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Opis Grupa Strona
Artykuły pielęgnacyjne do rąk i skóry - Chusteczki 780 675
Artykuły pielęgnacyjne do rąk i skóry - Przemysł spożywczy 780 666
Papier toaletowy 952 676
Podajniki 952 676 - 677
Pojemniki na odpady 907 674
Ręczniki do rąk 952 677
Ręczniki papierowe 952 677
Ręczniki w rolkach 952 677
Ściereczki do rąk i ścierki 930 675
Ścierki 952 677
Srodki czvszczace - Odświeżacze powietrza 780 667
Srodki czvszczace - Pranie i prasowanie 780 668
Srodki czvszczace - Preparaty do czyszczenia powierzchni 780 667
Srodki czvszczace - Środki do mycia armatury łazienkowej 780 668
Srodki czvszczace - Środki do podłóg i polerskie 780 667
Srodki czvszczace - Wybielacze i środki dezynfekujące 780 667
Szczotki i produkty do sprzątania 907 669 - 673
Worki na odpady i plastikowe torby 918 674

Zawartość 

ŚrodKi
czystoŚci
Grupy produktów

904 - 996

Klasyfikacja produktów

Narzędzia profesjonalne 
Grupa narzędzi ręcznych profesjonalnych które
posiadają cechy i zalety, jakich oczekują
profesjonalni, wysoko kwalifikowani użytkownicy.

Konserwacja i obsługa
Produkty przeznaczone do konserwacji i
utrzymania w należytym porządku maszyn,
warsztatów, garaży, biur oraz przydatne w
codziennych pracach domowych.

Produkcja
Grupa wysokowydajnych narzędzi przeznaczonych
do stałej pracy na obrabiarkach, gdzie
powtarzalność i długa żywotność są priorytetem.

Przemysł
Gama narzędzi przeznaczona do zakładów
przemysłowych. Wykonane zgodnie z najlepszymi
standardami norm międzynarodowych.

Warsztat
Szeroka gama narzędzi przeznaczona do użytku 
w warsztatach, mniejszych zakładach
przemysłowych, garażach, narzędziowniach.

Domowe naprawy
Jakość narzędzi dla majsterkowiczów.
Zaprojektowane i wykonane z myślą o lekkich
aplikacjach w domach, garażach i warsztatach
naprawczych.
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Opis Rozmiar Kod Cena/1
Saszetki SOL-780 PLN

Uniwersalny krem do rąk 2 litry -1950Q 52.20

Profesjonalne środki do pielęgnacji
rąk i skóry

System Solent™ środków / mydeł do czyszczenia i higieny rąk 
w saszetkach wykorzystuje 2-litrowe szczelne pojemniki workowe, w celu
zminimalizowania rozlewania i strat. System ten zapobiega zanieczyszczeniu.
Pełny asortyment kremów, środków dezynfekujących, mydeł, środków
granulowanych do czyszczenia i higieny rąk po pracy, kremów regenerujących
dostępny jest do użytku wraz z dozownikami.

Antybakteryjne środki czyszczące
Mydło antybakteryjne Składające się z mieszaniny mydła
naturalnego, środka odżwczego i łagodnych środków powierzchniowo-
czynnych. Idealne do częstego
stosowania. Dostarczane
pojedynczo, zapakowane po 6
sztuk. Dezynfekujący żel
chłodzący do rąk Środek do
czyszczenia i mycia rąk na bazie
spirytusu, zabija wszelkie
bakterie (skuteczny przeciw
MRSA) drożdże i pleśń. Do
użycia z pompką dozownika
2mm. Dostarczane ojedynczo,
zapakowane po 6 sztuk.

Środki do mycia rąk z granulkami
Środki do mycia rąk wykonane na bazie olejków cytrusowych, 
z granulkami. Do użycia z pompką dozownika 3mm. Dostarczane
pojedynczo, zapakowane po 6 sztuk.

Pompki dozowników
Wszystkie kremy, mydła i żele:
Stosuj z pompką 2mm.
Wszystkie środki czystości 
z granulkami:
Stosuj z pompką 3mm.

Mydła luksusowe
Luksusowe mydło brzoskwiniowe 
Czyste złociste mydło tworzy obfitą kremową wastewkę dla
umożliwienia skutecznego mycia. Z delikatnym zapachem
brzoskwiniwym. Do użycia z pompką dozownika 2mm. Dostarczane
pojedynczo, zapakowane po 6 sztuk.

Mydło w żelu 
Czyste złociste, nieperfumowane mydło w żelu odpowiednie do
ogólnego mycia rąk. Do użycia z pompką dozownika 2mm.
Dostarczane pojedynczo, zapakowane po 6 sztuk.

Uniwersalny krem ochronny do rąk
Krem ochronny do rąk do użytku przed pracą. 
Do użycia z pompką dozownika 2mm. 
Dostarczane pojedynczo, zapakowane 
po 6 sztuk.

Regenerujący krem do rąk do
użycia po pracy 
Zastępuje oleje naturalne usunięte
podczas dni roboczych. Do użycia 
z pompką dozownika 2mm. Dostarczane
pojedynczo, zapakowane po 6 sztuk.

rEGENErUJE

dEzyNFEkUJE

cHroNi czyŚci

Opis Rozmiar Kod Cena/1
Saszetki SOL-780 PLN

Luksusowe mydło brzoskwiniowe 2ltr -2630A 37.10
Mydło w żelu 2ltr -2680L 33.40

Opis Rozmiar Kod Cena/1
Saszetki SOL-780 PLN

Mydło antybakteryjne 2ltr -2560F 41.20
Żel chłodzący do rąk 2ltr -2660J 50.70

Opis Rozmiar Kod Cena/1
Saszetki SOL-780 PLN

Cytrynowy 2ltr -0901F 42.70
Limonkowy 2ltr -1001F 42.70

GT 2ltr -2550E 58.00

Opis Rozmiar Kod Cena/1
Saszetki SOL-780 PLN

Krem regenerujący po pracy 2 litry -1980T 55.70

Rozm Poj Do użytku z: Kod Cena/1
pompki SOL-780 PLN
2mm 2ltr kremy/mydła/żele -1160J 135.00
3mm 2ltr środki z granulkami -1150H 156.50

PRZECIWDZIAŁA
ZAKAŻENIOM!
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Żel do mycia rąk
Nieperfumowane mydło w żelu w kolorze
limonkowym. Łatwy w użyciu i szybko się
spłukuje wodą, nie pozostawiając osadu na
skórze. Zalecany do zmycia oleju, smaru,
tłuszczu. Poręczny
pojemnik 240g do
przenoszenia 
i składowania.

Typ Rozmiar Kod Cena/1
SoL-780 PLn

Butelka 5 litrów -0855L 56.80
Wiaderko 15 litrów -0865M 218.40

Dozownik BULKr 2 litrów -2240M 203.20

Lemon™ środek do mycia rąk 
z granulkami  
Naturalny, wysokowydajny żel do mycia rąk w granulkach, opracowany do
celów łatwego i szybkiego usuwania najtrudniejszych do usunięcia smarów
przemysłowych oraz brudu. Zawiera tysiące paciorków polimerowych, które
łączą się by powodować wysoce skuteczne w czyszczeniu działanie mikro-
pumeksu, który łatwo i szybko usuwa trudno-usuwalny brud bez niszczenia
skóry. W połączeni z środkiem odtłuszczającym na bazie kwasu cytrynowego,
który jest przyjazny dla środowiska i nie zawiera szkodliwych środków
chemicznych. Usuwa oleje, smołę, smary, farby, tusze, kleje itd. Odświeżająca
formuła cytrynowa pozostawia przyjemny zapach cytrynowy, który eliminuje
zapachy olejów i opiłków metali, zostawiając po użyciu odczucie świeżości
skóry. Rozpuszczalny w wodzie – nie pozostawia resztek olejów.

Rozmiar Kod Cena/1
SoL-780 PLn

240g -2540d 18.40

Środek do mycia rąk z
granulkami Orange D440 
Nietoksyczny, na bazie cytrusowej środek do
mycia rąk czyszczący ciężkie do usunięcia
przemysłowe smary nie
niszcząc przy skóry. Przyjazny
dla środowiska, nie zawiera
ciężkich chemikaliów.
Usuwa olej, smołę, smary,
farbę, atrament, klej.
Antyseptyczny i
bakteriobójczy Spłukuje się
wodą, nie pozostawia
tłustych pozostałości.

Żel do czyszczenia rąk 
z granulkami limonkowy 

Wysokowydajny żel do odtłuszczenia i czyszczenia na bazie cytrusowej. Dobrze zmywa brud, ale jest łagodny dla skóry. Umikalna formuła
cytryny i limonki łączy w sobie siłę i zapach natury. Idealnie nadaje się do celów przemysłowych, gospodarstw domowych, warsztatów, na
wolnym powietrzu, do czyszczenia rąk. Teraz dostępny w czterech rozmiarach z odpowiednim sprzętem do dozowania.

Opis Rozmiar Kod Cena/1
SoL-780 PLn

Butelka 5 litrów -1305L 56.80
Wiaderko 15 litrów -1315M 218.40

Dozownik BULK 2 litrów -2240M 203.20

Profesjonalne mydło do rąk
Dostarczone w paczkach po 12 x 70g sztuk.
Lekko aromatyzowane. Można stosować w
domu, hotelach, szkołach, restauracjach, 
i innych obiektach handlowych. Wytwarza
bogatą piankę przy wszystkich 
typach wody.

Profesjonalne mydło w płynie
Luksusowe mydło brzoskwiniowe pozostawia
ręce czyste, wygładzone i odżywione.

Typ Kod Cena/1
SoL-780 PLn

1ltr -2600X 17.30
5ltr -2610y 62.70

Opis Kod Cena/1
SoL-780 PLn

Wiaderko -1015M 218.40
Dozownik BULK -2240M 203.20

Opis Kod Cena/1
SoL-780 PLn

Butelka -1005L 56.80
Pompka do 5-litrowej butelki -1125d 19.90

Description Order Code Price/1
SoL-780 PLn

3 ltr Tuba -1003H 40.30
Dozownik do 3-litrowej tuby -1130F 49.10

Kratka na 3-litrową tubę -2300w 17.90
Zestaw -1140G 98.00

Rozmiar Kod Cena/1
SoL-780 PLn

2.5ltr -1202G 86.80

Naturalny środek do mycia rąk
z granulkami
Naturalny środek perełkowy w żelu do mycia rąk
wykorzystuje dwa rodzaje dodatków do szorowania,
mączkę drzewną do pochłaniania smarów/brudu oraz
różnego rodzaju perełki do usuwania wielu trudnych
do usuwania zabrudzeń takich jak, smoła, tusze i
farby. Tworzą one gęstą pianę czyszczącą, by
zapewnić skuteczne naturalne działanie czyszczące
bez użycia rozpuszczalników, które jest łagodne dla
skóry.

Tuba Pojemnik 5 litrów dozownik buLk

Typ Zaw Kod Cena/opk
Opk. SoL-780 PLn

Maślanka 12 -2530d 19.20

wSzySTkie TowaRy doSTĘPne TyLko PRzez dySTRybuToRa
© 2016  Ceny nie zawieRaJĄ PodaTku VaT
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Chłodzący żel do rąk
Na bazie alkoholu. Zabija bakterie 
(działa przeciw MRSA), drożdże czy 
grzyb. Szybko schnie, co pozwala unkać
opłukiwania czy wycierania rąk w ręcznik.
Dostępny w dwóch poręcznych pojemnikach,
do użytku w podrózy czy w pracy.

Rozm. Kod Cena/1
SOL-780 PLN

80ml -2650E 11.40
500ml -2652G 27.00

Opis Rozm. Kod Cena/1
SOL-780 PLN

Mydło antybakteryjne 500ml -2558D 17.40

Środki do mycia rąk
Antybakteryjne mydło do rąk

Wykonane z mieszanki naturalnego mydła,
utrwalacza i łagodnych rozmiękczaczy.
Idealne do częstego użytku.

Luksusowe mydło brzoskwiniowe 
Wyzwala bogatą warstwę pianki dla
efektywnego mycia rąk. Lekko
aromatyzowane z zapachem
brzoskwini.

Opis Rozm. Kod Cena/1
SOL-780 PLN

Luksusowe mydło 500ml -2598V 11.40

krem zabezpieczający przed
wodą 
Krem do rąk do użycia przed pracą przeciw
działaniu wody i innych płynów jak oleje do
skrawania, detergenty, kwasy, chłodziwa
i artykuły spożywcze.

krem zabezpieczający
przed wysuszeniem

Krem do rąk do użycia przed pracą przeciw
nadmiernemu wysuszeniu skóry w kontakcie 
z pudrami, olejami, rozpuszczalnikami.

Rozm. Kod Cena/1
SOL-780 PLN

2.5kg -2020B 62.70

Rozm. Kod Cena/1
SOL-780 PLN

1ltr -2050D 17.30
2.5kg -2060E 62.70

Opis Kod Cena/1
SOL-780 PLN

Krem nawilżający -2100G 27.40

Profesjonalny krem do
nawilżania rąk
Krem do rąk, który
uzupełnia braki
wilgotności po pracy
z substancjami
wysuszającymi
skórę. Zawiera
naturalne olejki,
ktore pozwalają
zachować nawilżoną
skórę.
Rozmiar: 1 litr.

standardowe ściereczki
higieniczne do rąk
Miękkie, białe ściereczki. Usuwają olej, smar,
farby i ogólny brud. Bez wody - nie trzeba
płukać rąk po ich użyciu. Idealne do
przenośnych napraw i napraw warsztatowych.

Typ Kod Cena/Opk
produktu SOL-930 PLN

150 -3900K 63.90

wysokowydajne ściereczki
higieniczne do rąk
Impregnowane z łagodnymi włóknami
ściernymi aby usunąć olej, tłuszcz, brud oraz
ogólne trudne do usunięcia zanieczyszczenia,
takie jak farby, masy uszczelniające,
większość atramentów. Skuteczne mycie bez
użycia wody i bez potrzeby spłukiwania rąk.
Idealne do przenośnych napraw i napraw
warsztatowych. Dostarczane w pojemni-kach
po 50 ściereczek lub tubach po 100
ściereczek.

Antybakteryjne
ściereczki do rąk

Sciereczki do rąk
Nietoksyczne pojedyncze
sciereczki są doskonałym
środkiem do dezynfekcji
rąk oraz zapobiegają
zanieczyszczeniom
krzyżowym.
Rozmiar: 20 x 30cm.

Zawartość Kod Cena/Opk
opak SOL-930 PLN
200 -4400K 62.90

WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016  CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

Typ Kod Cena/Opk
produktu SOL-930 PLN

50 -3800K 55.60
100 -4000K 77.40

wiekszy
wybor

OPAKOW.

150

OPAKOW.

200
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Płyn do zmywania
dezynfekcyjny 
Z zapachem świeżej sosny. Do
generalnego czyszczenia.

Profesjonalny gęsty
wybielacz
Bardzo silnie działający wybielacz,
przeznaczony do szybkiego,
solidnego czyszczenia
sanitariatów przemysłowych.

Typ Poj. Kod Cena/1
SOL-780 PLN

Butelka 5ltr -3001M 19.00

Typ Poj. Kod Cena/1
SOL-780 PLN

Butelka 5ltr -3003P 16.50

Typ Poj. Kod Cena/1
SOL-780 PLN

Butelka 5ltr -3007T 36.90

wybielacz Solent
Silnie dzialający płyn zalecany do
zaniedbanych toalet, zlewów,
ścieków etc. Zawiera 4% chlorku
sodu.
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odświeżacze powietrza
w aerozolach
Pojemność 300ml. Szybko 
i sprawnie odświeżają powietrze.

Opis Kod Cena/1
KEN-722 PLN

Pot Pourri -1500K 8.60
Jeżyny -1510K 8.60
Jaśmin -1520K 8.60

Profesjonalny żel do
mycia podłóg 
Na bazie oleju sosnowego, żel do
utrzymywania w czystości
twardych powierzchni
podłogowych, włączając
drewniane bloki, linoneum, winyl
oraz lastryko. Może być
wypolerowany na wyski połysk;
antypoślizowy.

Typ Poj. Kod Cena/1
SOL-780 PLN

Butelka 5ltr -3010X 54.50

Szampon do mycia i
woskowania pojazdów
Wysokopienisty i wybłyszczający
szampon do mycia pojazdów. Łagodny
specyfik na bazie wody, neutralna
wartość pH. Skutecznie usuwa
warstwę zabrudzeń ulicznych bez
szkody dla wypolerowanego lakieru 
i wykończenia pojazdu. 
Z zawartością środków pianotwórczych
dla szybkiego usuwania brudu i
smaru. Woskowa powłoka
wykańczająca o wysokim połysku.
Może być stosowany w systemach
ciśnieniowego mycia gorącą lub zimną
wodą bądź też do mycia ręcznego.
Wygodny w użyciu pojemnik.

Typ Poj. Kod Cena/1
SOL-780 PLN

Butelka 05ltr -6300A 32.60
Plast. beczka 20ltr -6310B 146.60

Typ Poj. Kod Cena/1
SOL-780 PLN

Butelka 05ltr -6400A 43.30
Plast. Beczka 20ltr -6410B 153.50

Typ Poj. Kod Cena/1
SOL-780 PLN

Poly Bottle 05ltr -6500A 48.10
Plast. Beczka 20ltr -6510B 177.70

wielozadaniowy płyn
do zmywania lemgel
Gęsty płyn w postaci żelu,
zapach cytrynowy, do zmywania
duzych powierzchni ścian, podłóg,
mebli plastikowych itp.

Typ Poj. Kod Cena/1
SOL-780 PLN

Profesjonalny 5ltr -3011Y 56.50

koncentrat do usuwania
zabrudzeń ulicznych
Skutecznie usuwa brud, smary i
przywartą warstwę zabrudzeń
ulicznych z wszystkich rodzajów
pojazdów. Nadaje się do
czyszczenia podwozia i karoserii
pojazdów. Przeznaczony do
wysokociśnieniowego mycia w
systemach myjni mechanicznych.
W postaci stężonej może być
także użyty do czyszczenia
urządzeń mechanicznych, podłóg,
ścian, asfaltu, będzie również
usuwał woski kopolimerowe
używane w nowych
samochodach.

enzymatyczny proszek
do prania
Zapach świeżości dla białych 
i kolorowych tkanin. Nadaje się
do pralek automatycznych
ładowanych od 
góry.

Poj. Kod Cena/1
SOL-732 PLN

500ml -0300K 44.10

zmywacz do graffiti
Silny środek do usuwania grafitti
jest odpowiedni do czyszczenia
następujących powierzchni:
polietylen, polipropylen, nylon,
UPVC, metaliczne
powierzchnie,
lakierowane proszkowo
powierzchnie,
lakierowane drewno,
odblaskowe znaki 
i powierzchnie akrylowe.
Może byc również użyty
na niektórych farbach
połyskowych (zaleca się
wstępne wypróbowanie
praperatu na niewielkiej
powierzchni).
Rozmiar pojemnika:
500ml.

Poj. Kod Cena/1Produktu SOL-780 PLN
Proszek 10kg -4010A 136.30

WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016 CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

Idealny do PrzyczeP
kemPIngowych

Preparat w koncentracie
do mycia / odtłuszczania
twardych powierzchni
Może być rozcieńczony do 50 razy
poprzez dodanie gorącej lub
zimnej wody. Szybko zmywa smar i
tłuszcz. Stosowany do ręcznego
wycierania, przy użyciu mopa, w
systemach mycia mechanicznego
lub w maszynach do
mechanicznego czyszczenia
podłóg. Może być stosowany do
betonowych podłóg, ścian, innych
elementów, powierzchni
malowanych 
itp.



ŚRoDkI CZysZCZąCE
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Płyn do zmywania 
SolBryte

Koncentrat
W pełni biodegradalny 15% aktywny
detergent stosowany do zmywania
naczyń i ogólnych prac
porządkowych.

Płyn do zmywania z detergentem
Profesjonalny 
Koncentrat (do 30%) płynu do zmywania ręcznego i generalnych prac
porządkowych.

Cytrynowy płyn do zmywania
Koncentrat płynu do zmywania. Do zmywania
naczyń i generalnych prac
porządkowych.

Rozmiar Kod Cena/1
pojemnika SOL-780 PLN

5ltr -3005R 27.70

Rozmiar Kod Cena/1
pojemnika      SOL-780 PLN

5ltr -3008V 38.30

Rozmiar Poj Kod Cena/1
pojemnika SOL-780 PLN
Cytrynowy 1ltr -2910T 9.30

GRuPA
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Płyn do szyb
Skuteczny środek do 
mycia szyb w domu 
i samochodzie. Zawiera
domieszkę octu dla
lepszego działania.

Płyn do toalet 
Płyn do czyszczenia sanitariatów,
średniej mocy. Pakowany z
pojemnikach plastikowych.
Zalecany do użytku w toaletach
domowych i przemysłowych.

Produkt Poj Kod Cena/1
SOL-780 PLN

Płyn do 1ltr -2912W 10.70
toalet 5ltr -3004Q 39.60

Pastylki do pisuarów
Kubełek z pastylkami zapachowymi do użytku 
w toaletach i pisuarach. Zawarte w
plastikowym kubełku.

Produkt Poj Kod Cena/1
SOL-780 PLN

Chanel-Blox 3kg -2710D 153.40

NIE ZAWIERA
PDCB

Środek do czyszczenia
piekarników
Usuwa spieczony tłuszcz i
resztki żywności z
piekarników i grillów. 
Nie używać na aluminium lub
powłokach galwanicznych 
metali.Przybliżony czas 
czyszczenia: 

Lekke zabrudzenie: 
3 min. (wystudzony piekarnik), 
1 min. (nagrzany piekarnik). 
Ciężkie zabrudzenia: 
30 min. (wystudzony), 
5 min. (nagrzany). 
Zapieczony tłuszcz: 12 godz. 
(wystudzony), 
2 godz. (nagrzany).

Płyn czyszczący do stali
nierdzewnej
Zmywacz bez silikonu,
polerujący. Do powierzchni
ze stali nierdzewnej,
chromowanej, aluminium,
laminatów i emalii.
Zalecany do kuchni.

WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
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Rozmiar Kod Cena/1
pojemnika SOL-780 PLN

750ml -3023K 15.00

Poj Kod Cena/1
SOL-780 PLN

750ml -3026N 18.80

Rozmiar Kod Cena/1
pojemnika SOL-780 PLN

750ml -3025M 15.00

OPAK.

150
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Szmatki do podłóg
Szmatki do podłóg ogólnego zastosowania. 
Pakowane po 10 szt.
Wymiary: 45 x 40cm.

Ścierki kuchenne
Lekkie ścierki kuchenne w kratę.Odpowiednie
do wszystkich zastosowań w gastronomii. w
różnych kolorach. Rozmiar ścierki: 430 x
680 mm (17" x 27")

Rolka płótna bawełnianego
100% bawełniane rolki płótna, może być cięte
na kawałki. Dobry format, który może być
użyty do każdego typu sprzątania. 
Wymiary (S x D): 300mm x 8.5m.

Szmatki do
kurzu

Miękkie, tradycyjne bawełniane szmatki.
100% naturalna bawełna z obszytymi
krawędziami.
Wymiary: 51 x 40cm 

Ircha prawdziwa
Wymiary: 60 x 30cm

Ircha syntetyczna 
Wielokrotnego uzycia o dużej absorbsji,
perforowana, miekka i delikatna nadaje sie
do wiekszosci powierzchni i przedmiotów 
poczynając od samochodów poprzez łodzie,
szkło, meble, kuchnie itp. 

Wymiary: 400 x 400mm.

Waga Kod Cena/1
szt. KEN-907 PLN

830g -4050K 36.30

Waga Zawartość  Kod Cena/pk
Sztuk opak. COT-907 PLN
340g 10 -4900K 39.90

Waga Kod Cena/1
szt. KEN-907 PLN
60g -4130K 77.40

Waga Kod Cena/1
szt. KEN-907 PLN
60g -4110K 13.30

Waga Kod Cena/1
10szt KEN-907 PLN
300g -4090K 2.90

Waga Kod Cena/Pk
szt. KEN-907 PLN

500g -4040K 52.00
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Szczotki do  
paznokci

Długość 90mm, Dostępne z plastikowym lub
drewnianym uchwytem. Dwustronne.

Nylon

Drewno

Typ Waga Kod Cena/1
uchwytu szt. COT-907 PLN
Nylon 35g -8850K 8.00

Drewno 55g -8880K 10.10

Żółta gąbka z celulozy
Wymiary: 
140 x 100 x 25 mm – 
żółta gąbka z 
celulozy.

Gąbka Jumbo
Wymiary: 20 x 10 x 7cm 
Duża żółta gąbka. 

Waga Kod Cena/1
szt. KEN-907 PLN
35g -4150K 5.30

Waga Kod Cena/1
szt. COT-907 PLN
70g -8080K 16.40

Typ Waga Kod Cena/1
szt. COT-907 PLN

Plastic 160g -2560K 22.90

Szczotka do zamszu
Wykorzystano najlepsze mosiężne włosie.
Nadaje się do usuwania kurzu i włosów z
zamszu. Może być również użyta do
czyszczenia elektrycznych styków 
i świec zapłonowych.

Długość Waga Kod Cena/1
szt. COT-907 PLN

160mm 41g -2655K 6.00

Zmiotka do kurzu na kiju,
barania wełna
Długi uchwyt. Do czyszczenia
ciężko dostępnych miejsc,
narożnikówi regałów
naksiążki itp.

Szczotka do czyszczenia toalet 
z podstawką
Model tradycyjny.

Długość Waga Kod Cena/1
całkowita szt. COT-907 PLN

1200mm/47”200g -4800K 31.90

WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
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Typ Kod Cena/1
COT-907 PLN

Premium (56g) -6963K 6.50

Ścierka z mikrofibry Premium
Delikatna szmatka do 
ścierania kurzu, 
nabłyszczania i wielu 
innych celów.
Rodzaj materiału: 
56 g.
Rozmiar materiału: 
40 cm x 40 cm.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Mopy płaskie do zamiatania
podłóg
Wysokiej jakości akrylowa część czołowa
zapewnia wysoką wydajność na
parkiecie/drewnianej podłodze, kafelkach i
linoleum. Uniwersalne połączenie pokryte
cynkiem pomiędzy częścią czołową a
uchwytem.

Długość Kod Cena/1
całkowita COT-907 PLN

Kompletny Mop
460mm (18”) -2700K 114.50
610mm (24”) -2720K 125.00

Wymienne wkłady do mopa
460mm (18”) -2760K 65.00
610mm (24”) -2780K 75.00

Zmiotka ręczna warsztatowa
Z rączkami z konturowanego drewna
bukowego. 

Wycieraczki pod drzwi 
z włókna naturalnego
Z oprawionymi 
krawędziami.

Wymiar Waga Kod Cena/1
szt COT-907 PLN

Nr.3 76 x 46cm -5030K 56.80
Nr.4 84 x 51cm -5040K 65.40

Wycieraczki pod drzwi
nylonowe
Mocne, przylegające podłoże w celu 
zapobiegania
poruszania
się 
wycieraczki
pod nogami. 
Odporna na 
zużycie.

Wymiar Waga Kod Cena/1
szt. COT-907 PLN

75 x 44cm 825g -5140K 46.50

Złączka miotły
Pasuje do wszystkich 
mioteł z płaską głowicą. 
Złączka miotły 
przytwierdzana jest za 
pomocą dwóch śrub walcowatych 
wypukłych 10" x 3/4" 
(w zestawie).

Typ Kod Cena/1
COT-907 PLN

Złączka miotły -2580K 25.40

Typ
Waga Kod Cena/1
Sztuk COT-907 PLN

Włosie kokosowe 140g -0770K 15.90naturalne
Włosie 150g -0720K 17.40

Metalowa zmiotka z pokrywą
Konstrukcja nitowana z pierścieniowym
uchwytem.

Szerokość Kod Cena/1
COT-907 PLN

290mm -8010K 55.20

szczotki i produkty do sprzątania
grupa
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Śmietniczka ze szczotką do
intensywnego użytkowania
Plastikowa śmietniczka z głębokim dnem zapobiegającym
wysypywaniu się śmieci podczas użytkowania,
wyposażona w ząbkowaną krawędź do łatwego
usuwania śmieci ze szczotk.
iSzczotka z drewnianą rączką
i sztywnym włosiem
zapewnia dokładne
zbieranie. Szczotka
zatrzaskuje się na
uchwycie śmietniczki,
która ma otwór do
wieszania. Wymiary śmietniczki:
330 x 250 x 90 mm.

Plastikowa miotła
podwórkowa z
aluminiowym trzonkiem
Polipropylenowa twarda miotła
podwórkowa z aluminiowym
trzonkiem. Idealna do zamiatania
liści i brudów z małych podwórek i
ścieżek.
Całkowita długość: 1290mm.
Szerokość: 290mm.
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Cotswold, Chwytak do zbierania
śmieci 990 mm (39")
Używanie chwytaka firmy Cotswold
uwalnia od konieczności ciągłego
schylania się podczas zbierania śmieci,
co pozwala zmniejszyć obciążenie
kręgosłupa oraz zmęczenie. Aluminiowa
tyczka ze sprężynowym spustem i
szczękami zapewnia, że chwytak do
zbierania śmieci Cotswold jest tak
lekki, że można go łatwo używać jedną
ręką przez dłuższy
czas.
Dane techniczne
Rozwarcie szczęk:
110mm.

Długość
całkowita:
990mm (39”).

Długość Kod Cena/1
(mm) COT-907 PLN
990 -1800K 97.80

WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
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Metalowa szufla ręczna 
Drewniany uchwyt,180mm szeroki, malowyne
wykończenie, do prac standardowych..

Kompletne
miotły

Wysokiej jakości miotły. Główka miotły z
włosiem z włókna kokosowego idealnie nadaje
się do użytku domowego w pomieszczeniach.
Włókno bassina jest bardziej odpowiednie do
celów przemysłowych. W zestawie z trzonkami
przyczepianymi do głowic dla 
szybszego i łatwiejszego składania.

Aluminiowa szczotka z
szufelką na długim trzonku
– zestaw
Załamana główka szczotki i
wydłużony trzonek o długości 800
mm sprawia, że podczas
zamiatania nie trzeba się
pochylać.  Aluminiowe trzonki,
metalowa szufla, syntetyczne
włosie. Zestaw można spiąć,
co ułatwia przechowywanie.
Szufla wyposażona jest w
gumową listwę.

Opis Średnica Kod Cena/1
otworu COT-907 PLN

12” Włosie kokosowe 15/16” -8120K 24.00
12” Włosie 15/16” -8130K 25.20
18” Włosie kokosowe 11/8” -8180K 40.20
18” Włosie 11/8” -8190K 42.20
24” Włosie kokosowe 11/8” -8240K 49.30
24” Włosie 11/8” -8250K 51.90
Drążek stabilizujący do szczotki -8560K 21.10

Długość Opis Kod Cena/1
trzonka COT-907 PLN

12” Włosie kokosowe- 1260K 27.50
12” Włosie -1200K 28.80

48” 18” Włosie kokosowe   -1270K 47.70
18” Włosie -1210K 50.40
24” Włosie kokosowe -1280K 51.60
24” Włosie -1220K 55.00
12” Włosie kokosowe -8980K 37.40
12” Włosie -8950K 38.70

60” 18” Włosie kokosowe -8990K 62.40
18” Włosie -8960K 64.60
24” Włosie kokosowe -9000K 71.80
24” Włosie -8970K 74.40

Główki do miotły
Trzonki do szczotek patrz następna strona.

Szerokość Kod Cena/1
COT-907 PLN

180mm -4710K 25.50

Rozmiar
Kod Cena/1

COT-907 PLN
335mm -4670K 38.60

Wymiary Kod Cena/1
(W x L x H) COT-907 PLN

330 x 250 x 90mm -4560K 29.00

Długość Kod Cena/1
trzonka COT-907 PLN
800mm -4640K 57.20

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Ściągaczki do okien z wkładem
wełnianym
Lekki uchwyt z tworzywa sztucznego, z
wymiennymi wkładkami z wełny. Może być
wyposażony w przedłużacz teleskopowy.

Stojące 
znaki

Wolnostojący, plastikowy, składany znak
ostrzegający przed zagrożeniem poślizgu i
informacją o sprzątaniu na odwrocie.
Rozmiar: 300 x 600mm.

Ostrze Kod Cena/1
COT-907 PLN

300mm (12”) -3800K 87.60
450mm (18”) -3820K 104.30

Zapasowe ostrze

300mm (12”) -3830K 12.00
450mm (18”) -3840K 16.00

Wymiar Kod Cena/1
COT-907 PLN

355mm (14”) -3860K 80.00

szczotki i produkty do sprzątAniA
GrupA
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Szczotka zdzierająca
Szczotka z profilowanym twardym włosiem do
szorowania twardych powierzchni.

Długość Waga Kod Cena/1
Sztuk COT-907 PLN

8” 180g -8820K 18.90

Wysokość Kod Cena/1
(mm) SSF-992 PLN
300 -0010K 57.10

Typ Kod Cena/1
COT-907 PLN

Ekonomiczna -1100K 29.60

Szczotka do mycia samochodu
Ekonomiczna
Miękka syntetyczna szczecina w plastikowej
oprawie aby zapobioegać uszkodzeniu 
karoserii samochodu. Akceptuje węże o
średnicy 12mm (1/2”).

Ściągaczki do
mycia okien

Do szybkiego usuwania wody z okien nie
pozostawiając smug. Gumowy uchwyt nie
ślizga się nawet wtedy, gdy jest mokry. Może
być mocowany na drążkach przedłużających.
Sprężynowe zatrzymywanie końcówki pozwala
na zamocowanie rączki w dowolnym miejscu
na długości ostrza. Wymienna gumowa
wkładka.

Głowice mopów Kentucky
Bawełniane sznurki z wysokowydajnym
szwem środkowym.

Rozmiar Waga Kod Cena/1
szt. COT-907 PLN

450g 350g -2500K 21.40
570g 450g -2510K 27.80

Typ Długość Waga Kod Cena/1
(mm) szt. COT-907 PLN

Aluminium 1250 480g -2680K 52.50
Buczyna 1270 600g -3500K 35.80

Uchwyty do mopów
Pasujące do powyższych głowic.

Wiadro aluminiowe do mopa
Cynkowane, z nożną wyżymaczką.
Średnica: 290mm. 
Waga: 285mm.

Galwanizowane
wiadro do mopa
Wysokowydajne wiadro 
z dziurkowanym sitem.
Szerokość: 240mm.
Długość: 330mm.
Wysokość: 230mm.

Pojemność Waga Kod Cena/1
szt. KEN-907 PLN

13.5ltr 1.70kg -4210K 85.00

Pojemność Waga Kod Cena/1
szt. COT-907 PLN

17ltr 2.00kg -4200K 248.00

Wiadro plastikowe do mopa
Odporny na uderzenia polipropylen.

Rozmiar Waga Kod Cena/1
(S x D x W) szt. COT-907 PLN

230 x 310 x 220mm 640g -4220K 27.40

WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
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Mopy
Mopy kompletne
Główka mopa z czystej przędzy

Rozmiar Długość Waga Kod Cena/1
Sztuk COT-907 PLN

Nr.10 122cm (48”) 540g -9050K 26.50
Nr.10 152cm (60”) 650g -9060K 27.50
Nr.12 122cm (48”) 540g -9100K 26.90
Nr.12 152cm (60”) 650g -9110K 27.90

Wyłącznie mopy i trzonki do szczotek 
Wymienne, drewniane trzonki do mopów i
szczotek.

Długość x Waga Kod Cena/1
średnica szt. COT-907 PLN
48” x  15/16” 340g -8720K 8.50
48” x 11/8” 500g -8730K 15.50
60” x 15/16” 450g -8760K 12.40
60” x 11/8” 660g -8770K 20.50

Wymienna główka mopa z nasadką
Do użytku na mokro. Wysoki stopień
chłonności. Czysta przędza. Ocynkowana
nasadka.

Rozmiar Waga Kod Cena/1
szt. COT-907 PLN

Nr.10 140g -8900K 12.90
Nr.12 170g -8910K 13.70

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Plastikowa szufelka ze szczotką
"Szczotka, 265 mm ze sztywnym,
syntetycznym włosiem oraz szeroka szufelka,
223 mm. Zestaw można spiąć, co umożliwia
wygodne przechowywanie. "

12” Szczotka podwórkowa (głowica) -
Szczotka poliestrowa z krótkim włosiem
Sztywne włosie odpowiednie do pracy na mokro i na sucho.
Kształtowana w formie obsada trzonka. Szczotka odpowiednia
do stosowania z gwintowanymi aluminiowymi trzonkami
(dostarczanymi oddzielnie).Szczotka poliestrowa z krótkim
włosiem Krótkie włosie do
czyszczenia mocno
zabrudzonych obszarów.

12” Szczotka podwórkowa (głowica) -
Sztywna poliestrowa szczotka 
12” Szczotka podwórkowa (głowica) - Sztywna
poliestrowa szczotkaSztywne włosie odpowiednie do
pracy na mokro i na sucho. Kształtowana w formie
obsada trzonka. Szczotka
odpowiednia do stosowania z
gwintowanymi aluminiowymi
trzonkami dostarczanymi
oddzielnie).
Sztywna
poliestrowa
szczotka Długi
włos do
czyszczenia
nierównych /
chropowatych
powierzchni.

Asortyment środków do sprzątania oznaczony
kolorami

Oznaczenie kolorami pomaga zmniejszyć ryzyko wystąpienia zanieczyszczenia krzyżowego,
ryzyko przenoszenia bakterii między strefami roboczymi oraz poprawia dobre praktyki
higieniczne. Mopy, wiadra, trzonki, szczotki, ścierki mogą być oznaczone kolorami w
miejscu pracy. Objaśnienie higienicznego systemu oznaczania kolorami może stanowić
część podstawowego szkolenia pracowników.

Szczotka ręczna do szorowania
Szczotka ze sztywnym włosiem do usuwania
uporczywych plam i czyszczenia. Typ korpusu
nr 8, z obniżonym o 1/3 środkiem celem
zmniejszenia tarcia. Odpowiednia do podłóg,
ścian i twardych powierzchni.

Zielone - ogólne stosowanie w
strefach, w których przygotowuje się
i podaje żywność, w barach - każde

miejsce, w którym przygotowuje się i
podaje żywność i napoje.

Niebieski - ogólne stosowanie
w strefach niskiego ryzyka (z
wyjątkiem stref, w których
przygotowuje się i podaje

żywność). 

Żółty - częste stosowanie w
strefach średniego ryzyka, takich

jak umywalki i blaty łazienek,
płytki ścienne, lustra oraz

metalowe elementy (okucia itp.)

Czerwony - 
częste stosowanie w strefach
wysokiego ryzyka, takich jak

toalety, pisuary i podłogi
łazienek.

Kolor Kod Cena/1
COT-907 PLN

Czerwony -5650K 16.90
Żółty -5660K 16.90

Niebieski -5670K 16.90
Zielone -5680K 16.90

Kolor Kod Cena/1
COT-907 PLN

Czerwony -5300K 24.30
Żółty -5310K 24.30

Niebieski -5320K 24.30
Zielone -5330K 24.30

Kolor Kod Cena/1
COT-907 PLN

Czerwony -4600K 10.50
Żółty -5620K 11.00

Niebieski -5600K 11.00
Zielone -5610K 11.00

WIĘKSZY
ZAKRES

Kolor Kod Cena/1
COT-907 PLN

Czerwony -5350K 16.20
Żółty -5360K 16.20

Niebieski -5370K 16.20
Zielone -5380K 16.20

Kolor Kod Cena/1
COT-907 PLN

Czerwony -5750K 24.30
Żółty -5760K 24.30

Niebieski -5770K 24.30
Zielone -5780K 24.30

Kolor Kod Cena/1
COT-907 PLN

Niebieski -5700K 24.30
Zielone -5710K 24.30

Czerwony -5720K 24.30
Żółty -5730K 24.30

Kolor Kod Cena/1
COT-907 PLN

Niebieski -5800K 31.90
Czerwony -5820K 31.90

12” Szczotka podwórkowa (głowica) -
Szczotka poliestrowa do zamiatania
Sztywne włosie odpowiednie do pracy na mokro i na
sucho. Kształtowana w formie obsada trzonka. Szczotka
odpowiednia do
stosowania z gwintowanymi
aluminiowymi trzonkami
(dostarczanymi oddzielnie).
Szczotka poliestrowa do
zamiatania 
Średnie 
włosie do 
ogólnego 
zastosowania.

Miękkie zmiotki z wygiętą
rączką z tworzywa sztucznego
Miękkie zmiotki odpowiednie do pracy na sucho.
Otwór do zawieszania przy przechowywaniu lub do
podczepienia na pasie roboczym, dla
bezpieczeństwa, 
podczas pracy na 
schodkach lub drabinie.

12” miękka plastikowa
szczotka
Miękka szczotka odpowiednia do pracy na
sucho. Krótkie włosie do zamiatania bardzo
zabrudzonych obszarów. Kształtowane w
formie gniazdo na kij. 
Pasuje do alumini-
owego kija z gwintem 
(dostarczanego
oddzielnie).
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Uchwyty metalowe (ze stopów
lekkich) do mopa “Kentucky”
Z dźwignią szybkiego odczepiania mopa, dla
uzyskania maksymalnej wydajności.Z
kształtowaną w 
formie rączką z profilowym chwytem.
Długość całkowita: 250 mm.

Kije aluminiowe 
z gwintem
Lekki kij wykonany 
z rurki aluminiowej.
Odpowiedni do użycia z
mopem syntetycznym.
Kształtowana w formie
rączka z profilowym
uchwytem.

Długość całkowita:
1 220mm.

Mopy 
syntetyczne 
(głowice)

Tradycyjny mop z gwintowym gniazdem
mocującym w środku. Odpowiedni do
używania wraz z tradycyjnym rodzajem 
wiadra do mopa. Nadaje się do 
czyszczenia w autoklawie. Opracowana 
naukowo syntetycznaprzędza o 
zwiększonej chłonności, większej 
trwałości i mniejszym zbieganiu się 
(kurczeniu)

Owalne plastikowe wiadro do
mopa
Wykonane całkowicie z plastiku. Rączka o
profilu dwuetowym dla maksymalnej siły z
jednoczesną czerwonyukcją wagi. Zciągalna
pokrywa ze 
zintegrowanym 
dziurkowanym 
osuszaczem.
Pojemność : 15l.

Syntetyczne mopy Kentucky
(głowice)
Utrzymujący spłaszczenie mop 
z łatwą do uchwycenia zwartą szyjką.
Odpowiedni do stosowania wraz z trzonkiem
mopa Kentucky. Nadaje się również do
czyszczenia w autoklawie. Naukowo
opracowana syntetyczna przędza ma
zwiększoną chłonność, większą trwałość i
mniejszą kurczliwość.

Wiadro do mopa typu Kentucky
Uchwyt w formie dwuteownika dla
maksymalnej wytrzymałości przy zmniejszonej
wadze. Wyjmowalny wyciskacz z rączką prasy. 
Cztery kółka ułatwiają manewrowanie wiadrem.
Pojemność: 24 l.

Trzonki do nabycia osobno. Zamawiając je
należy sprawdzić oznaczenie koloru główki

mopa podane poniżej.

Ścierka z mikrofibry
Uniwersalna ścierka z mikrofibry do użytku na
sucho lub po zamoczeniu w wodzie lub środku
czyszczącym. Nieścierna.
Wymiary:
40 cm x 40 cm. 

Ściereczka syntetyczna.
Nasączone triklosanem, który nie zostanie
wypłukany z włókien. Triklosan uniemożliwia
rozwijanie się powszechnie występujących
bakterii, takich jak listeria, e.coli, salmonella.
Syntetyczna przędza została naukowo
opracowana w celu zwiększenia chłonności,
przedłużenia trwałości i ograniczenia kurczenia.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Kolor Kod Cena/1
COT-907 PLN

Niebieski -1722B 420.00
Zielone -1724D 420.00

Czerwony -1726F 420.00
Żółty -1728H 420.00

Kolor Kod Cena/1
COT-907 PLN

Niebieski -6900K 3.90
Zielone -6910K 3.90

Czerwony -6920K 3.90
Żółty -6930K 3.90

Kolor Kod Cena/1
COT-907 PLN

Niebieski -6700K 28.10
Zielone -6710K 28.10

Czerwony -6720K 28.10
Żółty -6730K 28.10

Kolor Kod Cena/1
COT-907 PLN

Niebieski -5250K 21.30
Zielone -5260K 21.30

Czerwony -5270K 21.30
Żółty -5280K 21.30

Kolor Kod Cena/1
COT-907 PLN

Niebieski -5550K 23.50
Zielone -5560K 23.50

Czerwony -5570K 23.50
Żółty -5580K 23.50

Kolor Kod Cena/1
COT-907 PLN

Niebieski -5400K 30.20
Zielone -5410K 30.20

Czerwony -5420K 30.20
Żółty -5430K 30.20

Kolor Kod Cena/1
COT-907 PLN

Niebieski -5450K 22.80
Zielone -5460K 22.80

Czerwony -5470K 22.80
Żółty -5480K 22.80

Kolor Kod Cena/1
COT-907 PLN

Niebieski (36g) -6962K 3.50
Zielone (36g) -6964K 3.50

Czerwony (36g) -6966K 3.50
Żółty (36g) -6968K 3.50



Czarne worki 
na odpady

Wytrzymałe worki w opakowaniach hurtowych
przeznaczone do zastosowania
przemysłowego. Dostępne w czterech
rodzajach grubości.
Wymiary: 46 x 74 x 100 cm  

(18” x 29” x 39”). 

Produkty na odPady / PoPielniczki / kreda
gruPa

918
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Pojemnik na niedopałki/popiół
papierosów, do mocowania na ścianie
Pojemniki ze stali nierdzewnej na niedopałki/
popiół papierosów są odpowiednio zaprojektowane
aby w sposób bezpieczny i efektywny pozbywać się
niedopałków papierosów i niepożądanych
zanieczyszczeń powodowanych przez papierosy. Są
całkowicie odporne na warunki pogodowe i idealne
do zastosowania w wyznaczonych obszarach do
palenia. Zamykany na kluczyk, odchylany na 
zawiasach przód. Dostarczane wraz z
zamocowaniami do ściany.
Wymiary (S x W x G):
265 x 285 x 110mm.
Pojemność: 3 litry.

Type Kod Cena/1
MTL-907 PLN

Popielniczki -8120K 185.50

Pojemniki na odpady
Pojemność 80 litrów. Zaprojektowane do
domowego i przemysłowego użytku. Nie
należy uzywać plastikowego pojemnika do
przetrzymywania gorących i chemicznych
cieczy.

Średnica: 450mm.

Typ Średnica Kod Cena/1
szt KEN-907 PLN

Plastik 2.8kg -9050K 139.70
Cynk 4.1kg -9000K 139.70

Kolorowe worki na śmieci
Wysokowydajne worki na śmieci. Różne
kolory dla łatwiejszego rozróżnienia odpadów
(sortowania). Do wyboru cztery kolory. 

Zawartość paczki: 200 szt.
Wymiary: 46 x 74 x 100cm 

(18” x 29” x 39”).

Grubość Ilość Kod Cena/Paczka
w opaczka AVN-918 PLN

140 Gauge 200 -0070K 104.40
160 Gauge 200 -0150K 166.80
180 Gauge 200 -0080K 152.30
225 Gauge 200 -0240K 193.20
350 Gauge 100 -0090K 145.00

Torebki polipropelynowe plecione
Materiał wytworzony z polipropelynowych taśm
plecionych w dwóch kierunkach daje konstrukcję
lekką oraz oddychającą idealną  do składowania
ziarna, nasion, minerałów, piasku i innych tego
typu produktów. Torebki oferują nalepszy sposób
na przechowywanie duzych ilosci wariantów
produktowych do przemysłu tj. chemia, materiały
budowlane i konstrukcyjne , materiały rolnicze,
materiały górnicze. Torebki polipropelynowe oferują
wydajność, oszczędność, wyższą wytrzymałość w
porównaniu z innymi torebkami dostępnyi na
rynku, lekkość oraz ekonomiczność uzytkowania. 
Sprzedawane w opakowaniach 100szt.

Rozmiar (mm) Wymiary Kod Cena/Paczka
(cale) AVN-918 PLN

230 x 310 9” x 12” -0020K 69.60
310 x 460 12” x 18” -0030K 81.20
380 x 500 15” x 20” -0040K 106.70
460 x 620 18” x 24” -0050K 116.50
620 x 1000 24” x 40” -0060K 243.50

Rolkowane czarne worki na śmieci
Ekonomiczne, bardzo mocne worki na śmieci
z polietylenu. Odpowiednie do do użytku
domowego i biurowego. 
Wymiary: 46 x 74 x 86cm 

(18” x 29” x 34”).

Worki z możliwością ubijania
Wyjątkowo duże i bardzo wytrzymałe, do
ciężkich i dużych odpadów.
Wymiary (S x D x W): 51 x 86 x 120cm.

Rozmiar grubosc Kod Cena/Paczka
(inch) (Gauge) AVN-918 PLN

20 x 35 x 47” 350 -0210K 199.90
30 x 45 x 54” 150 -0220K 154.10
30 x 46 x 54” 180 -0200K 154.80
30 x 50 x 54” 180 -0230K 186.90

Grubość Ilość Kod Cena/Paczka
w  rolce AVN-918 PLN

120 Gauge 20 -0160K 10.70

Grubość Ilość w Kod Cena/Paczka
paczce AVN-918 PLN

300g 100 -0250K 195.40

Worki do koszy na kółkach
Bardzo wytrzymałe worki na śmieci.
Specjalnie zaprojektowane do koszy na
kółkach.
Zawartość opakowana:
100.

WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
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Kolor Grubość Kod Cena/Paczka
AVN-918 PLN

Czerwone 160g -0100K 166.80
Zielone 160g -0110K 166.80
Żółte 160g -0120K 166.80
Niebieskie 160g -0130K 166.80

Paczka

100

Paczka

100

Paczka

100

Paczka

100



Ściereczki do wycierania
próbników żywności
Te ściereczki jednorazowego użycia
służą do czyszczenia i dezynfekcji próbników
żywności, aby zapobiec
zanieczyszczeniom
krzyżowym. Zawartość
opakowań: 175
ściereczek (13 x 13
cm) 

Strona675

chusteczki / Ściereczki do rąk i Ścierki
grupa

930

Klasa Kolor Kod Cena/1
SOL-930 PLN

Przemysłowa Multi -1000K 51.20

Ilość Kolor Waga Kod Cena/1
opak SOL-930 PLN

250 Biały 1.36kg -3000K 110.00

Ścierki przemysłowe
Wytrzymałe ścierki do czyszczenia do
ogólnego zastosowania w inżynierii. Myte 
i sterylizowane.. 
Waga opakowania: 10kg.

Wydajne chusteczki 
higieniczne

Mocne husteczki z domieszką włókna
ściernego do usuwania oleju, smaru, brudu,
tłuszczu, atramentu, uszczelnień itp. Zapach
pomarańczowy pozostawia świeży 
i przyjemny zapach. Po użyciu nie ma potrzeby
na płukanie rąk wodą. Idelane do użytku 
w warsztatach.
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Uniwersalne
Miękkie ściereczki do rąk i
powierzchni, doskonałe do usuwania
smaru, brudu, oleju, smoły, atramentu i
ogólnie zanieczyszczeń.

Opakowanie z 150
(28 x 28 cm)
ściereczkami.

Do farb i mastyksu
Miękkie ściereczki do rąk i powierzchni,
doskonałe do usuwania świeżych śladów
produktów ropopochodnych takich jak farby, 
kleje i mastyksy.Opakowanie z 
150 (28 x 28 cm) ściereczkami.

Ściereczki
dezynfekcyjne

Jednorazowe ściereczki do dezynfekcji
wszystkich rodzajów powierzchni. Są
nasycone szybko działającym silnym
środkiem dezynfekcyjnym, skutecznym
przeciw większości bakterii.
Opakowanie z 200/1000 (20 x 30 cm)
ściereczek.

Ilość Kod Cena/1
SOL-930 PLN

200 -5200K 62.90
1000 -5250K 159.00

Ilość Kod Cena/1
SOL-930 PLN

150 -4600K 62.90

Ilość Kod Cena/1
SOL-930 PLN

150 -5000K 54.70

Standardowe chusteczki
higieniczne
Łagodne, białe chusteczki. Usuwają olej,
tłuszcz, atrament, tusz, zwykły brud. Nie
zawierają wody, więc nie trzeba obmywać rąk
po zmywaniu. Idealne do szybkiego zmywania
przy naprawach w domach, warsztatach,
fabrykach. Kubełek zawiera 150 sztuk.

Ilość Kod Cena/Pk
SOL-930 PLN

150 -3900K 63.90

Wysokowydajne ściereczki
higieniczne do rąk
Impregnowane z łagodnymi włóknami
ściernymi aby usunąć olej, tłuszcz, brud oraz
ogólne trudne do usunięcia zanieczyszczenia,
takie jak farby, masy uszczelniające, większość
atramentów. Skuteczne mycie bez użycia wody i
bez potrzeby spłukiwania rąk. Idealne do
przenośnych napraw i napraw warsztatowych.
Dostarczane w pojemni-kach po 50 ściereczek
lub tubach po
100
ściereczek.

Typ Kod Cena/Opk
produktu SOL-930 PLN

100 -4000K 77.40

Ściereczki
antybakteryjne do rąk

Nietoksyczne, pojedyncze
ściereczki są doskonałym
środkiem do
dezynfekcji rąk oraz
zapobiegają
zanieczyszczeniom
krzyżowym.
Opakowanie z 200  
(20 x 30cm)
ściereczkami.

Ilość
Kod Cena/Pk

SOL-930 PLN
200 -4400K 62.90

WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
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Ilość Kod Cena/1
SOL-930 PLN

Tuba 175 szt. -5500K 28.20

paczka

150
paczka

150

paczka

150
paczka

100

paczka

200
paczka

175



gRupa
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Opis Rozm Kod Cena/1
podajnika rolki SOL-952 PLN

Mini Jumbo 90mm x 200m -9200E 104.00

Podajnik Mini-Jumbo 
“Stroll” MTD003
Wytrzymałe białe podajniki z ABS.
Dostarczane wraz z kluczami.

Papier toaletowy 
‘Stroll’ Mini Jumbo

Wysokiej jakości dwuwarstwowy
papier toaletowy. Możliwy wybór
długości rolki co oszczędza pieniądze
oraz czas poświęcony na wymianę.
Do użytku w biurach, restauracjach,
hotelach, fabrykach. Zamykany
dozownik pomaga utrzymywać
produkt w czystości i chroni przed
kradzieżą. Do użytku z podajnikiem Mini
Jumbo MTD003. 
Rozm. rolek: 200mm
Ilość rolek w paczce: 12.

Opis Arkuszy Rolek w Rozm Kod Cena/Pacz
w rolce paczce paczce SOL-952 PLN

M-Stroll Mini Jumbo 90mm x 200m 12 60mm -3300Y 129.60
M-Stroll Mini Jumbo 76mm -3320Z 116.60

War-
stwy2
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Opis Rozm. Kod Cena/1
rolki SOL-952 PLN

Jumbo 410m -9150D 123.30

Podajnik Mini-Jumbo 
‘Stroll’ MTD003
Wytrzymałe białe podajniki z ABS.
Dostarczane wraz z kluczami.

Papier toaletowy 
‘Stroll’ Jumbo

Wysokiej jakości dwuwarstwowy 
papier toaletowy. Możliwy wybór 
długości rolki co oszczędza 
pieniądze oraz czas poświęcony 
na wymianę. Do użytku w biurach, 
estauracjach, hotelach, fabrykach. 
Zamykany dozownik pomaga 
utrzymywać produkt w czystości 
i chroni przed kradzieżą. 
Do użytku z podajnikiem 
Jumbo JTD001.
Ilość rolek w paczce: 6.

Opis Arkuszy Rolek w Rozm Kod Cena/Pacz
w rolce paczce rolki SOL-952 PLN

J-Stroll Jumbo Roll 400m 6 76mm -3200W 129.60

Opis Kod Cena/1
SOL-952 PLN

Podajnik płaskie opak. -9100C 83.70

Podajnik papieru toaletowego
‘płaskie opakowanie’ FTD119 
Wytrzymałe białe podajniki z plastiku 
ABS. Dostarczane wraz z kluczami 
do zamykania.

‘Płaskie opakowanie’
przekładane ręczniki
papierowe

Wysokiej jakości 2-warstwowe ręczniki białe.‘Dozowanie
jednorazowo po jednym arkuszu’ zniechęca do drobnych
kradzieży i minimalizuje straty. Do użytku 
z dozownikiem FTD119, który 
może być napełniany od góry w 
dowolnej chwili. Dostarczane w 
opakowaniach po 36 paczek, 
250 arkuszy w jednej paczce.

Opis Ilość/ Kod Cena/Pacz
w paczce SOL-952 PLN

2-warstwowy 9000 -2200A 133.20przekładany

Opis Ilośc Kod Cena/Pacz
w opk. SOL-952 PLN

Standard 36 -2250C 75.10Rolka S-T

WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
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RęczniKi papieRowe i papieR toaletowy

NOWOŚĆ

Każda
rolka
200m

12
Rolek

w paczce

9000
Sztuk

w paczce

War-
stwy2

War-
stwy2

Każda
rolka

400m

6
Rolek

w paczce Papier 
toaletowy

Rolka S-T
Arkusze białego papieru toaletowego dwuwarstwowego.
Odpowiednie do użytku domowego i profesjonalnego. 
Standardowa Rolka
36 rolek w jednym kartonie. 200 arkuszy w rolce.

200
Sztuk

w paczce

War-
stwy2

36
Rolek

w paczce



Rolki z ‘dozowaniem
centralnym’ 
Dostępne jako jednowarstwowy papier
do ścierania, odpowiedni do użytku og
ólnego lub jako papier dwuwarstwowy
do ciężkich zadań. Dostępny w rolkach
z wyjmowanym rdzeniem tekturowym,
aby umożliwić korzystanie rolek j z
centralnym dozowaniem w podajnikach
lub z rdzeniem pozostającym na swoim
miejscu, umieszczone na stojaku 
podłogowym. Ściereczki są idealne do
wykorzystywania warsztatach,
garażach i większości
ogólnych zastosowań
przemysłowych oraz w
przemyśle samochodowym. 
Każda rolka jest
perforowana dla
łatwiejszego
pobierania
pojedynczego
arkusza.
Dostępne rolki
białe i niebieskie
w pięciu różnych 
szerokościach i
długościach.
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RęczniKi papieRowe i papieR ToaleTowy
gRupa

952
Rolki papierowe
warsztatowe 
Wytrzymałe dwuwarstwowe ręczniki
papierowe. Do użytku ze stojakami
podłogowymi lub podobnymi dozownikami.
Perforowane i bez perforacji. Bez perforacji -
można ciąć do potrzebnego rozmiaru.
Odpowiednie do użytku w warsztatach,
przemyśle spozywczym czy
motoryzacyjnym.

Podajnik stojakowy czyściwa w
roli, na kółkach
Wysoce udoskonalony model, wyposażony teraz
w kółka o dużej średnicy, dające maksymalną
możliwość zmiany ustawienia podajnika, nawet
przy pełnym obciążeniu i przy przestawianiu po
nierównym terenie. Samoregulująca się krawędź
tnąca umożliwia dokładne i równe oddzieranie
czyściwa przy minimalnym wysiłku. Odpowiedni
do stosowania z rolami wielofunkcyjnego
czyściwa firmy Solent jak również wielu innych
firm. Gdy nie jest używany, 
może być złożony na
płasko doprzechowywania.

Maksymalna Waga Kod Cena/1
szerokość rolki szt SOL-952 PLN

30cm 2.1kg -9400W 216.20

Opis Rozm Ilość w Kod Cena/Pk
(cm x m) paczce SOL-952 PLN

biały perf 28 x 290 2 -2730M 144.70
biały perf 28 x 360 2 -2790D 152.30
nieb. perf 23 x 350 2 -2760A 152.30
nieb 26 x 400 2 -2800N 160.30
biały 26 x 400 2 -2805K 149.20
nieb 37 x 400 1 -2830Q 147.30
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Chustki papierowe w pudełku
Grube i mocne chustki papierowe. Dobrej
jakości wykonanie idealne do wycierania
powierzchni, czyszczenia narzędzi. Użyteczne
do fabryk, warsztatów, przemysłu rolniczego i
motoryzacyjnego. 400 sztuk w pudełku.

Ręczniki papierowe
ręczne “na
zakładkę” Z-Fold 

Wysokiej jakości ręcznik papierowy,
jednowarstwowy, niebieski. Wydajny,
higieniczny do rąk. Przy wyciągnięciu ręcznika,
następny wystaje z pojemnika. Mniejszy
rozmiar od standardu, zapobiega
nadmiernemu zużyciu papieru. Można
uzupełniać pojemnik z góry.

Podajnik papieru
toaletowego ‘płaskie 
opakowanie’FTD119

Wytrzymałe białe 
podajniki z plastiku 
ABS. Dostarczane 
wraz z kluczami 
do zamykania.

Opis Model Kod Cena/1
SOL-952 PLN

Podajnik CTD201 -9050B 123.20

Ręczniki papierowe ręczne “na
zakładkę” Z-Fold 
Wysokiej jakości ręcznik papierowy,
jednowarstwowy, niebieski. Wydajny,
higieniczny do rąk. Przy wyciągnięciu
ręcznika, następny wystaje z pojemnika.
Mniejszy rozmiar od standardu, zapobiega
nadmiernemu zużyciu papieru. Można
uzupełniać pojemnik z góry.

3600
Towels
Per Case

2400
w 

paczce

- Typ Kolor Rozmiar Ilość Kod Cena/Pk
arkusza (cm)w paczce.SOL-952 PLN

1-war.Niebieskie 21 x 24.7 3600 -2700M 137.40
1-war.Niebieskie 24.5 x 22 3600 -2680A 137.40

Interfold

C-Fold

Typ Kolor Ilość Kod Cena/Pk
w paczce. SOL-952 PLN

‘Miękki’ 2-war. Białe 2400 -2600K 143.20

Opis Rozm Ilość w Kod Cena/Pk
rolki paczce SOL-952 PLN

1-warstw.papier hig 20 x 70 16 -2900Q 195.20

Typ Kolor Rozm rolki Kod Cena/Pk
(cm x m) SOL-952 PLN

2-war. Biały 20.0 x 150 -2500G 93.90
2-war. Niebieski 19.0 x 150 -2550H 93.90
1-war. Biały 23.0 x 288 -2555Q 172.50
2-war. Niebieski 19.5 x 144 -2560S 146.60
2-war. Biały 19.5 x 144 -2570T 146.60

WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ DYSTRYBUTORA
© 2016  CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

War-
stwa1

War-
stwy2Miękkie

do kosza
Usuw.

War-
stwy2

Pudełko

Wysoka
absorpcja

400
Sztuk

w paczce

War-
stwy2

Kolor Rozmiar rolki Kod Cena/Pk
SOL-952 PLN

Biały 26cm x 160m -3480D 69.60

Rolki ogólnego użytku
Zielone ‘Higieniczne’
Starczające na dłuższy czas ręczniki
papierowe w zwoju, z papieru
jednowarstwowego. Do średnich
warunków użytkowania do celów
zaopatrzenia i ogólnej higieny.
Nieperforowane - odcinane na
wielkość 
odpowiadającą 
dla konkretnych 
zastosowań. 
Dostarczane 
w kartonach 
po 16 rolek.

War-
stwa1

12
Rolek

w paczce

Każda rolka

70m
Nieperforowane

Wysokowydajne rolki papierowe 
o dużej chłonności
‘Higieniczne’
Wysokiej wytrzymałości arkusze o
szerokości 25 cm do utrzymania higieny.
Odpowiedni również do małych warsztatów,
w przemyśle lekkim, w środowisku
medycznym, weterynarii, gdzie potrzebny 
jest mocny 
ręcznik.

Kolor Ilość w Ilość w Kod Cena/Pk
(cm x m) paczce SOL-952 PLN

Białe 25 x 40 24 -2950R 216.00
Niebieskie 25 x 50 18 -2960S 162.00

War-
stwa1
War-
stwy2

6
Rolek

w paczce

War-
stwy2

War-
stwy2

18
Rolek

w paczce

24
Rolek

w paczce

Każda rolka

40m
Perforowane

Każda rolka

50m
Perforowane
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