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Provedení Přísada Obj. číslo 
Silk Satin Kokosové mléko, hedvábí DRT8670
Sensual Fresh Lotosové mléko, E vitamín DRT8672
Pomegranate Granátové jablko, panthenol DRT9483
Aloe&Milk Aloe Vera, palmové mléko DRT8667

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

Provedení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
Univerzální DRH24 33,00 40,00
Desinfekční DRH21 33,20 40,10
Regenerační DRH25 34,50 41,80

Obj. číslo
DRSM42650120
Cena bez DPH

49,80
Cena s DPH
60,30

Provedení Obj. číslo 
Speed Energy DRT6325
Fresh Force DRT6327
Diamond DRT8674
Black Jade DRT8669

Sanytol desinfekční mýdlo 
hydratující

Jemné tekuté desinfekční mýdlo s přírodními výtažky ze zeleného čaje a 
bio Aloe Vera pro přirozenou hydrataci pokožky. Ideální pro každodenní 

hygienu rukou s citlivou pokožkou. Hypoalergenní a bez parabenů.  Balení s 
praktickým dávkovačem. 

Objem: 250 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.

Mitia sprchové gely pánské
Sprchový gel a šampon 2v1, to je každodenní pocit maximální svěžesti 

a čistoty. Obsahuje speciální „cool complex“ s chladivými účinky a díky svěží 
vůni a bohaté pěně se sprchování stává skutečným požitkem.

Balení : 400 ml.

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

trnými tenzidy pro každodenní používání. Výrobek je dermatologicky příznivý 
a v přírodě lehce odbouratelný.

Novinkou je ekologické balení tohoto mýdla v sáčku, vyrobeném z biologicky 
odbouratelného plastu. 

Bílé tekuté mýdlo s uklidňující vůní květin a bylin pro každodenní používání. 
Výrobek je dermatologicky příznivý a dlouhodobě oblíbený pro svou kvalitu a 
cenovou dostupnost.

Balení: 5 litrů

Provedení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
Modré Ocen -eko balení DRH865E 78,00 94,40
Modré Ocean kanystr DRH865 82,80 100,20
Bílé -  Herbal kanystr DRH855 82,80 100,20

Provedení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
500 ml DRCZ5099 226,00 273,50
1000 ml DRCZ10099 274,00 331,50

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

CN Zásobník 
na tekuté mýdlo

Nástěnné dávkovače na tekuté mýdlo se zásobníkem 
na dolévání.  Jsou vyrobeny z bílého ABS plastu s šedi-
vým tlačítkem a lze je montovat na vruty i samolepky. 
Jedna dávka obsahuje cca 1 ml mýdla, dávkovač tak 

pojme podle typu  500 nebo 1000 dávek mýdla.

Mitia sprchové gely dámské
Sprchové gely s jemným, krémovým složením a příjemnou parfemací.  

Zanechávají pokožku čistou, hebkou a příjemně vonící. 
Balení: 400 ml.

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

roké nabídky tekutých mýdel Mitia. Jejich jemné krémové složení vyživuje 
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.

Krém na ruce Indulona
Krémy Indulona patří mezi nestárnoucí klasiku v oblasti péče o pokožku 

rukou. Všechny krémy poskytují dlouhotrvající ochranu pokožky rukou před 
nepříznivými vlivy vnějšího prostředí.
Indulona univerzální – modrá – promašťující ochranný krém na ruce, vhodný 
pro péči o vysušenou, popraskanou a odmaštěnou pokožku.
Indulona desinfekční – červená – hydratační ochranný krém na ruce s proti-
bakteriálním účinkem. Obsahuje silikonový olej a desinfekční přísady.
Indulona regenerační – žlutá – regenerační zklidňující a zvláčňující krém na 
ruce s obsahem výtažku měsíčku lékařského a glycerinu. Má výrazně protizá-
nětlivé účinky, podporuje hojivé a regenerační procesy v pokožce.
Balení: 85 ml.

Provedení Účinná látka Obj. číslo Cena bez 
DPH

Cena 
s DPH

Regenerační Aloe Vera, vitamin E DRH27 16,00 19,40
Hojivý Měsíček lékařský, 

lněný olej
DRH272 16,00 19,40

Promašťující Keratin, mandlový olej DRH277 18,70 22,60

Krém na ruce ISOLDA
Isolda Aloe Vera s D-panthenolem 

Kombinace extraktu z aloe a D-panthenolu dala vzniknout 
vyváženému krému s vynikajícími vlastnostmi. Díky 5 % obsa-

hu aloe a D-panthenolu má krém výborné regenerační 
a ochranné vlastnosti, dobře se vstřebává a zanechává pokož-

ku jemnou a vláčnou. 
Isolda měsíček lékařský s lněným olejem 

Jemný krém na ruce, spojující zklidňující a hojivé vlastnosti 
měsíčku lékařského se zvláčňujícími a vyživujícími vlastnostmi 
lněného oleje. Krém se snadno vstřebává a zanechává pokož-

ku jemnou a vláčnou. 
Isolda Keratin s mandlovým olejem 

Luxusní výživný krém spojuje bohatý krémový základ s 
vysokým obsahem přidaného keratinu a mandlového oleje. Ori-
ginální kombinace těchto složek napomáhá k udržení elasticity, 
zvláčnění a výživě pokožky rukou i nehtů. Při pravidelné aplikaci 
zůstává pokožka hebká a pevná. Krém je možné používat i pro 

regenerační zábaly.

Cena již od 
16,00 bez

DPH
19,40 s DPH

Cena již od 
226,00 bez

DPH
273,50 s DPH

Cena již od 
19,10 bez

DPH
23,10 s DPH

Cena již od 
78,00 bez

DPH
94,40 s DPH

Cena bez DPH 

30,90
Cena s DPH
37,40

Cena bez DPH 

30,90
Cena s DPH
37,40

Cena již od 
34,50 bez

DPH
41,80 s DPH

Cena již od 
33,00 bez

DPH
40,00 s DPH



Obj. číslo
DRZ30461
Cena bez DPH

24,70
Cena s DPH
29,90

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.
Hmotnost: 600 g.

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 24,20 29,30

Solvina Profi
Vysoce účinné mycí prostředky, určené pro snadné a šetrné čištění 

pokožky rukou v domácnosti i průmyslu. Důkladně odstraňují
odolné nečistoty: oleje, tuky, maziva, mour, saze, grafit, pryskyřice

a další. Nabízíme v provedení Profi- gelová s obsahem glycerinu a konop-
ného oleje nebo Profi - abrazivní s obsahem jemného abraziva, glycerinu 

a výtažku z Aloe Vera.
Balení: 450 g.

Krystal ECO na nádobí
Krystal na nádobí Eco je vyroben ze surovin přírodního původu – z 

kukuřice a z kokosu. Podle výsledků talířového testu je produkt hodno-
cen velmi dobře v mycí účinnosti. Pečlivým výběrem přírodních surovin 
bylo též dosaženo vysoké dermatologické snášenlivosti k pokožce rukou. 
Celkový přírodní charakter výrobku je podtržen intensivní vůní šťávy 
citrusových plodů.
Balení: 750 ml.

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 mycí prostředek na 
nádobí

Přípravek na nádobí s příjemnou vůní citronové trávy. Dokonale myje 
také nádobí z nerezu a skla. Vyznačuje se vysokou pěnivostí a vysokým 
mycím účinkem. Obsahuje aktivní látku k ochraně pokožky. Prostředek 

absolvoval talířové testy s mimořádně dobrými výsledky.

Lavon easy clean čisticí krém
 Extra jemný čisticí krém s vápencem na všechny nenasákavé povrchy. 

Vyčistí i zaschlé a usazené nečistoty. Na kuchyňské linky, sporáky, dřezy, 
vany, obkladačky, nádobí i na nečistotu na podlaze.

- čistí snadno a rychle
- nezničí a nepoškrábe
- zanechá vysoký lesk

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

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

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 43,20 52,30
5 000 g DRZ31336 167,00 202,10

Balení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
600 g DRZ30047 27,20 32,90
10 kg DRZ30118 355,00 453,80

Balení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
750 ml DRM07 28,30 34,20
5000 ml DRM075 132,20 160,00

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 375,00 453,80

Real Classic levandule 
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.

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.

Provedení Obsah Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
Pomeranč 500 g DRZ30612 18,40 22,30
Citron 500 g DRZ30611 18,40 22,30
Citron 5 kg DRZ30335 109,00 131,90

Krystal Univerzál
Velmi praktický pomocník pro každodenní úklid. Vhodný pro úklid růz-

ných druhů špíny a nečistot a většiny povrchů (podlahy,skříně,police…) 
Toto univerzální použití ho předurčuje k úklidu v každé domácnosti či firmě. 

Balení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
750 ml DRM75 23,70 28,70
5 l DRM755 97,00 117,40

Cena již od 
23,70 bez

DPH
28,70 s DPH

Real MAXI Antistatic
Univerzální čisticí prostředek na mytí všech omyvatelných povrchů s 

intenzivní květinovou vůní. Důkladně umyje podlahy, dlaždice, lamino, kuchyň-
ské 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
800 g DRZ31204 36,80 44,50
5000 g DRZ31143 115,00 139,20

Cena již od 
36,80 bez

DPH
44,50 s DPH

Obj. číslo
DRM07E
Cena bez DPH

32,50
Cena s DPH
39,30

Mycí a čistící
prostředky

Cena již od 
43,20 bez

DPH
52,30 s DPH

Cena již od 
24,20 bez

DPH
29,20 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 
18,40 bez

DPH
22,30 s DPH

Cena již od 
28,30 bez

DPH
34,20 s DPH

Cena již od 
21,70 bez

DPH
26,30 s DPH

Cena již od 
28,50 bez

DPH
34,50 s DPH



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 více parfemace. Novinka – ekologické balení v sáčku, vyrobe-
ném z biologicky odbouratelného plastu.

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.

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.

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.

Cleamen tablety 
a sítko do pisoáru

Tablety do pisoáru s enzymatickou náplní eliminující zápach a prodlouže-
nou životností. Nepatogenní mikroorganismy, obsažené 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 

Krystal ECO WC
KRYSTAL WC cleaner je vysoce účinný čistič toalet a sanitárního 

keramického zařízení. Svým složením je předurčen k čištění keramických 
povrchů zvláště tam, kde je tvrdá voda a zvýšený výskyt vodního kamene. 
Pravidelnou aplikací tohoto produktu zcela zamezíte tvorbě nepříjemných 
barevných skvrn, jejichž základem je právě vodní kámen. Pro parfemaci je 

použita vysoce stabilní, ovocná vůně.
Balení: 750 ml.

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

Dr. Devil Multipower
Vysoce účinný prostředek na odstraňování vodního kamene, rzi a dalších 
nečistot. Díky kombinaci dvou kyselin odstraní usazený vodní kámen.

Čištěné plochy si udrží pěkný a nový vzhled a zamezí tvorbě opětovných 
skvrn. Je ideální na čištění umyvadel, van, toalet, keramických obkladů apod.
Balení: 750 ml.

Krystal ECO koupelny
Krystal na koupelny je špičkovým výrobkem kombinujícím vysokou 

účinnost odstraňování zbytků mýdel, kosmetických prostředků a vodního ka-
mene z čištěných povrchů s maximální korozní tolerancí vůči všem kovovým 
doplňkům vybavení koupelen. Díky svému unikátnímu složení zanechává po 
použití vysoký lesk a ochrannou polymerní vrstvu. Pomocí této polymerní 
technologie chráníme povrchy před tvorbou krystalizačních center vodního 
kamene a zabraňujeme penetraci špíny do nitra čištěných povrchů.
Balení: 750 ml

Parfemace Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
Květinová DRT9840 39,20 47,40
Levandulová DRT9841 39,20 47,40

Provedení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
750 ml DRM8 27,30 33,00
5 litrů kanystr DRM85 126,40 152,90
5 litrů -eco balení DRM85E 121,00 146,40

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

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.

Real rez a vodní kámen
Prostředek na univerzální úklid koupelen, kuchyní a toalet. Lze použít na 

umyvadla, vany, sprchové kouty, výlevky, vodovodní baterie, obklady, dlažby, 
nerezové dřezy, WC mísy. 
• odstraňuje rez, vodní kámen, močový kámen, mýdlové a další odolné 
usazeniny
• gelová konzistence  - dobře ulpívá na povrchu a prodlužuje dobu působení 
• kombinace anorganických a organických kyselin
• obsahuje složky potlačující růst bakterií
• zanechává zářivý lesk a hygienickou čistotu
• použití v ředěném i neředěném stavu
• svěží parfemace
Obsah 500 g.

Obj. číslo
DRZ31267
Cena bez DPH

26,20
Cena s DPH
31,70

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 hladi-

nou 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

če

ský výrobek

Mycí prostředky, 
sanitární hygiena

Obj. číslo
DRM27
Cena bez DPH

36,10
Cena s DPH
43,70

Obj. číslo
DRZ406003
Cena bez DPH

38,20
Cena s DPH
46,20

Obj. číslo
DRT9889
Cena bez DPH

45,70
Cena s DPH
55,30

Obj. číslo
DRM12E
Cena bez DPH

44,30
Cena s DPH
53,60

Obj. číslo
DRS07E
Cena bez DPH

31,40
Cena s DPH
38,00

Cena bez DPH 

39,20
Cena s DPH
47,40

Cena již od 
27,30 bez

DPH
33,00 s DPH

Cena již od 
22,50 bez

DPH
27,20 s DPH

Obj. číslo
DRHP322
Cena bez DPH

397,00
Cena s DPH
480,40

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. 

Sanytol desinfekční utěrky
Dezinfekční utěrky čistí a odstraňují 99,9% bakterií, plísní a virů, včetně 

viru A H1N1. Jsou přímo určeny jako dezinfekce, bez dráždivých přísad 
chloru a louhu. Mají evropské
biocidní normy EN 13697 a EN 1276. Nejsou určeny pro osobní hygienu, 
vhodně však doplní použití desinfekčního gelu – očistí a vydesinfikují všechny 
plochy ve Vašem okolí. 
Balení: 24 ks.

Osvěžovače: 3x15 ml s rozprašovačem

Náhradní náplně 3x 15 ml

Osvěžovač vzduchu Air 
Menline Happy Spray
Rozprašovače Happy spray neutralizují zápach a zanechávají svěží vůni. 

Snadno připevníte na jakýkoliv hladký povrch a pouhým stisknutím dávkujete 
příjemnou vůni. Nabízíme kompletní sadu 3 náplní s rozprašovačem i 
náhradní náplně.

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.

Materiál recykl 

Materiál 100% celulóza 

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

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

Popis Šíře role Návin Obj.číslo Cena bez DPH
/1roli

Cena s DPH
/1 roli

Primasoft 400 90 mm 32 m HF 2,80 3,40
Primasoft 600 90 mm 44 m HF600 3,70 4,50

Průměr role Návin Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
19 cm 128 m T19DS 121,00 146,40
28 cm 272 m T28DS 262,00 317,00

Toaletní papír Primasoft 
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.

CN zásobník toaletních 
papírů JUMBO 

Nástěnný zásobník na role toaletního papíru typu Jumbo o průměru maxi-
málně 20 a 28 cm a šířce 10 cm. Lze montovat na vruty i samolepky

Provedení: 
 - bílý ABS plast se světle šedou základnou 
- transparentní modře tónovaný plast se světle šedou základnou

Parfém Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
Aqua Word DRT6086 49,40 59,80
Rain of island DRT6115 49,40 59,80
Marine wave DRT6088 49,40 59,80

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

DPH 
Cena s 
DPH

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

Barva Max.Ø role Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
Bílý 28 cm DRCZ187 383,00 463,40
Transp.modrý 28 cm DRCZ186 383,00 463,40
Bílý 19 cm DRCZ192 272,00 329,10
Transp.modrý 19 cm DRCZ193 272,00 329,10

Parfém Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
Aqua Word DRT6112 58,20 70,40
Rain of island DRT6114 58,20 70,40
Marine wave DRT6113 58,20 70,40

Provedení Obj. číslo
Antitobacco DRZ406052
Fresh – vůně moře DRZ406002
Květinová vůně DRZ407001

Velikost Obj. číslo
S CE109000199070
M CE109000199080
L CE109000199090

Velikost Obj. číslo
S CE111000199070
M CE111000199080
L CE111000199090
XL CE111000199100

Velikost Obj. číslo
S CE109003999070
M CE109003999080
L CE109003999090

Kuchyňská utěrka KARINA XXL 
         KIdeální pomocník do kuchyně. Čistí, leští a utírá. Je příjemná na dotek, 
výborně saje, netrhá se, nezanechává vlákna! Jedna kuchyňská utěrka XXL má 

délku návinu jako 10 standardních roliček kuchyňských utěrek.
- - šíře role 190 mm 
- - délka návinu 100 m 
- - průměr dutinky 60 mm 
- - dvouvrstvá s perforací 
- - vnější i vnitřní odvíjení.

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.

Loon
Jednorázové latexové pudrované rukavice vhodné pro krátkodobý styk 

s potravinami.
Balení: 100 ks.

Sanytol univerzální čistič 
Eucalyptus 

Univerzální čistič bez chlóru, s trojím účinkem - bakteriálním, fungicidním 
a virucidním. Čistí a dezinfikuje všechny materiály a plochy a ničí mikroby. 

Nezanechává skvrny. Dezinfikuje kuchyně, sedátka WC, sanitární zařízení, 
sifony ad. Biologicky odbouratelný. 

Objem: 500 ml.

Papírová hygiena, desinfekce, 
osvěžovače, rukavice

Cena bez DPH 

36,40
Cena s DPH
44,00

Cena bez DPH 

91,00
Cena s DPH
110,10

Cena bez DPH 

11,70
Cena s DPH
14,20

Cena již od 
69,00 bez

DPH
83,50 s DPH

Cena již od 
99,00 bez

DPH
120,00 s DPH

Cena bez DPH 

75,00
Cena s DPH
90,80

Rail Non
Jednorázové vinylové nepudrované rukavice vhodné pro krátkodobý 

styk snetukovými potravinami.
Balení: 100 ks. 

Starling
Úklidové latexové rukavice pro domácnost, velurová úprava vnitřního 

povrchu, protiskluzové struktury na dlani a prstech, barva žlutá.

Cena již od 
251,00 bez

DPH
303,70 s DPH

Cena již od 
49,40 bez

DPH
59,80 s DPH

Cena již od 
2,80 bez

DPH
3,40 s DPH

Cena již od 
272,00 bez

DPH
329,10 s DPH

Obj. číslo
HROLEC
Cena bez DPH

50,40
Cena s DPH
61,00

Obj. číslo
DRSM42631227
Cena bez DPH

72,00
Cena s DPH
87,10

Obj. číslo
DRSM42631200
Cena bez DPH

72,00
Cena s DPH
87,10


