
HYGMONT
Autorizovaný prodej a

servis značky Kärcher



Zásobník na ručníky v roli KATRIN
v novém

designu Inclusive. Vhodné

pro ručníky KATRIN System. Když

není ručník vidět, je k dispozici

panel PUSH na podávání papíru.

Výběr ze dvou barev ( bílá a černá).

Rozměr: 403 x 335 x 216 mm.

Papírový ručník KATRIN SYSTEM - 2 vrstvý, bílý

Papírové ručníky v roli. Určeno

výhradně pro KATRIN System.

Balení obsahuje 6 ks.

Zásobník toaletního papíru KATRIN

Zásobník na toaletní papíry typu

KATRIN System Toilet v novém

designu KATRIN Inclusive. 

Výběr ze dvou barev ( bílá a černá).

Do zásobníku

se vkládají 2 rolky – snadná obsluha. 

Toaletní papír KATRIN SYSTEM - 2 vrstvý, bílý

Toaletní papír určený pouze

pro KATRIN system.

Balení obsahuje 36 ks.

Papírové ručníky – 1 vrstvé, zelené

Ručník skládaný V standart – PAPERNET

- 1 vrstvý zelený

- 24,5 x 23,0cm, 250ks x 20balíčků 

- počet ks v balení: 5000

Skládané papírové ručníky - 2 vrstvé, zelené

Handy Pack – lepší osušení rukou v chytrém balení.

- 2 vrstvý zelený

- 224 x 230 mm, 150ks x 21 balíčků

- počet ks v balení: 3150

Toaletní papír KATRIN Classic Toilet 160 3 vrstvý

Toaletní papír Katrin Classic 160, 19m x 98mm, 3-vrstvý, 160 útržků,

Prodej pouze po balení. 

Baleno: 64 ks/balení

Toaletní papír JUMBO KATRIN Plus Gigant S2

Toaletní papír Jumbo (Gigant)- Katrin Plus Gigant S2, 12100, 100% 

celulosa, 2vr, prům.=180mm, š=95mm, návin= 125m, 0,45kg/1rol, 

580út/rol, 12rol/bal, 40kart/pal.

Prodej pouze po balení. 

Baleno: 12 ks/balení

HYGMONT

99 Kč 151 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%

99 Kč 29 Kč

349 Kč 469 Kč

5,25 Kč 27 Kč

Cena za KUS

Cena za BALENÍ

Cena za KUSCena za KUS

Cena za KUS

Cena za KUS Cena za KUS

Cena za BALENÍ

*BD

*BD

*BD*BD

*Cena při odběru určitého množství

*Cena při odběru určitého množství



Koš na odpadky s víkem KATRIN Koš na papírové ručníky 40l KATRIN

Koš na papírové ručníky, 40l, v 500 x š 320 x h 250mm, bílo-šedý plast, 

cena za 1 kus.

Zásobník hygienických sáčků KATRIN pro Hygo Bag Hygienické sáčky pro Hygo Bag  KATRIN

Hygienické sáčky mikroténové pro Hygo Bag, 25ks/bal.

Elektronický osvěžovač vzduchu KATRIN Inclusive Osvěžovač vzduchu (náplň) KATRIN Ease

Pórovitá membrána náplně zabraňuje předčasnému odpařování vůně. 

Zásobník na mýdlo KATRIN Pěnové  nebo tekuté mýdlo KATRIN

Kvalitní tekuté mýdlo s příjemnou vůní.

Schválené pro použití ve zdravotnictví a potravinářském

průmyslu.

Pěnové mýdlo jemné k pokožce. Ekologický

certifikát Nordic Swan. Velmi nízká

spotřeba. Příjemná nevtíravá vůně.

Výběr ze dvou variant ( 0,5 l nebo 1 l).

HYGMONT

25 l za:  550 Kč
349 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%

129 Kč 17 Kč

455 Kč 175 Kč

Cena za BALENÍ

Cena za KUS

Cena za KUSCena za KUS

Cena za KUS

Cena za KUS Cena za KUS

Cena za KUS

Koš na odpadky s velkou 

kapacitou.  Důmyslné zakrytí 

obsahu koše.  Možnost

upevnění na stěnu. Výběr ze dvou 

variant (25 l a 50 l) a barev ( bílá a 

černá).

50 l za:  699 Kč

Diskrétní dávkovač hygienických 

sáčků vyrobený

z plastu. Je lehký, s jednoduchým 

plněním a sáčky

jsou vždy k dispozici. Výběr ze 

dvou barev ( bílá a černá).

Nejjednodušší elektrický 

osvěžovač vzduchu. Tichý s 

jednoduchou údržbou.

Možnost nastavení intenzity vůně. 

Baterie není součástí balení. 

Výběr ze dvou barev ( bílá a 

černá).

Univerzální zásobník na tekuté 

mýdlo, pěnové mýdlo, tekuté 

dezinfekční

mýdlo, dezinfekci záchodového 

sedátka nebo sprchový gel ve 

výměnných

patronách v novém designu 
KATRIN Inclusive.

1 l za:  449 Kč

0,5 l za:  349 Kč

TEKUTÉ 0,5 l za:  67 Kč

TEKUTÉ 1 l za:  95 Kč

PĚNOVÉ 0,5 l za:  127 Kč

PĚNOVÉ 1 l za:  195 Kč



ISOLDA krémové mýdlo  5l ISOLDA pěnové mýdlo VIOLET 5 L

KRYSTAL nádobí Lemongrass KRYSTAL tekutý písek 

KRYSTAL strojní oplach nádobí 5 l KRYSTAL strojní mytí nádobí 5 l

Sáček na odpadky 50 x 60cm role 50ks

Rozměr (Š x V): 50 x 60 cm

síla: 7 µm

barva: černá

množství na roli: 50 ks

množství v kartonu: 40 rolí

Sáček na odpadky 63 x 74 cm role 50ks

Rozměr (Š x V): 63 x 85 cm

síla: 7 µm

barva: bílá

množství na roli: 40 ks

množství v kartonu: 9 rolí

HYGMONT

99 Kč 149 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%

149 Kč 189 Kč

15 Kč 26 Kč

Cena za KUS

Cena za KUS

Cena za KUSCena za KUS

Cena za KUS

Cena za KUS Cena za KUS

Cena za KUS

Krémové tekuté mýdlo pro 

každodenní péči o ruce. 

Vyniká dokonalými ošetřujícími 

schopnostmi, které řadí tento 

výrobek v porovnatelných 

cenových relacích na jejich 

špičku.

Moderní tekuté mýdlo určené pro 

použití do zpěňovacích dávkovačů. Při 

aplikaci z dávkovače je uvolněno ve 

formě nadýchané pěny. 

Z jednoho kanystru získáte až 10 000 

dávek, t.j. cena jedné dávky je 0,017 Kč 

Přípravek na nádobí s příjemnou 

vůní fantazijního typu citronové 

trávy. Dokonale myje také 

nádobí z nerezu a skla. 

Vyznačuje se vysokou pěnivostí 

a vysokým mycím účinkem. 

Obsahuje aktivní látku k ochraně 

pokožky.

5 l za:  124 Kč

750 ml za:  23 Kč

Tekutý oplachový a leštící 

prostředek pro všechny typy myček 

nádobí. Zamezuje tvorbě stop po 

mineráliích na mytém nádobí. 

Vhodný jako druhá fáze 

(oplachování) po prostředku „Krystal 

strojní mytí“.

Tekutý mycí prostředek 

určený pro všechny typy 

myček nádobí. Výrobek 

doporučujeme používat v 

kombinaci s „Krystalem 

strojní oplach“.

Vyznačuje se mimořádně 

dokonalou mycí schopností, a 

to i na těžce zašpiněném 

nádobí, pracovních a 

kuchyňských plochách a 

ostatních místech v 

domácnosti včetně sporáku. 

600 g za:  24 Kč

6 kg za:  199 Kč



KRYSTAL leštěnka na nábytek 750 ml KRYSTAL olejový osvěžovač

KRYSTAL na podlahy s alfa alkoholem KRYSTAL Sanan Klasik

KRYSTAL univerzální dezinfekce 750 ml KRYSTAL WC ANTB – modrý a růžový

ISOLDA krém na ruce ISOLDA pevné mýdlo aloe vera 100 g

Pevné krémové mýdlo určené ke každodennímu používání. Svěží 

parfemace aloe vera ho řadí do kategorie luxusních mýdel.

HYGMONT

54 Kč 82 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%

55 Kč 27 Kč

17, 90 Kč 4, 50 Kč

Cena za KUS

Cena za KUS

Cena za KUSCena za KUS

Cena za KUS

Cena za KUS Cena za KUS

Cena za KUS

Jemný, vysoce účinný prostředek k 

provonění WC, koupelen a veřejných 

prostor. Více druhů (natur, růžový, 

modrý, zelený)

Přípravek na podlahu s obsahem 

Alfalkoholu pro dokonalé čištění 

a ochranu všech nesavých 

povrchů včetně plovoucích 

podlah.

5 l za:  119 Kč

750 ml za:  22 Kč

Tekutý čistící a dezinfekční prostředek pro 

přímou aplikaci, který je určený pro desinfekci 

a čištění ploch, předmětů a nástrojů, včetně 

zařízení ve službách epidemiologicky 

závažných, například holičství, kadeřnictví, 

kosmetika, masérské salony, solária, fitness 

studia, sauny, bazény apod.

Odstraňuje rez, vodní a močový 

kámen, poradí si i s dlouhodobými 

nánosy

mechanických nečistot. Umí působit 

i pod vodní hladinou.  

Prostředek je určený k 

dezinfekci ploch a předmětů v 

potravinářství, stravovacích 

provozech, zdravotnictví, 

wellness oblastech a v dalších 

činnostech epidemiologicky 

závažných.

750 ml za:  19 Kč

5 l za:  84 Kč

Oblíbený, praktický pomocník 

pro každou hospodyni. 

Prostředek velmi šetrně 

ošetřuje všechny druhy 

nábytku, zabraňuje 

nadměrnému vysychání 

dřeva a laminátových desek.

Klinicky testované 

krémy. 

Více druhů ( konopný, 

lanolin a šalvěj)



CLEAMEN 100/200 CLEAMEN 122 podlahy s leskem, parfémované

CLEAMEN 240 na trouby a grily 1, 1 Kg CLEAMEN 260 restaurační sklo 1 l

CLEAMEN 310 extra kyselý na WC a keramiku CLEAMEN 320 Deo tablety do pisoáru 1,5 kg

CLEAMEN 410 koupelny s leskem CLEAMEN 442 na podlahy kyselý

HYGMONT

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%

Cena za KUS

Cena za KUS

Cena za KUSCena za KUS

Cena za KUS

Cena za KUS Cena za KUS

Cena za KUS

Všestranný čisticí 

prostředek pro denní čištění 

všech ploch, je vysoce 

koncentrovaný, pěnivý a 

parfemovaný, používá se 

proto zředěný ve velmi 

nízkých koncentracích.

1 l za:  49 Kč

5 l za:  184 Kč

5 l za:  169 Kč

750 ml za:  32 Kč

5 l za:  279 Kč

1 l za:  72 Kč

1 l za:  35 Kč1 l za:  129 Kč

5 l za:  589 Kč 5 l za:  144 Kč

Prostředek je vhodný na všechny 

typy krytin včetně voskovaných 

podlah.

Zejména je určen na podlahy z 

lesklé dlažby a kamene, 

voskovaná PVC a linolea, 

dřevěné a laminátové (plovoucí) 

podlahy. 

Prostředek je určen na odstraňování 

připálenin z pečících trub, grilů a 

digestoří, skla krbových kamen apod.

Používá se neředěný, nanáší se 

pomocí rozprašovače na čištěné 

místo.

Po nanesení nechte působit 5 - 15 

min. 

108 Kč 79 Kč

Po umytí pivních sklenic přípravkem 

CLEAMEN 260 restaurační sklo, 

zůstává na pivu déle pěna a pivo si 

udrží říz. Obrovskou výhodou je 

neutrální pH, které zajišťuje dermální 

toleranci při ruční práci v roztoku.

Je určen na odstranění vodního 

kamene, močových a dalších 

minerálních usazenin z vnitřních 

částí WC mís, pisoárů, umyvadel 

a dalšího sanitárního vybavení.

Tablety do pisoáru zabraňují 

tvorbě usazenin, vodního a 

močového kamene a uvolňují 

příjemnou intenzivní vůni, která 

neutralizuje nepříjemný zápach 

močoviny.

Prostředek určený k mytí 

sanitárních a umývárenských

ploch jako jsou obklady, 

umyvadla, vany, sprchové kouty, 

umyvadla, baterie,vnější části 

toaletních mís atd.

Nejvýkonější mycí a čistící 

prostředek na podlahy a povrchy, 

které jsou odolné kyselinám. Má 

víceúčelové použití, je určen na 

postavební, periodický i denní 

úklid.

219 Kč



Sítka do pisoáru WAVE 2 - FRE PRO Vonná závěska HANG TAG - FRE PRO

Hadr Petr na podlahu 60 x 70 cm viskóza Utěrka pro každý den 35 x 40 cm - žlutá

Utěrka z mikrovlákna Houba na nádobí - Twin 2ks/balnení

Rukavice gumové FAVORIT Kristal set - profesionální sada na mytí oken 

HYGMONT

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%

Cena za KUS

Cena za BALENÍ

Cena za KUSCena za KUS

Cena za KUS

Cena za PÁR Cena za SADU

Cena za KUS

Gelové, aromatické a vonné sítko do 

pisoáru Wave2 s indikátorem data 

výměny.

Vonné účinky: velice příjemná a 

decentní vůně, která je 15x 

intenzivnější než mají běžná 

vinylová sítka. Více druhů. 

Balení 2 kusy.

Gelová závěska Hang Tag patří 

do řady výrobků Fre Pro a je 

vhodná k použití pro menší 

prostory, do auta, nebo jako 

klasická závěska pro toalety.

Více druhů.

Hadr na podlahu z netkaného textilu s 

vysokou životností a savostí.

Hadr lze opakovaně prát, je 

hygienicky a ekologicky nezávadný, 

zhotoven z přírodních prvotřídních 

materiálů.

17 Kč 11 Kč

Hadry pro profesionální použití. 

Vyznačují se vysokou

savostí.

Prachovka zbaví nábytek 

prachových částic.

Rozměr: 40 x 40 cm

Banelní: 2 ks

CENA ZA BALENÍ

Rukavice pro domácnost z 

přírodního latexu. Pro snadné 

navlékání jsou uvnitř 

semišované. Dezén v prstové a 

dlaňové části zaručuje bezpečné 

uchopení předmětů. Více 

velikostí ( S, M, L, XL)

Profesionální sada na mytí oken a 

solárních panelů Kristalset 14 dílů 

obsahuje: Držák stěrky, 3 velikosti 

stěrky, rozmývák, houba, škrabka 

2x, náhradní břity do škrabky a břity 

do držáku stěrky, kloub, 

teleskopiská tyč, náhradní gumy do 

stěrek.

17 Kč

89 Kč 82 Kč

30 Kč

15 Kč 1 690 Kč



HYGMONT
Autorizovaný prodej a 

servis

Hygmont – Kärcher

Sokolovská 296, Uherské Hradiště

PSČ 686 01

www.karcher-hygmont.cz

obchod@karcher-hygmont.cz

tel: 777 579 225

tel./fax: 572 579 225

Platnost katalogu je od 1. srpna 2016 do 30. 

června 2017 nebo do vyprodání zásob.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

Tiskové a obrázkové chyby vyhrazeny. 

Bezpečnostní listy k jednotlivým výrobkům na 

vyžádání.

Vysvětlivky:

*BD = baleno dodavatelem - vyšší balení zboží, 

jak jej balí náš dodavatel pro zjednodušení 

nákupu.


