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Provedení Obj. číslo 
Fresh Force DRT6327
Ice Challenge DRT6326
Diamond DRT8674
Black Jade DRT8669 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 DRT9030 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 Objem Obj. číslo 
Jablko Zelená DRT8958
Jarní květy Růžová DRT8959
Oceán Modrá DRT8960

Sanytol  tekuté mýdlo
Jemné tekuté desinfekční mýdlo s účinkem proti virům a bakteriím.  Ide-

ální pro každodenní hygienu rukou s citlivou pokožkou. Hypoalergenní a bez 
parabenů. 
Povedení :Zelené  s přírodními výtažky ze zeleného čaje a bio Aloe Vera pro 
přirozenou hydrataci pokožky.
Bílé s obsahem přírodního oleje a výtažku z mateří kašičky pro regeneraci 
pokožky
Balení s praktickým dávkovačem. 
Objem: 250 ml.

Sanytol desinfekční gel
Mimořádně oblíbený desinfekční gel na udržení hygienické čistoty rukou i 

bez použití vody. Díky trojímu účinku čistí ruce, neutralizuje zápach a eliminuje 
99,9 %* virů, bakterií a plísní bez vody a mýdla. Obsahuje přírodní zelený čaj. 
Je hypoalergenní a pH neutrální. Nově nabízíme i v ekonomickém 250 ml 
balení s praktickým dávkovačem.

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.

Riva – tekuté mýdlo
Riva Aloe Vera: jemné mýdlo na ruce i tělo s hydratačními složkami. Ob-

sahuje extrakt z aloe vera a konopný olej, zanechává pokožku hebkou a svěží. 
Jemná parfemace.

Riva Creme hydration: jemné mýdlo s hydratačními přísadami zanechává 
pokožku vláčně hebkou a svěží. Květinová parfemace.

Provedení Balení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
Aloe Vera zelené 500 g DRZ30401 24,80 30,00
Aloe Vera zelené 5 kg DRZ31403 71.30 86,30
Creme hydration 500 g DRZ30448 24,90 30,10
Creme hydration 5 kg DRZ30596 72,50 87,70

Hit – toaletní mýdlo 100 g
Jemné toaletní mýdlo s hebkou, bohatou pěnou, zanechává po umytí pří-
jemný pocit čistoty, násobený svěží a nevtíravou parfemací. Mýdlo obsa-
huje až 65 % mýdlových vloček - nevysychá, nepraská na povrchu, lépe se 
roztírá a bohatě pění.
Balení: 100 g.

Mitia sprchové gely dámské
Vaše pokožka potřebuje každodenní jemnou péči, kterou Vám po-
skytnou sprchové gely Mitia s jemným krémovým složením. Tyto gely 
nabízíme s řadou pěstících přísad, jako jsou výtažky z kokosového mlé-
ka, hedvábí, aloe vera, granátového jablka a mnoha dalších. 
Balení: 400 ml.

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

ké 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.

Mitia Family - tekuté mýdlo 
Velmi kvalitní tekuté mýdlo s glycerinem a přírodními extrakty zaručuje 

dokonalé mytí pokožky. Vhodné k doplňování zásobníků. Poskytne tu 
nejlepší péči o Vaši pokožku, kterou zanechá hebkou a vláčnou. 

Balení: 5000 ml.

Sanytol univerzální čistič 
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

Mycí a čistící  
prostředky  
pro příjemné prostředí kolem vás.

Provedení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
Zelené hydratující DRSM42650120 50,10 60,60
Bílé  vyživující DRSM42650140 50,10 60,60

Provedení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
250 ml s dávkovačem DRSM42650300 86,00 104,10
75 ml DRSM42650200 64,00 77,40

Parfemace Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
Eucalyptus DRSM42631200 72,00 87,10
Grep DRSM42631206 72,00 87,10

Při nákupu 2 balení 5 kg mýdel 
(možný i mix) Vám přibalíme

1 kg mýdla navíc.

AKCE
LAW

ODMĚNA
PRO VÁS

Obj. číslo
DRH300Z
Cena bez DPH

5,40
Cena s DPH
6,50

Cena již od 
24,80 bez

DPH
30,00 s DPH

Cena již od 
64,00 bez

DPH
77,40 s DPH

Cena bez DPH 

30,90
Cena s DPH
37,40

Cena bez DPH 

107,20
Cena s DPH
129,70Cena bez DPH 

50,10
Cena s DPH
60,60

Cena bez DPH 

72,00
Cena s DPH
87,10

Cena bez DPH 

30,90
Cena s DPH
37,40

Cena již od 
34,50 bez

DPH
41,80 s DPH



Solvina Mio Universal
Kvalita prověřená statisíci spokojených uživatelů. Bestseller mezi mycími 

prostředky. Univerzální tekutý čisticí prostředek vhodný pro mytí a odstranění 
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.

Real green clean nádobí
Mycí prostředek na všechny druhy nádobí a omyvatelné plochy s

vysokým mycím účinkem. Efektivně odstraňuje mastnotu, špínu a další odol-
né nečistoty. Bohatě pění, zanechává nádobí dokonale čisté a zářivě lesklé. 
Dermatologicky testován, má neutrální pH.
Biologická odbouratelnost 98,5 %. 

R E A L  G R E E N  C L E A N
Ekologická řada lehce odbouratelných výrobků s vysokou
účinností a příjemnou parfemací Green Wash.

Real green clean podlahy
Mycí a leštící prostředek na všechny druhy podlah a omyvatelných 
povrchů. Obsahuje antistatickou přísadu proti usazování a prachu 

a nečistot. Biologická odbouratelnost 99,5 %. 

Real green clean na nádobí 
& mýdlo na ruce

Novinka na našem trhu, mycí prostředek s unikátní recepturou předsta-
vuje kombinaci vysoké čisticí a mycí síly a šetrnosti k přírodě i k pokožce.
Dermatologicky testováno
 - kombinace aktivních látek účinně odstraňuje špínu a mastnotu z nádobí
- šetrně myje pokožku a zanechá ji hebkou a svěží
- obsahuje látky, které příznivě působí na pokožku = glycerin a konopný olej
- ideální pro použití v kuchyni

Provedení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
Profi Gel DRZ31062 24,50 29,70
Abrazivní pasta DRH11 23,20 28,10

Solvina Profi
Vysoce účinné mycí prostředky, určené pro snadné a šetrné čiš-
tění pokožky rukou v domácnosti i průmyslu. Důkladně odstraňují 

odolné nečistoty: oleje, tuky, maziva, mour, saze, grafit, pryskyřice 
a další. Nabízíme v provedení Profi Gel s obsahem glycerinu a ko-

nopného oleje nebo Profi - abrazivní s  obsahem jemného abraziva, 
glycerinu a výtažku z Aloe Vera. 

Balení: 450 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 %.

Real green clean toalety
Gelový prostředek na toalety a koupelny. Obsahuje citrónovou a octovou 

kyselinu. Odstraňuje vodní kámen, rez, mýdlové a další usazeniny, zápach. 
Zanechává hygienickou čistotu a lesk. Biologická odbouratelnost 89,6 %.

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

všech průmyslových a zemědělských provozů, dílen, skladů a také domácností, 
kutilů nebo zahrádkářů. Tradicí prověřená kvalita v atraktivním balení s prak-
tickým uzávěrem.
Balení: 450 g.

Balení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
500 g DRZ31258 27,90 33,80
5 000 g DRZ31324 134,40 162,60

Balení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
500 g DRZ31256 42,10 50,90
5 000 g DRZ31336 159,60 193,10

Balení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
750 g DRZ31259 30,00 36,30
5 000 g DRZ31337 144,20 174,50

Balení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
1 000 g DRZ31257 42,10 50,90
5 000 g DRZ31338 159,60 193,10

Provedení Účinná látka Obj. číslo Cena bez 
DPH

Cena 
s DPH

Regenerační Aloe Vera, vitamin E DRH27 16,50 20,00
Zjemňující Čajovníkový a olivový olej DRH271 16,50 20,00
Hojivý Měsíček lékařský DRH272 16,70 20,20
Antibakteriální Šalvěj DRH273 19,70 23,80
Zvláčňující Konopí DRH274 16,70 20,20
Hojivý Heřmánek DRH275 16,70 20,20
Promašťující Lanolin DRH276 19,70 23,80
Výživný Keratin DRH277 19,70 23,80
Hydratační Včelí vosk DRH279 16,70 20,20

ISOLDA – krémy na ruce
Jediné pracovní krémy na trhu v České republice s atesty, prokazujícími 

hojivý a hydratační účinek. Krémy se snadno vstřebávají a nezanechávají 
pocit nadměrně promaštěných nebo naopak suchých rukou. Balení: 100 ml.

Provedení Obj. číslo 
S D -panthenolem DRZ407008
S Aloe Vera DRZ407026
S měsíčkem lékařským DRZ407016

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 citrus nebo pomeranč.

Balení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
1 litr DRZ31097 18,20 22,00
5 kg DRZ31126 64,00 77,40

Krém na ruce Solvina
Velmi kvalitní a cenově příjemné krémy, vhodně doplňující řadu výrobků Sol-

vina. Regenerační krém - díky obsahu D-panthenolu a dalších účinných látek 
spolehlivě ošetří namáhané ruce.
Hojivý krém - jemný regenerační, zklidňující a zvláčňující ochranný krém na 
ruce obohacený výtažkem z měsíčku lékařského a glycerinu. Hydratační krém 
- regeneruje, hydratuje a zklidňuje pokožku, obsahuje výtažek z Aloe Vera, pod-
porujícího regeneraci a hydrataci suché a popraskané pokožky.
Objem: 100 ml.

Provedení Obsah Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
Pomeranč 500 g DRZ30612 17,90 21,70
Citrus 500 g DRZ30611 17,90 21,70
Citrus 5 kg DRZ30335 105,00 127,10

Mycí prostředek  
na nádobí Duha

Mimořádná nabídka vynikajícího mycího prostředku na nádobí. Silný 
odmašťující účinek, výborný mycí efekt, příjemná citrusová vůně – to vše za 

velmi atraktivní cenu. 

Obj. číslo
DRZ30047
Cena bez DPH

26,90
Cena s DPH
32,60

Mycí a čistící
prostředky

Cena již od 
27,90 bez

DPH
33,80 s DPH

Cena již od 
30,00 bez

DPH
36,30 s DPH

Cena již od 
42,10 bez

DPH
50,90 s DPH

Cena již od 
42,10 bez

DPH
50,90 s DPH

Cena již od 
18,20 bez

DPH
22,00 s DPH

Cena již od 
17,90 bez

DPH
21,70 s DPH

Obj. číslo
DRH09
Cena bez DPH

23,90
Cena s DPH
28,90

Obj. číslo
DRZ31449
Cena bez DPH

59,90
Cena s DPH
72,50

Cena již od 
16,50 bez

DPH
20,00 s DPH

Cena bez DPH 

12,30
Cena s DPH
14,90



Krystal Sanan Klasik
Desinfekční přípravek na bázi chlóru k mytí a desinfekci většiny povrchů. 
Spolehlivě ničí bakterie, řasy, houby, plísně, viry apod. Výrobek má atest na 

desinfekci pitné vody a studní.

Provedení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
1 l DRS75 26,90 32,60
5 l DRS755 95,00 115,00

Real proti prachu 
Speciální prostředek na ošetřování a čištění dřevěných, skleněných, plas-
tových i kovových povrchů. Je antistatický, dodává jemný lesk, dokonale čistí 

a nestéká ze svislých povrchů.  
Balení: 300 + 100 ml.

Real na skla a tvrdé povrchy
Čistí a ošetřuje většinu tvrdých ploch v domácnosti. Obsahuje nanočásti-

ce oxidu křemičitého, které vytvářejí na povrchu ochrannou vrstvu odpuzující 
vodu a nečistoty, což usnadňuje údržbu a prodlužuje životnost povrchu. 
Přípravek je vhodný pro mytí všech omyvatelných povrchů: skleněných, 

lakovaných, plastových, syntetických, lesklých i matných. 
Obsah: 550 g.

Real univerzální dezinfekce
Univerzální bezchlórový dezinfekční a čisticí sprej na všechny omyvatelné 

plochy a předměty – podlahy, obklady, dveře, kuchyňské pracovní plochy, 
nádobí, sanitární zařízení, toalety, odpadkové koše, telefony, hračky a další.

• likviduje bakterie, viry a kvasinky = účinnost ověřená v akreditované laboratoři
• neobsahuje chlor ani alkohol

• rychlý a spolehlivý účinek
• je šetrný k povrchům a nezanechává skvrny

• pro domácnost, potravinářství, průmysl a instituce
Balení: 550 g.

Real vlhčené ubrousky 
na nábytek
Vlhčené ubrousky pro účinné ošetření a obnovení dřevěných, lami-

nátových a lakovaných ploch. Odstraní nečistoty a vytváří antistatic-
kou vrstvu zabraňující vzniku špíny a usazování prachu. Zajistí dokona-
lou kombinaci dlouhodobé péče, čistoty a svěžesti. 
Balení: 30 ks.

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

tra intenzivní 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.

Real Profi R300/400 
Koupelny a sanita

Kyselý čisticí prostředek určený pro běžný denní úklid sanitárních 
a umývárenských prostor jako jsou obklady, umyvadla, vany, sprchové kouty, 

vodovodní baterie, toalety apod. Pomocí účinné kombinace kyselin odstra-
ňuje rez, vodní kámen, vápenné a mýdlové usazeniny. Obsahuje nanočástice, 

které vytvářejí na ošetřeném povrchu ochrannou vrstvu, odpuzující vodu 
a nečistoty, což usnadňuje údržbu a prodlužuje interval čištění. 

Balení: 5 litrů.

Real Profi R150 Podlahy 
Nízkopěnivý prostředek pro základní úklid, lze použít pro strojní 

i ruční čištění. Vhodný pro udržování čistoty všech druhů podlah 
a voděodolných povrchů. Zasychá rychle a beze šmouh díky obsa-
hu alkoholu, čištěné povrchy mají vysoký lesk. Obsahuje antistatic-
kou složku, která zabraňuje usazování prachu. Příjemně provoní 
uklízené prostory. 
Balení 5 litrů.

Real čistič koupelen
Vysoce účinný prostředek s rozprašovačem. Spolehlivě odstraní zaschlé 

mýdlo, vodní kámen a rez, zanechává příjemnou citrusovou vůni. Ošetře-
né plochy budou po úklidu perfektně čisté, bez jediné zaschlé kapky vody. 
Účinnost tohoto přípravku je 15 - 20 dní, kdy zabraňuje usazování nečistot 
na ploše. 
Balení: 550 g. 

Balení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
600 g DRS25 28,50 34,50
10 kg DRZ30015 362,00 438,00

Real Classic 
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

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.

Krystal Univerzál
Velmi praktický pomocník pro každodenní úklid. Vhodný pro úklid různých 

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

K nákupu 1 kanystru získáte 1 ks dávko-
vací pumpy na kanystr, Real Profi R450 

(WC čistič 750 ml), návod k použití.

K nákupu 1 balení Vám přidáme dávkovací pumpu na kanystr, láhev 1 litr 
s etiketou, dávkovací pumpu, láhev 500 ml s aplikátorem pěna/rozprach. Dále 
v balíčku naleznete čisticí prostředek Real Profi R100 plochy 1 litr, dávkovací 

pumpu , láhev 500 ml s aplikátorem, návod k použití .
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Desinfekce, osvěžovače

Obj. číslo
DRZ405001
Cena bez DPH

26,10
Cena s DPH
31,60

Obj. číslo
DRZ31051
Cena bez DPH

32,50
Cena s DPH
39,30

Obj. číslo
DRZ406003
Cena bez DPH

36,80
Cena s DPH
44,50

Balení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
800 g DRM66 36,80 44,50
5000 g DRM665 109,00 131,90

Cena již od 
36,80 bez

DPH
44,50 s DPH

Obj. číslo
DRZ31327
Cena bez DPH

186,20
Cena s DPH
225,30

Obj. číslo
DRZ31326
Cena bez DPH

291,20
Cena s DPH
352,40

Obj. číslo
DRS51
Cena bez DPH

42,00
Cena s DPH
50,80

Obj. číslo
DRZ31356
Cena bez DPH

47,90
Cena s DPH
58,00

Cena již od 
26,90 bez

DPH
32,60 s DPH

Cena již od 
28,50 bez

DPH
34,50 s DPH

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

Cena bez DPH 

41,30
Cena s DPH
50,00
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Hit WC fresh 
WC Hit je vysoce účinný čisticí prostředek, který snadno a rychle odstra-

ňuje vodou nerozpustné usazeniny anorganického a  organického původu 
a současně dodá vaší toaletě příjemnou vůni. Vyšší viskozita zabraňuje rych-
lému stékání přípravku po stěnách WC, a tím prodlužuje dobu působnosti 
účinných složek prostředku na nečistoty. WC čističe slouží jako preventivní 
ochrana proti tvorbě vodního kamene a rzí, pravidelným používáním se zabrá-
ní jejich opakovanému tvoření.
Balení: 750 g.

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. Rozměr: 25 x 23 cm, 1 
balení obsahuje vždy 250 lístků, v kartonu je 20 balení, 
tj. 5 000 ručníků.
Gramáž papíru: 42g/m².

Real na 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. 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.

Provedení Obj.číslo
Citrus DRZ30582
Fresh DRZ30583

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 antibakterial
Tekutý přípravek na mytí a čištění hygienických zařízení spolehlivě odstra-

ní nánosy rzi a vodního kamene. Příjemná vůně, dokonalá čistota pro Vaši 
toaletu či jiné sanitární zařízení. 

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

né 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.

Toaletní papír Jumbo  
jednovrstvý

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

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

Šířka 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

Obj.číslo g/m² Počet ks v 
kartonu

Cena bez DPH Cena s DPH

HRZCEL 2 x 20 3 200 417,00 504,60

Toaletní papír Primasoft 
Toaletní papír, vyrobený ze 100% recyklovaného papíru, jedno-

vrstvý šedý.

Balení: Primasoft 400 - 32 rolí
 Primasoft 600 - 30 rolí.

Toaletní papíry PERFEX
Jemný toaletní papír s ražbou, vyrobený z kvalitní 100% celulózy, extra 

bílý. 
- 3 vrstvý s jemnou květinovou ražbou, 1 role obsahuje 200 útržků, návin 
23,6 m 
- 2 vrstvý – extra pevný, jemný bílý papír, návin role 13 m, 131 útržků.

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

Cena/1 roli 
s DPH

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

Popis Návin Počet 
vrstev

Balení Obj.číslo Cena bez 
DPH

Cena s 
DPH

Perfex  Cotton 
Green Tea

23,6 3 10 rolí HHP3G 60,00 72,60

Bonni Perfex 13 m 2 24 rolí HHSB24 56,00 67,80

Real odpady alkalický
Vysoce účinný práškový prostředek, který dokonale odstraňuje 

i nejodolnější usazeniny, na něž ostatní čisticí prostředky nestačí. 
Lehce a rychle proniká i do těžko přístupných míst. Výborně roz-

pouští nečistoty, mastné usazeniny, vlasy. Je vhodný k čištění odpadů 
umyvadel, výlevek, van, WC a kuchyňských dřezů. 

Hmotnost: 500 g.

Papírové ručníky ZZ tissue
Jemné bílé ručníky 2-vrstvé tissue z čisté celulosy jsou vhodné pro 
všechny typy zásobníků na ZZ ručníky. V kartonu celkem 20 balení 

po 160 ks ručníků o rozměru 250 x 230 mm.

Provedení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
Zelené HRZZ 257,00 311,00
Šedé HRZ 251,00 303,70

Provedení Barva Obj. číslo
Lemon fresh Žlutá DRT6099
Natur fresh Zelená DRT6098
Polar aqua Modrá DRT6097
Sunset blossom Fialová DRT6155

Cleamen 410 
na koupelny s leskem

Prostředek určený k profesionálnímu úklidu koupelen, sanitárních a umývá-
renských ploch jako jsou obklady, umyvadla, vany, sprchové kouty, umyvadla, 
baterie, vnější části toaletních mís atd. Přípravek snadno odstraňuje skvrny 
a nánosy vodního kamene, obsahuje lesk, který zpomaluje znečištění povr-
chu a dlouhodobě zlepšuje vzhled leštěných a chromovaných povrchů.
Balení: 1l.

Obj. číslo
DRHC410
Cena bez DPH

63,20
Cena s DPH
76,50

WC tekutý blok Dr. Devil 3v1
WC tekutý blok 3 v 1 voní, čistí a preventivě působí proti usazování vod-

ního kamene.
Balení: 3 x 55 ml.

Sanitární a papírová hygiena

Cena bez DPH 

24,90
Cena s DPH
30,10

Cena bez DPH 

31,40
Cena s DPH
38,00

Obj. číslo
DRZ31267
Cena bez DPH

25,40
Cena s DPH
30,70

Cena již od 
2,80 bez

DPH
3,40 s DPH

Cena již od 
56,00 bez

DPH
67,80 s DPH

Cena již od 
34,20 bez

DPH
41,40 s DPH

Cena již od 
69,00 bez

DPH
83,50 s DPH

Cena již od 
99,00 bez

DPH
120,80 s DPH

Obj. číslo
DRZ47006
Cena bez DPH

41,60
Cena s DPH
50,30

Obj. číslo
DRT9889
Cena bez DPH

45,20
Cena s DPH
54,70

Cena již od 
251,00 bez

DPH
303,70 s DPH

Obj. číslo
DRO15
Cena bez DPH

35,00
Cena s DPH
42,40


