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PROFESJONALNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE 
Środki do gruntownego i przemysłowego czyszczenia   

 
Produkt 

 
Krótki opis produktu 

 
Opakowanie 

 
Cena netto 

Terrano 
800.463 
800.040 

Środek do gruntownego czyszczenia i usuwania powłok polimerowych z 
powierzchni wrażliwych na alkalia np.: linoleum, kauczuk, parkiet itp. 

 
butelka 1 l 
kanister 10 l 

 
  17,50 zł 
142,00 zł 

Power Strip Neutra 
   121.832/1 

121.832 

Środek niewymagający neutralizacji, do gruntownego czyszczenia i usuwania 
nawarstwionych powłok polimerowych.  

 
butelka 1 l 
kanister 10 l 

 
  32,00 zł 
269,00 zł 

Fosgalit 
   121.842/1 

121.842 

Środek wzmacniający działanie produktów do przemysłowego i gruntownego 
czyszczenia. 

 
butelka 1 l 
kanister 10 l 

 
  34,50 zł 
326,80 zł 

Solex 
121.831 

Środek do gruntownego czyszczenia metodą "na sucho" dedykowany do podłóg 
drewnianych, linoleum, kauczuku.  

 
kanister 5 l 

 
166,30 zł 

Terradur 
     800.041/1 

  800.041 

Silny środek do gruntownego czyszczenia i usuwania powłok polimerowych 
z powierzchni odpornych na alkalia. 

 
butelka 1 l 
kanister 10 l 

   
20,50 zł 

181,50 zł 

Hurrican 
   800.042/1 

800.042 

Środek do czyszczenia  przemysłowego o silnych właściwościach czyszczonych.  
butelka 1 l 
kanister 10 l 

 
20,50 zł 

167,00 zł 

Hurrican Super 
 800.042 

Silny zasadowy środek do czyszczenia ekstremalnie zanieczyszczonych posadzek 
przemysłowych. 

 
kanister 10 l 

 
167,00 zł 

Piccomat DC 
121.922 

Środek do czyszczenia posadzek przemysłowych przeznaczony do obszaru 
motoryzacyjnego. 

 
kanister 10 l 

 
  165,00 zł 

Industrial Forte 
   801.592/1 

801.592 
801.595 

Środek do bieżącego i okresowego czyszczenia  posadzek przemysłowych, 
powierzchni, linii produkcyjnych itd. 

 
butelka 1l 
kanister 10 l 
beczka 200 l 

 
     13,00 zł 
   111,30 zł 
2.226,00 zł 

Piccomat FS 
 121.933 
121.932 

Specjalny alkaliczny środek do czyszczenia twardych, chropowatych i 
mikroporowatych powierzchni. Wolny od  tenzydów. 

 
butelka 1 l 
kanister 10 l 

 
  21,00 zł 
186,30 zł 

Power Cleaner A 
   121.672/1 

121.672 

Alkaliczny środek czyszczący do powierzchni silnie zabrudzonych  
i zanieczyszczonych tłuszczami. 

 
butelka 1 l 
kanister 11kg 

 
  17,00 zł 
145,00 zł 

Środki do wykładzin i dywanów 
 

Produkt 
 

Krótki opis produktu 
 

Opakowanie 
 

Cena netto 

Spruh-Ex 
800.373 
121.542 

Środek do ekstrakcyjnego czyszczenia wykładzin i dywanów, odplamiania.  
butelka 1 l 
kanister 10 l 

 
  23,30 zł 
201,00 zł 

Teppich-Shampoo 
    121.642/1 

121.642 

 

Środek do czyszczenia wykładzin i dywanów metodą szamponowania.  
butelka 1 l 
kanister 10 l 

 
  21,00 zł 
209,70 zł 
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Novatep 
121.753 
121.752 

Środek do prania ekstrakcyjnego, bonetowania i odplamiania. Wolny od 
tenzydów. 

 
butelka 1 l 
kanister 10 l 

 
29,00 zł 

239,00 zł 

Odpieniacz 
 805.093 
121.582 

Środek do usuwania piany w zbiornikach maszyn czyszczących, ekstraktorów, 
odkurzaczy itp. 

 
butelka 1 l 
kanister 10 l 

 
26,50 zł 

238,00 zł 

 

Czyszczenie bieżące 
 

Produkt 
 

Krótki opis produktu 
 

Opakowanie 
 

Cena netto 

Alkodet 
800.393 
800.039 

Środek na bazie alkoholu do bieżącego utrzymania czystości. Wysycha szybko nie 
pozostawiając smug. 

 
butelka 1 l 
kanister 10 l 

 
12,80 zł 

106,50 zł 

Sensitive Lemon 
244.863 
805.112 

Środek na bazie alkoholu o zapachu cytryny.   
butelka 1 l 
kanister 10 l 

 
12,80 zł 

101,50 zł 

Alpha 
800.032 
600.833 

Silny środek czyszczący  do profesjonalnego mycia powierzchni  szklanych oraz 
usuwania tłustych, oleistych oraz  uporczywych zabrudzeń np.: nikotyny z innych 
powierzchni wodoodpornych .  

 
butelka 1l 
kanister 10 l 

 
12,50 zł 
89,00 zł 

Mc Kleen 
121.762 

Środek do czyszczeni posadzek mikroporowatych o delikatnym pH .  
Wolny od tenzydów. 

 
kanister 10 l 

 
130,00 zł 

Blizzard 
 800.011 
800.015 

Środek do automatów czyszczących o wysokiej aktywności.  
kanister 10 l 
beczka 200 l 

 
147,80 zł 

2.694,00 zł 

Piccomat Tab 
121.538 

Środek do automatów czyszczących w tabletkach. Dozowanie: 1 tabletka na  
40 – 60 l wody. 

wiaderko 
 45 x 75 g 

 
         177,00 zł 

Piccomat 
121.532 

Środek do maszynowego czyszczenia schodów i chodników ruchomych oraz 
posadzek. 

 
kanister 10 l 

 
147,80 zł 

Blue Star 
121.793 
121.792 
121.795 

Uniwersalny i ultrazwilżający środek  wzmocniony mikroemulsją do czyszczenia 
wszystkich powierzchni wodoodpornych.   

 
butelka 1 l 
kanister 10 l 
beczka 200 l 

 
18,20 zł 

166,40 zł 
3.050,00 zł 

Blue Star Ocean 
121.943 
121.942 

Uniwersalny i ultrazwilżający środek czyszczący przetestowany zgodny  
z normą DIN 18032-2.  

 
butelka 1 l 
kanister 10 l 

 
18,20 zł 

166,40 zł 

Quintab Clean 
90.000.201 

Środek czyszczący w formie  tabletek. Dozowanie: 1 tabletka na 8-10 l wody.  
160 x 10 g 
 

 
140,00 zł 

Red Kleen 
121.603 
121.602 

Uniwersalny środek czyszczący dedykowany do powierzchni błyszczących.   
butelka 1 l 
kanister 10 l 

 
17,00 zł 

146,40 zł 

Industrial 
801.772 

Ekonomiczny i wydajny  środek do czyszczenia i bieżącego mycia powierzchni w 
magazynach, supermarketach, galeriach handlowych, garażach oraz parkingach. 
Odpowiedni do stosowania w obszarze spożywczym. 

 
kanister 10 l 
 

 
101,90 zł  

Tisch-Fit 
121.818 

 
121.811 

Gotowy do użycia środek do czyszczenia biurek. Usuwa zabrudzenia z tuszu, 
ołówka , długopisu oraz pozostałości etykiet. Posiada silne właściwości 
rozpuszczające barwniki. 

 
butelka 0,5 l ze 
spryskiwaczem. 
kanister 5 l 

 
23,30 zł 

 
151,10 zł 
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Ultra Glasrein 
183.103 

 
600.863 
600.862 

Wysokiej jakości, gotowy do użycia środek do czyszczenia powierzchni szklanych, 
szkła akrylowego, powierzchni wodoodpornych.  

 
butelka 0,75 l ze 
spryskiwaczem 
butelka 1 l 
kanister 10 l 

 
16,00 zł 

 
13,00 zł 
94,50 zł 

Prestan Steinless 
Stell 

203.778 

Środek do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni ze stali szlachetnej, aluminium, 
niklu i mosiądzu. 

 
butelka 0,5 l 
 

 
28,20 zł  

Tero soft 
600.886 

Mleczko do czyszczenia powierzchni.  
butelka 1 l 

 
15,30 zł 

Bon Steel Gloss 
600.366 

Środek do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej, niklu, chromu, 
mosiądzu. 

 
butelka 1 l 

 
44,20 zł 

 

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA 
Środki do mycia i pielęgnacji powierzchni 

 
Produkt 

 
Krótki opis produktu 

 
Opakowanie 

 
Cena netto 

Severa Sky 
122.743 
800.742 

Ultrazwilżający, antystatyczny środek do mycia i pielęgnacji wykładzin pokrytych 
powłoką polimerową oraz PU.  

 
kanister 10 l 
butelka 1 l 

 
17,90 zł 

123,00 zł  

Quintab Care 
90.000.202 

Pielęgnacyjny środek czyszczący w formie  tabletek. Dozowanie: 1 tabletka na  
8-10 l wody.  

 
160 x 10 g 
 

 
140,00 zł  

Care Profi 
810.122 

Uniwersalny środek do mycia i pielęgnacji.    
kanister 10 l 

 
102,00 zł 

Klar Citro 
111.023 
111.022 

Wysoce skoncentrowany środek czyszczący do posadzek sportowych –zgodny 
z normą DIN18032_2. 

 
butelka 1 l 
kanister 10 l 

 
20,50 zł 

151,10 zł 

Polydet 
800.173 
800.017 

Środek do ręcznego mycia i pielęgnacji posadzek zabezpieczonych 
i niezabezpieczonych powłoką ochronną.    

 
butelka 1 l 
kanister 10 l 

 
           12,20 zł 

123,00 zł 

Premium nr 3 
121.713 
121.712 

Środek do czyszczenia i pielęgnacji  powierzchni wodoodpornych,  parkietów, 
paneli podłogowych, laminatów.  

 
butelka 1 l 
kanister 10 l 

 
15,50 zł 

118,00 zł 

Premium nr 4 
121.723 
121.722 

Wysokoskoncentrowany środek z dodatkiem polimerów  
pozostawiający powłokę zabezpieczającą. Zgodny z normą DIN 18032-2.  

 
butelka 1 l 
kanister 10 l 

 
17,90 zł 

143,80 zł 

Kleen Top 
121.782 
121.783 

Środek do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni metodą Spray. Polecany przy 
obróbce kamienia naturalnego padami diamentowymi. 

 
butelka 1 l 
kanister 10 l 
 
 

 
23,00 zł 

195,00 zł 
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Powłoki ochronne 
 

Produkt 
 

Krótki opis produktu 
 

Opakowanie 
 

Cena netto 

Super Lastic Metallic 
   162.822/1 

162.822 

Metaliczna polimerowa powłoka ochronna.  
butelka 1 l 
kanister 10 l 

 
28,00 zł 

264,00 zł 

Barraglanz 
   162.942/1 

163/942 

Nowoczesna połyskowa powłoka ochronna spełniająca standardy ASTM D-2047 
w zakresie współczynnika tarcia statycznego. 

 
butelka 1 l 
kanister 10 l 

 
35,00 zł 

310,00 zł 

Barramatt 
163.022 

Nowoczesna matowa  polimerowa  powłoka ochronna.  
kanister 10 l 

 
350,00 zł 

Trigomat Brillant 
   162.882/1 

162.882 

Twarda polimerowa powłoka ochronna odporna na działanie środków 
dezynfekcyjnych. Spełnia standardy ASTM D-2047. 

 
butelka 1 l 
kanister 10 l 

 
48,00 zł 

432,00 zł 

Trigomat Matt 
162.912 

Twarda, matowa polimerowa  powłoka ochronna. Spełnia standardy ASTM  
D-2047. 

 
kanister 10 l 

 
445,00 zł 

Polymer Grunt 
162.902 

Dyspersja gruntująca.  
kanister 10 l 

 
337,80 zł 

ALL IN ONE CARE 
   162.832/1 

162.832 

Powłoka ochronna o krótkim czasie schnięcia.   
butelka 1 l 
kanister 10 l 

 
32,50 zł 

260,00 zł 

Consist Glanz HD 
162.932 

Powłoka odporna na środki dezynfekcyjne.  
kanister 10 l 

 
399,00 zł 

Slide Stop 
162.812 

Antypoślizgowa polimerowa powłoka ochronna/Grunt.  
kanister 10 l 

 
275,00 zł 

Professional Wax 
162.862 

Płynny twardy wosk do niezabezpieczonych parkietów.  
kanister 10 l 

 
315,10 zł 

Nano Protect  
162.923 

Preparat do impregnacji jasnych płytek ceramicznych.  
butelka 1 l 

 
55,00 zł 
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HIGIENA I CZYSZCZENIE SANITARIATÓW 
Środki do sanitariatów 

 
Produkt 

 
Krótki opis produktu 

 
Opakowanie 

 
Cena netto 

Sanivex 
800.433 
800.043 

Środek do gruntownego czyszczenia powierzchni odpornych na działanie 
mocnych kwasów. Szczególnie polecany do powierzchni pochyłych i pionowych. 

 
butelka 1 l 
kanister 10 l 

 
14,60 zł 

123,00 zł 

Rapido 
601.083 
601.082 

Lepki  środek o silnym działaniu do gruntownego czyszczenia powierzchni 
odpornych na działanie mocnych kwasów. 

 
butelka 1l 
kanister 10 l 

 
19,00 zł 

123,00 zł 

Presticid 
   800.044/1 

800.044 
800.445 

Środek do gruntownego i okresowego czyszczenia powierzchni w obszarach 
mokrych (baseny, kuchnie, sanitariaty )również po zakończonych pracach 
budowlanych. 

 
butelka 1 l 
kanister 10 l 
beczka 200 l 

 
21,00 zł 

162,80 zł 
2.929,00 zł 

Premium nr 1 Classic 
183.303 
183.302 

Środek do bieżącego czyszczenia sanitraiatów:  podłóg, ścian, urządzeń, 
armatury sanitarnej itp. 

 
butelka 1 l 
kanister 10 l 

 
14,70 zł 

146,40 zł 

Premium nr 1 Plus 
183.353 
183.352 

Środek do bieżącego czyszczenia sanitariatów, usuwania kamienia, 
rdzy, mydła wapniowego, zaprawy cementowej. 

 
butelka 1 l 
kanister 10 l 

 
18,20 zł 

146,40 zł 

Premium nr 1 Viskos 
183.343 
183.342 

Gęsty zapachowy środek do bieżącego czyszczenia sanitariatów, 
szczególnie polecany do powierzchni pochyłych i pionowych. 

 
butelka 1 l 
kanister 10 l 

 
17,40 zł 

149,00 zł 

Premium Nr 2 
183.133 
183.132 

Środek do bieżącego czyszczenia sanitariatów na bazie kwasu  
cytrynowego.  

 
butelka 1 l 
kanister 10 l 

 
17,00 zł 

134,00 zł 

Power Cleaner S 
   181.112/1 

183.112 

Silny środek do gruntownego, okresowego i bieżącęgo czyszczenia powierzchni.   
butelka 1 l 
kanister 11 kg 

 
22,00 zł 

170,40 zł 

Push WC 
600.678 

Środek na bazie kwasów owocowych do czyszczenia WC.  
butetelka 0,75 l 

 
13,30 zł 

Tro WC Tabs 
183.186 

3-fazowe tabletki do WC i pisuarów.  
16 x 25g 

 
18,40 zł 

Poco Deodorise 
183.026 

Kostki do intensywnej i trwałej higieny pisuarów o dużym  natężeniu 
użytkowania.  

 
1 kg (32 kostki) 

 
37,80 zł 

Orosept S.C. 
142.623 
142.622 

Chlorowo-zasadowy środek do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni w mokrych 
obszarach (baseny, kuchnie, sanitariaty itp.). 

 
butelka 1 l 
kanister 10 l 

 
25,70 zł 

179,20 zł 

Red Kleen 
121.603 
121.602 

Neutralny środek czyszczący do obszaru sanitarnego oraz powierzchni i posadzek 
marmurowych. 

 
butelka 1 l 
kanister 10 l 

 
17,00 zł 

146,40 zł 
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Odświeżacze powietrza 
 

Produkt 
 

Krótki opis produktu 
 

Opakowanie 
 

Cena netto 

Odświeżacz Ulvima 
803.013 

Gotowy do użycia środek zapachowy na bazie olejków  odświeżający powietrze 
w sanitariatach. 

 
butelka 1 l 

 
34,00 zł 

Odświeżacz Nr 1 
Classic 
803.176 

Środek odświeżający powietrze w sanitariatach o zapachu  produktu Premium Nr 
1 Classic. 

 
butelka 1 l 

 
34,00 zł 

Long Life Deo 
369.633 

Środek usuwający przykre zapachy. Sprawdzony w szpitalach, przedszkolach,  
gastronomi, hotelach. Skuteczny w kratkach ściekowych. 

 
butelka 1 l 

 
29,30 zł  

Odświeżacz Aparto 
151.018 

 
151.011 

Odświeżacz powietrza o zapachu kwiatowym skutecznie absorbuje i neutralizuje 
przykre zapachy.  

 
butelka 0,5 l ze 
spryskiwaczem 
kanister 5 l 

 
40,40 zł 

 
251,90 zł 

GASTRONOMIA 
Środki do gastronomii 

 
Produkt 

 
Krótki opis produktu 

 
Opakowanie 

 
Cena netto 

Prestan CF 
600.032 
600.033 

Wysokoalkaliczny bezchlorowy środek do mycia w zmywarkach z systemem 
dozującym. 

 
kanister 12 kg 
kanister 25 kg 

 
179,50 zł 
382,70 zł 

Prestan Intensiv 
600.012 
600.019 

Wysokoalkaliczny nie zawierający fosforanów środek  do mycia w zmywarkach z 
systemem dozującym. 

 
kanister 12 kg 
kanister 25 kg 

 
179,50 zł 
382,70 zł 

Prestan SLK 
601.013 

Wysokoalkaliczny  bezchlorowy środek do mycia w zmywarkach. Polecany w 
przypadku problemów z osadami skrobi. 

 
kanister 25 kg 
 

 
382,70 zł  

Prestan AL.  
600.029 

Środek do mycia naczyń w zmywarkach z systemem dozującym, odpowiedni do 
aluminium. 

 
kanister 25 kg 

 
398,10 zł 

Glass Washing 
Detergent 

203.682 

Środek do mycia szkła i porcelany w zmywarkach.  

 
kanister 11 kg 

 
 

139,50 zł 

Prestan CFO 
             600.581 

Wysokoalkaliczny  bezchlorowy, skuteczny granulat do mycia w zmywarkach z 
systemem dozującym. 

 
4 x 4,5 kg 
 

 
740,00 zł  

Prestan GDS 
600.451 

Wysokoalkaliczny skuteczny granulat do mycia w zmywarkach z systemem 
dozującym na bazie chloru. 

 
4 x 4,5 kg 
 

 
650,00 zł  

Kleen Freezer 
Cleaner 
367.016 

Środek do czyszczenia mroźni w temperaturze do -30 C.  
butelka 1 l 

 
23,00 zł 
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Prestan BTR 
600.082 

Środek do czyszczenia sztućców metodą zanurzeniową.  
kanister 12 kg 

 
287,00 zł 

Prestan HH 
600.142 

Proszek do zmywarek na bazie chloru.  
wiaderko 10 kg 

 
151,10 zł 

Prestan Clear 
600.052 

Neutralny nabłyszczacz do zmywarek.  
kanister 10 l 

 
181,00 zł 

Prestan Clear Forte 
600.042 

Kwaśny nabłyszczacz do zmywarek.  
kanister 10 l 

 
181,00 zł 

Trymat All In One 
203.959 

Wielofunkcyjne  tabletki do zmywarek.  
50 tabletek  x 
20 g 

 
43,00 zł 

Trymat Ultra 
203.949 

Tabletki do zmywarek z funkcją ochroną szkła.  
60 tabletek x  
18 g 

 
42,50 zł 

Para Decalcifier 
203.962 
203.693 

Odkamieniacz na bazie kwasu ortofosforowego.  
butelka 1 l 
kanister 13kg 

 
29,20 zł 

230,00 zł 

Gastro Kleen 
367.007 

Gotowy do użycia środek do higienicznego czyszczenia powierzchni.   
butelka 750 ml 

 
15,00 zł 

Vanulan 
600.683 
600.682 

Skoncentrowany uniwersalny środek do mycia brudnych i zatłuszczonych 
powierzchni, idealny do mycia naczyń. 

 
butelka 1l 
kanister 10 l 

 
15,40 zł 

121,00 zł 

Top Off 
600.697 
600.692 

Neutralny środek rozpuszczający tłuszcze i białko polecany do obszarów: kuchni, 
piekarni, ubojni, zakładów mięsnych. 

 
butelka 1l 
kanister 10 l 

 
19,20 zł 

116,00 zł 

Purina  
203.707 

 

Gotowy do użycia silny środek do czyszczenia wszystkich powierzchni 
zabrudzonych tłuszczami, białkami i olejem. 

 
butelka 1l + 
spryskiwacz 
 

 
19,20 zł 

 

Purina 
203.702 

Silny środek do czyszczenia wszystkich powierzchni zabrudzonych tłuszczami, 
białkami i olejem. 

 
kanister 10 l 

 
162,00 zł 

Granit S 
600.789 

 
600.782 

Silny alkaliczny środek do usuwania przypaleń z formułą ochronną metalu.  
butelka 1l + 
spryskiwacz 
kanister 10 l 
 

 
17,50 zł 

 
134,80 zł  

Smoke Resign 
Remover 

203.882 

Środek do czyszczenia komór wędzarniczych.  
 
kanister 12kg 

 
 

166,00 zł 

Granit Tab F 
600.785 

Tabletki do czyszczenia frytkownic.  
wiaderko 45 
tabletek x 75 g 

 
 380,00 zł 

Granit 
   203.649/1 

 
203.649 

   

Środek do czyszczenia grilla i piekarników. Usuwa przypalone resztki organiczne, 
tłuszcz, zwęglenia. 

 
butelka 1 l + 
spryskiwacz 
Kanister 2 x5 l + 
spryskiwacz  

 
26,00 zł 

 
230,40 zł  

Prestan Stainless 
Steel 

203.778 

Środek do pielęgnacji powierzchni ze stali szlachetnej, aluminium, niklu i 
mosiądzu. 

 
 
butelka 0,5 l 

 
 

28,20 zł 



STRONA | 10  
 

Tero soft 
600.886 

Mleczko do czyszczenia powierzchni.  
butelka 1 l 

 
15,30 zł 

Prestan EKF 
600.075 

Odkamieniacz na bazie kwasu azotowego do pralnic i  zmywarek.   
kanister 6 kg 

 
125,00 zł 

Bon Steel Gloss 
600.366 

Środek do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej, niklu, chromu, brązu, 
mosiądzu. 

 
butelka 1l 

 
44,20 zł 

Power Cleaner A 
   121.672/1 

121.672 

Alkaliczny środek czyszczący do powierzchni zanieczyszczonych tłuszczami.  
butelka 1 l 
kanister 11 kg 

 
17,00 zł 

145,00 zł 

GR Extra 
600.166  

Silny alkaliczny środek do okresowego czyszczenia  naczyń i zmywarek.  
worek 1 kg 
 

 
32,00 zł  

PRALNIA 
Płynne produkty piorące 

 
Produkt 

 
Krótki opis produktu 

 
Opakowanie 

 
Cena netto 

MAXIMO LIQUID 
600.503 

Płynny środek piorący do prania tkanin delikatnych, kolorowych,  
syntetycznych, mieszanych i białych. 

 
kanister 20 l 
 

 
619,00 zł 

MAXIMO LIQUID 
FORTE 
600.513 

Płynny środek piorący do prania tkanin delikatnych kolorowych, syntetycznych, 
mieszanych i białych. 

 
 
kanister 20 l 
 

 
 

685,00 zł 

PURGA WKV 
600.514 

Środek wspomagający proces prania. Odpowiedni do odzieży gastronomicznej i 
roboczej za wyjątkiem wełny, jedwabiu. 

 
kanister 27 kg 
 

 
598,00 zł  

PES 32 
90.000.483 

Środek wspomagający proces prania w temperaturze od 40° C.  
Idealny do prania w  kombinacji z Maximo Liquid lub 
Maximo Liquid Forte.  

 
kanister 24 kg 

 

 
480,00 zł  

COSY 
   600.842/1 

600.842  

Koncentrat do płukania tkanin o działaniu antystatycznym do każdego rodzaju 
prania. 

 
butelka 1 l 
kanister 10 l 
 

 
16,00 zł 

120,00 zł  

COSY 3 S 
   600.772/1 

600.772 

Kwaśny koncentrat do płukania tkanin o działaniu antystatycznym do każdego 
rodzaju prania. 

 
butelka 1 l 
kanister 10  

 
18,00 zł 

183,00 zł 

EASY 
   368.602/1 

368.602 

Zawierający lanolinę płyn do  ręcznego i maszynowego prania delikatnych tkanin.   
kanister 10 l 

 
21,00 zł 

157,00 zł 
 

 

http://www.kleen-purgatis.pl/produkty-kategorie/pralnia
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Proszki do prania i dezynfekcji 
 

Produkt 
 

Krótki opis produktu 
 

Opakowanie 
 

Cena netto 

Lavo Des 60 
Kompakt 

603.070 
603.078 

Proszek do prania i dezynfekcji (B, V, F, Tbc). Do wszystkich  
zakresów temperatur i twardości wody. Do każdego rodzaju 
tkaniny za wyjątkiem wełny i jedwabiu. 

 
worek 15 kg 
wiadro 45 
tabletek x 75g 

 
330,00 zł   
155,00 zł 

Lavo PF  
            224.543 

Proszek do prania tkanin kolorowych.   
worek 15 kg 

 
345,00 zł 

Lavomat 
600.483 

Uniwersalny proszek do prania tkanin białych i o trwałych kolorach. Do szybkiego 
usuwania uporczywych zabrudzeń ze skrobi i białka. 

 
worek 15 kg 

 
335,00 zł 

 

Produkty specjalne wspomagające proces prania 
 

Produkt 
 

Krótki opis produktu 
 

Opakowanie 
 

Cena netto 

PRODIL 
224.551 

Odplamiacz na bazie aktywnego tlenu. Utrzymuje intensywność kolorów, 
przywraca biel zszarzałym tkaninom. 

 
wiadro 5 kg 

 
85,00 zł 

Prestan EKF 
600.075 

Środek usuwający kamień. Zapobiega przedwczesnemu uszkodzeniu części 
mechanicznych oraz utracie ciepła spowodowanej osadzonym na grzałkach 
kamieniem. 

 
kanister 6 kg 

 
125,00 zł 

Vigura 
368.582 

Preparat utrwalający do tkanin. Nadaje tkaninom objętość i sprężystość.  
kanister 10 l 

 
180,00 zł 

Sept  
600.261 

Wybielacz z aktywnym chlorem.  
wiadro 4kg 

 
140,00 zł 

 

SERIA TEN ZERO 
 

Produkt 
 

Krótki opis produktu 
 

Opakowanie 
 

Cena netto 

TEN ZERO A 
130.030 
130.040 

Alkaliczny  środek czyszczący niezawierający tenzydów.    
butelka 1 l 
kanister 10 l 

 
12,80 zł 

135,00 zł 

TEN ZERO S 
130.028 
130.038 

Kwaśny środek czyszczący niezawierający tenzydów.   
butelka 1 l 
kanister 10 l 

 
18,00 zł 

145,00 zł 

TEN ZERO N 
103.032 
130.042 

Neutralny środek czyszczący niezawierający tenzydów   
butelka 1l 
kanister 10 l 

 
16,00 zł 

125,00 zł 
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ŚRODKI DO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI 
 

 
Produkt 

 
Krótki opis produktu 

 
Opakowanie 

 
Cena netto  

Orosept VK 
142.553 
142.552 

Środek do mycia i dezynfekcji powierzchni.    
butelka 1 l 
kanister 10 l 

 
37,00 zł 

329,00 zł 

Budesin U 
142.512  

Środek do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni i przedmiotów  
o neutralnym pH. 

 
kanister 10 l 
 

 
369,00 zł  

    Budesin Spray  
Off QF 
142.649 

Środek do dezynfekcji powierzchni zawierający alkohol  
o neutralnym pH, gotowy do użycia. 

 
butelka 1 l 
ze 
spryskiwaczem 

 
46,00 zł  

Orosept S.C. 
142.623 
142.622 

Chlorowo-zasadowy środek do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni 
w obszarach sanitarnych, basenach, gastronomi itp. 

 
butelka 1 l 
kanister 10 l 

 
25,70 zł 

179,20 zł 

Budesin Plus 
142.657 

Kwaśny środek do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni 
i przedmiotów.  

 
butelka 1 l 

 
89,00 zł 

 

MYDŁO W PŁYNIE DO RĄK I CIAŁA 
 

Produkt 
 

Krótki opis produktu 
 

Opakowanie 
 

Cena netto 

Copelia 
183.312 

Przyjazne dla skóry mydło kremowe do mycia rąk głęboko oczyszczające  
pory o neutralnym pH. 

 
kanister  10 l 
 

 
120,00 zł  

Copelia Gastro 
203.976 

Kremowe mydło do mycia rąk. Przyjazne dla skóry, nawilżające, bezwonne, 
głęboko oczyszczające pory o neutralnym pH.   

 
butelka 950 ml 

 
21,00 zł 
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MECHANICZNE USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ 
Produkty wspomagające proces czyszczenia bez użycia środków 

chemicznych 
 

Produkt 
 

Krótki opis produktu 
 

Opakowanie 
 

Cena netto 
  

Cleaning Block Stick 
POLYT 003 

Produkt do usuwania uporczywych zanieczyszczeń mineralnych, plam z farby, 
rdzy, tłuszczu, cement itp. 

 
4-pak 

 
40,00 zł 

Cleaning Block Grill  
POLYT 005 

Kostka czyszcząca do grilla. Skutecznie i szybko  usuwa brud, przypalony 
tłuszcz i zwęglenia. 

 
1 szt. 

 
10,00 zł 

Cleaning Block 
Kitchen  

POLYT 006 

Dwufunkcyjna kostka do usuwania nawarstwionych zanieczyszczeń w obszarze 
kuchni. Usuwa resztki tłuszczu i przypalonego jedzenia  z powierzchni i talerzy, 
patelni, garnków, palników oraz inne trudne do usunięcia zanieczyszczenia.  

 
1 szt. 

 
11,50 zł 

Cleaning Block WC 
Professional  

POLYT 007 

Nietoksyczna  kostka do szybkiego mechanicznego usuwania osadów 
mineralnych np. osady wapienne, rdza. Dedykowana dla obszaru sanitarnego. 
Delikatna dla porcelany. 

 
4-pak 
 

 
40,00 zł  

Cleaning Block 
Pool  

POLYT 004 

Produkt do czyszczenia  płytek w obrębie  basenów i spa. Eliminuje efektywnie: 
algi, osady wapniowe, grzyby, rdzę oraz inne  uporczywe zabrudzenia z płytek 
basenowych. 

 
1 szt. 
 

 
12,90 zł  

 

AKCESORIA  
 

Produkt 
 
Krótki opis produktu 

 
Opakowanie 

 
Cena netto 

Kranik 
K-100.000 

Kranik do kanistra ADR.   
1 szt. 

 
   22,00 zł 

Kranik 
K-101.429 

Kranik do kanistra.   
1 szt. 

 
  19,25 zł 

Pompka  
K-101.529 

Pompka 20 ml do kanistra.   
1 szt. 

 
 34,10 zł 

Dozownik 20 ml 
K-101.691 

Dozownik 20 ml do butelek 1 litrowych.  
1 szt. 

 
   6,06 zł 

Spryskiwacz do 
butelek  
K-101.699 

Spryskiwacz do butelek 1 litrowych.  
 
1 szt. 

 
  2,90 zł 

Pompka spieniająca  
K-0005 

Spieniacz do butelek 1 litrowych.  
1 szt. 

 
   3,00 zł 

Butelka 1 L 
K-101.659 

Butelka 1 litrowa KLEEN z niebieską nakrętką.   
1 szt.     

 
   5,94 zł 

  Butelka 0,5 L  
US-01 

Butelka 0,5 litrowa ze spryskiwaczem czerwona. Merkury Super 360 PRO 
 

 
1 szt. 

 
* 11,00 zł 
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* TOWARY OBJĘTE SPECJALNYMI CENAMI ZAKUPU 

 

 Butelka 0,5 L  
US-03 

Butelka 0,5 litrowa ze spryskiwaczem zielona. Merkury Super 360 PRO 
 

 
1 szt. 

 
  *11,00 zł 

Butelka 0,5 L  
US-02 

Butelka 0,5 litrowa ze spryskiwaczem żółta. Merkury Super 360 PRO. 
 

 
1 szt. 

 
  *11,00 zł 

 Butelka 0,5 L  
K-101.419 

Butelka 0,5 litrowa ze spryskiwaczem KLEEN. 
 

 
1 szt. 

 
  6,00 zł 

Butelka 0,75 L 
K-401.370 

Butelka 0,75 litra ze spryskiwaczem KLEEN.  
1 szt. 

 
  1,80 zł 

Spryskiwacz  
K-402.240 

Spryskiwacz do butelki 750 ml 1 szt.    
1,70 zł 

Miarka 
K-446190006 

Miarka do proszku Lavo Des 60 Kompakt.  
1 szt. 

 
   5,00 zł 

Smart 2 in 1 
pocketmop  

C- 01703  

Mop kieszeniowy 40 cm wytrzymujący do 1000 prań. Szczególna chłonność 
pozwala oszczędzić do 20% czasu pracy mopem w porównaniu do metod 
tradycyjnych.  

 
 
1 szt.  

 
 

  *86,00 zł 

Solex Mop 
C-01739 

 

Mop kieszeniowy 40 cm wytrzymujący do 400 prań. Wysoka chłonność 
gwarantuje dokładne zebranie zanieczyszczeń (powłok polimerowych, wosków). 
Opracowany specjalnie do metody czyszczenia z użyciem produktu SOLEX.  

 
1 szt. 

 
   *78,00 zł 

Polymer Mop 
C-01738 

Mop wytrzymujący do 400 prań. Gwarantujący bardzo dobre rozprowadzanie 
powłoki i zredukowanie smużenia. Prawidłowo prany nie zatrzymuje żadnych 
pozostałości powłok ochronnych  z poprzedniego użycia.   

 
1 szt. 

 
 *70,00 zł 

Smart Handtool 
C01735 

Ręczny mop do czyszczenia powierzchni. Wykonany ze 100% plecionej 
mikrofibry. Szczególna chłonność pozwala zaoszczędzić do 25% czasu pracy w 
porównaniu z tradycyjnymi metodami a posługiwanie się nim  wymaga 
mniejszego wysiłku przedramion, ramion i pleców.  Uchwyty dostępne w kolorze 
czerwonym i niebieskim. 

 
1 kpl.  uchwyt + 

2 mopy 

 
   *130,00 zł 

Smart Steinless 
Steel mini pad 

C-01781 

Mop przeznaczony do  czyszczenia okresowego i bieżącego powierzchni ze stali 
nierdzewnej produktem PRESTAN STEINLESS STELL.   

 
 
1 szt. 

 

*30,00 zł 

Smart Combimop 
C-01776 

Mop przeznaczony do mycia powierzchni szklanych, drzwi, ścian, stołów oraz 
innych gładkich powierzchni.  

 
1 szt. 

 
*60,00 zł 

Mini pad holder 
C-01782 

Uchwyt do Smart Steinless Steel mini pad.  
1 szt.  

 
*60,00 zł 

Pad holder 
USNU - 121071 

Uchwyt pasujący do Smart Combimop oraz padów prostokątnych.   
1 szt. 

 
*21,00 zł 

Pad holder 
USNU - 121072 

Uchwyt na kij pasujący do Smart Combimop oraz  padów prostokątnych.  
1 szt. 

 
*21,00 zł 




