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Provedení Objem Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
Apple&Aloe 500 ml DRT9025 34,50 41,80
Apple&Aloe 1000 ml DRT9031 36,90 44,70
Pomegranate 500 ml DRT9561 34,50 41,80
Pomegranate 1000 ml DRT9506 36,90 44,70
Olive&Milk 500 ml DRT9560 34,50 41,80
Olive&Milk 1000 ml DRT9505 36,90 44,70
Silk satin 500 ml DRT9020 34,50 41,80
Silk Satin 1000 ml DRT9026 36,90 44,70

Obj. číslo Parfemace
DRT6531 Ice lime & lemon 
DRT6532 Ginger & lemon grass
DRT6533 Cranberries & nectarine
DRT6536 Red watermelon
DRT6537 Grapes & grapefruit
DRT6538 Ripe Asian Pear

AUTHENTIC toya 
AROMA sprchové gely

Osvěžující sprchové gely nabízíme s řadou originálních autentických 
vůní, jako jsou brusinka, červený meloun, limetka, zázvor, asijská hruška 

a mnoha dalších. Jemné složení bez parabenů je vhodné pro každodenní 
použití a díky bohaté pěně a svěží vůni se sprchování stává opravdovým 

zážitkem.

Objem: 400 ml

LAVON tekuté mýdlo
Kvalitní hustá tekutá mýdla od českého výrobce. S obsahem glycerinu 

pro příjemně hebkou pokožku rukou. Nevtíravá, jemná parfemace. Mýdla 
jsou vhodná pro většinu dávkovačů a zásobníků.

Výrobce: Lavon trade s.r.o.

Amadeus tekuté mýdlo  
Modré tekuté mýdlo s příjemnou, svěží vůní moře a cíleně vybranými 

šetrnými tenzidy pro každodenní používání. Výrobek je dermatologicky 
příznivý a v přírodě lehce odbouratelný. Novinkou je ekologické balení toho-
to mýdla v sáčku, vyrobeném z biologicky odbouratelného plastu.

Balení: 5 litrů

Provedení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
Ocean - eko balení DRH865E 82,80 100,20
Ocean kanystr  DRH865 82,80 100,20

Balení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
500 ml DRZ31295 29,10 35,20
5 kg DRZ31297 89,20 107,90

Obj.číslo Balení Barva Název
Cena bez 

DPH
Cena 
s DPH

LA10010 500 ml Bílá LAVON Sněženka 19,10 23,10
LA10011 500 ml Růžová LAVON Magnolie 19,10 23,10
LA10012 500 ml Modrá LAVON Pomněnka 19,10 23,10
LA10038 500 ml Zelená LAVON Aloe Vera 19,10 23,10
LA10016 5 l Bílá LAVON Sněženka 58,10 70,30
LA10017 5 l Růžová LAVON Magnolie 58,10 70,30
LA10018 5 l Modrá LAVON Pomněnka 58,10 70,30
LA10040 5 l Zelená LAVON Aloe Vera 58,10 70,30

TORK jemné 
pěnové mýdlo
Tork jemné pěnové mýdlo má svěží vůni a obsahuje 

hydratační a vyživující složky. Vytváří jemnou a kré-
movou pěnu pro šetrné mytí rukou.  Poskytuje péči 
pro všechny typy pokožky Vhodné do Tork zásobníků 
na pěnové mýdlo, které se snadno používají a nabízejí 
všem uživatelům dokonalou hygienu rukou. 
Balení: 6 x 1000 ml

Isolda pěnové mýdlo Violet
Moderní tekuté pěnové mýdlo v lahvičce se zpěňovacím dávkovačem. 
Při aplikaci z dávkovače je uvolněno ve formě nadýchané pěny. Jemně 

a dokonale smyje nečistoty. Předností je příjemná decentní parfemace. 
Pěnové mýdlo je dermatologicky příznivé a v přírodě lehce odbouratelné.
Balení: 500 ml

Mitia tekuté mýdlo
Dopřejte si kvalitní každodenní péči pro vaši pokožku a vyberte si ze 

široké nabídky tekutých mýdel Mitia. Jejich jemné krémové složení vyživu-
je a zvláčňuje pokožku. Mýdla  jsou navíc obohacena řadou přísad, které 
z každodenní hygieny udělají příjemný zážitek. Nabízíme vám tekuté mýdlo 
s extraktem z Aloe Vera, oliv, mléka, granátového jablka a hedvábí. Pou-
žívejte výhodné litrové balení tekutého mýdla Mitia nebo menší půllitrové 
s praktickým dávkovačem.

Mycí a čistící  
prostředky  
pro příjemné prostředí kolem vás.

RIVA antibakteriální mýdlo
Tekuté mýdlo s hydratačními složkami a obsahem antibakteriální přísa-

dy, šetrně myje ruce a zanechává pokožku vláčně hebkou a svěží. Příjemná 
květinová parfemace.

Název Obj. číslo Cena bez 
DPH

Cena 
s DPH

Isolda Aloe Vera s D panthenolem DRH27 16,50 20,00
Isolda šalvěj s biotinem DRH273 21,70 26,30
Isolda lanolin s rakytníkovým olejem DRH276 21,70 26,30

Krém na ruce ISOLDA 100ml
Isolda Aloe Vera s D-panthenolem 

Kombinace extraktu z aloe a D-panthenolu dala vzniknout 
vyváženému krému s vynikajícími vlastnostmi. Díky 5 % obsahu 
aloe a D-panthenolu má krém výborné regenerační a ochranné 

vlastnosti, dobře se vstřebává a zanechává pokožku jemnou 
a vláčnou.. 

Isolda šalvěj s biotinem 
Jedinečná kombinace jemného krémového základu s antibak-

teriální složkou je vhodným doplňkem hygienických postupů. 
Krém byl testovaný na baktericidní účinky při dezinfekci rukou 

a pokožky pro specifické kmeny bakterií. Krém se snadno 
vstřebává a pokožku jedinečně zvláčňuje. Nezastupitelnou roli 

v péči o pokožku má i šalvějový extrakt. 
Isolda lanolin s rakytníkovým olejem 

Mastný krém s jedinečnou kombinací čištěného farmaceutic-
kého lanolinu, rakytníkového a sójového oleje vytváří bohatou 

konzistenci, která pomáhá pokožku chránit před nepříznivými 
vlivy prostředí, zejména proti vlhku, a vyživovat ji. I přes vysoký 

podíl olejů a vosků zůstává pokožka po aplikaci příjemně vláčná. 
Krém je vhodný pro namáhanou pokožku rukou při práci ve 

vlhku s čistidly a rozpouštědly. 
Cena již od 
16,50 bez

DPH
20,00 s DPH

Cena již od 
19,10 bez

DPH
23,10 s DPH

Cena již od 
29,10 bez

DPH
35,20 s DPH

Ke každému kartonu pěno-
vých mýdel (6 ks) přibalíme 
jako dárek Tork zásobník na 

pěnové mýdlo.

AKCE
LAW

ODMĚNA
PRO VÁS

Cena bez DPH 

82,80
Cena s DPH
100,20

Cena bez DPH 

37,00
Cena s DPH
44,80

Cena již od 
34,50 bez

DPH
41,80 s DPH

Obj. číslo
T520501
Cena bez DPH

1292,00
Cena s DPH
1563,30

Obj. číslo
DRH600
Cena bez DPH

71,50
Cena s DPH
86,50



Obj. číslo
DRZ30461
Cena bez DPH

25,10
Cena s DPH
30,40

Obj. číslo
DRH01
Cena bez DPH

17,50
Cena s DPH
21,20

Solvina Mio Universal
Kvalita prověřená statisíci spokojených uživatelů. Bestseller mezi mycími 
prostředky. Univerzální tekutý čisticí prostředek vhodný pro mytí a odstra-

nění špíny z nenasákavých povrchů, zejména čištění kovových a smaltovaných 
ploch, hygienické keramiky. Je vhodný také k mytí silně znečištěných rukou 
– spolehlivě odstraní tuky, oleje, dehty, pryskyřice, inkousty, saze, tiskařskou 
barvu, atd. Díky obsahu zvláčňujících přísad nevysušuje pokožku.

Solvina Original
Tradiční pasta na mytí silně znečištěných rukou, která je nezbytnou 

výbavou všech průmyslových a zemědělských provozů, dílen, skladů
a také domácností, kutilů nebo zahrádkářů. 
Balení: 450 g.

Provedení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
Gelová DRZ31062 24,50 29,70
Abrazivní DRZ30492 23,20 28,10

Solvina Pro
Solvina Pro gelová: mycí gel s jemným abrazivem určený pro snadné 

a šetrné čištění pokožky rukou. Obsahuje složky glycerin a konopný 
olej, které mají zvláčňující a regenerační účinky na pokožku rukou.

Solvina Pro abrazivní: tekutá mycí pasta na silně znečištěné ruce 
s vysokou čisticí schopností. Obsahuje jemné abrazivum a vyznačuje se 

velmi dobrým odmašťujícím účinkem. Citrusová parfemace.
Balení: 450 g

Vakavo Green
Profesionální mycí pasta určená k odstranění středně až vysoce 

odolných nečistot jako jsou oleje, tuky, maziva, asfalt, nafta, saze, pryž. 
Použitelná zejména v technických službách a těžkém průmyslu.  Přírodní 
abraziva nezatěžují životní prostředí a ani čistírny odpadních vod. Jemně 

parfémovaný ovocnou vůní. Pro ošetření pokožky použijte ochranné 
krémy z řady ISOLDA.

Balení: 500 g

Real green clean plochy
Multifunkční čistící prostředek pro všechny omyvatelné plochy v celé do-

mácnosti. Odstraní mastnotu, vodní kámen, vápenaté a mýdlové usazeniny, 
zaschlé kapky vody a další nečistoty. Povrchy zanechává lesklé a chrání je 
před dalším znečištěním. Biologická odbouratelnost 96,2 %.

KRYSTAL Balzám na nádobí 
s Aloe vera

Přípravek na nádobí se svěží vůní grepu. Vyznačuje se vysokou pěni-
vostí a vysokým mycím účinkem. Nadstandardní mycí síla balzámu byla 
potvrzena výbornými talířovými testy. Obsahuje aktivní látku k ochraně 

pokožky s výtažkem z ALOE VERA; na tento balzám byly provedeny testy 
dermální tolerance výrobku z kožní kliniky. 

Lavon easy clean nádobí
Prostředek na mytí nádobí se svěží vůní citrónů účinně odstraňuje 

mastnotu a nečistoty. Má dobrou mycí a odmašťovací schopnost a za-
nechává nádobí čisté a lesklé.
- extra hustý
- pro čisté a lesklé nádobí
- pH neutrální

Lavon easy clean čisticí krém
Extra jemný čisticí krém s vápencem na všechny nenasákavé povrchy.
Vyčistí i zaschlé a usazené nečistoty a zanechá vysoký lesk. Na kuchyňské 

linky, sporáky, dřezy, vany, obkladačky, nádobí i na nečistotu na podlaze.

Balení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
1 litr LA10021 17,50 21,20
5 litrů LA10022 62,30 75,40

Balení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
500 g DRZ31256 44,90 54,30
5 kg DRZ31336 168,00 203,30

Balení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
600 g DRZ30047 27,20 32,90
10 kg DRZ30118 365,00 441,70

Balení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
750 ml DRM08 28,70 34,70
5 litrů DRM085 154,90 187,40

Balení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
600 g LA10026 21,70 26,30
5 kg LA10027 105,00 127,10

Balení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
600 g DRZ30018 28,50 34,50
10 kg DRZ30015 382,00 462,20

Real Klasik 
Tekutý čisticí prostředek s abrazivní přísadou. Bez velké fyzické námahy 

umyje i silně ušpiněné povrchy, které nelze očistit běžným způsobem. Me-
chanický účinek usnadňuje odstranění hrubé nečistoty - starších připálenin, 
zaschlé špíny apod. Vedle tradičního širokého použití v domácnosti získává 
přípravek díky své všestrannosti a účinnosti stále větší spektrum užití 
v úklidových firmách a průmyslu. Je vhodný na čištění všech nenasákavých 
povrchů.

Parfemace Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
Květinová DRT9840 41,30 50,00
Levandulová DRT9841 41,30 50,00

Lena na nádobí 
Vysoce účinný koncentrovaný prostředek na ruční mytí nádobí

s příjemnou ovocnou vůní a neutrálním pH. Díky svému složení má silný
odmašťující účinek. Výborného mycího účinku tohoto prostředku můžete

využít i na čištění všech omyvatelných ploch v domácnosti. Nabízíme v
provedení citron nebo pomeranč.

Dr. DEVIL – univerzální čistič 
s marseillským mýdlem

Univerzální čistící prostředek s marseillským mýdlem a intenzivní 
svěží vůní. Odstraní veškerou mastnotu i nečistoty a zanechá všechny 

omyvatelné plochy čisté a zářivě lesklé.
Balení: 1000 ml.

Provedení Obsah Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
Pomeranč 500 g DRZ30612 18,50 22,40
Citron 500 g DRZ30611 18,50 22,40
Citron 5 kg DRZ30335 108,00 130,70

Real MAXI úklid květinový
Univerzální čisticí prostředek na mytí všech omyvatelných povrchů 

s intenzivní květinovou vůní. Důkladně umyje podlahy, dlaždice, lamino, 
kuchyňské linky a veškeré plastové povrchy. Odstraní mastnotu a zaschlou 
špínu. Rychle schne a zanechává povrchy lesklé a beze šmouh.

Balení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
1 l DRZ31204 36,80 44,50
5 kg DRZ31143 109,00 131,90

Cena již od 
36,80 bez

DPH
44,50 s DPH

Mycí a čistící
prostředky

Cena již od 
44,90 bez

DPH
54,30 s DPH

Cena již od 
23,20 bez

DPH
28,10 s DPH

Cena již od 
17,50 bez

DPH
21,20 s DPH

Cena již od 
27,20 bez

DPH
32,90 s DPH

Cena již od 
18,50 bez

DPH
22,40 s DPH

Cena již od 
28,70 bez

DPH
34,70 s DPH

Cena již od 
21,70 bez

DPH
26,30 s DPH

Cena již od 
28,50 bez

DPH
34,50 s DPH

Cena bez DPH 

41,30
Cena s DPH
50,00



Krystal na podlahy 
Přípravek na podlahu pro dokonalé čištění a ochranu všech 
nesavých povrchů včetně plovoucích podlah. Mytí podlah 

beze šmouh s efektem lesklých ploch. Vhodné i pro plovoucí 
podlahy a na veškeré druhy nesavých materiálů. Snížená 
pěnivost a příjemná pomerančová vůně. Novinka – ekologické 
balení v sáčku, vyrobeném z biologicky odbouratelného plastu.

CLEAMEN 146 - čistič a leštič 
na lesklé povrchy ECO 
Prostředek určený k čištění a leštění povrchů v jednom kroku při dosaže-

ní maximálního lesku beze šmouh. Obsahuje velmi jemné a neutrální tenzidy, 
které účinně odstraní i odolné nečistoty. Je zejména určen na povrchy 
náchylné k poškození a zmatovatění jako jsou leštěné mramory, žuly a pří-
rodní i umělé kameny, vysoce lesklé dlažby. Je vhodný i na plasty, laminátové 
povrchy, leštěný nerez i jiné kovy. Je ideální na čištění podlah ošetřených 
metalickými vosky a impregnacemi.
Balení: 1 litr

LAVON podlahy 
a povrchy s leskem 

Speciální čistič na všechny druhy podlah a omyvatelných povr-
chů s alkoholem. Zanechává extra lesklé povrchy beze šmouh 
a příjemnou vůni. Vhodný na podlahy, skleněné plochy, zrcadla, 

nerez a chrom a další.

LAVON WC čistič 
Ocean Breeze

WC čistič s obsahem kyseliny a svěží parfemací účinně a snadno 
odstraní rez, vodní a močový kámen nejen z toalety, ale i z dalších sanitár-

ních zařízení. Pro maximální čistotu i pod vodní hladinou.

Cleamen 311 zásaditý WC
Tekutý čisticí prostředek s obsahem aktivního chloru, který zanechá 

vaši toaletu zářivě bílou. Je určený k odstranění minerálních usazenin 
a vodního kamene z toaletních mís, pisoárů a bidetů. Je vhodný pro čištění 
veškerého nerezového a keramického vybavení na toaletách. Není vhodný 

pro ošetření ploch z hliníku a jiných kovů. pH koncentrátu – 11,3.
Balení: 750 ml

Dr. Devil WC Bicolor 5 Ball
Závěs do WC mísy, voní, čistí a preventivně působí proti usazování 

vodního kamene.
Balení: 1x 35 g.

Krystal na okna 
Mycí a leštící prostředek na okna a jiné skleněné plochy s rozprašova-

čem a vysokou účinností. Může se použít přímo na znečištěné skleněné 
plochy bez předchozího ošetření saponátovým roztokem. Skleněné plochy, 
ošetřené tímto výrobkem, odpuzují vodu a tím pádem jsou lépe průhledné, 

nerosí se a odolávají snáze běžným nečistotám. Roztok odstraní
i mušky z autoskel.

Balení: 750 ml.

Provedení Obj. číslo
Lemon fresh DRT6446
Natur fresh DRT6445
Polar Aqua DRT6444

Krystal na koupelny
Prostředek vhodný na vodovodní baterie, vany, umyvadla, sprchové kouty 

(včetně zástěn), dlažbu a obklady. Vysoká koncentrace aktivních látek a jeho 
konzistence předurčuje Krystal na koupelny ke snadnému odstraňování 
větších nánosů vodního kamene, silnějších vrstev mechanických nečistot 
a k zajištění vysokého standardu lesku. Jeho receptura a kvalita vstupních 
surovin poskytuje pracovní komfort s mimořádně koncentrovaným pro-
středkem, který je příjemně parfémovaný vůní višně.

Provedení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
750 ml DRM8 27,30 33,00
5 litrů kanystr DRM85 132,00 159,70
5 litrů sáček DRM85E 121,00 146,40

Provedení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
1 litr LA10036 43,40 52,50
5 litrů LA10037 153,00 185,10

Provedení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
750 ml LA10031 22,50 27,20
5 litrů LA10032 79,80 96,60

Real rez a vodní kámen
Viskózní prostředek s vysokým obsahem kyselin. 
- univerzální úklid koupelen, kuchyní a toalet

- na rez, vodní kámen, močový kámen, mýdlové a další odolné usazeniny
- obsah: 650 g

Obj. číslo
DRZ31499
Cena bez DPH

35,40
Cena s DPH
42,80

Obj. číslo
DRHC311
Cena bez DPH

43,00
Cena s DPH
52,00

Balení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
750 ml DRS07 34,20 41,40
5 l DRS075 169,00 204,50

Krystal WC kyselý 
na keramiku modrý

Mycí prostředek na toalety, který odstraňuje rez, vodní a močový 
kámen, poradí si i s dlouhodobými nánosy nečistot. Působí nad i pod 

vodní hladinou a pod okrajem toalety. Zanechává vysoký lesk a díky své 
vůni je velmi oblíbený.

Cena již od 
34,20 bez

DPH
41,40 s DPH

Real proti prachu 
Leštící prostředek, který velmi šetrně ošetřuje všechny druhy nábytku, 
zabraňuje nadměrnému vysychání dřeva a laminátových desek. Dodává 

povrchům vysoký lesk.
Balení: 400 ml.

Provedení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
750 ml DRM12 45,50 55,00
5 litrů DRM125 159,50 193,00

Mycí prostředky, 
sanitární hygiena

Obj. číslo
DRM27
Cena bez DPH

36,10
Cena s DPH
43,70

Obj. číslo
DRZ406003
Cena bez DPH

37,50
Cena s DPH
45,40

Obj. číslo
DRHC146
Cena bez DPH

75,00
Cena s DPH
95,80

Lavon koupelna
Čistič koupelen rychle a snadno odstraní rez, vodní kámen, mýdlové 

i mastné nečistoty z vodovodních baterií, sanity, sprchových zástěn a obkla-
dů. Obsahuje speciální antikorozivní látku a kyselinu mléčnou, která omezuje 
výskyt baktérií.
- extra lesk
- silný účinek
- hygienická čistota
- ochrana povrchů
- bez zaschlých kapek
- obsah: 750 ml

Obj. číslo
LA10029
Cena bez DPH

41,00
Cena s DPH
49,60

Cena již od 
27,30 bez

DPH
33,00 s DPH

Cena již od 
43,40 bez

DPH
52,50 s DPH

Cena již od 
22,50 bez

DPH
27,20 s DPH

Cena již od 
45,50 bez

DPH
55,00 s DPH

Cena bez DPH 

25,70
Cena s DPH
31,10
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Z-Z ručníky skládané
Skládané papírové ručníky Z-Z jsou často využívány na veřejných sociál-
ních zařízeních, v restauracích, hotelech, na čerpacích stanicích apod. 
Tyto ručníky bez nutnosti odtrhávání jsou zásobníkem dávkovány vždy po 

jednom kuse, přičemž vždy hned připravují k odebrání další. 

Tork Matic ručníky v roli
Jemné papírové ručníky v roli. Zaručují dobré osušení rukou a mají šedou 
ražbu se vzorem listů. Role jsou vhodné pro zásobník na papírové ručníky 

v roli Tork Matic®, který byl navržen pro snadnou údržbu na toaletách 
a umývárnách s vysokým provozem. Díky dávkování po jednom útržku šetří 

čas a snižují spotřebu. Průměr role 19 cm, rozměr útržku 21 x 25 cm, 
návin role 150 m, celkem  role obsahuje 600 útržků.

Balení obsahuje 6 rolí.

Savo original
Nejprodávanější čisticí a dezinfekční prostředek v České republice.

Spolehlivě likviduje bakterie, viry, řasy a nižší houby. Savo Original je určený 
k dezinfekci vody a většiny omyvatelných povrchů a už více než 30 let se těší 
velké přízni spotřebitelů na českém trhu.  
- zlikviduje 99,9% bakterií a virů ve vašem okolí
- účinný ve vodě i na suchu
- má bělící účinky

Krystal olejový osvěžovač
Jemný, vysoce účinný prostředek k dlouhodobému provonění WC, kou-

pelen a veřejných prostor. 
- osvěžovač vzduchu s mnoha způsoby použití
- postupné uvolňování parfemace z olejové báze
- jednoduchá aplikace
- nanášejte na nesavé povrchy sociálních zařízení – venkovní plochu 
toaletních mís, keramické obklady, plochy z nesavého materiálu – mimo 
podlahy.
- vůně, která se z vašich toalet neztratí
- parfémováno vůní zeleného čaje

Cleamen tablety 
a sítko do pisoáru

Čistící a deodorační tablety do pisoáru s enzymatickou náplní eliminující 
zápach a prodlouženou životností. Nepatogenní mikroorganismy, obsaže-
né v tabletách se po zavlhčení aktivují a produkují enzymy, které mobilizují 
jejich metabolismus k likvidaci nečistot, úsad a špíny, čímž současně 
brání vzniku zápachu.
Balení: 12 tablet + 1 sítko 

Toaletní papír Jumbo  
jednovrstvý
Toaletní papír v jumbo rolích , průměr dutinky 60mm, šíře role 95 mm, 

jednovrstvý, šedý, vyroben z recyklovaného papíru. 
Balení: 6 rolí.

Toaletní papír Jumbo  
dvouvrstvý

Toaletní papír v Jumbo rolích, průměr dutinky 60 mm, šíře role 95 mm. 
V nabídce papír z běleného recyklu- 75% bělost  a zářivě bílý ze 100% 

celulózy.
Balení :  6 rolí.

TORK SmartOne 
toaletní papír

Systém toaletního papíru Tork SmartOne jedinečným způsobem nabízí 
pokaždé jeden hygienický útržek a v porovnání s tradičními zásobníky na 
jumbo role snižuje spotřebu až o 40 %. Každá role tak tak vystačí pro více 
návštěvníků. Tork SmartOne Mini role s vysokou kapacitou jsou vhodné jak 
pro náročné toalety a umývárny tak i provozy s nízkou až střední návštěv-
ností.
- délka role: 207 m
- šířka role: 13.4 cm
- průměr role 19.9 cm
- počet útržků 1150
- balení: 6 rolí

Šířka role Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
19 cm T19 69,00 83,50
28 cm T28 147,00 177,90

Materiál recykl 

Materiál 100% celulóza 

Průměr role Návin Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
19 cm 120 m T19D 99,00 119,80
28 cm 257 m T28D 199,00 240,80

Průměr role Návin Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
19 cm 128 m T19DS 132,00 159,70
28 cm 272 m T28DS 262,00 317,00

Provedení Obj. číslo
Antitobacco DRZ406052
Fresh DRZ406002
Silky Flower DRZ407001

Provedení Rozměr(cm) Počet ks Vrstvy Obj. číslo
Cena bez 

DPH 
Cena 
s DPH

Zelené 25 x 23 5 000 1 HRZZ 257,00 311,00
Šedé 25 x 23 5 000 1 HRZ 251,00 303,70

Real - osvěžovač vzduchu
Klasický osvěžovač vzduchu ve spreji spolehlivě a rychle neutralizuje 
nepříjemné pachy v místnosti, vzduch osvěží a dlouhodobě provoní. Na 

rozdíl od většiny osvěžovačů ve spreji neobsahuje vodu – vůně tedy vydrží 
déle v prostoru a lépe se rozprostře i do vzdálených míst v pokoji.

Balení: 300 ml.

Krystal univerzální 
desinfekce 

Tekutý čistící a dezinfekční prostředek pro přímou aplikaci. Neobsahuje 
chlór a odstraňujevíce než 99,99 % vitálních forem mikroorganismů. 

Vhodný desinfekci a čištění ploch, předmětů a nástrojů, včetně zařízení 
ve službách epidemiologicky závažných (holičství, kadeřnictví, kosmetika, 

masérské salony, sauny, bazény apod.). Prostředek vyniká
širokým spektrem účinku (baktericidním,fungicidním, mykobaktericidním, 

tuberkulocidním,virucidním) a krátkou dobou působení (1 minuta).
Balení: 750 ml

Sítka do pisoáru aromatické 
Gelové sítko do pisoáru, které postupně uvolňuje účinné složky – po-

hlcovače pachů a vonné látky. Nový tvar zabraňuje rozstříkávání moči 
a usnadňuje očistu pisoáru;díky bodlinkám sítko zajišťuje rychlejší a účin-

nější splachování (proto se časem mírně smršťuje). Kulatý tvar umožňuje 
umístění do každého typu pisoáru. Sítko se vkládá do pisoáru bodlinkami 
nahoru, při použití tohoto výrobku, se již nemusí dávat pisoárové tablety. 

Úspora času pro úklid až 50 %. Na tato sítka nesmí přijít žádná chemikálie 
– Savo, Domestos atd.

Výrobce: FrePro

Provedení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
1 litr DRS35 25,60 31,00
5 litrů DRS355 115,50 139,80

Vůně Barva Obj. číslo 
Citrus Žlutá DRFPWCI
Mango Oranžová DRFPWM
Bavlníkový květ Modrá DRFPWB

K nákupu 2 balení tohoto 
toaletního papíru získáte 

zásobník Tork Elevation pro 
role Tork SmartOne.

AKCE
LAW

ODMĚNA
PRO VÁS

Ke 3 kartonům přibalíme 1 
zásobník na role TorkMatic.

AKCE
LAW

ODMĚNA
PRO VÁS

Papírová hygiena, desinfekce, 
osvěžovače, rukavice

Cena bez DPH 

33,00
Cena s DPH
39,90

Cena již od 
69,00 bez

DPH
83,50 s DPH

Obj. číslo
DRHP322
Cena bez DPH

397,00
Cena s DPH
480,40

Cena již od 
257,00 bez

DPH
311,00 s DPH

Obj. číslo
T472242
Cena bez DPH

608,00
Cena s DPH
735,70

Obj. číslo
DRO12
Cena bez DPH

94,70
Cena s DPH
114,60

Obj. číslo
DRC7599
Cena bez DPH

61,00
Cena s DPH
73,80

Obj. číslo
T290067
Cena bez DPH

166,00
Cena s DPH
200,90

Obj. číslo
HF
Cena bez DPH

2,95
Cena s DPH
3,60

Toaletní papír Primasoft 400 
Toaletní papír, vyrobený ze 100 % recyklovaného papíru, 
jednovrstvý šedý. Šíře role 90 mm, návin 34,4 metrů.   

Balení: 32 rolí. Cena uvedena za 1 roli.

Cena již od 
99,00 bez

DPH
120,00 s DPH

Cena již od 
25,60 bez

DPH
31,00 s DPH

Cena bez DPH 

79,50
Cena s DPH
96,20


