
KATALOG PRODUKTÓW

AKCESORIA DO SPRZĄTANIA



SPIS TREŚCI

1. MYCIE PODŁÓG
- mopy

- stelaże na mopy
- kije

- zestawy
- ściągacze podłogowe

- wózki sprzątające i hotelowe
- zamiatacze

- pady ręczne i maszynowe
2. MYCIE OKIEN

3. ŚCIERKI
- podłogowe
- z mikrofibry

4. AKCESORIA KUCHENNE I INNE



PREMIUM KOMBI
Dostępne rodzaje:
- bawełna pętelkowy
- bawełna, tuft krzyżowy
- mikrofaza biała
Dostępne wymiary:
- 40cm

MYCIE PODŁÓG

PREMIUM KIESZENIOWY
Dostępne rodzaje:
- bawełna pętelkowy
- bawełna, tuft krzyżowy
- mikrofaza biała
Dostępne wymiary:
- 40 cm
- 50 cm

MOPY

CLASSIC KIESZENIOWY
Dostępne rodzaje:
- bawełna pętelkowy
- bawełna, tuft krzyżowy
- mikrofaza biała
Dostępne wymiary:
- 40 cm
- 50 cm

 W celu kompleksowego uzupełnienia naszej oferty o artykuły do sprzątania, 
przygotowaliśmy dla Państwa dwie linie produktów:

Premium  – mopy wykonane z najwyższej jakości surowców, naszywane ręcznie, 
posiadają odpływy na wodę w kieszeniach. Gwarancja wysokiej wytrzymałości: 350-500 
cykli prania oraz 2,5% kurczliwości. Produkty gotowe do użytku. Charakteryzują się 
niebieską lamówką wzdłuż mopa 

Classic  – specjalna linia ekonomiczna mopów, wykonanych z wysokiej jakości 
surowców, naszywanych automatycznie. Wytrzymałe 150-300 cykli prania. Przed 
użyciem mopy należy wyprać. Charakteryzują się białą lamówką wzdłuż mopa.



CLASSIC KOMBI
Dostępne rodzaje:
- bawełna pętelkowy
- bawełna, tuft krzyżowy
- mikrofaza biała
Dostępne wymiary:
- 40 cm

PREMIUM TES
Dostępne rodzaje:
- bawełna pętelkowy
- bawełna, tuft krzyżowy
- mikrofaza biała
Dostępne wymiary:
- 40 cm
- 50 cm

CLASSIC TES
Dostępne rodzaje:
- bawełna pętelkowy
- bawełna, tuft krzyżowy
- mikrofaza biała
Dostępne wymiary:
- 40 cm
- 50 cm

DUST BAWEŁNA
Dostępne rodzaje:
- wykończenie proste
- wykończenie okrągłe
Dostępne wymiary:
- 40 cm
- 50 cm
- 60 cm
- 80 cm
- 100 cm
- 100 cm nożycowe



DUST AKRYL
Dostępne rodzaje:
- wykończenie proste
- wykończenie okrągłe
Dostępne wymiary:
- 40 cm
- 50 cm
- 60 cm
- 80 cm
- 100 cm
- 100 cm nożycowe

PREMIUM KENTUCKY
Dostępne rozmiary:
- 350 g
- 400 g
- 450 g
- 500 g
Materiał: bawełna

CLASSIC KENTUCKY
Dostępne rozmiary:
- 350 g
- 400 g
- 450 g
- 500 g
Materiał: bawełna 

STELAŻE NA MOPY

STELAŻ KOMBI/KIESZENIOWY
Dostępne wymiary:
- 40 cm

STELAŻ TES
Dostępne wymiary:
- 40 cm
- 50 cm
Dostępne modele:
- zwykły
- na magnes



ZAPINKA MOPA KENTUCKY

KIJE

KIJ ALUMINOWY KOMBI
Rączka: niebieska, czerwona, zielona, żółta,
Otwór zabezpieczający w odległości 2,5cm
Długość: 1,4m
Ø23,5

KIJ ALUMINOWY 
Rączka: niebieska, czerwona, zielona, żółta,
Otwór zabezpieczający w odległości 1,5cm
Długość: 1,4m
Ø23,5

KIJ ALUMINOWY 
Rączka: niebieska
Długość: 1,4m
Ø22

KIJ TELESKOPOWY 
Rączka: niebieska
Długość: 0,9-1,6m
Ø22

KIJ TELESKOPOWY 
Rączka: niebieska
Długość: 
- 2x1,5m
- 2x1m
- 3x1m
- 3x1,5m 



ZESTAWY

ZESTAW KOMBI
- kij 1,4 m
- stelaż 40 cm
- mop 40 cm (bawełniany pętelkowy, tuft krzyżowy, 
mikrofaza, mikro-grunt)

ŚCIĄGACZE PODŁOGOWE

ŚCIĄGACZ PODŁODOWY CZARNY
- 35 cm
- 45 cm
- 55 cm
- 75 cm

ŚCIĄGACZ PODŁODOWY BIAŁY
- 55 cm
- 75 cm.

ZESTAW CLEANBOY
Wiaderko zintegrowane z wyciskarką do mopów
- stabilna i trwała konstrukcja,
- wiadro 15 l, wyciskarka,
- osadnik brudu

WÓZKI SPRZĄTAJĄCE I HOTELOWE

ZESTAW CLEANBOY NA KÓŁKACH
Wiaderko na kółkach zintegrowane z wyciskarką do mopów
- stabilna i trwała konstrukcja,
- wiadro 15 l, wyciskarka,
- osadnik brudu

ZESTAW SPRZĄTAJĄCY 205
- konstrukcja chromowana,
- prasa, wiadro czerwone 17 l,
- koszyk górny i dolny – opcja dodatkowa



ZESTAW SPRZĄTAJĄCY 201
- konstrukcja chromowana,
- prasa, wiadro czerwone 17 l,
- wiadro niebieskie 17 l,
- koszyk górny i boczny – opcja dodatkowa

ZESTAW SPRZĄTAJĄCY 211
- konstrukcja chromowana,
- prasa, wiadro czerwone 17 l,
- wiadro niebieskie 17 l,
- uchwyt na worek 120 l,
- koszyk,
- 2 wiadra 6l niebieskie i czerwone
- pokrywa jako opcja dodatkowa

ZESTAW SPRZĄTAJĄCY 375
- konstrukcja chromowana,
- prasa, wiadro czerwone 17 l,
- wiadro niebieskie 17 l,
- uchwyt na worek 120 l,
- 3 kuwety plastikowe,
- 2 wiadra 6 l,
- 3 klipsy,
- podstawa pod mopa,
- uchwyt kija

WÓZEK HOTELOWY AL50050
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS i stali nierdzewnej
- kółka samoskrętne
- 2 worki po 100 l
Wysokość: 1240 mm    
Szerokość: 1450 mm    
Głębokość: 500 mm

WÓZEK HOTELOWY AL50150
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS i stali nierdzewnej
- kółka samoskrętne
- 2 worki po 75 l
Wysokość: 1000 mm    
Szerokość: 1450 mm    
Głębokość: 500 mm

WÓZEK HOTELOWY AL50250
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS i stali nierdzewnej
- kółka samoskrętne
- 1 worek 75 l
Wysokość: 1000 mm    
Szerokość: 1750 mm    
Głębokość: 500 mm



ZAMIATACZE

ZAMIATACZE
Oprawa: drewno bukowe pokryte lakierem bezbarwnym
Długość włosia: 70mm
Rodzaj włosia: włosie naturalne końskie i włókno PET
Rodzaje mocowań: z uchwytem mocującym lub na gwint
Dostępne rozmiary: 30, 40, 50, 60, 80 i 100cm

KIJ DREWNIANY
Oprawa: drewno bukowe
Rodzaje mocowań: z metalowym uchwytem 
mocującym lub na gwint
Dostępne rozmiary: 120 i 140 cm 

PADY RĘCZNE I MASZYNOWE

PADY RĘCZNE PROSTOKĄTNE
Pady o różnym poziomi ścieralności przeznaczone do ręcznego mycia
z użyciem uchwytów ręcznych lub na wysięgniku.
Rozmiary:
- 15x9 cm
- 25x11,4 cm

PADY MASZYOWE FIBRATESCO
Pady o różnym poziomie ścieralności do mycia maszynowego  za
pomocą automatycznych szorowarek.
Rozmiary: 6-27 cali

WÓZEK HOTELOWY AL50350
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS i stali nierdzewnej
- kółka samoskrętne
- 1 worek 75 l
Wysokość: 1000 mm    
Szerokość: 700 mm    
Głębokość: 500 mm

WÓZEK HOTELOWY AL50600
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS i stali nierdzewnej
- kółka samoskrętne
- 1 worek 283 l
Wysokość: 1090 mm    
Szerokość: 620 mm    
Głębokość: 980 mm



Przeznaczenie poszczególnych padów:

BIAŁY
Pad do polerowania wcześniej oczyszczonych, suchych powierzchni. Do użycia na sucho lub z 
preparatem myjąco-konserwującym w celu uzyskania wysokiego połysku.

CZERWONY
Pad do delikatnego mycia powierzchni polerowanych. Pielęgnacja podłóg zakonserwowanych przy 
użyciu środków.

NIEBIESKI
Pad przeznaczony do delikatnego szorowania przy użyciu detergentów lub intensywnego 
czyszczenia powierzchni metodą „Spray”. Usuwa silne zabrudzenia oraz ślady gumy.

ZIELONY
Pad do intensywnego szorowania lub delikatnego usuwania powłok konserwujących. Intensywnie 
usuwa zabrudzenia oraz ślady gumy.

BRĄZOWY
Pad przeznaczony do usuwania powłok konserwujących na sucho lub przy użyciu środków typu 
„Stripper”(dostępne w ofercie chemii profesjonalnej). Intensywnie usuwa wosk, polimer i zabrudzenia.

CZARNY
Pad do intensywnego usuwania powłok konserwujących. Doczyszczanie posadzek twardych.

         UCHWYT NA PAD Z KIJEM          UCHWYT NA PAD RĘCZNY

MYCIE OKIEN
ŚCIĄGACZ DO SZYB
Dostępne rozmiary:
- 35 cm
- 45 cm

UCHWYT ŚCIĄGACZA DO SZYB

WKŁAD BARANEK
-najwyższej jakości mikrowłókna
-dzięki swojej strukturze i wysokiej chłonności 
doskonale pochłania brud, nie pozostawiając
 na powierzchni smug
- 35 cm
- 45 cm



ŚCIERKI
PODŁOGOWE

ŚCIERKA CLASSIC SZARA
Dostępne rozmiary:
- 50x60 cm
- 60x120 cm
Opakowanie: 2 szt.

ŚCIERKA CLASSIC BIAŁA
Dostępne rozmiary:
- 50x60 cm
- 60x120 cm
Opakowanie: 2 szt.

ŚCIERKA CLASSIC TETROWA
Dostępne rozmiary:
- 50x80 cm
- 70x80 cm
Opakowanie: 2 szt.

ŚCIERKA PREMIUM
Dostępne rozmiary:
- 50x60 cm
- 50x80 cm
Opakowanie: 2 szt.

UCHWYT ŚCIĄGACZA DO BARANKA
- 35 cm
- 45 cm

ZESTAW DO MYCIA OKIEN
Wiaderko do mycia okien, uchwyt na ściągacz
i uchwyt na baranka



Z MIKROFIBRY

CLASSIC HANDY FLOOR
Materiał: 70% polyester / 30% polyamid
Rozmiar: 50x60 cm
Gramatura: 190 g/m2
Temperatura prania: 60° - 90°C bez farbowania
Sabuni Handy Floor przeznaczone do mycia i wycierania 
podłóg, paneli podłogowych, terakoty, płytek PCV itp. Na 
sucho, mokro, bez środków chemicznych lub przy ich 
minimalnym użyciu. Najlepsze rezultaty osiąga przy lekkim 
zwilżeniu mikrowłókien. Ściereczka posiada strukturę frotte, 
która podczas kontaktu z dowolną powierzchnią wykazuje 
się wysokimi właściwościami kapilarnymi, zapewniając 
wysoką chłonność. Świetnie usuwa błoto, kurz, brud, sierść, 
włosy itp.
Zachowuje wszystkie swoje właściwości po ponad 200 
praniach.

CLASSIC HANDY LIGHT
Materiał: 70% polyester / 30% polyamid
Rozmiar: 30x30 cm
Gramatura: 190 g/m2
Temperatura prania: 60° - 90°C bez farbowania
Sabuni Handy Light przeznaczone do czyszczenia każdego 
rodzaju powierzchni. Na sucho, mokro, bez środków 
chemicznych lub przy ich minimalnym użyciu. Najlepsze 
rezultaty osiąga przy lekkim zwilżeniu mikrowłókien. 
Ściereczka posiada strukturę frotte, która podczas kontaktu 
z dowolną powierzchnią wykazuje się wysokimi 
właściwościami kapilarnymi, zapewniając wysoką 
chłonność. Podobnie jak Sabuni Handy nadaje się m.in. do 
zastosowania w firmach sprzątających, myjniach 
samochodowych i parowych.
Zachowuje wszystkie swoje właściwości po ponad 300 
praniach.

PREMIUM HANDY
Materiał: 70% polyester / 30% polyamid
Rozmiar: 38x38 cm
Gramatura: 320 g/m2
Temperatura prania: 60° - 90°C bez farbowania
Sabuni Handy przeznaczone do czyszczenia każdego 
rodzaju powierzchni. Na sucho, mokro, bez środków 
chemicznych lub przy ich minimalnym użyciu. Najlepsze 
rezultaty osiąga przy lekkim zwilżeniu mikrowłókien. 
Ściereczka posiada strukturę frotte, która podczas kontaktu 
z dowolną powierzchnią wykazuje się wysokimi 
właściwościami kapilarnymi, zapewniając wysoką 
chłonność. Idealnie nadaje się między innymi do 
zastosowania w firmach sprzątających, myjniach 
samochodowych i parowych.
Zachowuje wszystkie swoje właściwości po ponad 300 
praniach.



PREMIUM GLASS
Materiał: 70% polyester / 30% polyamid
Rozmiar: 38x38 cm
Gramatura: 340 g/m2
Temperatura prania: 60°C bez farbowania
Sabuni Glass przeznaczona do bezsmugowego czyszczenia 
każdego rodzaju szkła. Ściereczka posiada strukturę, która 
podczas kontaktu z powierzchnią czyszczoną nie 
pozostawia smug, zacieków, kłaczków oraz drobnych 
włókien. Sabuni Glass podczas czyszczenia powierzchni 
jednocześnie ją poleruje, dlatego zapewnia wysoki komfort 
czyszczenia szyb, luster, szkła białego i kolorowego oraz 
szkła barowego. Znakomita do czyszczenia powierzchni 
odpornych na działanie środków chemicznych i wysokiej 
temperatury. Idealnie nadaje się między innymi do 
zastosowania w restauracjach, barach, firmach 
sprzątających, szpitalach i klinikach.
Zachowuje wszystkie swoje właściwości po ponad 300 
praniach.

PREMIUM KICHEN STAR
Materiał: 70% polyester / 30% polyamid
Rozmiar: 38x38 cm
Gramatura: 340 g/m2
Temperatura prania: 90°C bez farbowania
Sabuni Kitchen Star do czyszczenia powierzchni szklanych, 
ceramicznych i błyszczących. Ściereczka posiada strukturę 
„waflową”, która zapewnia wysoką chłonność, dlatego 
idealnie czyści delikatne powierzchnie, narażone na 
zarysowania, pęknięcia lub zmatowienie. Sabuni Kitchen 
Star w kontakcie z powierzchnią wrażliwą nie pozostawia 
zarysowań, smug i zacieków. Znakomicie sprawdza się 
między innymi w restauracjach, barach, podczas 
czyszczenia kuchenek indukcyjnych i ceramicznych, 
hotelach, szpitalach i myjniach.
Zachowuje wszystkie swoje właściwości po ponad 300 
praniach.

PREMIUM ANTIBACTERIA
Materiał: 70% polyester / 30% polyamid
Rozmiar: 38x38 cm
Gramatura: 340 g/m2
Temperatura prania: 90°C bez farbowania
Sabuni Antibacteria przeznaczona do czyszczenia każdego 
rodzaju powierzchni. Ściereczka posiada strukturę, w której 
skład wchodzą włókna srebra, mające właściwości 
antybakteryjne. Sabuni Antibacteria najlepszą jakość 
czyszczonych powierzchni zapewnia podczas użycia na 
mokro, ponieważ zawarte we włóknach jony srebra aktywują 
się pod wpływem wody. Ściereczka doskonale zbiera brud, 
bez zarysowania powierzchni, z którą ma kontakt. 
Znakomicie czyści blaty kuchenne, umywalki, muszle 
klozetowe, wanny, ceramikę i armaturę sanitarną. Idealnie 
sprawdza się między innymi w szpitalach, restauracjach, 
barach, hotelach, firmach sprzątających.
Zachowuje wszystkie swoje właściwości po ponad 500 
praniach.



ZMYWAK METALOWY
Opakowanie: 3x11,5 g

AKCESORIA KUCHENNE I INNE

GĄBKA KUCHENNA DUŻA
Wymiary: 9,5x7,5x3 cm
Opakowanie: 5 szt

GĄBKA KUCHENNA DUŻA PROFILOWANA
Wymiary: 9,5x7x4,5 cm
Opakowanie: 5 szt

DRUCIAK SPIRALNY MAŁY
Opakowanie: 3x15 g

DRUCIAK SPIRALNY DUŻY
Opakowanie: 3x30 g

ZMYWAK DO 
TEFLONU
Opakowanie: 3 szt.

RĘKAWICE GOSPODARCZE
Profesjonalne rękawice ochronne
o podwyższonej wytrzymałości.
Rozmiary: S, M, L, XL
Opakowanie: 2szt.
Kolor: żółte, niebieskie

RĘKAWICE LATEKSOWE
Rękawiczki jednorazowego użytku
wykonane z lateksu o różnorodnym
zastosowaniu.
Rozmiary: S, M, L,
Opakowanie: 100 szt.



RĘKAWICE NITRYLOWE
Rękawiczki jednorazowego użytku
wykonane z lateksu o różnorodnym
zastosowaniu.
Rozmiary: S, M, L,
Opakowanie: 100/200 szt.

SZCZTECZKA DO RĄK
Specjalna szczoteczka przeznaczona do
czyszczenia rąk i paznokci.
Rozmiar: 9x4x3 cm
Opakowanie: 3 szt.

DOZOWNIK DO BUTELKI 1L ATOMIZER DO BUTELKI 1L POMPKA DO KANISTRA 5L





Sabuni Polska
Ludowa 42b

41-310 Dąbrowa Górnicza

Kontakt:
biuro@sabuni.pl

marketing@sabuni.pl
517 905 235

www.sabuni.pl
www.sklep.sabuni.pl

Kontakt z handlowcem


