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ZÁSOBNÍKY  NA  HYGIENICKÝ  MATERIÁL 
 

Zásobníky na tekuté mýdlo :         
 

Zásobník na tekuté mýdlo bílý CN 0,5 l.        356,- 
 

 

Zásobníky na pěnové mýdlo :         
 
Zpěňovací zásobník na pěnové tekuté mýdlo CN 0,5 l.     261,- 
Zpěňovací zásobník na pěnové tekuté mýdlo CN 1 l.        326,- 

 
 
 

 
 

Zásobníky na papírové ručníky :     
 

Zásobník na papírové ručníky CN bílý Z 200       236,- 
Zásobník na papírové ručníky CN bílý Z 400       305,- 
 

 
 
Zásobník na ručníky v roli KATRIN Classic 1-roll systém           1.700,- 
 

Zásobník na ručníky v roli KATRIN Classic 1-roll systém (žádejte info !)       499,- 

 
 

Zásobníky na toaletní papír :       
 

Zásobník na toaletní papír CN JUMBO - malý (na JUMBO 200 mm.)   278,- 
Zásobník na toaletní papír CN JUMBO - velký (na JUMBO 280 mm.)   399,- 
 

 
 
Zásobník na toal.papír  KATRIN  systém (žádejte info !)          249,- 
 

 
 

Zásobník na mikrotenové sáčky na použité hygienické vložky    199,- 
 

 



SPOTŘEBNÍ  MATERIÁL 
 

 

SSppoottřřeebbnníí  mmaatteerriiááll  ((ppaappíírr  aappoodd..))::  
 

Toaletní papír BIM 400 útržků           3,10,- 
Toaletní papír třívrstvý KATRIN plus  - velmi kvalitní       6,- 
Toaletní papír KATRIN systém Classic 800 útržků bílý (do zásobníků KATRIN!)    27,- 

 
Toaletní papír JUMBO 190          12,90,- 
Toaletní papír KATRIN JUMBO 190 - 2 vrstvý bílý       29,90,- 
Toaletní papír KATRIN JUMBO 230 - 1 vrstvý – velmi kvalitní      29,- 
Toaletní papír JUMBO 240 - 2 vrstvý bílý        39,- 
Toaletní papír KATRIN JUMBO 280 - 2 vrstvý        39,- 
Toaletní papír KATRIN JUMBO 280 - 2 vrstvý bílý CELULÓZA      49,- 
 
Papírové ručníky KATRIN skládané "Z" zelené -5 000 ks v kartonu (kvalitní!)    409,- 
Papírové ručníky KATRIN skládané "Z" zelené/bílé 2-vrstvé měkké-3 150 ks.    519,- 
Papírové ručníky HARMONY skládané "Z" bílé úzké  2-vrstvé měkké-4 000 ks.    549,- 
 
 
KATRIN Classic Systém role 2 vrs. - vysoká úspora, nízká spotřeba!(při  odběru 12 ks rolí – zásobník ZDARMA!)      159,- 
Papírový ručník KATRIN M2 v roli dvouvrstvý – 6 rolí v bal.(cena za 1 roli)          67,- 
 
Průmyslová role KATRIN L 2 vrst. Blue – 2 ks/bal.(cena za 1 ks)      169,- 
Průmyslová role KATRIN XXL 3 vrst. Blue – 2 ks/bal.(cena za 1 ks)     329,- 
Průmyslová role z netkané textílie  KATRIN XXL 200 m  1  ks/bal.              1.490,- 
 
 
 

Papírové ubrousky GASTRO 33 x 33 cm - bílé 400 ks/bal.      49,90,- 
 
Papírové sáčky na dámská WC - 100 ks v bal.         57,- 
Mikrotenové sáčky na dámské WC - 25 ks/bal.        19,- 

 
 

 

HHaaddrryy    nnaa    zzeemm    aa    pprraacchhoovvkkyy,,  mmyyccíí  ppoommůůcckkyy::  
 
Mycí hadr SOŇA - 60 x 60 cm          13,- 
Mycí hadr VAFLO - 60 x 80 cm          24,90,- 
Mycí hadr PETR na zem - 60 x 70 cm         17,20,- 
 
Prachovky :  PETR pro  každý den – modrá, žlutá, červená, zelená     10,90 ,- 
 
Rukavice gumové ochranné - vel. M         14,50,- 
Rukavice gumové ochranné - vel. L, XL         14,50,- 
Jednorázové rukavice mikrotenové 50 ks/bal.        12,25,- 
Jednorázové rukavice latexové vyšetř. 100 ks        109,- 
Rukavice pracovní VINYL tenké modré 100 ks        119,- 
 
Houbička na nádobí - antibakteriální TWIN - 2 ks/bal.       17,90,- 
Drátěnka kovová nerezová 2 ks/bal. (cena za balení)       14,90,- 
Houba školní            16,90,- 

 

 

 

 



ČČiissttííccíí  pprroossttřřeeddkkyy,,  oocchhrraannnnéé  pprraaccoovvnníí  ppoommůůcckkyy::  
 

TTeekkuuttáá  mmýýddllaa,,  ttuuhháá  mmýýddllaa::  
 
Tekuté mýdlo AMADEUS  LOVE – 5 l. kanystr                89,- 
Tekuté mýdlo ISOLDA OC  - tři barvy a vůně - s perletí 5 l. kanystr           112,- 
Sprchový gel (krémové tek.mýdlo) ISOLDA OC blac cherry 5 l. kanystr           153,- 
Tekuté mýdlo PALOME 1 l. černá třešeň                40,- 
Zpěňovací mýdlo ISOLDA (modré, růžové)– 5 l. (= 6x 5 kanystrů běžného tek.mýdla)           278,- 
Zpěňovací mýdlo ISOLDA (VIOLET) – 5 l. (= 6x 5 kanystrů běžného tek.mýdla)                  159,- 
Zpěňovací mýdlo ISOLDA  (LUXURY) – 5 l. (= 6x 5 kanystrů běžného tek.mýdla)            259,- 
 
 
Toaletní mýdlo ISOLDA Aloe Vera - 100 g.                 6,20,- 
Hotelové mýdlo - 15 g.                    2,20,- 

 
 
SSaappoonnááttyy  aa  ppřříípprraavvkkyy  nnaa  mmyyttíí  ppooddllaahh,,  nnááddoobbíí  aappoodd..  --  řřaaddaa  KKRRYYSSTTAALL::  
 

Čisticí prostředek KRYSTAL  NÁDOBÍ  Lemongrass - 750 ml. PET           26,50,- 
Čisticí prostředek KRYSTAL  NÁDOBÍ  Lemongrass - 5 l. kanystr           135,- 
 

Balzám  KRYSTAL NÁDOBÍ s ALOE VERA  – 750 ml. PET             27,70,- 
Balzám  KRYSTAL NÁDOBÍ s ALOE VERA  – 5 l. kanystr            150,- 
 

Čisticí prostředek  KRYSTAL PODLAHY s alfa alkoholem – 750 ml. PET           26,40,- 
Čisticí prostředek  KRYSTAL PODLAHY s alfa alkoholem - 5 l. kanystr            129,- 
KRYSTAL mýdlový čistič se včelím  voskem na podlahy - 750 ml.             26,90,- 
KRYSTAL mýdlový čistič se včelím  voskem na podlahy – 5 l.              149,- 
 
Univerzální mycí a čistící přípravek KRYSTAL UNI – 750 ml.                           21.90,- 
Univerzální mycí a čistící přípravek KRYSTAL UNI – 5 l. kan.               89,- 
 
 

Tekutý písek ACTIV – vynikající čistící schopnost, vyčistí a nepoškrábe – 600 g.           28,90,- 
Tekutý písek ACTIV – vynikající čistící schopnost, vyčistí a nepoškrábe – 5,5 kg           205,- 
 

ACTIVE  čistící písek - 600 g. (sypký)                22,90,- 
 

KRYSTAL na kuchyně a pro domácnost  - 750 ml. s rozprašovačem                       37.90,- 
 
 

SSaappoonnááttyy  aa  ppřříípprraavvkkyy  nnaa  mmyyttíí  ppooddllaahh,,  nnááddoobbíí  aappoodd..  --  řřaaddaa  CCLLEEAAMMEENN::  
 
CLEAMEN 210 GASTRON 5 l. Prostředek na čištění veškerých kuchyňských povrchů a zařízení včetně nerezů a laminátových povrchů. leštič na nerez.        249,- 
 

CLEAMEN 220 1 l. K leštění nerezových povrchů a zařízení v kuchyňské oblasti             139,- 
 

CLEAMEN 240 na trouby a grily 1 l.  Určen na odstraňování připálenin z pečících trub, grilů a digestoří, skla krbových kamen apod.        118,- 
 

CLEAMEN 242 kuchyňské odpady 1 l.  Určen k čištění odpadů zanesených tuky a mastnotou, zejména kuchyňských výlevek.           72,- 
 

CLEAMEN 260  restaurační sklo 1 l. Prostředek, určený k mytí pivního a restauračního skla, vhodný i do myček.            87,- 
 

CLEAMEN 100/200 1 l. Všestranný čisticí prostředek pro denní čištění všech ploch, je vysoce koncentrovaný, pěnivý a parfemovaný, používá se proto zředěný ve velmi nízkých 

koncentracích.                  142,-  
 

CLEAMEN 122 1 l. podlahy s leskem Prostředek je vhodný na všechny typy podlah včetně podlah ošetřených metalickým voskem. PARFÉMOVÁNO                 42,- 
 

CLEAMEN 122 5 l. podlahy s leskem Prostředek je vhodný na všechny typy podlah včetně podlah ošetřených metalickým voskem. PARFÉMOVÁNO                  152,- 
 

CLEAMEN 141 5 l. Nepěnivý prostředek určený především pro strojní mytí silně znečištěných podlah (i např. od syntetických olejů).              394,- 
 

CLEAMEN 145 DEPON 5 l. Nepěnivý prostředek určený k čištění veškerých tvrdých podlahových ploch odolných vodě a alkáliím jako jsou PVC, linolea (vč.voskovaných), dlažby 

glazované i neglazované, žulové,mramorové i vápencové povrchy, teraso, cihelné a betonové povrchy vč. litých podlah, gumové podlahy, sportovní podlahy hal, lakované parkety i palubky.            285,- 
 

CLEAMEN 146 1 l. čistič a leštič na lesklé povrchy ECO Prostředek určený k čištění a leštění povrchů v jednom kroku při dosažení maximálního lesku beze šmouh.                65,- 
  



ČČiissttiiččee  nnaa  WWCC  aa  ssaanniittáárrnníí  ppřříípprraavvkkyy  KKRRYYSSTTAALL  ++  CCLLEEAAMMEENN::  
KRYSTAL WC CLEANER růžový 750 ml. Mycí a čistící prostředek s obsahem kyseliny chlorovodíkové, který odstraňuje rez a vodní kámen, poradí si i s dlouhodobými nánosy 

mechanických nečistot.                   31,90,- 
KRYSTAL WC CLEANER růžový 5 l. Mycí a čistící prostředek s obsahem kyseliny chlorovodíkové, který odstraňuje rez a vodní kámen, poradí si i s dlouhodobými nánosy 

mechanických nečistot.                   144,- 
KRYSTAL WC CLEANER ECO 750 ml. Čisticí prostředek na WC-odstraňuje rez a vodní kámen, parfémovaný          29.90,- 

CLEAMEN 300/400 1 l. sanitární denní – konc.prostředek určený pro denní úklid sanitárních a umývárenských prostor.         139,- 
CLEAMEN 310 gelový čistič WC 750 ml. na odstranění vodního kamene, močových a dalších minerálních úsad z vnitřních částí WC mís, pisoárů, umyvadel a dalšího 

sanitárního vybavení                    39,- 
CLEAMEN 310 gelový čistič WC 5 l. na odstranění vodního kamene, močových a dalších minerálních úsad z vnitřních částí WC mís, pisoárů, umyvadel a dalšího sanitárního 

vybavení                    179,- 
 

 
 
KRYSTAL  na koupelny 750 ml. s rozpraš. Vysoká koncentrace aktivních látek a jeho konzistence předurčuje Krystal na koupelny k snadnému odstraňování větších nánosů 

vodního kamene, rzi, silnějších vrstev mechanických nečistot a k zajištění vysokého standardu lesku.             42,90,- 
KRYSTAL  na koupelny 5 l. Vysoká koncentrace aktivních látek a jeho konzistence předurčuje Krystal na koupelny k snadnému odstraňování větších nánosů vodního kamene, rzi, 

silnějších vrstev mechanických nečistot a k zajištění vysokého standardu lesku.                149,- 
CLEAMEN 410 na koupelny 1 l. Prostředek určený k mytí sanitárních a umývárenských ploch jako jsou obklady, umyvadla, vany, sprchové kouty, umyvadla, baterie, vnější části 

toaletních mís atd.                    58,- 
CLEAMEN 410 na koupelny 5 l. Prostředek určený k mytí sanitárních a umývárenských ploch jako jsou obklady, umyvadla, vany, sprchové kouty, umyvadla, baterie, vnější části 

toaletních mís atd.                   194,- 
CLEAMEN 420 odpady sanitární 1 l. Prostředek je určen k pročištění plastových a keramických odpadů, umyvadel, sprch, WC, kanalizace apod.         82,- 
CLEAMEN 442 na podlahy kyselý 1 l. Má víceúčelové použití, je určen na postavební, periodický i denní úklid.  Vynikající i na silně znečištěné podlahy            80,- 
CLEAMEN 442 na podlahy kyselý 5 l. Má víceúčelové použití, je určen na postavební, periodický i denní úklid.  Vynikající i na silně znečištěné podlahy                293,- 
CLEAMEN 450 odvápňovač ploch 5 l. Prostředek je určený k odstranění vápenných usazenin a vodního kamene ze všech pevných nesavých kyselině odolných ploch, zejména 

keramických dlažeb a obkladů.                         259,- 
KRYSTAL WC GEL MAXI  zelený, modrý  750 ml. Praktický a oblíbený gel k plnění závěsných košíčků uvnitř toaletních mís, který provoní, vyčistí a zanechá na toaletě 

svěží vůni.                     65,- 
CLEAMEN 320 - WC kostky do pisoárů – 1, 5 kg balení ( 48 kostek )           229,- 
 

 

 

 

Dezinfekční prostředky KRYSTAL + CLEAMEN: 
 

SANAN Klasik 20 l. kanystr  tekutý dezinfekční prostředek obsahující aktivní chlór, který spolehlivě likviduje bakterie, řasy, nižší houby a viry.          268,- 
 

SANAN Klasik 5 l. kanystr  tekutý dezinfekční prostředek obsahující aktivní chlór, který spolehlivě likviduje bakterie, řasy, nižší houby a viry.            88,- 
 

SANAN Klasik 1 l.  tekutý dezinfekční prostředek obsahující aktivní chlór, který spolehlivě likviduje bakterie, řasy, nižší houby a viry.             25,- 
 

SANAN proti plísni 10 l. kanystr parfémovaný tekutý dezinfekční prostředek obsahující aktivní chlór, který spolehlivě likviduje bakterie, řasy, nižší houby a viry.        169,- 
 

SANAN proti plísni 5 l. kanystr parfémovaný tekutý dezinfekční prostředek obsahující aktivní chlór, který spolehlivě likviduje bakterie, řasy, nižší houby a viry.             99,- 
 

SANAN proti plísni 1 l. s rozprašovačem parfémovaný tekutý dezinfekční prostředek obsahující aktivní chlór, který spolehlivě likviduje bakterie, řasy, nižší houby a viry.                  39,- 
 

KRYSTAL Univerzální dezinfekce 750 ml. s rozprašovačem  Velmi praktická každodenní dezinfekce bez obsahu chlóru, určená k běžné dezinfekci v celé 

domácnosti.                         59,- 
 

CLEAMEN 510 DEZI PP 1 l. Koncentrovaný tekutý prostředek určený k dezinfekci ploch a předmětů v potravinářství, stravovacích provozech, ve zdravotnictví, ve veřejných prostorách, a 

v dalších činnostech epidemiologicky závažných.                 210,- 
 

CLEAMEN 520 DEZI PPM – 1 l.  Dezinfekční a čistící prostředek je určený pro vlhký úklid.            120,- 
 

CLEAMEN 520 DEZI PPM – 5 l.  Dezinfekční a čistící prostředek je určený pro vlhký úklid.            540,- 
 

 
 

 

 



Čistící prostředky na ostatní úklid: 
 

KRYSTAL na okna - čistící přípravek na okna  750 ml. s rozprašovačem              34,90 
CLEAMEN 110 na skleněné plochy  5 l.  Prostředek je určen k mytí oken, skleněných ploch, výplní dveří, vitrín, stolních desek a všech typů zrcadel sprejovou metodou. 
                   190,- 
CLEAMEN 112 na okna a rámy 1l.NEJLEPŠÍ NA TRHU! Univerzální prostředek je určen k mytí oken a rámů oken mokrou metodou. Bez přelešťování oken!  48,- 

 
 
Olejový osvěžovač vzduchu KRYSTAL 750 ml. s mechanickým rozprašovačem ( vhodný zejména na  
WC a veřejné prostory ) – dva druhy - moře, les                 92,- 
 
 
CLEAMEN 131 na koberce extraktor 1 l. Nízkopěnivý prostředek určený  pro čištění koberců, čalounění, autosedaček z přírodních i syntetických vláken.          88,- 
CLEAMEN 131 na koberce extraktor 5 l. Nízkopěnivý prostř.určený  pro čištění koberců, čalounění, autosedaček z přírodních i syntetických vláken.              365,- 
 
KRYSTAL leštěnka na nábytek 750 ml. Oblíbený, praktický pomocník pro každou hospodyni.              59,- 

 

 

Mycí pasty, mycí suspenze a ochranné pracovní krémy: 
 

Tekuté mycí suspenze: 
 

ISOFA 100Pro mycí suspenze na ruce 600 g. Profesionální vynikající tekutý abrazivní čistič.                49,-  
 

ISOFA 100Pro mycí suspenze na ruce 4,2 kg. Profesionální vynikající tekutý abrazivní čistič.                    219,-  
 

ISOFA 200Clas mycí suspenze na ruce 500 g. Profesionální vynikající tekutý abrazivní čistič.               52,-  
 

ISOFA 200Clas mycí suspenze na ruce 3,5 kg. Profesionální vynikající tekutý abrazivní čistič.                    239,-  
 

ISOFA 300MAX mycí suspenze na ruce 500 g. Profesionální abrazivní čistič na mytí znečištěné pokožky s extraktem z citrusových plodů.                   55,-  
 

ISOFA 300MAX mycí suspenze na ruce 3,5 kg. Profesionální abrazivní čistič na mytí znečištěné pokožky s extraktem z citrusových plodů.               269,-  
 
Čisticí a mycí krém na ruce ISOFA MYE Blue - 500 ml. (tekutá mycí pasta)             25,90 
 

Čisticí a mycí krém na ruce ISOFA GEL Green - 500 ml. (tekutá mycí pasta)             29,90 
 

     
 
Mycí pasty na ruce: 
 

ISOFA pasta 500 g. Mycí pasta s vyváženým obsahem přírodního abraziva a mletého vápence. Je určena k mytí silně znečištěných rukou.          14,20,- 
ISOFA ECO 500 g. Speciální mycí pasta na ruce, obsahující šetrná přírodní abraziva a aktivní látky se schopností rychle odstranit nečistoty z vašich rukou.        16,90,- 
ISOFA PRO 500 g. Profesionální mycí pasta, která obsahuje směs přírodních abraziv.            21,90,- 
ISOFA PRO 10 kg kbelík  Profesionální mycí pasta, která obsahuje směs přírodních abraziv.             319,- 
 
 

Ochranné pracovní krémy na ruce: 
 

Ochranný prac.krém na ruce ISOLDA 100 ml. – heřmánek, oliva, včelí vosk                        14,90,- 
 

Ochranný prac. krém na ruce ISOLDA 100 ml. – aloe vera, měsíček, konopný          15,90,- 
 

Ochranný  krém na ruce ISOLDA 100 ml. - šalvěj, lanolin, mandlový             18,90,- 



 

 

  

  

PPrraaccíí    pprráášškkyy  ,,    aavviivváážžee  ::  
 

Prací prášek TONGO 2000 - enzymatický na všechny druhy prádla - 15 kg          599,- 
Prací prášek TONGO 2000 - enzymatický na všechny druhy prádla - 9 kg          349,- 
Prací prášek TONGO 2000 - enzymatický na všechny druhy prádla - 3 kg          129,- 
Prací prášek TONGO 2000 - enzymatický na všechny druhy prádla - 600 g.            32,- 
 

 
 
 
Prací gel TONGO 3 l. – tekutý prací prostředek              172,- 
 

 
 
 
TONGO aviváž   koncentrát - 1 l. (4 l. aviváže)                 33,- 
 

 

 

 

Jednorázové ochranné pracovní pomůcky, obalový materiál: 
 
Jednorázová čepice bílá, 53 cm – balení 100 ks              109,- 
Zástěra jednorázová bílá, polyethylen, 100 ks              179,- 
Jednorázový návlek na paži ( rukávník ) polyethylen modrý  - 100 ks           119,- 
Jednorázové rukavice mikrotenové 50 ks/bal.                14,90 
Jednorázové rukavice latexové vyšetřovací 100 ks             109,- 
Rukavice jednorázové pracovní VINYL tenké modré 100 ks            119,- 

 
 
Sáčky do koše 50 x 60 cm - 30 l. ( 50 ks v balení )             14,90 
Sáčky do koše 63 x 74 cm - 50 l. ( 50 ks v balení )             27,70 
Sáčky do koše 63 x 85 cm - 50 l. ( 40 ks v balení )             35,90 
Pytle na odpad 70 x 110 cm - 50 mikronů (25 ks v balení = 2,91 za 1 ks bez DPH)         72,95 
Pytle na odpad 70 x 110 cm - 80 mikronů (25 ks v balení = 4,79 za 1 ks bez DPH)       109,- 
Pytle na odpad 70 x 110 cm - 50 mikronů - žluté, červené (25 ks v balení)          89,- 

 
 
 
 



 

Úklidové vozíky, mopy, mycí sady, smetáky, kartáče 
 

 
 
Úklidový vozík CLAROL 1x17 l. se ždímačem        2090,- 
 

Úklidový vozík CLAROL 2x17 l. se ždímačem        2190,- 
 

Úklidový vozík CLAROL plná výbava1x17 l. se ždímačem       2890,- 
 

Úklidový vozík CLAROL plná výbava 2x17 l. se ždímačem       3190,- 
 

Úklidový vozík TERRY LINE 2 se ždímačem a držákem na odpadní pytel 2x17 l. plná výbava  5190,- 
 

Další vozíky – viz nabídka na vyžádání 
 
 
Držák plochého mopu 40 cm.             590,- 
Držák plochého mopu 50 cm            640,- 
 
Mop plochý 40 cm             110,- 
Mop plochý 50 cm             125,- 
 
Tyč ALU pro držák mopu 1400 mm.           110,- 
 
„V“ mop pro suché stírání velkých ploch – komplet       1490,- 
Mop pro „V“ mop 110 cm            315,- 
 
Teleskopická tyč 1,2 – 6 m            dle výběru 
 
KRISTALSET na mytí oken - NOVINKA !!!        1690,- 
 
Smeták směs 30 cm s holí ( 140 cm )           118,- 
Kartáč podlahový dřevěný s holí ( 140 cm )              78,- 
Kartáč podlahový dřevěný ruční                  19,- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Změny cen vyhrazeny! 
       Ceny bez DPH 21 %  


