PRODUCTS EKONOMICZNY

OFFICE PRODUCTS EKONOMICZNY

VELVET PROFESSIONAL

VELVET PROFESSIONAL

Wymiar listka 23x25 cm

Podwyższona gramatura listka do 36 g/m2

Linia biznesowa marki VELVET

Linia biznesowa marki VELVET

makulatura

makulatura

warstwy (g/m )

1x25g

1x36

2x

2x

szerokość listka (mm)

230

230

250

250

długość listka (mm)

250

230

230

230

ilość listków w zgrzewce (szt.)

200

200

150

150

ilość zgrzewek w opakowaniu (szt.)

20

20

20

20

gofrowany

gofrowany

3

3

do wycierania wody

do wycierania wody

do wycierania wody

do wycierania wody

materiał
2

celuloza

wodoutrwalone
struktura papieru
do kontaktu z żywnością
posiada atest PZH
opakowanie Handy Pack
zastosowanie
polecany dozownik
produkt ekologiczny
kolory

indeks

biały

PB445

szary

PB440-5

biały

SC764

biały

SC148

poziom cenowy
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Rękawice

RĘKAWICE FOLIOWE EMERSON
Z otworem do zawieszenia
• Przezroczyste rękawice jednorazowe • Dopuszczone do kontaktu z żywnością
• Rękawiczki doskonale chronią dłonie przed nieczystościami i podrażnieniami • Cienkie,
ale wytrzymałe, ułatwiają pracę • Pakowane po 100 sztuk w opakowanie foliowe

indeks

w opak.

EM1054

100 szt.

RĘKAWICE KUCHENNE ZAPACHOWE STELLA

RĘKAWICE LATEKSOWE MASTER

O zapachu lawendy

Pudrowane mączką kukurydzianą

• Wykonane ze specjalnej mieszanki lateksu i kauczuku naturalnego, co sprawia, że są
jedwabiście gładkie i przyjemne w dotyku • Wewnątrz posiadają miękką wyściółkę
bawełnianą, która zmniejsza potliwość dłoni • Powleczone specjalnym środkiem
powstrzymującym rozwój bakterii i grzybów (SANITIZED TM), co przedłuża ich żywotność
• 1 para w opakowaniu (2 sztuki)

indeks

rozmiar

rodzaj

w opak.

ST279-S
ST279-M
ST279-L

S
M
L

lawendowy
lawendowy
lawendowy

2 szt. (1 para)
2 szt. (1 para)
2 szt. (1 para)

RĘKAWICE NITRYLOWE DIAGNOSTYCZNE
RĘKAWICE WINYLOWE STELLA

Cecha wyróżniająca
• Rękawice diagnostyczne i ochronne • Nitrylowe • Bezpudrowe, niejałowe
• Do jednorazowego użycia • Środek ochrony osobistej, cat. I do minimalnego ryzyka
• Pasują na lewą i prawą dłoń • 100 sztuk w opakowaniu

32

indeks

rozmiar

IK088-S
IK088-M
IK088-L
IK088-XL

S
M
L
XL

Posiadają atest PZH
• Wykonane z wyjątkowo elastycznego, przeźroczystego i bezzapachowego tworzywa
winylowego • Polecane osobom uczulonym na lateks lub inne tego typu substancje
• Pasują na obie dłonie, doskonale przylegają • Idealnie chronią dłonie w trakcie
wykonywania szeregu prac domowych (sprzątanie, zmywanie, pielęgnacja zwierząt,
farbowanie włosów, itp.), prac remontowych, czy prac w ogrodzie • Posiadają rolowane
wykończenie, dzięki temu sąłatwe do założenia i do ściągnięcia • Nie są pudrowane –
nie brudzą rąk • Produkt jednorazowego użytku

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

indeks

rozmiar

IK019
IK020
IK021

S
M
L

Szczotki do szorowania

SZCZOTKA DO SZOROWANIA „ŻELAZKO” ANNA ZARADNA
Wyśmienicie sprawdzi się do szorowania mocno zabrudzonych powierzchni
• Kształt typu „żelazko” ułatwia czyszczenie szczelin i trudnodostępnych miejsc • Posiada
syntetyczne włosie i plastikową oprawę • Uchwyt o wyprofilowanym kształcie ułatwia
trzymanie szczotki w ręku

kolor
niebieski
niebieski
niebieski
niebieski

indeks

rozmiar

ST137

23x9,5 cm przezroczysty

kolor

w opak.

indeks

rozmiar

10 szt (5 par)

ST284

6,5x15,2x7,5 cm

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

kolor
mix kolorów

Szczotki do WC

Ścierki
SZCZOTKA DO WC MIX KOLORÓW
Wykonana z plastiku i syntetycznego, twardego włosia

SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA WC ANNA ZARADNA

• Zestaw do czyszczenia WC składający się ze szczotki i ociekacza
• Mix kolorów

Wykonana z plastiku i syntetycznego, twardego włosia

Przed użyciem należy zmoczyć
• Znakomicie sprawdzą się jeśli trzeba szybko i efektywnie wyczyścić blat kuchenny,
armaturę łazienkową, glazurę, kuchenkę lub deskę rozdzielczą w samochodzie
• Są niesamowicie chłonne i bardzo wytrzymałe • Wielokrotnego użytku • Wykonane
z włókien celulozowych, dzięki czemu są odporne na ścieranie i rozerwanie

• Zestaw do czyszczenia WC sześciokąt • Zawiera tradycyjną szczotkę do czyszczenia
toalety i muszli klozetowej • Mix kolorów

indeks

kolor

ST147

mix kolorów

ŚCIERKI GĄBCZASTE ANNA ZARADNA

indeks

indeks

rozmiar

LM013

ST154

15,6x15,6 cm 3 szt.

w opak.

kolor
mix kolorów

ŚCIERECZKI NA ROLCE KUCHENNE STELLA
Wielokrotnego użytku, można prać je w pralce

ŚCIERECZKI NA ROLCE DWUSTRONNE
DO SILNYCH ZABRUDZEŃ STELLA
Dwustronne – do polerowania i do silnych zabrudzeń

indeks
PB508-MIX

kolor
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

• Praktyczne, miękkie i delikatne ściereczki kuchenne na rolce • Są przydatne
do polerowania gładkich powierzchni • Idealnie nadają się do wycierania i mycia armatury
kuchennej, stołów i blatów, glazury, naczyń, itp. • Świetnie sprawdzą się do osuszania
owoców, warzyw, mięsa • Nie rwą się i nie pozostawiają kłaczków na osuszanej żywności
• Bardzo chłonne • Do użycia zarówno na sucho, jak i na mokro • Mogą pełnić rolę
ręcznika kuchennego

• Praktyczne, miękkie i delikatne ściereczki na rolce do silnych
zabrudzeń • Dwustronne – gładka strona służy do polerowania,
a druga nakrapiana – do usuwania silnych zabrudzeń • Gumowe
kropeczki pozwalają usunąć nawet najtrudniejsze zabrudzenia,
jednocześnie w trakcie polerowania powierzchni gładką
stroną nakrapianie znacząco ułatwia trzymanie ściereczki
• Unikalna struktura włókien gwarantuje doskonałą chłonność
i ponadprzeciętną wytrzymałość • Nie pylą, nie zostawiają
włókien, nie rysują czyszczonych powierzchni • Nie rwą się i nie
pozostawiają kłaczków na osuszanej żywności • Bardzo chłonne
• Do użycia zarówno na sucho, jak i na mokro • Nawinięte na rolce,
co pozwala na oderwanie odpowiedniej ilości „listków” • Perforacja
pozwala na szybkie i łatwe oderwanie pojedynczej ściereczki
• Są wielokrotnego użytku, można prać je w pralce

indeks

rozmiar

rodzaj

w opak.

ST285

25x36 cm

wzorki

35 szt.

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

indeks

rozmiar

w opak.

rodzaj

ST287
ST288
ST289

25x35 cm
25x30 cm
36x25 cm

40 szt.
40 szt.
50 szt.

w kwiatki
biały
wzorki
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ŚCIERKI UNIWERSALNE ANNA ZARADNA

ŚCIERECZKI NAWILŻANE PRESTO
• Przeznaczone do szybkiego i skutecznego czyszczenia • Skutecznie usuwają zabrudzenia
• Wygodne w użyciu • Nie wymagają spłukiwania

ŚCIERECZKI NAWILŻANE ANNA ZARADNA
Nawilżane
• Przeznaczone do codziennej pielęgnacji i czyszczenia

indeks

rozmiar

w opak.

rodzaj

ST290
ST291
ST059
ST503

22x18 cm
22x18 cm
12x16 cm
12x14 cm

30 szt
40 szt
20 saszetek
30 saszetek

do mebli
do szyb i luster
do obuwia i wyrobów ze skóry
do okularów

kolor
biały
biały
biały
biały

indeks

przeznaczenie

w opak.

indeks

przeznaczenie

w opak.

PB634
PB635
PB637
PB641

do kuchni
do łazienek
do mebli drewnianych
do podłóg

72 szt.
72 szt.
72 szt.
16 szt.

PB643
PB639
PB636

do szyb i luster
do toalet
uniwersalne

30 szt.
48 szt.
72 szt.

ŚCIERKA UNIWERSALNA OFFICE PRODUCTS
ŚCIERECZKI UNIWERSALNE „JAK BAWEŁNA”
ANNA ZARADNA
Miękkie, delikatne i przyjemne w dotyku
• Przeznaczone do czyszczenia i polerowania róźnego rodzaju powierzchni • Wyjątkowa
chłonność sprawia, że są idealne do czyszczenia bez smug i zacieków niemal każdej
powierzchni: mebli, stołów i blatów kuchennych, armatury kuchennej i łazienkowej, szyb
i naczyń szklanych, glazury, umywalek i zlewozmywaków

34

indeks

rozmiar

w opak.

ST286

41x38 cm

5 szt.

kolor
mix kolorów

Trwała ścierka do użytku na sucho i na mokro

Mogą być używane zarówno na mokro, jak i na sucho
• Do czyszczenia mebli, stołów i blatów kuchennych, a także do mycia armatury
łazienkowej, zlewozmywaków, kuchenek czy glazury • Przeznaczone do czyszczenia
wszystkich zabrudzeń, usuwania kurzu i polerowania czyszczonych powierzchni
• Są niezwykle trwałe, chłonne i przyjemne w dotyku

indeks

rozmiar

w opak.

SC1079
ST102

32x38 cm
50x36 cm

5 szt.
10 szt.

kolor

ŚCIERKA UNIWERSALNA
OFFICE PRODUCTS Z MIKROFIBRY

• 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

Nie zostawia smug ani zacieków

indeks

indeks

PB503-MIX

kolor
mix kolorów

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

mix kolorów
wzorki

• 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 łazienkowej, 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

PB506-MIX

kolor
mix kolorów

ŚCIERKA MORANA SUPER DUŻA MEGA PACK

ŚCIERKA MORANA SUPER

indeks

ŚCIERKI UNIWERSALNE MORANA
Ścierki, które aktywnie zwalczają bakterie
• Zawsze czyste i świeże
• Z łatwością usuwają każdy brud
• Delikatne i miłe dla rąk
• Do wielokrotnego użytku
• Prać w temperaturze 90°C

IK063

kolor

rozmiar

mix kolorów 51x34 cm

grubość

szt. w opak.

indeks

80 g/m2

20

IK034

kolor

rozmiar

mix kolorów 51x34 cm

grubość

szt. w opak.

80 g/m2

3+1

ŚCIERKA MORANA SUPER DUŻA EXTRA PACK

ŚCIERKA MORANA SUPER MEDIUM

ŚCIERKA MORANA SUPER MAXI PACZKA

indeks
IK097

kolor

rozmiar

mix kolorów 51x34 cm

grubość

szt. w opak.

indeks

80 g/m2

40

IK045

kolor

rozmiar

mix kolorów 36x34 cm

grubość

szt. w opak.

indeks

80 g/m2

3+1

IK062

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

kolor

rozmiar

mix kolorów 51x34 cm

grubość

szt. w opak.

80 g/m2

10+2
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ŚCIERECZKA Z MIKROFAZY KOLOR MIX
ŚCIERKI UNIWERSALNE O ZAPACHU LAWENDY STELLA
Idealne do wycierania kurzu i polerowania
• Wyjątkowo trwałe, chłonne, miękkie i przyjemne w dotyku • Do czyszczenia
i polerowania mebli, stołów i blatów kuchennych, sprzętu komputerowego i RTV, wnętrza
samochodu, itp. • Zapach lawendowy

indeks

rozmiar

w opak.

zapach

ST121

38x34 cm

3 szt.

lawendowy

ŚCIERECZKI Z MIKROFIBRY STELLA

ŚCIERECZKI Z MIKROFIBRY ANNA ZARADNA
Można używać na sucho i mokro
• Ściereczki wykonane z ultra cienkich włókien, dzięki którym łatwo usunąć kurz
z czyszczonych powierzchni i wypolerować je bez użycia detergentów

indeks

rozmiar

rodzaj

ST270-7
ST208
ST271-4
ST272-5
ST273
ST181
ST203-6

32x32 cm
32x32 cm
60x50 cm
30x40 cm
16x17 cm
32x32 cm
70x40 cm

do kurzu
do okien
do podłogi
do polerowania
dwustronna
uniwersalna
ręcznik kuchenny

kolor
pomarańczowy
żółty
zielony
szary
wzorki
niebieski
żółty

Środki do dezynfekcji

• Doskonale czyszczą nawet najmniejsze i trudno dostępne szczeliny • Są niezwykle
miękkie, puszyste i chłonne • Skuteczne nawet bez użycia detergentów, co czyni je
doskonałymi dla alergików i osób nadwrażliwych na chemię • Ściereczki zaopatrzone
w zawieszkę z opisem konserwacji • Wykonanane z wyjątkowo chłonnej i trwałej mikrofibry

• 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 30x30 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
MED033-1
MED033-3

kolor

indeks

niebieski
czerwony

• Specjalny płyn do dezynfekcji pomieszczeń, ścian, poczekalni, ciągów komunikacyjnych
biur, pomieszczeń magazynowych, recepcji, placówek służby zdrowia, środków
transportu oraz klamek i poręczy • Sposób użycia: do mycia i dezynfekcji stosować płyn
nierozcieńczony • Myć mechanicznie lub ręcznie • Po zakończeniu dezynfekcji nie jest
konieczne przeprowadzenie dodatkowej wentylacji pomieszczeń

• Gotowy do użycia płyn do mycia i dezynfekcji
powierzchni zmywalnych mających kontakt z żywnością
• Przeznaczony do mycia wszelkich blatów, stołów,
urządzeń kuchennych, pojemników, wnętrz urządzeń
chłodniczych itp. • Dzięki zawartości aktywnych
NANO cząsteczek preparat niszczy bakterie, grzyby
oraz zarodniki • Doskonale nadaje się do codziennej
i okresowej dezynfekcj • Pojemność 1 l
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rodzaj

rozmiar

indeks

rodzaj

rozmiar

do łazienki
do kuchni
do szyb i luster
do mebli i sprzętu RTV
do podłogi, dwustronna

35x35 cm
35x35 cm
35x35 cm
30x35 cm
60x50 cm

ST502
ST501

do naczyń
do okularów
do ekranów
plazmowych i LCD,
antystatyczna

35x55 cm
18x15 cm

ST128

30x40 cm

zielony
żółty

PŁYN DO DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ NA BAZIE ALKOHOLU
(70%) NEXXT

Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót
produktem biobójczym nr 4103/10

ST209
ST011
ST012
ST013
ST130

kolor

Na bazie alkoholu – 70%

PŁYN DO DEZYNFEKCJI BLATÓW
CLINEX NANO PROTECT SILVER TABLE

indeks

MED033-4
MED033-6

indeks

indeks

rodzaj

EM1067-500ML 0,5 l
EM1067-4L
4l

PB1232

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK VELODES SOFT
Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

PŁYN DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI
MERIDA ANTYVIRUS LIQUID
Do powierzchni przeznaczonych do kontaktu
z żywnością
• Środek o działaniu wirusobójczym i bakteriobójczym, do ogólnej
dezynfekcji powierzchni czystych niemających kontaktu
z żywnością oraz powierzchni przeznaczonych do kontaktu
z żywnością
• Preparat nanieść na dezynfekowaną powierzchnię
• Nie spłukiwać
• Nie wycierać
• Stosować w koncentracie

indeks

pojemność

ME298

500 ml

• 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

indeks

pojemność

MED068 500 ml
MED021 250 ml

Mydła antybakteryjne
znajdziesz pod hasłem
„Mydła w płynie” na str. 22

Spektrum

Normy wg. EN 14885 Doza I czas

Bakterie (w tym MRSA)
Grzyby (C. albicans)
Prątki gruźlicy (M. terrae)
Wirusy osłonkowe (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV,
Ebola, wirus grypy, Herpes simplex)
Wirus Rota

EN 13727
EN 1275
EN 14348

30 sek.
30 sek.
30 sek.

EN 14476

30 sek.

EN 14476

45 sek.

PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK MERIDA POLANA DDR+

ŻEL DO DEZYNFEKCJI RĄK MERIDA

Bez konieczności spłukiwania
• Gotowy do użycia alkoholowy preparat zawierający mieszaninę trzech substancji
czynnych (etanol, izopropanol i fenoksyetanol), skutecznych w walce z grzybami,
bakteriami i wirusami
• Przebadany dermatologicznie
• Higieniczna dezynfekcja w 30 sekund
• Działa na bakterie, grzyby, wirusy, w tym koronawirusy
• Łagodne dla skóry pH
• Zawiera glicerynę – nawilża i pielęgnuje dłonie

Bez użycia wody
• Działa wirusobójczo i bakteriobójczo • Zawiera substancje
nawilżające zapobiegające wysuszaniu rąk • Dobrze tolerowany
przez skórę nawet przy częstym stosowaniu • Zapewnia
uczucie świeżości • Idealny dla osób poszukujących produktu
dezynfekującego o przyjemnym zapachu i konsystencji innej
niż płyn
Sposób użycia:
Stosować w postaci nierozcieńczonej, nanosić na suche dłonie,
dokładnie rozprowadzić, również między palcami, pozostawić
do wchłonięcia, nie spłukiwać

Sposób użycia:
W umyte i wysuszone dłonie wetrzeć
przez 30 sekund około 3 ml płynu,
nie spłukiwać, nie wycierać

indeks

pojemność rodzaj

ME292
ME293
ME294

700 ml
300 ml
100 ml

jednorazowy wkład
z pompką
z atomizerem

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

indeks

pojemność

ME295

300 ml
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ŻEL DO RĄK O DZIAŁANIU ANTYBAKTERYJNYM NEXXT
Bez użycia wody i mydła

PŁYN DEZYNFEKUJACY DO RĄK NEXXT
Bez użycia wody
• Płyn dezynfekujący na bazie etanolu przeznaczony do stosowania w sytuacjach
i miejscach wymagających zwiększonych środków ostrożności w zakresie higieny do rąk,
bez użycia wody • Zawiera etanol 75g/100g, d-limonene, Linalol

• Szybko i skutecznie czyści dłonie, bez użycia wody i mydła
• Produkt przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk
• Zawiera kwas mlekowy, który posiada działanie
antybakteryjne jak i nawilżające, dzięki czemu
nie wysusza dłoni nawet przy częstym stosowaniu

Środki do ekspresów
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

indeks

rodzaj

indeks

rodzaj

indeks

rodzaj

EM1068

0,5 l

EM1071

0,5 l

EM487

250 ml

Środki do komputerów

Środki do fug
PŁYN DO CZYSZCZENIA FUG NEXXT
Profesjonalne środki czystości

PŁYN DO FUG MC 260 FUGA CLEAN
Silnie działający preparat do gruntownego czyszczenia
fug podłogowych i ściennych

38

• 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

• 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

pojemność

APL11827

250 ml

indeks

pojemność

indeks

rodzaj

MED008

500 ml

EM431

1l

• 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

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

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

QUALITY
GUARANTEE
100%

QUALITY
GUARANTEE
100%

PŁYN CZYSZCZĄCY DO EKRANÓW LCD NEXXT
PŁYN CZYSZCZĄCY DO EKRANÓW TFT/LCD/
LED I KLAWIATUR Q-CONNECT

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

Nie zawiera alkoholu, nie jest łatwopalny
• Dedykowany m.in. do ekranów monitorów TFT/LCD/LED,
laptopów, skanerów, tabletów, klawiatur, także filtrów na monitory
• Antystatyczny • Pojemność 250 ml

indeks

ilość

PB039

100 szt.

CHUSTECZKI CZYSZCZĄCE DO EKRANÓW Q-CONNECT
W TUBIE
Nie zawierają alkoholu, nie są łatwopalne
indeks

pojemność

EM483

500 ml

• Dedykowane do powierzchni szklanych ekranów, powierzchni z tworzyw sztucznych
i filtrów ekranowych, monitorów TFT/LCD/LED • Antystatyczne i szybkoschnące
• Kolor biały

indeks

pojemność

PB038

250 ml

Środki do kuchni
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

ŁATWOPALNE!

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

indeks

pojemność

KW546

400 ml

SPRĘŻONE POWIETRZE YELLOW ONE
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

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

indeks

pojemność

EM205
EM221

1l
5l
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Środki do łazienki

PŁYN/PIANKA DO ŁAZIENKI NEXXT

Środki do mebli i blatów

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

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

indeks

pojemność

MED015

750 ml

indeks

pojemność

PB781
PB782

1l
5l

PŁYN DO MEBLI CLINEX DELOS MAT
Działanie myjące, odtłuszczające i antystatyczne
indeks

rodzaj

EM234
EM269

1l
5l

• 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 DEZYNFEKCJI BLATÓW
CLINEX NANO PROTECT SILVER TABLE
Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót
produktem biobójczym nr 4103/10

indeks

pojemność

PB783
PB784

1l
5l

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
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indeks

pojemność

PB785

1l

• Gotowy do użycia płyn do mycia i dezynfekcji
powierzchni zmywalnych mających kontakt z żywnością
• Przeznaczony do mycia wszelkich blatów, stołów,
urządzeń kuchennych, pojemników, wnętrz urządzeń
chłodniczych itp. • Dzięki zawartości aktywnych
NANO cząsteczek preparat niszczy bakterie, grzyby
oraz zarodniki • Doskonale nadaje się do codziennej
i okresowej dezynfekcj • Pojemność 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
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indeks
PB1232

SPRAY DO MEBLI PRZECIW KURZOWI PRONTO

PŁYN DO MEBLI MC 211 OFFICE FOAM

PŁYN DO MEBLI MC 230 WOOD CLEAN

Gotowy do użycia preparat do mycia mebli, urządzeń biurowych, blatów,
ścian, glazury, szyb i in.

Mleczko do czyszczenia i pielęgnacji mebli drewnianych i laminowanych

• 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

pojemność

MED024

500 ml

Środki do mycia naczyń

• 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

MED014

500 ml

PŁYN DO NACZYŃ LUDWIK

indeks

rodzaj

indeks

rodzaj

SC046
SC044

classic
jasmine multi surface

SC042
SC043

lime multi surface
original

PŁYN DO MYCIA NACZYŃ NEXXT

PŁYN DO NACZYŃ EKONOMICZNY

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

pojemność

SC857

mix

5l

indeks

rodzaj

rodzaj

pojemność

indeks

rodzaj

rodzaj

pojemność

SC108
SC106
SC110
SC111

Ludwik
Ludwik
Ludwik
Ludwik

cytryna
mięta
brzoskwinia
cytryna

450 ml
450 ml
900 ml
900 ml

SC109
SC117
SC103

Ludwik
Ludwik
Ludwik

mięta
grapefruit
mięta

900 ml
900 ml
5l
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indeks

rodzaj

EM305
EM306

1l
5l
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PŁYN DO MYCIA NACZYŃ PUR

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

indeks

rodzaj

MED038-CYT
MED039-CYT

cytrynowy
cytrynowy

1l
5l

MED038-MIĘ miętowy
MED039-MIĘT miętowy

pojemność
1l
5l

Środki do odtłuszczania

indeks

rodzaj

pojemność

SC1221
SC1127
SC839
SC1222

Balsam Aloes
Calcium Dłonie i Paznokcie
3xAction Jabłko
3xAction Cytryna

900 ml
900 ml
900 ml
900 ml

PŁYN ODTŁUSZCZAJĄCY MEGLIO SPRAY
Usuwa większość tłustych plam

PŁYN DO MYCIA GRILLI I PIEKARNIKÓW CLINEX
PŁYN DO TŁUSTYCH ZBRUDZEŃ
CLINEX FAST GAST
Posiada przyjemny, świeży zapach
• Gotowy do użycia preparat do usuwania wszelkiego
typu tłustych i olejowych zabrudzeń • Dzięki zdolności
do emulgowania tłuszczu, rozpuszcza silne i uporczywe
zabrudzenia olejowo tłuszczowe, przypalone resztki jedzenia
nie pozostawiając przy tym smug i zacieków na czyszczonych
powierzchniach • Zastosowanie spryskiwacza sprawia,
że środek jest prosty w użyciu, gwarantując jednocześnie
precyzję dozowania i dotarcie do trudnodostępnych miejsc
• Pojemność 1 l
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Świetny do mycia szyb kominkowych

• 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

• 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!

indeks

pojemność

indeks

pojemność

indeks

PB1231

1l

PB793

1l

SC2531
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Środki do podłóg
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

PŁYN/PIANKA DO CZYSZCZENIA GRILLA NEXXT

PŁYN DO MYCIA DREWNIANYCH PODŁÓG I PANELI

Profesjonalne środki czystości

Zawiera polimer, który skraca czas wysychania i zwiększa zdolność
pochłaniania brudu

• 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

indeks

pojemność

indeks

rodzaj

MED005

500 ml

EM400

1l

PŁYN DO PODŁÓG MC 110 FLOOR CLEAN

indeks

pojemność

PB1228
PB1229

1l
5l

PŁYN DO PODŁÓG MC 112 SHINE FLOOR

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

• Skoncentrowany płyn do mycia i pielęgnacji podłóg wodoodpornych,
zarówno drewnianych jak i laminowanych • Nie pozostawia na mytej
posadzce smug i zacieków • Pogłębia naturalny kolor
• Umytym powierzchniom nadaje delikatny połysk
• Nie nawarstwia się

Preparat do pielęgnacji i nabłyszczania podłóg i innych powierzchni

indeks

rodzaj

pojemność

MED001-EGZ
MED001-POM
MED001-LES
MED052-EGZ
MED052-LES
MED052-POM

owoce egzotyczne
pomarańcza
owoce leśne
owoce egzotyczne
owoce leśne
pomarańczowy

1l
1l
1l
5l
5l
5l
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• 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

1l
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PŁYN DO PODŁÓG MG 130 STRONG CLEAN

PŁYN DO PODŁÓG N 200 BRUD CLEAN

PŁYN DO PODŁÓG MC 113 PANEL CLEAN

Wysokoalkaliczny preparat do gruntowego czyszczenia podłóg

Alkaliczny środek do czyszczenia podłóg w halach, warsztatach i obiektach
przemysłowych

Preparat do codziennego mycia paneli i podłóg z lakierowanego drewna

• 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 • 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

indeks

pojemność

MED013
1l
MED013-5L 5 l

indeks

pojemność

MED011-1L
MED011-5L

1l
5l

PŁYN DO PODŁÓG MG 160 GRES CLEAN

PŁYN DO PODŁÓG NEXXT

Koncentrat do doczyszczania i usuwania soli z podłóg z gresu, kamienia
naturalnego i sztucznego, płytek ceramicznych oraz innych powierzchni
odpornych na działanie kwasów

Profesjonalne środki czystości

• 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

44

• 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

• 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
EM284

1l
5l

• 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

indeks

pojemność

MED016

1l

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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Środki do stali nierdzewnej
Środki do spryskiwaczy
PŁYN DO SPRYSKIWACZY SAMOCHODOWYCH
Skład zgodny z obecnymi przepisami

PŁYN DO STALI NIERDZEWNEJ MC 240 STEEL CLEAN
PŁYN DO STALI NIERDZEWNEJ CZYSZCZĄCONABŁYSZCZAJĄCY CLINEX SHINE STEEL
Nie pozostawia na czyszczonej powierzchni tłustych plam, smug
• Preparat do czyszczenia i konserwacji powierzchni ze stali szlachetnej • Nadaje się
do pielęgnacji szafek, zmywarek, lad chłodniczych, blaszanych obić drzwi, wind i innych
urządzeń ze stali szlachetnej • Charakteryzuje się łatwością rozprowadzania, bardzo
krótkim czasem odparowywania • Ujednolica czyszczoną powierzchnię, nadając jej połysk,
konserwuje i chroni przed ponownym zabrudzeniem
• Preparatu nie należy stosować do powierzchni mających
bezpośredni kontakt z żywnością • Preparat szczególnie
polecany jest do czyszczenia zewnętrznej oraz wewnętrznej
zabudowy wind, balustrad, parapetów, klamek, gzymsów,
podestów, listew ochronnych, urządzeń oraz mebli
ze stali nierdzewnej • Pojemność 650 ml

indeks

rodzaj

SC805
SC692

letni
zimowy

indeks

pojemność

PB958

650 ml

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

MED007

500 ml

Środki do szorowania
MLECZKO CIF

MLECZKO YPLON 500 ML

PASTA BHP VAN SOLVIK

Czyści delikatnie, nie rysuje powierzchni

Ekonomiczne mleczko czyszczące

Idealna do usuwania uporczywych zabrudzeń rąk

• Uniwersalne mleczko do czyszczenia uporczywych zabrudzeń

• Do armatury łazienkowej, glazury, kuchenek, naczyń, podłóg i powierzchni ze stali

• Doskonale usuwa uporczywe zabrudzenia • Delikatna dla rąk • Neutralne pH • Zawiera
składniki nawilżające • Ekonomiczna w użyciu • Ulega biodegradacji • Testowana
dermatologicznie

indeks

rodzaj

indeks

rodzaj

SC015
SC203

blue fresh
lemon

SC915
SC916

Mydlana 500 g
Ścierna 500 g

indeks

rodzaj

pojemność

SC014
SC010
SC806
SC919

Cream
Cream Lemon
Cream
Cream Lemon

500 ml
500 ml
700 ml
700 ml

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl
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Środki do szyb i okien
PŁYN DO SZYB CLIN
Idealna czystość bez polerowania
• Gwarantuje idealną czystość i połysk bez polerowania • Zawarty w produktach Clin
alkohol przyspiesza wysychanie, dzięki czemu nie pozostawia smug na czyszczonych
powierzchniach • Opakowanie z pompką

indeks

pojemność

PB777

650 ml

rodzaj

pojemność

indeks

rodzaj

pojemność

Antypara
Apple
Citrus
Ocet winny

500 ml
500 ml
500 ml
500 ml

SC2074
SC2075
LM014

Antypara
Citrus
Apple

zapas 500 ml
zapas 500 ml
zapas 500 ml

1l
5l

Posiada działanie odtłuszczające

• 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

• 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

PŁYN DO SZYB I LUSTER NEXXT

PŁYN DO SZYB WINDOW PLUS

Nie wymaga mycia wstępnego

SC936
SC2073
SC937
SC1401

pojemność

PB779
PB780

PŁYN DO SZYB CLINEX GLASS

PŁYN-PIANKA DO SZYB CLINEX GLASS FOAM
indeks

indeks

Profesjonalne środki czystości

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

pojemność

MED006
500 ml
MED054-5L 5 l
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• 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

rodzaj

EM314
EM317

1l
5l

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

indeks

rodzaj

LM006
LM026

niebieski z amoniakiem 0,75 l
zielony z octem
0,75 l

pojemność

Środki do tablic

Środki do udrażniania rur
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

APL300

250 ml

PŁYN-SPRAY DO TABLIC SUCHOŚCIERALNYCH APLI

indeks

rodzaj

Czyści wszelkie markery do tablic suchościeralnych

LM042
SC2077

granulki
żel

• 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 usuwania kleju

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%

indeks

pojemność

MED022

600 g

indeks

pojemność

PB1233

1l

Środki do WC

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

indeks

pojemność

PB772
PB773

1l
5l

PŁYN DO WC CLINEX W3 ACTIVE BIO
Bezpieczny dla każdego rodzaju powierzchni

indeks

pojemność

MED017

500 ml

• 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

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

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

pojemność

PB770
PB771

1l
5l

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

PŁYN DO WC MC 320 WC CLEAN

Preparat do codziennego mycia wszystkich powierzchni sanitarnych

Antybakteryjny żel do mycia i odkamieniania 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)

• 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
• 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) • Zapachy: jabłko

indeks
indeks

rodzaj pojemność

MED003-WIS

wiśnia

1l

pojemność

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

PŁYN DO WC MC 330 CHLOR CLEAN

PŁYNY DO WC

Preparat do czyszczenia i wybielania: muszli klozetowych, pisuarów,
wanien, umywalek, brodzików, zlewów, odpływów, koszy i pojemników
na odpady

Zabijają bakterie, wirusy i grzyby

• 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
5l
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PŁYN DO ŁAZIENKI MC 310 SANIT CLEAN

• Płyn czyszcząco-dezynfekujący

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

rodzaj

EM326
EM338

1l
5l
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indeks rodzaj

poj.

indeks rodzaj

poj.

SC056
SC057
SC055
SC666
SC060
SC061
SC059

750 ml
750 ml
750 ml
750 ml
1250 ml
1250 ml
1250 ml

SC659
LM124
SC938
SC939
SC2351
SC940
SC941

5l
5l
5 kg
5 kg
700 g
700 g
700 g

Domestos niebieski morski
Domestos żółty cytrusowy
Domestos zielony leśny
Domestos zero kamienia
Domestos Atlantic Fresh
Domestos Citrus Fresh
Domestos Pine

Domestos zielony leśny
Domestos Citrus Fresh
Tytan niebieski
Tytan zielony
Tytan fioletowy
Tytan niebieski
Tytan zielony

Środki uniwersalne
Środki do zmywarek

PŁYN UNIWERSALNY AJAX

PŁYN UNIWERSALNY CLINEX FLORAL
Zapobiega ponownemu przyleganiu kurzu i brudu

TABLETKI DO ZMYWARKI
SOMAT CLASSIC

• 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

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

indeks
SC1297

indeks

rodzaj

pojemność

SC675
SC811
SC904
SC030
SC680
SC2157

kwiat laguny
dzikie kwiaty
kwiat bzu
wiosenny bukiet
kwiatowy
olejki eteryczne lawenda i magnolia

1l
1l
1l
1l
5l
1l

indeks

rodzaj

pojemność

indeks

rodzaj

pojemność

PB794
PB795
PB796

Ocean
Ocean
Blush

1l
5l
1l

PB797
PB788
PB789

Blush
Citro
Citro

5l
1l
5l

PŁYN UNIWERSALNY MC 210 SURF CLEAN

PŁYN UNIWERSALNY BRUDPUR VOIGT VC242 1 L

PŁYN UNIWERSALNY EKONOMICZNY

Preparat do codziennego mycia wszelkich powierzchni zmywalnych: mebli,
okien, drzwi, ścian, podłóg i innych

Silny, skoncentrowany

Idealny do mycia podłóg

• 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

• Uniwersalne działanie polega na tym, że doskonale radzi sobie z usuwaniem różnego
rodzaju zabrudzeń i osadów
• Doskonale nadaje się do mycia podłóg

• 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

indeks

rodzaj

pojemność

MED002-CZE
MED002-ZH

czerwone owoce
zielona herbata

1l
1l

indeks
SC918
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indeks

rodzaj

pojemność

SC1081
SC1083
SC1080
SC1082
SC039

Cytrusowy
Kwiatowy
Zielone jabłko
Konwalia
Kwiatowy

1l
1l
1l
1l
5l
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WÓZEK DWUWIADERKOWY 2 X 17 L

Wiadra i wózki
WIADRO PLASTIKOWE Z WYCISKACZEM PREMIUM
ANNA ZARADNA
WIADRO PLASTIKOWE Z WYCISKACZEM ANNA ZARADNA
Wykonane z grubego i odpornego na zniszczenia plastiku
• Sprawdzi się do sprzątania na mokro z użyciem mopa • Jest praktyczne, gdyż posiada
wbudowany wyciskacz • Plastikowa rączka została dodatkowo wzmocniona przy
zaczepach do wiadra, więc jest to produkt wyjątkowo trwały
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indeks

pojemność kolor

ST295-1
ST030

10 l
14 l

Wyciskacz nie jest zamontowany na stałe
• Idealnie sprawdzi się do mycia i sprzątania na mokro z użyciem mopa • Posiada
specjalny „dziubek” na brzegu wiadra i uchwyty na dłonie, które ułatwiają opróżnianie
wiadra • Jest niezwykle lekkie, a przy tym wytrzymałe, gdyż jest wykonane z odpornego
na zniszczenia plastiku • Praktyczna podziałka ułatwiająca dozowanie wody • Posiada
wyprofilowaną rączkę zapewniającą wygodę w noszeniu nawet pełnego wiadra

indeks

pojemność kolor

ST294

14 l

niebieski

niebieski
czerwony

• 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: 65x45x72 cm
Waga 7,3 kg

indeks
MED035

WÓZEK DWUWIADERKOWY 2 X 17 L

WÓZEK JEDNOWIADERKOWY 20 L

WÓZEK DWUWIADERKOWY 2 X 23 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: 95x32x85 cm
Waga 7,3 kg

• 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: 40x27x46 cm. Waga 3,6 kg

• 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: 77x43x85 cm
Waga 7,1 kg

indeks

indeks

indeks

MED041

MED034

MED040
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WORKI NA ODPADY LDPE SUPERMOCNE
ANNA ZARADNA

Worki

Wykonane z regranulatu pochodzącego z recyklingu odpadów foliowych

WORKI NA ODPADY MEDYCZNE STELLA
WORKI DO SEGREGACJI ODPADÓW ANNA ZARADNA
Wykonane z regranulatu pochodzącego z recyklingu odpadów foliowych
• Nadają się do ponownego recyklingu • Wytrzymałe na obciążenia i przypadkowe
rozdarcia • Mają mocny zgrzew, co oznacza że nie przeciekają • Sprawdzą się w domu,
biurach, miejscach publicznych • Pasują do większości pojemników na odpady

Posiadają certyfikat PZH
• Przeznaczone na odpady medyczne, sanitarne • Do wykorzystania przez szpitale,
przychodnie, apteki, gabinety lekarskie • Posiadają tzw. boczny zgrzew dna
• Wykonane z folii LDPE

• Worki z folii LDPE • Bardziej odporne na rozerwanie • Posiadają tzw. prosty zgrzew
dna, dzięki któremu zwiększona jest użyteczna pojemność worka (po rozłożeniu)
• Nieprzezroczyste

EKO

EKO

indeks

pojemność rozmiar

ilość

rodzaj

ST195-14
ST195-6
ST195-1
ST195-4

120 l
120 l
120 l
120 l

10 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.

bio
metal i plastik
papier
szkło

110x70 cm
110x70 cm
110x70 cm
110x70 cm

kolor
brązowy
żółty
niebieski
zielony

indeks

pojemność rozmiar

ilość

ST044-3
ST045-3
ST263-3

35 l
60 l
120 l

20 szt.
20 szt.
20 szt.

55x50 cm
70x60 cm
105x70 cm

kolor
czerwony
czerwony
czerwony

indeks pojemność

rozmiar

ilość

ST202
ST204
ST522
ST207
ST144
ST183
ST004

60x49 cm
75x59 cm
70x60 cm
110x69 cm
110x70 cm
110x90 cm
130x104 cm

15 szt.
10 szt.
25 szt.
10 szt.
25 szt.
10 szt.
10 szt.

35 l
60 l
60 l
120 l
120 l
160 l
240 l

kolor
czarny
czarny
niebieski
czarny
niebieski
czarny
czarny

WORKI NA ODPADY LDPE MOCNE MASTER
Polska produkcja
• Duża wytrzymałość • Optymalna grubość • Wysoka jakość worków pozwalająca
na bezproblemowe użytkowanie • Prosty zgrzew zwiększający pojemność użyteczną
• Krótka rolka ułatwiająca użytkowanie i przechowywanie

PRODUKT

POLSKI

WORKI NA ŚMIECI MOCNE LDPE
Grubość folii od 18 mic
indeks

pojemność ilość

IK053
IK054
IK010
IK055
IK056
IK057
IK058
IK059

35 l
60 l
120 l
120 l
120 l
140 l
160 l
240 l

15 szt.
10 szt.
10 szt.
25 szt.
25 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.

kolor
czarny
czarny
czarny
czarny
niebieski
czarny
czarny
czarny

• Mocne worki na śmieci biurowe

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

indeks

pojemność drubość folii rozmiar

ilość

PB497
PB498

35 l
60 l

50 szt.
50 szt.

6,3 mic
6,5 mic

48x56 cm
58x70 cm

kolor
czarny
czarny
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indeks

pojemność grubość folii rozmiar

ilość

PB495
PB1220
PB496
PB1160
PB1221
PB532

35 l
35 l
60 l
60 l
120 l
240 l

15 szt.
50 szt.
10 szt.
20 szt.
25 szt.
10 szt.

18 mic
20 mic
19 mic
20 mic
28 mic
30 mic

49x56 cm
49x56 cm
57x70 cm
57x70 cm
69x109 cm
90x140 cm

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

WORKI NA ŚMIECI EKOLOGICZNE LDPE STELLA

WORKI NA ŚMIECI PREMIUM LDHD WIĄZANE

Służą do pakowania odpadów sanitarnych i śmieci

Grubość folii od 13 mic

• 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

• Worki na śmieci, wiązane

EKO

indeks pojemn. ilość

indeks

pojemność grubość folii rozmiar

ilość

PB947
PB494

120 l
160 l

10 szt.
10 szt.

24 mic
32 mic

66x109 cm
90x110 cm

kolor
czarny
czarny

35 l
60 l
120 l
120 l
160 l
240 l

kolor

15 szt.
10 szt.
10 szt.
25 szt.
10 szt.
5 szt.

rozmiar

czarny
czarny
czarny
niebieski
czarny
czarny

59x50 cm
72x60 cm
110x70 cm
110x70 cm
110x90 cm
148x128 cm

indeks

pojemność grubość folii rozmiar

ilość

PB501
PB502

35 l
60 l

20 szt
16 szt

13 mic
17 mic

50x65 cm
60x75 cm

kolor
niebieski
niebieski

WORKI NA ŚMIECI Z USZAMI STELLA

WORKI NA ŚMIECI PREMIUM LDHD Z TAŚMĄ

WORKI NA ŚMIECI SUPER MOCNE LDPE Z TAŚMĄ

Praktyczne uszy pozwalają na szybkie i higieniczne przenoszenie

Grubość folii 17 mic

Grubość folii od 25 mic

• Worki na śmieci z taśmą

• Super mocne worki na śmieci domowe z taśmą ułatwiającą opróżnianie kosza

• Worki na śmieci wykonane z regranulatu pochodzącego z recyklingu opadów foliowych
nadają się do ponownego recyklingu • Są wyjątkowo szczelne i odporne na rozerwania,
gdyż są wykonane z folii HDLD, która jest dwa razy grubsza od folii używanej do wyrobu
tradycyjnych worków HDPE • Mają mocny zgrzew typu gwiazda co oznacza, że nie
przeciekają i świetnie pasują do okrągłych koszy na śmieci • Praktyczne uszy pozwalają
na szybkie i higieniczne związanie worka oraz jego przenoszenie

indeks pojemn. ilość
ST537
ST152
ST538
ST539
ST536
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ST141
ST151
ST002
ST005
ST003
ST153

20 l
35 l
45 l
60 l
120 l

30 szt.
30 szt.
20 szt.
20 szt.
20 szt.

kolor
biały
turkusowy
zielony
granatowy
niebieski

rozmiar
56x44 cm
66x49 cm
74x55 cm
78x61 cm
122x70 cm

indeks

pojemność grubość folii rozmiar

ilość

PB499
PB500

35 l
60 l

15 szt
10 szt

17 mic
17 mic

50x57 cm
57x72 cm

kolor
niebieski
niebieski
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indeks

pojemność grubość folii rozmiar

ilość

PB936
PB937
PB938

35 l
60 l
120 l

15 szt.
10 szt.
10 szt.

25 mic
25 mic
45 mic

46x56 cm
57x72 cm
68x98 cm

kolor
czarny
czarny
czarny

Wyposażenie apteczek
GAZA VISCOPLAST
WORKI NA ŚMIECI Z TAŚMĄ ŚCIĄGAJĄCĄ
O ZAPACHU LAWENDY
Praktyczna taśma pozwala na szybkie i higieniczne zamknięcie worka

BANDAŻ VISCOPLAST

• Jałowa gaza opatrunkowa, 17-nitkowa • Sterylna, wyjaławiana radiacyjnie
• 100% bawełna • Do bezpośredniego opatrywania ran

• Opaski jednorazowego użytku
• Nie należy stosować bezpośrednio na rany

• Worki na śmieci wykonane z regranulatu pochodzącego z recyklingu opadów
foliowych nadają się do ponownego recyklingu • Wykonane z wyjątkowo mocnej folii
LDPE • Odporne na rozerwanie • Posiadają boczny zgrzew, dzięki któremu zwiększona
jest wytrzymałość worka • Szczelny zgrzew zapobiega przeciekaniu zawartości worka
do pojemnika • Praktyczna taśma pozwala na szybkie i higieniczne zamknięcie worka oraz
jego przenoszenie • Znakomicie sprawdzą się w domu, biurze, itp. • Pasują do większości
pojemników na odpady • Zapach lawendowy

indeks
indeks pojemn. ilość
ST140
ST541
ST542
ST540

35 l
60 l
90 l
120 l

15 szt.
10 szt.
10 szt.
10 szt.

kolor
lawendowy
lawendowy
lawendowy
lawendowy

rozmiar
57x52 cm
69x62 cm
90x65 cm
110x70 cm

GAZA – KOMPRESY GAZOWE VISCOPLAST
• Jałowe kompresy gazowe z gazy bawełnianej 17-nitkowej, 8 warstw • Sterylne,
wyjaławiane radiacyjnie • 100% bawełna • Bielone nadtlenkiem wodoru • Przeznaczone
do bezpośredniego opatrywania ran • 3 sztuki w opakowaniu

indeks
PB1130
PB1129

kolor
biały
biały

rodzaj
5x5 m
7,5x7,5 m

LEK081
PB524
PB525

kolor

rodzaj

biały
biały
biały

5 cm x 4 m
10 cm x 4 m
15 cm x 4 m

indeks
PB1131
PB1132

kolor
biały
biały

rodzaj
0,5 m2
1 m2

PLASTER DO CIĘCIA VISCOPLAST PRESTOVIS PLUS
SUPERMOCNY

PLASTRY VISCOPLAST WODOODPORNE

Hipoalergiczny

• Plastry z opatrunkiem na folii polietylenowej z mikroperforacją – wodoodporne
• Opatrunek o odpowiednio dobranych rozmiarach zapewnia, że brzegi plastra doskonale
przylegają do skóry, dzięki czemu stanowi on barierę dla wody • Idealne jako podręczny
zestaw na drobne, powierzchowne skaleczenia • Rozmiar 8 sztuk 72x19 mm, 4 sztuki
72x25 mm • 12 sztuk w opakowaniu

• Plaster z opatrunkiem na tkaninie z klejem akrylowym • Plaster wytrzymały mechanicznie
• Opatrunek włókninowy o wysokiej chłonności • Plaster o wysokiej przylepności
początkowej, nawet do wilgotności skóry – plaster natychmiast przykleja się do skóry
• Zabezpiecza przed zanieczyszczeniem i brudem • Warstwa przyranna opatrunku ma
powierzchnię, której struktura i właściwości zapobiegają przywieraniu do gojącej się rany

indeks
LEK021

kolor
biały

Hipoalergiczny klej akrylowy

rodzaj

indeks

8 cm x 1 m

LEK030
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kolor
beżowy
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Zestawy sprzątające
ZESTAW LENIUCH ANNA ZARADNA
PREPARAT DO CZYSZCZENIA RAN VISCOPLAST
Redukuje ból
• Zapobiega zakażeniom ran • Przyspiesza gojenie ran • Redukuje powstawanie blizn
• Redukuje powstawanie nieprzyjemnego zapachu • Przebadany dermatologicznie
• Bezbolesna aplikacja • Ułatwia usuwanie zaschniętych opatrunków
• Dobrze tolerowany, niedrażniący
• Nie hamuje ziarninowania i naskórkowania
• Chroni przed drobnoustrojami opornymi
na antybiotyki (MRSA*,VRE**,ESBL***)
• Pojemność 75 ml

indeks
LEK129

Zestaw złożony ze szczotki i szufelki

MIOTŁA DOMOWA ANNA ZARADNA
Tradycyjna miotła w komplecie z trzonkiem
• Sprawdzi się podczas codziennych domowych porządków, a także podczas prac
remontowo-budowlanych wewnątrz budynków • Włosie szczotki jest syntetyczne
i posiada rozszczepienie na końcach włókna, co poprawia skuteczność w zbieraniu
śmieci i kurzu • Dostępna w trzech wariantach kolorystycznych: czerwonym, niebieskim
i zielonym

indeks

rozmiar

ST274

30x115 cm

• Zaprojektowany po to, aby poprawić komfort sprzątania • Szufelka
posiada długi trzonek, dzięki któemu nie ma potrzeby schylania się
podczas zamiatania, nawet drobnych elementów • Zmiotka wykonana
z syntetycznego włosia w plastikowej oprawie, ze specjalnym
rozszczepieniem na końcach włókna, poprawiającym skuteczność
zamiatania kurzu, pyłu, zbierania śmieci • Szufelka zakończona
gumą, dzięki czemu dokładnie przylega do zamiatanej powierzchni
• Mix kolorów

kolor
czerwony
niebieski
zielony

indeks
ST296

ZESTAW SZUFELKA I ZMIOTKA LENIUCH KONEX
MIX KOLORÓW
ZESTAW ZMIOTKA Z SZUFELKĄ ANNA ZARADNA
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: 94x32x12 cm
• Kolor szary
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indeks

rodzaj

AL02984
SC407

szufelka na kiju + zmiotka
szufelka + zmiotka

indeks

Świetnie sprawdza się do zamiatania małych powierzchni
• Zmiotka posiada syntetyczne włosie, rozszczepione na końcach, więc bardzo dobrze
poradzi sobie z drobnymi elementami, kurzem, brudem i pyłem • Oprawa zmiotki
plastikowa • Szufelka ma gumową końcówkę, która zapewnia dokładne przyleganie
do czyszczonej powierzchni i poprawia elastyczność sprządania • Mix kolorów

indeks

MED031

ST299
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NOWOŚĆ!
CZYŚCI OSUSZA POLERUJE
Wielozadaniowa monorolka Katrin Plus M3

58037
Katrin Plus Towel Roll M3
Doskonale nadaje się do:

czyszczenia
osuszania
polerowania

Wielozadaniowa monorolka Katrin Plus M3
powstała z połączenia 3 warstw:
• wyjątkowe połączenie mocnego czyściwa i chłonnego
ręcznika
• 3-warstwowy, długość: 55 m
• poradzi sobie nawet z trudnymi zabrudzeniami
(wyjątkowa wytrzymałość na sucho i mokro)
• dobrze osusza i poleruje powierzchnie
• może być używany do kontaktu z żywnością
• dzięki higienicznemu opakowaniu ręcznik jest zawsze
czysty i suchy

