
DROGERIE
www.lawshop.cz

B R N O  |  J I H L A V A  |  K R O M Ě Ř Í Ž 

Platnost letáku od 19. 9. 2016 

do 22. 1. 2017
nebo do vyprodání zásob

podzim - zima 2017

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

vou všech průmyslových a zemědělských provozů, dílen, skladů a také domác-
ností, kutilů nebo zahrádkářů. Tradicí prověřená kvalita v atraktivním balení 
s praktickým uzávěrem.
Balení: 450 g.

Mitia sprchové gely 
Dámské a pánské sprchové gely řady Mitia od českého výrobce Tomil. 

Gely s krémovým složením obsahují zjemňující a zvláčňující látky, tvoří boha-
tou pěnu a zvyšují příjemný pocit svěžesti a čistoty po sprchování.
Balení: 400 ml.

Amadeus Love – tekuté mýdlo 
Husté, kvalitní tekuté mýdlo s přísadou látek, pečujících o namáhanou po-

kožku rukou. Svěží vůně, společně s bohatou, jemnou pěnou udělají z běžného 
mytí rukou skutečný požitek. 
Bílé mýdlo obohaceno výtažkem měsíčku lékařského pro ještě vyšší ochranu 
pokožky rukou.
Balení: 5 litrů.

Provedení Obj. číslo Cena bez 
DPH

Cena s 
DPH

Bílé – Herbal DRH855 85,80 103,80
Modré – Ocean DRH865 85,80 103,80

Provedení Typ Obj. číslo 
Silk Satin Dámský DRT8670
Sensual Fresh Dámský DRT8672
Diamond Pánský DRT8674
Black Jade Pánský DRT8669

Provedení Balení Obj. číslo Cena bez 
DPH

Cena 
s DPH

Aloe Vera zelené 500 g DRZ30401 24,20 29,30
Aloe Vera zelené 5 kg DRZ31403 72,50 87,70
Creme hydration 500 g DRZ30448 24,80 30,00
Creme hydration 5 kg DRZ30596 72,50 87,70

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 

čištění pokožky rukou v domácnosti i průmyslu. Důkladně odstra-
ňují odolné nečistoty: oleje, tuky, maziva, mour, saze, grafit, prys-
kyřice a další. Nabízíme v provedení Profi Gel s obsahem glycerinu 
a konopného oleje nebo Profi - abrazivní s  obsahem jemného ab-
raziva, glycerinu a výtažku z Aloe Vera. 
Balení: 450 g.

Hit – toaletní mýdlo 100 g
Jemné toaletní mýdlo s hebkou, bohatou pěnou, zanechává po umytí 
příjemný 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.

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

Obsahuje 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.

 

Mycí a čistící  
prostředky  
pro příjemné prostředí kolem vás.

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

zujícími hojivý a hydratační účinek. Krémy na ruce, oblíbené nejen pro 
svoji cenu, ale především pro svoji vysokou kvalitu a šetrnost s jakou pečují 

o pokožku Vašich rukou. Krémy se snadno vstřebávají a nezanechávají pocit 
nadměrně promaštěných nebo naopak suchých rukou. Baleny v plastových 

tubách s eurozávěsem a odklopitelným uzávěrem. Balení: 100 ml.

Isolda Měsíček s lněným olejem
Klinicky testovaný krém při pravidelné aplikaci napomáhá a 
urychluje proces hojení kůže bez krvácení.  Není určeno pro 

aplikaci na otevřené rány, ale podporuje hojení drobných ranek 
bez projevů krvácení, jizev či podrážděné kůže.

Isolda Včelí vosk s mateřídouškou
Klinicky testovaný krém pro účinnou hydrataci pokožky s obsahem 
včelího vosku a výtažkem z mateřídoušky. 

Isolda Keratin s mandlovým olejem
Luxusní výživný krém spojuje bohatý krémový základ s vysokým obsahem 
přidaného keratinu a mandlového oleje. Krém je možné používat i pro rege-
nerační zábaly.

Isolda Šalvěj s biotinem
Jedinečná kombinace jemného krémového základu s antibakteriální složkou 
je vhodným doplňkem hygienických postupů. Krém byl testovaný na bakte-
ricidní účinky při dezinfekci rukou a pokožky pro specifické kmeny bakterií. 

Isolda Lanolin s rakytníkovým olejem
Mastný krém s jedinečnou kombinací čištěného farmaceutické-
ho lanolinu, rakytníkového a sójového oleje, která pomáhá pokož-
ku vyživovat a chránit před nepříznivými vlivy prostředí, zejména 
proti vlhku. Krém je vhodný při práci ve vlhku, s čistidly a rozpou-
štědly.

Isolda Heřmánek s arganovým olejem
Klinicky testovaný krém pro podporu a urychlení procesu hojení 

kůže bez krvácení, který obsahuje extrakt z heřmánku pravého a arganový 
olej. Není určeno pro aplikaci na otevřené rány, ale podporuje hojení drobných
ranek, jizev či podrážděné kůže.

Isolda Aloe Vera s D-panthenolem
Spojení dvou účinných látek extraktu z aloe a D-panthenolu dává 

vzniknout vyváženému krému s vynikajícími vlastnostmi. 
Díky 5-ti % obsahu aloe a D-panthenolu má krém výborné rege-
nerační a ochranné vlastnosti, dobře se vstřebává a zanechává 

pokožku jemnou a vláčnou.
Isolda Konopí s pupalkovým olejem
Kombinace konopného a pupalkového oleje, které jsou známy 
svými blahodárnými účinky při péči o pleť. 

Isolda Oliva s čajovníkovým olejem
Krém, ve kterém se vzájemně spojují dvě významné aktivní látky, olivový olej 
a čištěná čajovníková silice. Krém díky svému složení napomáhá regeneraci 
pokožky.

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

Provedení Obj. číslo Cena bez 
DPH

Cena s 
DPH

S D -panthenolem DRZ407008 12,30 14,90
S Aloe Vera DRZ407026 12,30 14,90
S měsíčkem lékařským DRZ407016 12,30 14,90

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

Solvina. 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, podporujícího regeneraci a hydrataci suché a popraskané pokožky. 
Objem: 100 ml.

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 
24,20 bez

DPH
29,30 s DPH

Cena již od 
23,20 bez

DPH
28,10 s DPH

Cena již od 
12,30 bez

DPH
14,90 s DPH

Cena bez DPH 

30,90
Cena s DPH
37,40

Cena bez DPH 

85,80
Cena s DPH
103,80

Obj. číslo
DRH09
Cena bez DPH

23,90
Cena s DPH
28,90

Cena již od 
16,50 bez

DPH
20,00 s DPH



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

prostředky. Univerzální tekutý čisticí prostředek vhodný pro mytí a odstraně-
ní 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 biologicky odbouratelných výrobků s vysokou 

účinností a příjemnou parfemací Green Wash. 

Real green clean podlahy
Mycí a  leštící prostředek na všechny druhy podlah a omyvatelných po-

vrchů. Obsahuje antistatickou přísadu proti usazování a prachu a nečistot. 
Biologická odbouratelnost 99,5 %. 

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. Za-
nechává hygienickou čistotu a lesk. Biologická odbouratelnost 89,6 %.

ISOFA MYE BLUE  
Tekutá mycí suspenze na silně zašpiněné ruce, která obsahuje velmi 

jemné kosmetické abrazivo - polyethylenový prach. Ten se používá 
například jako kosmetický peeling. Její nespornou výhodou je měkkost 
částic, tím převyšuje běžně používané přírodní abrazivní složky. Suspen-
ze odstraňuje velmi odolné nečistoty, jako jsou saze, asfalt, tuky, oleje 
a podobně. Výrobek je dermatologicky příznivý.
Balení: 600 g.

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

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

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

Balení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
1000 g DRZ31257 42,10 50,90
5 000g DRZ31338 159,60 193,10

Lena na nádobí 
Vysoce účinný, koncentrovaný prostředek na ruční mytí nádobí s příjem-
nou ovocnou vůní. Díky svému složení má silný odmašťující účinek. Výborného 
mycího účinku tohoto prostředku můžete využít i na čištění všech omyvatel-
ných ploch v domácnosti. Lena je PH neutrální. Nabízíme v provedení citrus 
nebo pomeranč.

Balení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
1 l DRM08 29,70 35,90
5 l DRM085 155,00 187,60

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

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

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

Krystal balzám na nádobí
Přípravek na ruční mytí nádobí s vůní citrusových plodů. Vyzna-
čuje se vysokou pěnivostí a výborným mycím účinkem. Krystal bal-
zám obsahuje aktivní látku k ochraně pokožky s výtažkem z Aloe 
vera. Má nadstandardní mycí sílu, výborné talířové testy a mimo-
řádně příjemnou vůni.

Mycí prostředek  
na nádobí Duha
Mimořádná nabídka vynikajícího mycího prostředku na nádobí. Silný od-

mašťující účinek, výborný mycí efekt, příjemná citrusová vůně – to vše za 
velmi atraktivní cenu. 

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 získá-
vá přípravek díky své všestrannosti a účinnosti stále větší spektrum užití 
v úklidových firmách a průmyslu. Je vhodný na čištění všech nenasákavých 
povrchů.

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. 

Cleamen 240  
Na trouby a grily
Profesionální čisticí prostředek na odstraňování připálenin z pečících trub, 

grilů a digestoří, skla krbových kamen apod. Používá se neředěný, nanáší se 
pomocí rozprašovače na čištěné místo. 
Balení: 1,1 kg.

Obj. číslo
DRZ30047
Cena bez DPH

26,50
Cena s DPH
32,10

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

Cena již od 
29,70 bez

DPH
35,90 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 již od 
28,50 bez

DPH
34,50 s DPH

Obj. číslo
DRH001
Cena bez DPH

24,70
Cena s DPH
29,90

Obj. číslo
DRHC240
Cena bez DPH

132,00
Cena s DPH
159,70



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, 

plastových 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 odpuzu-
jící 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 antistatickou 
vrstvu zabraňující vzniku špíny a  usazování prachu. Zajistí dokonalou 
kombinaci dlouhodobé péče, čistoty a svěžesti. 
Balení: 30 ks.

Real osvěžovač vzduchu
Klasický osvěžovač vzduchu ve spreji spolehlivě a rychle neutralizuje ne-

příjemné pachy v místnosti, vzduch osvěží a dlouhodobě provoní. Na rozdíl od 
většiny osvěžovačů ve spreji neobsahuje vodu – vůně tedy vydrží déle v pro-
storu a lépe se rozprostře i do vzdálených míst v pokoji.
Balení: 300 ml.

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 Plísně
Čisticí sprej s bělícím a dezinfekčním účinkem, který ničí plísně, bakterie, 

viry, houby a kvasinky v celé domácnosti. Účinně odstraní zašlé skvrny i ku-
chyňskou mastnotu. Vyčistí i těžko dostupná místa. Je vhodný na omítky, zdi-
vo, kámen, sklo, silikon, keramiku, porcelán, plasty i nerez.
Balení: 550 g.

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 obsahu alkoholu, čištěné povrchy mají vysoký lesk. Obsahuje 
antistatickou složku, která zabraňuje usazování prachu. Příjemně 
provoní uklízené prostory. 
Balení 5 litrů.

Real čistič koupelen
Vysoce účinný prostředek s pistolovým rozprašovačem. Spolehlivě 

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

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.

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 .
AKCE
LAW

ODMĚNA
PRO VÁS

AKCE
LAW

ODMĚNA
PRO VÁS

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

Obj. číslo
DRO15
Cena bez DPH

35,00
Cena s DPH
42,40

Balení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
1000 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
DRZ31124
Cena bez DPH

42,20
Cena s DPH
51,10

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

Obj. číslo
DRHC410
Cena bez DPH

63,20
Cena s DPH
76,50
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WC Hit 4 v 1 
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.

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.

CLEAMAX  FINE
Mikrovláknová utěrka z High-Tech mikrovlákna pro dokonalé čištění

hladkých ploch. Vhodná pro suché i mokré čištění, vysoká pevnost
a stálost, možnost opakovaného praní při teplotách 65 až 95°C. Vysoká 
chemická odolnost, absolutní nevláknivost, savost až 400% hmotnosti. 
Rozměry 40x40 cm. Ideální pro dočišťování skleněných ploch za sucha.
Balení : 12ks utěrek.

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.

Pisoárové enzymatické sítko
Pisoárové sítko s enzymatickým čištěním,

prodlouženou životností a zesílenou parfemací.
Jedná se o sítka nové generace s prodlouženou životností na cca 4 – 6 

týdnů. Sítka mají zvýšenou gramáž 70 g oproti běžným 50 g, zvýšená par-
femace je podpořena dlouhými bodlinami s více jak dvojnásobnou účinnou 
aktivní plochou. Bodliny navíc účinně tlumí rozstřik proudu moči a omezují 

zasaženou plochu. Balení do silného HDPE obalu, který omezuje uvolňování 
parfemačních látek a zvyšuje efektivní skladovací dobu sítek na  24 měsíců.

Balení: 2 ks

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 

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

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 60mm, šíře role 95 mm, 
dvouvrstvý bílý z recyklovaného papíru.

Balení: 6 rolí.

Šířka role Obj. číslo Cena 
bez DPH/1 role

Cena 
s DPH/1role

19 cm T19 11,50 13,90
28 cm T28 24,50 29,70

Šířka role Návin Obj. číslo Cena 
bez DPH/1 role

Cena 
s DPH/1role

19 cm 120 m T19D 17,90 21,70
28 cm 257 m T28D 37,20 45,00Toaletní papír Primasoft 

Toaletní papír, vyrobený ze 100% recyklovaného papíru, jedno-
vrstvý šedý.
Balení: Primasoft 400 - 32 rolí
 Primasoft 600 - 30 rolí.

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

Real aligátor  
alkalický čistič odpadů

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 rozpouští 
nečistoty, mastné usazeniny, vlasy. Je vhodný k čištění odpadů umyva-

del, výlevek, van, WC a kuchyňských dřezů. 
Hmotnost: 500 g.

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

Provedení Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
Modrá DRCCFM 412,00 498,50
Zelená DRCCFZ 412,00 498,50
Růžová DRCCFR 412,00 498,50
Žlutá DRCCFZL 412,00 498,50

Parfemace Barva Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH
Máta Modrá DRCPEMA 199,90 241,90
Mango Oranžová DRCPEMG 199,90 241,90
Jablko Zelená DRCPEJA 199,90 241,90

Z-Z ručníky skládané
Skládané papírové ručníky Z-Z jsou často využívány na veřejných sociálních 
zařízeních - v restauracích, hotelech, na čerpacích stanicích, apod. Tyto ruční-

ky 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.

Papírové utěrky Drakula
Papírová utěrka s extrémní savostí a možností opakovaného použití.

Vyniká extrémní a rychlou nasákavostí kapalin, je možné namočit ve vodě
a poté vysušit bez ztráty užitných vlastností. Opakované použití představuje 

úsporu ve spotřebě útržků. Lze využívat jako rychlou a jednoduchou náhradu 
tkaných i netkaných textilií. Vyrobeno ze 100 % celulózy - plně recyklovatelná a 

kompostovatelná.
Rozměr útržku:  17 x 30 cm.

Návin 20 m.

Sanitární hygiena

Cena bez DPH 

199,90
Cena s DPH
241,90

Cena bez DPH 

24,90
Cena s DPH
30,10

Obj. číslo
DRZ31267
Cena bez DPH

25,40
Cena s DPH
30,70

Obj. číslo
DRS04
Cena bez DPH

30,80
Cena s DPH
37,30

Cena již od 
2,80 bez

DPH
3,40 s DPH

Cena již od 
34,20 bez

DPH
41,40 s DPH

Cena již od 
11,50 bez

DPH
13,90 s DPH

Cena již od 
17,90 bez

DPH
21,70 s DPH

Obj. číslo
DRZ47006
Cena bez DPH

41,60
Cena s DPH
50,30

Obj. číslo
HROLED
Cena bez DPH

45,30
Cena s DPH
54,80

Cena již od 
251,00 bez

DPH
303,70 s DPH

Cena bez DPH 

412,00
Cena s DPH
498,50


