
LP NAZWA JEDNOSTKA MIARY  ILOŚĆ 

1
Płyn do WC "Domestos zielony"  5l; żel; Zabija bakterie, wirusy, grzyby, spory, wirus grypy typu H1N1.; usuwa 

99,999% bakterii.; zapobiega powstawaniu kamienia i wybiela; na różne powierzchnie; zapach leśny
szt. 15

2
Domestos zielony  0,75 l; zabija bakterie, wirusy, grzyby, spory, wirus grypy typu H1N1.; usuwa 99,999% 

bakterii.; zapobiega powstawaniu kamienia i wybiela; na różne powierzchnie; zapach leśny
op. 10

3
Domestos  zero kamienia żel 0,75 l, - Usuwa do 100% Kamienia; działa nawet poniżej linii wody; zabija bakterie, 

wirusy, grzyby; wirus grypy typu H1N1; usuwa 99,999% bakterii; zapobiega powstawaniu kamienia i wybiela
op. 5

4

Kamień i rdza  ROKO Classic 1 L, RC141; czyszczenie powierzchni m.in. na basenach, pływalniach, w łaźniach, 

toaletach; skuteczne usuwanie trwałego brudu; usuwanie osadów z kamienia wapniowego, rdzy, moczu, mydła, 

cementu oraz innych zanieczyszczeń pochodzenia organicznego; samoczynnie usuwa brud i osady; gęsta 

szt. 10

5

Ludwik - Płyn do naczyń 5l, zapach -cytryna; posiada doskonałe właściwości myjące oraz wysoką zdolność do 

emulgowania tłuszczów; można myć naczynia zarówno w ciepłej, jak i zimnej wodzie; nie pozostawia zacieków 

na umytych powierzchniach oraz nadaje im połysk bez konieczności wycierania ich do sucha; posiada 

szt. 10

6
"FAIRY" - Płyn do naczyń  450 ml, aktywna piana, Usuwa z naczyń zastygły tłuszcz, Formuła szybkiego 

spłukiwania, zapach pomegrenate
op. 15

7

AJAX - Płyn do mycia podłóg i kafelek; pojemność 1l; czyści bez szorowania i bez konieczności spłukiwania; 

usuwa brud, tłuszcz i osady; pozostawia naturalny połysk i warstwę ochronną, która sprawia, że brud trudniej 

osiada na powierzchniach.

szt. 5

8

AJAX - płyn do mycia podłóg 5 l; czyści bez szorowania i bez konieczności spłukiwania; usuwa brud, tłuszcz i 

osady; pozostawia naturalny połysk i warstwę ochronną, która sprawia, że brud trudniej osiada na 

powierzchniach.

szt. 20

9
CLIN 500 ml, pompka, antypara, płyn do mycia szyb z dodatkiem alkoholu;  zapach cytrynowy; przyspiesza 

wysychanie szyb; przeciwdziała powstawaniu osadów
szt. 10

10 Luksja - mydło w płynie Luksja 0,5l z pompką, szt. 10

11 Mydło w płynie 5l antybakteryjne szt. 10

12

 Kret w granulkach  do rur  800 g; przeznaczony do chemicznego udrożniania rur i syfonów w instalacjach 

kanalizacyjnych; formuła z aktywatorem aluminiowym samoczynnie usuwa z rur i syfonów zanieczyszczenia 

stałe, organiczne, tłuszcz, włosy, papier, watę, odpadki kuchenne; likwiduje nieprzyjemne zapachy.

op. 6

13

CIF - Mleczko do czyszczenia CIF  750ml białe; usuwa oporny brud i plamy; jest łagodne dla powierzchni;  

stosowane do czyszczenia powierzchni emaliowanych, ceramicznych, chromowanych i tworzyw sztucznych, np.: 

kuchenek, zlewów, wanien, płytek ceramicznych

szt. 15

14
BRISE SPRAY 300 ml Odświeżania powietrza w areozolu; eliminuje nieprzyjemny zapach; odświeża; działa 

natychmiastowo; długotrwały zapach 
szt. 40

15
DR. DEVIL kleks do WC; liczba krążków 12; pojemność 75 ml; utrzymuje się na ściance muszli do około 100 

spłukań; działa zapobiegawczo przeciw osadzaniu się kamienia wodnego.
szt. 15

16
Kostka do WC (w koszyku) Domestos 40 g; długotrwały, świeży zapach; unikalny pasek żelowy; zapobiega 

osadzaniu się kamienia; działa bakteriobójczo
szt. 100

17

Zmywak kuchenny 5 szt Jan Niezbędny; wykonany  z miękkiej, wytrzymałej gąbki; usuwa zabrudzenia z naczyń 

oraz garnków; wyposażony w szorstką warstwę z nylonowej włókniny; zwiększona chłonności i wytrzymałości; 

gąbki nie rysują mytych powierzchni; wymiary jednej gąbki: 10,5 x 7,5 x 3 cm

op. 15

18 wkład   GLADBY  BRISE; odświeżacz elektr. 20 ml; zapewnia do 100 dni świeżości szt. 10

19 Odświeżacz elektryczny  GLADBY  BRISE 20 ml, z wkładem, zapewnia do 100 dni świeżości szt. 5
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20 Pasta BHP z piaskiem op. 2 (44 szt.)

21 Żel BHP 5l szt. 5

22 Papier toaletowy; FOXY Jedwab, Vevet; 3 warst. ( 8 rolek );  100% czystej celulozy; średnica rolki: 12 cm, op. 200

23
Ręczniki papierowe składane 4000 zielone karton; materiał: makulatura; Wymiar złożonego pakietu (w papierze 

zabezpieczającym) ~26 cm x ~13 cm / wys. ~10 cm; liczba sztuk w opakowaniu 200 szt
op. 10

24 Ręczniki kuchenne ( 2 rolki), Foxy; dwuwarstwowe; extra mocne; superchłonne; 100% celulozy, op. 250

25
Papier toaletowy big rolki, wykonany w 100% z 2 warstwowej makulatury; Papier ma kolor biały; gramatura 17 

g/m2; szerokość wstęgi 9 cm; długość 120 mb; średnica rolki 19 cm; pakowanie zbiorcze 12 rolek.
op. 15

26

Pronto do mebli sprey przeciw kurzowi Clasic 250ml, spray do pielęgnacji wszystkich powierzchni zarówno 

drewnianych jak i szklanych; zapewnia czyszczenie bez smug i zacieków; przywraca powierzchniom drewnianym 

naturalne piękno i zapewnia długotrwały połysk.

szt. 30

27 Worki na śmieci 120l ( na rolce 10 szt)  mocne Grosik; wymiary worka: ok. 110cm na 70cm, op. 30

28
Worki na śmieci  35 l  ( na rolce 15 szt ) Grosik, wykonane z mocnej folii; odporne na rozerwanie; nawinięte na 

tzw. wąskiej rolce dzięki czemu nie zajmują dużej powierzchni; wygodne w eksploatacji.
rol. 15

29

Worki na śmieci 60 l ( 10 szt ) mocne Grosik, Super mocne, super grube; 10 szt w opakowaniu; pojemność60 l; 

jednorazowe -  przeznaczone do wykorzystania wdomu i na zewnątrz; trwałe;  wykonane z mocnej czarnej folii; 

wymiary worka: ok. 68cm na 60cm

rol. 40

30

Mop płaski z mikrofibry super chłonny Jan Nizbędny; końcówka wykonana z grubych frędzli niebieskiej 

mikrofibry; aluminiowy teleskopowy kij o długości do 132 cm, możliwość stosowania na sucho i mokro szt. 4

31

Zapas wkład do mopa superchłonnego Jan Niezbędny; wysokiej jakości niebieska mikrofibra; przeznaczony do 

płaskich mopów, 3-krotnie większa chłonność niż tradycyjne bawełniane wkłady; ochrona każdej, nawet 

delikatnej powierzchni. 

szt. 8

32

Ścierka z mikrofibry XXL żółta: czyści bez użycia detergentów; doskonale wchłania wodę; nie rysuje powierzchni; 

długa żywotność; nie pozostawia smug ani zacieków, wymiary - 60x50 cm; gramatura 385g/m2; do wszelkiego 

rodzaju gładkich powierzchni: drewna, ceramiki, szkła, metalu

szt. 10

33

Ścierka z mikrofibry mała; wymiary 30x30; gramatura: 220g/m²; nie pozostawia smug i nie rysuje powierzchni; 

produkt antystatyczny: kolory: żółty, zielony, niebieski, czerwony; dobrze wchłaniają wilgoć, brud i kurz; 

możliwość prania 

szt. 10

34 drązek aluminiowy teleskopowy 2,4 m (2 łączeniowy) szt. 2

35
mop sznurkowy nemo iga 300G 5087

szt. 2

36 wiadro z wyciskaczem ultra speed mini Vileda szt. 2

37 Mediclean Mc 113 Panel Clean Preparat Do Codziennego Mycia Paneli I Podłóg 1L szt. 5


