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800.463 butelka 1 l Środek do gruntownego czyszczenia i usuwania 17,50 zł
800.040 kanister 10 l powłok polimerowych, z PCV, linoleum, parkietu. 142,00 zł

121.402/1 "Pod zamówienie" Wysoce efektywny środek czyszczący do usuwania

121.402 kanister 10 l pozostałości wielowarstwowych powłok ochronnych 179,00 zł
121.832 Power Strip Neutra kanister 10 l Środek do usuwania nawarstwionych powłok 269,00 zł

polimerowych, nie wymaga neutralizacji

121.842/1 butelka 1 l Środek wzmacniający siłę działania produktów do prze- 34,50 zł

121.842 kanister 10 l mysłowego i gruntownego czyszczenia. 326,80 zł

121.831 Solex kanister 5 l Środek do gruntownego czyszczenia  "na sucho". 166,30 zł

800.041 Terradur kanister 10 l Środek do gruntownego czyszczenia posadzek 181,50 zł

800.041/1 butelka 1 l  Do powierzchni odpornych na zasady 20,50 zł

800.042/1 butelka 1 l Intensywny środek do gruntownego czyszczenia. 20,50 zł

800.042 kanister 10 l posadzek przemysłowych. 167,00 zł

121.922 Piccomat DC kanister 10 l Intensywny środek do czyszczenia posadzek.. 165,00 zł

Dedykowany do  obszaru motoryzacyjnego 

801.592/1 butelka 1l Środek do czyszczenia silnie zabrudzonych posadzek 13,00 zł

801.592 kanister 10 l przemysłowych, czyszczenia powierzchni, linii 111.30

801.595 beczka 200 l produkcyjnych, elewacji itd.. 2 226,00 zł

121.823 butelka 1 l Środek do gruntownego i bieżącego 23,30 zł

121.822 kanister 10 l czyszczenia powierzchni mikroporowatych. 193,30 zł

121.932/1 butelka 1 l Środek do czyszczenia posadzek gresowych. 21,00 zł

121.932 kanister 10 l Nie zawiera TENZYDÓW 186,30 zł
121.672/1 butelka 1 l Alkaliczny środek czyszczący do powierzchni 17,00 zł
121.672 kanister 11kg silnie zabrudzonych i zanieczyszczonych tłuszczami. 145,00 zł

162.822/1 butelka 1 l Połyskowa polimerowa powłoka ochronna. 28,00 zł

162.822 kanister 10 l zawierająca sole metali 264.10
162.931 Barraglanz kanister 10 l Nowoczesna polyskowa  powłoka ochronna. 310,00 zł

162.931/1 butelka 1 l wolna od soli metali 35,00 zł
162.882 Barramatt kanister 10 l Nowoczesna matowa  polimerowa  powłoka ochronna. 350,00 zł
162.882 Trigomat Brillant butelka 1 l Nowoczesna twarda polimerowa powłoka ochronna. 48,00 zł

kanister 10 l odporna na działanie środków dezynfekcyjnych  432,30 zł
162.902 Trigomat Matt kanister 10 l Nowoczesna twarda polimerowa  powłoka ochronna. 445,00 zł

"Pod zamówienie"

162.902 Polymer Grunt kanister 10 l Nowoczesna dyspersja gruntująca 337,80 zł
162.802 All In One Care kanister 10 l Powloka ochronna o krótkim czasie schnięcia 260,00 zł
162.802 Self-Shine kanister 10 l Emulsja ochronna na bazie naturalnego wosku. 193,30 zł
162.812 Slide Stop kanister 10 l Antypoślizgowa polimerowa powloka ochronna/Grunt 275,00 zł
162.862 Professional Wax kanister 10 l Płynny twardy wosk do niezabezpieczonych parkietów. 315,10 zł
162.923 Nano Protect butelka 1 l Preparat do  impregnacji jasnych płytek ceramicznych 55,00 zł      
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122.742 Severa Sky kanister 10 l Ultrazwilżający, antystatyczną srodek do mycia i 123,00 zł
122.743 butelka 1 l   pielęgnacji wykładzin 17,90 zł
600.992  RZ2 kanister 10 l Środek na bazie mydła do czyszczenia i pielęgnacji 133.10

 posadzek: gres, beton kamień sztuczny i naturalny

810.132 CARE PROFI kanister 10 l Środek do utrzymania czystości 102,00 zł
810.136 na powierzchniach sportowych, antypoślizgowy.

111.023 butelka 1 l Wysoce skoncentrowany środek czyszczący 20,50 zł
111.022 kanister 10 l do posadzek sportowych. 151,10 zł
800.173 butelka 1 l Środek do ręcznego bieżącego utrzymania czystości 12.20
800.017 kanister 10 l podłóg pokrytych powłoką zabezpieczającą. 123,00 zł
121.713 butelka 1 l Aktywny środek do czyszczenia powierzchni np. 15,50 zł
121.712 kanister 10 l parkietow, paneli podłogowych, laminatów itp. 118,00 zł
121.723 butelka 1 l Wysokoskoncentrowany środek z dodatkiem 17,90 zł
121.722 kanister 10 l polimerów, pozostawia powłokę zabezpieczającą. 143,80 zł
121.782 kanister 10 l Nowoczesny Środek do czyszczenia i pielęgnacji pow. 195,00 zł
121.783 KLEEN TOP butelka 1 l do czyszczenia met. Spray oraz obróbce pow. padami 23,00 zł

diamentowymi, konserwacji kamienia naturalnego

800.433 butelka 1 l Silny środek do gruntownego czyszczenia powierzchni 14,60 zł
800.043 kanister 10 l odpornych na działanie mocnych kwasów. 123,00 zł
601.083 butelka 1l Bardzo silny środek czyszczący do gruntownego czy- 19,00 zł
601.082 kanister 10 l szczenia powierzchni odpornych na działanie kwasów 123,00 zł

800.044/1 butelka 1 l Silny środek do gruntownego czyszczenia powierzchni, 21,00 zł
800.044 kanister 10 l w obszarach mokrych(baseny, sanitariaty ), kuchniach 162,80 zł
800.445 beczka 200 l również po zakończonych pracach budowlanych. 2 929,00 zł
183.303 butelka 1 l Środek do bieżącego czyszczenia podłóg, ścian 14,70 zł
183.302 kanister 10 l i armatury sanitarnej. 146,40 zł
183.353 butelka 1 l Środek do bieżącego czyszczenia, usuwania kamienia, 18,20 zł
183.352 kanister 10 l rdzy, mydła wapniowego, zaprawy cementowej. 146,40 zł
183.342 Premium nr 1 Viskos butelka 1 l Gęsty zapachowy środek do bieżącego czyszczenia 17,40 zł

kanister 10 l szczególnie zalecany do pow. pochyłych i pionowych 149,00 zł
183.133 butelka 1 l Środek do bieżącego czyszczenia 17,00 zł
183.132 kanister 10 l Certyfikat Ecolabel 134,00 zł
600.633 DX 100 butelka 1 l Delikatny środek do bieżacego mycia/  efekt perlenia 19,00 zł

181.112/1 Power Cleaner S butelka 1 l Silny środek do gruntownego czyszczenia powierzchni. 22,00 zł
183.112 kanister 11kg na bazie kwasu fosforowego i solnego 170,40 zł
600.678 Push WC butetelka 0,75 l Środek na bazie kwasów owocowych do WC. 13,30 zł
183.186 Tro WC Tabs karton 16 x 25g 3-fazowe tabletki do WC i pisuarów. 18,40 zł
183.026 Poco Dedodorise 1 kg (32 kostki) Kostki do higieny pisuarów 37,80 zł
142.623 butelka 1 l Chlorowo-zasadowy preparat do czyszczenia pow. 25,70 zł
142.622 kanister 10 l  w obszarach sanitarnych basenach,gastronomi itp. 179,20 zł
121.603 Red Kleen butelka 1 l Neutralny środek czyszczący do obszaru sanitarnego 17,00 zł
121.602 kanister 10 l oraz powierzchni i posadzek marmurowych. 146,40 zł
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803.013 odświeżacz Ulvima butelka 1 l Środek odświeżający powietrze w sanitariatach. 34,00 zł

183.173 odświeżacz Nr 1 Classic butelka 1 l Środek odświeżający powietrze w sanitariatach. 34,00 zł
369.633 butelka 1 l Środek na długo usuwający przykre zapachy. Sprawdzony w 29,30 zł

szpitalach, przedszkolah.gastronomi, hotelach 

151.018 butelka 0,5 l ze 
spryskiwaczem Odświeżacz powietrza o zapachu kwiatowym 40,40 zł

151.011 kanister 5 l skutecznie absorbuje i neutralizuje przykre zapachy. 251,90 zł

151.028 butelka 0,5 l ze 
spryskiwaczem Odświeżacz powietrza o dlugim okresie dzialania 36,70 zł

151.021 kanister 5 l  skutecznie absorbuje i neutralizuje przykre zapachy. 193,30 zł

nr
produktu

800.373 butelka 1 l Środek do ekstrakcyjnego czyszczenia wykładzin i 23,30 zł
800.037 kanister 10 l dywanów, odplamiania 201,00 zł

800.360/1 butelka 1 l Środek do czyszczenia wykładzin i dywanów 21,00 zł
800.360 kanister 10 l metodą szamponowania 209,70 zł
801.753 butelka 1 l Środek do prania ekstrakcyjnego, bonetowania, 29,00 zł
801.752 kanister 10 l odplamiania BEZ TENZYDÓW 239,00 zł

121.582/1l butelka 1 l Środek do usuwania piany w zbiornikach maszyn. 26,50 zł
121.582 kanister 10 l czyszczacych, ekstraktorów, odkurzaczy itp.. 238,00 zł

POLYT 003 Cleaning Block Stick czteropak Produkt do usuwania uporczywych zanieczyszczeń 40,00 zł

Professional mineralnych,plam z farby, rdzy,cement itp.

POLYT 005 Cleaning Block Grill 1 szt. Kostka czyszcząca do grilla 10,00 zł
POLYT 006 Cleaning Block Kitchen 1 szt. Kostka do usuwania nawarstwionych zanieczyszczeń 11,50 zł
POLYT 007 Cleaning Block WC czteropak Produkt do mechanicznego usuwania osadów 40,00 zł

Professional mineralnych np. osady wapienne, rdza itp.

POLYT 004 Cleaning Block  1 szt. Produkt do mechanicznego czyszczenia basenów 12,90 zł

Pool Eliminuje: plamy glony, pleśń, nawarstwiony brud itp.

cena 
netto krótki opis produktu
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800.393 butelka 1 l Środek na bazie alkoholu do bieżącego utrzymania 12,80 zł
800.039 kanister 10 l czystości, wysycha szybko, nie pozostawiając smug. 106,50 zł
244.863 Sensitive Lemon butelka 1 l Środek na bazie alkoholu o zapachu cytryny. 12,80 zł
244.862 Schonreiniger Lemon kanister 10 l Certyfikat Ecolabel 101,50 zł
121.612 Alpha butelka 1l Silny środek czyszczący zawierający salmiak. 12,50 zł

kanister 10 l do profesjonalnego mycia pow. szklanych 89,00 zł
121.762 Mc Kleen kanister 10 l Środek do czyszczeni posadzek microporowatych o 130,00 zł

delikatnym pH - BEZ TENZYDÓW

800.032/1 butelka 1l Środek czyszczący o wysokiej aktywności, 147,80 zł
800.032 kanister 10 l doskonały do automatów czyszczących. 2 694,00 zł
121.538 75 g x 45 Srodek  czyszczący  w tabletkach 

tabletek doskonały do automatów czyszczących.

121.532 kanister 10 l Środek do maszynowego czyszczenia schodów i 147,80 zł
chodników ruchomych oraz posadzek

121.793 butelka 1 l Uniwersalny środek  wzmocniony mikroemulsją 18,20 zł
121.792 kanister 10 l do wszystkich pow. wodoodpornych powierzchni 166,40 zł

beczka 200 l 3 050,00 zł
121.943 butelka 1 l Uniwersalny środek czyszczący 18,20 zł
121.942 kanister 10 l Certyfikat Ecolabel 166,40 zł
121.603 butelka 1 l Uniwersalny środek czyszczący do usuwania brudu 17,00 zł
121.602 kanister 10 l i tłuszczu.Wysycha szybko nie pozostawiając smug. 146,40 zł
801.772 kanister 10 l Środek do czyszczenia przemysłowego o dużej 101,90 zł

sile działania. Stosowany do mycia maszynowego.

121.818 butelka 0,5 l ze 
spryskiwaczem Usuwa zabrudzenia z tuszu, ołówka i długopisu. 23,30 zł

121.811 kanister 5 l Ma silne właściwości rozpuszczające barwniki. 151,10 zł
183.104

butelka 0,5 l ze 
spryskiwaczem Wysokiej jakości, gotowy do użycia środek  15,30 zł

600.863 butelka 1 l do czyszczenia powierzchni szklanych, szyb, luster itp. 13,00 zł

600.862 kanister 10 l 94,50 zł
203.778 Prestan Stainless Steel butelka 0,5 l Środek do nabłyszczania i pielęgnacji powierzchni 28,20 zł

ze stali szlachetnej, aluminium, niklu i mosiądzu.

600.886 Tero soft butelka 1 l Mleczko do czyszczenia powierzchni. 15,30 zł
600.366 butelka 1 l Środek do czyszczenia pow. ze stali nierdzewnej, 44,20 zł

niklu, chromu, brązu, mosiądzu.

810.132 UNI PROFI kanister 10 l Środek do bieżącego utrzymania czystości 89,10 zł

810.136 butelka 1 l posadzek i powierzchni 10,77 zł

cena 
netto krótki opis produktuopakowanienr 
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600.032 kanister 12 kg Wysoko alkaliczny, bezchlorowy, skuteczny płyn 179,50 zł
600.033 kanister 25 kg do mycia w zmywarkach z systemem dozującym. 382,70 zł
600.012 kanister 12 kg Wysoko alkaliczny, nie zawierający fosforanów płyn 179,50 zł
600.019 kanister 25 kg do mycia w zmywarkach z systemem dozującym. 382,70 zł
601.013 Prestan SLK kanister 25 kg Wysoko alkaliczny, bezchlorowy płyn do mycia w zmywar- 382,70 zł

"Pod zamówienie" kach, usuwający zeschnięte resztki skrobi i białek

600.029 Prestan AL. kanister 25 kg Płyn do mycia naczyń i sztućców itp.. również do naczyń 398,10 zł
z aluminium , w zmywarkach z systemem dozującym.

203.682 Glass Washing Detergent kanister 11 kg Środek do mycia szkła i porcelany w zmywarkach. 139,50 zł
600.581 PRESTAN CFO 4 x 4,5 kg Wysoko alkaliczny, bezchlorowy, skuteczny granulat 740,00 zł

Granulat w kartuszach "Pod zamówienie" do mycia w zmywarkach z systemem dozującym KLEEN

600.451 PRESTAN GDS 4 x 4,5 kg Wysoko alkaliczny, skuteczny granulat do mycia w zmy- 650,00 zł
Granulat w kartuszach "Pod zamówienie" warkach z systemem dozującym KLEEN na bazie chloru

367.016 KLEEN FREEZER CLEANER butelka 1 l Srodek do czyszczenia mroźni w temp. do -30 C 23,00 zł
600.082 Prestan BTR kanister 12 kg Środek do czyszczenia sztućców metodą zanurzeniową. 287,00 zł
600.142 Prestan HH wiaderko 10 kg Proszek do zmywarek. 151,10 zł
600.052 Prestan Clear kanister 10 l Neutralny nabłyszczacz do zmywarek. 181,00 zł
600.042 Prestan Clear Forte kanister 10 l Kwaśny nabłyszczacz do zmywarek. 181,00 zł
203.909 TRYMAT ALL-IN-ONE 50 szt. x 20 g Tabletkki do zmywarek 7 w jednym. 43,00 zł
203.949 TRYMAT ULTRA 60 x 18 g Tabletki do zmywarek czyszczenie i ochrona szkła 42,50 zł
203.693 Para Decalcifier butelka 1 l Do czyszczenia powierzchni bez spłukiwania 29,20 zł
367.007 Gastro Kleen butelka 750 ml Środek do czyszczenia powierzchni gotowy do użycia 15,00 zł
600.683 Vanulan  (Modulan) butelka 1l Skoncentrowany, uniwersalny płyn do mycia brudnych 15,40 zł
800.033 kanister 10 l i zatłuszczonych powierzchni, idealny do mycia naczyń. 121,00 zł
600.697 Top Off butelka 1l + spry Neutralny płyn rozpuszczający tłuszcze i białko. 19,20 zł
600.692 Top Off kanister 10 l Dla kuchni, piekarni, ubojni, zakładów mięsnych . 116,00 zł
203.707 Purina butelka 1l + sprysk. Silny środek do czyszczenia wszystkich powierzchni 19,20 zł
203.702 Purina kanister 10 l zabrudzonych tłuszczami, białkami i olejem. 162,00 zł
600.782 Granit S kanister 10 l Silny alkaliczny środek, idealny do czyszczenia grilla 134,80 zł
600.789 Granit S butelka 1l + spry. i przypaleń, łagodny dla powierzchni metalowych. 17,50 zł
203.882 Smoke Resign Remover kanister 12kg Środek do czyszczenia komór wędzarniczych. 166,00 zł
203.649 Płyn do czyszczenia grilla i piekarników, usuwa 230,40 zł

203.649/1
przypalone resztki organiczne, tłuszcz, zwęglenia. 26,00 zł

203.778 Prestan Stainless Steel butelka 0,5 l Środek do pielęgnacji powierzchni 28,20 zł
ze stali szlachetnej, aluminium, niklu i mosiądzu.

600.886 Tero soft butelka 1 l Mleczko do czyszczenia powierzchni. 15,30 zł
600.072 Prestan EKF kanister 12 kg Środek usuwający kamień i osady w zmywarkach. 216,70 zł
600.366 butelka 1l Do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej, 44,20 zł

niklu, chromu, brązu, mosiądzu.

121.652/1 butelka 1 l Alkaliczny środek czyszczący do powierzchni 17,00 zł
121.672 kanister 11kg zanieczyszczonych tłuszczami. 145,00 zł

600.166 GR Extra torebka 1 kg Silny alkaliczny środek do czyszczenia gruntownego 32,00 zł

naczyń, zmywarek
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183.312 Kanister  10 l Przyjazne dla skóry mydło kremowe do mycia rąk 120,00 zł

Głęboko oczyszczające pory o neutralnym pH.

1142.553 Orosept VK butelka 1 l Środek do mycia i dezynfekcji powierzchni 37,00 zł

142.552 kanister 10 l 329,00 zł

142.512 Budesin U kanister 10 l Środek do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni i 385,00 zł

przedmiotów o delikatnym pH

142.646 Budesin Spray Off butelka 1 l Środek do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni za- 46,00 zł

ze spryskiwaczem  wierający alkohol o neutralnym pH, gotowy do użycia

ŚRODKI DO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI
nr 

produktu produkt opakowanie  krótki opis produktu cena 
netto

COPELIA 

MYDŁO  W PŁYNIE DO RĄK i CIAŁA


