


SPIS TREŒCI

zamiatacze do pod³óg
ochrona r¹k



























PASTY BHP

Pasta BHP z naturalnymi
materia³ami œciernym

Pasta zawiera naturalne materia³y œcierne, dziêki czemu jest bardzo wydajna przy silnych 
zabrudzeniach. Bardzo dobrze siê pieni. Produkt posiada kremow¹ konsystencjê i przyjemny 
cytrynowy zapach. Nie powoduje podra¿nieñ skóry r¹k.
Dostêpne opakowania:  500g
Produkt posiada Œwiadectwo Dermatologiczne 







































































ZESTAW CLEANBOY

- stabilna i trwa³a konstrukcja,
- wiadro 15l, wyciskarka,
- osadnik brudu

ZESTAW SPRZ¥TAJ¥CY 201

- konstrukcja chromowana,
- prasa, wiadro czerwone 17l,
- wiadro niebieskie 17l, 
- koszyk górny i boczny – opcja dodatkowa

ZESTAW SPRZ¥TAJ¥CY 205

- konstrukcja chromowana,
- prasa, wiadro czerwone 17l,
- koszyk górny i dolny – opcja dodatkowa

ZESTAW SPRZ¥TAJ¥CY 211

- konstrukcja chromowana,
- prasa, wiadro czerwone 17l,
- wiadro niebieskie 17l,
- uchwyt na worek 120l, 
- koszyk,
- 2 wiadra 6l niebieskie i czerwone
- pokrywa jako opcja dodatkowa

ZESTAW SPRZ¥TAJ¥CY 375

- konstrukcja chromowana,
- prasa, wiadro czerwone 17l,
- wiadro niebieskie 17l,
- uchwyt na worek 120l,
- 3 kuwety plastikowe, 
- 2 wiadra 6l,
- 3 klipsy, 
- podstawa pod mopa,
- uchwyt kija





AKCESORIA DO SPRZ¥TANIA

nabu i

uniab

abuni

b nia u





Pad rêczny 

- dostêpne rozmiary: 25x11,5cm 
- rodzaje: czarny, czerwony, 
  niebieski, zielony, br¹zowy, bia³y

Uchwyt pada
rêcznego

Kij aluminiowy
140cm

Uchwyt pada
na kij

Pad rêczny 

- dostêpne rozmiary: 15x9cm
- rodzaje: czarny, czerwony, 
  niebieski, zielony, br¹zowy, bia³y

Druciak spiralny
Ma³y 

 
- dostêpne rozmiary: 15g 
- opakowanie: 3szt.

Druciak spiralny
Du¿y 

 
- dostêpne rozmiary: 30g
- opakowanie: 3szt.

Zmywak 
metalowy  

 
- dostêpne rozmiary: 11,5g 
- opakowanie: 3szt.

Zmywak do teflonu 

- opakowanie: 3szt.
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Mop Premium Kombi 

bawe³na 40cm, pêtelkowy

Mop Premium Kombi 

bawe³na 40cm, pêtelkowy



Mop Premium
Kieszeniowy 

bawe³na 40cm, pêtelkowy

Mop Premium
Kieszeniowy 

bawe³na 40cm, tuft krzy¿owy,
pêtelkowy

Mop Premium
Kieszeniowy 

mikrofaza bia³a 40cm

Mop Premium
Kieszeniowy 

bawe³na 40cm, pêtelkowy

Mop Premium
Kieszeniowy 

bawe³na 40cm, tuft krzy¿owy, 
pêtelkowy

Mop Premium
Kieszeniowy 

mikrofaza bia³a 40cm

Mop Premium
Kieszeniowy 

bawe³na 50cm, pêtelkowy

Mop Premium
Kieszeniowy 

bawe³na 50cm, tuft krzy¿owy, 
pêtelkowy

Mop Premium
Kieszeniowy 

mikrofaza bia³a 50cm

Mop Premium
Kieszeniowy 

bawe³na 50cm, pêtelkowy

Mop Premium
Kieszeniowy 

bawe³na 50cm, tuft krzy¿owy, 
pêtelkowy

Mop Premium
Kieszeniowy 

mikrofaza bia³a 50cm



Zestaw z mocowaniem
Kombi Premium

bawe³na

Zestaw z mocowaniem
Kombi Premium

mikro-grunt

Zestaw z mocowaniem
Kombi Premium

mikrofaza

System mocowania TES







Zamiatacze 
z w³osia mieszanego

Zamiatacze
z nylonu

Ulicówki

Kije

Oprawa:  drewno bukowego pokryte lakierem bezbarwnym
D³ugoœæ w³osia: 70mm
Rodzaj w³osia: w³osie naturalne koñskie i w³ókno PET
Rodzaje mocowañ: z uchwytem mocuj¹cym lub na gwint
Dostêpne rozmiary: 30, 50, 80 i 100cm

Oprawa: drewno bukowe pokryte lakierem bezbarwnym
D³ugoœæ w³osia: 70mm
Rodzaj w³osia: w³ókno PET
Rodzaje mocowañ: z uchwytem mocuj¹cym lub na gwint
Dostêpne rozmiary: 30, 50cm

Oprawa: drewno bukowe
D³ugoœæ w³osia: 80mm
Rodzaj w³osia: w³ókno PET
Rodzaje mocowañ: z metalowym uchwytem mocuj¹cym
Dostêpne rozmiary: 30, 50, 80 i 100cm

Oprawa: drewno bukowe
D³ugoœæ w³osia: 80mm
Rodzaj w³osia: w³ókno PET
Rodzaje mocowañ: z metalowym uchwytem mocuj¹cym
Dostêpne rozmiary: 30, 50, 80 i 100cm

? ZAMIATACZE DO POD£ÓG

? OCHRONA R¥K

Rêkawice
gospodarcze gumowe 

Profesjonalne rêkawice ochronne o podwy¿szonej wytrzyma³oœci.

Dostêpne rozmiary: S, M, L
Opakowanie: 2szt.
Kolor: ¿ó³te

Rêkawiczki
lateksowe

Rêkawiczki jednorazowego u¿ytku wykonane z lateksu o ró¿norodnym zastosowaniu.

Dostêpne rozmiary: S, M, L
Opakowanie: 100szt.

Szczoteczka do r¹k
Specjalna szczoteczka przeznaczona do czyszczenia r¹k i paznokci.

Rozmiar: 9x4x3cm
Opakowanie: 3szt.
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