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TANET SR 13

TANET SR 15

TAWIP vioclean

TANEX AZ 70

TANET orange

TANET multiclean

Środek czyszczący z alkoholem
 Wysoka skuteczność  Nie pozostawia smug  Przyjemny zapach
TANET SR 13 działa skutecznie przy niskim stężeniu roboczym. Jest łagodny dla materiałów, zachowuje orygi-
nalny wygląd powierzchni, nie pozostawia rozmazanych śladów oraz smug. TANET SR 13 to produkt, który jest 
uniwersalny i łatwy w stosowaniu oraz pozwala uzyskać doskonały efekt. Przyjemny do stosowania i pozostawia 
miły zapach.
712863 1 L    cena 18,90 pln
1204753 10 L    cena 162,75 pln

Produkt do czyszczenia podłóg i powierzchni
 Silne właściwości zwilżające  Efekt idealnej czystości  Niski koszt
Dzięki swoim właściwościom zwilżającym, produkt umożliwia łatwe i dogłębne usunięcie brudu i tłuszczu z po-
rowatych kamiennych podłóg, a nawet powierzchni hydrofobowych, takich jak pianka PUR, nie pozostawiając 
zacieków i smug. Szczególnie polecany do podłóg z lakierem akrylowym oraz do wszelkich powierzchni wodood-
pornych, w tym plastikowych, szklanych, ceramicznych, metalowych i lakierowanych.
712479 1 L    cena 21,00 pln
712480 5 L    cena 92,40 pln

Środek do czyszczenia i pielęgnacji podłóg
 Bezpieczeństwo  Silne właściwości antypoślizgowe zgodnie z DIN 18032-2  Niski koszt
Dzięki zawartości mydła z naturalnego oleju kokosowego chroni podłogę oraz pozostawia warstwę ochronną  
o właściwościach antystatycznych. Zmniejsza ryzyko poślizgnięcia zgodnie z normą DIN18032-2. Nadaje się do 
maszynowego i ręcznego czyszczenia każdego typu wodoodpornych podłóg,w tym m.in. PCW, linoleum, gumo-
wych, kamiennych i lakierowanych podłóg drewnianych. Nie stosowaćdo nielakierowanych podłóg drewnianych.
712484 1 L    cena 19,95 pln
712485 5 L    cena 82,95 pln

Uniwersalny środek czyszczący
 Odtłuszczanie  Uniwersalny  Wzbogacony amoniakiem
TANEX AZ 70 szybko i skutecznie usuwa wszystkie rodzaje brudu, umożliwiając oszczędność czasu i zmniejszenie 
kosztów. Wysoka skuteczność czyszczenia uzyskiwana jest dzięki doskonałemu działaniu emulgującemu na oleje 
i tłuszcze. Działa bardzo skutecznie nawet przy najniższych stężeniach, dzięki czemu jest tani w stosowaniu. Jest 
przyjazny dla środowiska i nie zawiera rozpuszczalników, a dodatkowo jest przyjemny w użyciu i pozostawia 
poczucie świeżości po zastosowaniu.
712873 1 L    cena 16,28 pln
1203961 10 L    cena 127,05 pln

Produkt do czyszczenia podłóg i powierzchni
 Bezpieczeństwo  Czyszczenie bez wysiłku  Pomarańczowy zapach
TANET orange nadaje się do wszystkich wodoodpornych powierzchni i podłóg, w tym plastikowych, gumowych, 
kamiennych, linoleum i PCW. Wysoka skuteczność i bardzo dobra chłonność zanieczyszczeń sprawia, że czyszcze-
nie zajmuje mniej czasu i nie wymaga wysiłku. Przyjemny pomarańczowy zapach nadaje każdemu czyszczeniu 
perfekcyjny efekt.
712477 1 L    cena 18,90 pln
712478 5 L    cena 73,50 pln

Gotowy do użycia uniwersalny środek czyszczący
 Szybkoschnący  Długotrwały zapach  Antystatyczny
TANET multiclean jest produktem gotowym do użycia, który ma szeroki zakres zastosowania. Usuwaodciski pal-
ców, pozostałości nikotynowe, plamy po tłuszczu i atramencie, długopisach orazfl amastrach. Szybkoschnąca 
formuła gwarantuje efekt lśniących powierzchni i możliwość szybkiegoponownego użycia. Zapobiega powsta-
waniu smug oraz nie zostawia pozostałości, utrzymującpołysk powierzchni. Pozostawia długotrwały, przyjemny 
zapach i daje komfortowe poczucie czystościi świeżości.
713333 750 ml cena 21,00 pln

CODZIENNE MYCIE I PIELĘGNACJA

Podane ceny ,są cenami netto, należy doliczyć 23% Vatu.
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SANET tasonil

WC liquid

WC powder

SANET tasanit

SANET BR 75

FRESH lemon

Środek do gruntownego i codziennego mycia sanitariatów
 Bardzo silne działanie  Gęsta konsystencja  Wyjątkowy zapach
SANET tasonil ma bardzo silne właściwości czyszczące. Szczególnie efektywnie usuwa kamień i osady po mydle. 
Gęsta konsystencja przyczynia się do szybkiego i całkowitego usuwania zabrudzeń także z powierzchni piono-
wych. Może być używany w roztworze nawet 0,125%. Jest przyjazny dla powierzchni, w szybkim czasie nadaje 
połysku oraz pozostawia długo utrzymujący się, świeżyzapach. Zawiera inhibitory korozji dla zapewnienia mak-
symalnego bezpieczeństwa użytkowników.
713121 1 L    cena 25,20 pln
1206153 10 L    cena 210,00 pln

Płyn do czyszczenia WC o zapachu morskiej bryzy
 Bezpieczna aplikacja  Łatwe użycie  Gęsta konsystencja
WC liquid to kwaśny środek do mycia muszli klozetowej, który efektywnie wykorzystuje naturalny kwas cytryno-
wy. Wykazuje optymalną skuteczność czyszczenia. Dzięki lepkiej formule usuwa wszystkie powszechne zabru-
dzenia z pisuarów i muszli klozetowych. Specjalna butelka z wygiętą szyjką zapewnia szybką, bezpośrednią, łatwą 
i bezpieczną aplikację.
713340 750 ml    cena 12,60 pln

Proszek do czyszczenia WC
 Świeży zapach  Proste użycie
 WC powder jest prosty i szybki w użyciu, a dzięki pieniącemu i musującemu działaniu wywołuje efekt grun-

townego mycia.
 Wyselekcjonowana kombinacja składników zapewnia przekonujące efekty czyszczenia.
 WC powder pozostawia przyjemnie świeży zapach po umyciu.

713274 1 kg    cena 21,00 pln

Środek do gruntownego i codziennego mycia sanitariatów
 Silne działanie  Przyjazny dla powierzchni  Bezbarwny
SANET tasanit został zaprojektowany do mycia codziennego oraz mycia gruntownego obszarów sanitarnych.  
Ma bardzo silne działanie czyszczące przy jednoczesnym zachowaniu właściwości powierzchni i bezbarwnej for-
mule. SANET tasanit jest wydajny i ekonomiczny w użyciu. Działa szybko, a jego stosowanie jest przyjemne.
713118 1 L    cena 22,58 pln
1109116 10 L    cena 187,95 pln

Środek czyszczący do sanitariatów i basenów
 Silna moc czyszczenia  Dobra przyczepność  Uniwersalne stosowanie
SANET BR 75 samoistnie rozpuszcza kamień, osad po mydle i moczu, inkrustacje, rdzę oraz pozostałości cementu. 
Nie powoduje korozji na niezniszczonych, chromowanych powierzchniach. Jest wysoko skuteczny, a jego wy-
korzystanie może być wszechstronne. SANET BR 75 oszczędza czas i ma bardzo dobre właściwości aplikacyjne.
712920 1 L    cena 39,90 pln
1204792 10 L    cena 313,95 pln

 Przyjemny zapach  Łatwy w użyciu
Profil produktu
 FRESH lemon szybko i skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy, szczególnie w obszarze sanitariatów i 

śmietników.
 FRESH lemon pozostawia długotrwały, świeży zapach.
 FRESH lemon jest prosty w obsłudze i ekonomiczny w użyciu 

713075 12 x 400 ml    cena 23,63 pln

MYCIE SANITARIATÓW – GRUNTOWNE

ODŚWIERZACZE POWIETRZA

Podane ceny ,są cenami netto, należy doliczyć 23% Vatu.
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GLASS cleaner

QUICKSTRIP turbo

LINAX extreme

TANEX primus

LONGLIFE diamond

LONGLIFE hospital

Środek do czyszczenia szyb i okien
 Bezpieczeństwo  Wysoka skuteczność  Brak zacieków
Doskonały środek na bazie alkoholu do czyszczenia powierzchni szklanych. Szybko i skutecznie usuwa tłuste za-
brudzenia oraz naloty z nikotyny. Łagodny dla skóry rąk. Obojętny współczynnik pH. GLASS cleaner nadaje się do 
wszelkiego typu powierzchni szklanych i luster, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, takich jak okna, 
lustra i przeszklone witryny.
1112495 750 ml    cena 13,65 pln
712468 1 L    cena 16,80 pln
712469 5 L    cena 62,48 pln

Skuteczny środek usuwający powłoki do podłóg odpornych na środki alkaliczne
 Bardzo silne działanie  Oszczędza czas i zmniejsza koszty  Szybkie działanie
QUICKSTRIP turbo to niezwykle silny środek do usuwania powłok, dzięki któremu można całkowicie usunąć stare 
warstwy wosku i polimerów z podłóg odpornych na działanie środków zasadowych. Nie ma nieprzyjemnego 
zapachu. Działa szybko i skutecznie, umożliwiając zaoszczędzenie czasu i zmniejszenie kosztów. Jest środkiem 
niskopieniącym i nadaje się do stosowania w szorowarkach automatycznych.
1304741 10 L    cena 273,00 pln

Uniwersalny środek czyszczący o ekstremalnej skuteczności
 Do usuwania uporczywych warstw  Krótki czas działania  Przyjazny dla materiałów
Dzięki ekstremalnej skuteczności i gruntownemu doczyszczaniu LINAX extreme rozwiązuje problemy związane  
z zaniedbanymi podłogami, usuwając pozostałości nawet po wielu warstwach zabezpieczających. Nadaje się do 
wszystkich rodzajów podłóg i osiąga skuteczność w bardzo krótkim czasie – ok. 10 minut. Wykazuje bardzo dobrą 
kompatybilność materiałową poprzez relatywnie niską wartość pH.
1208604 10 L   cena 265,65 pln

Środek intensywnie czyszczący do sprzątania pobudowlanego
 Zasadowy środek gruntownie czyszczący  Wysoka skuteczność  Przyjemny zapach
TANEX primus to silny środek odtłuszczający i czyszczący, stworzony specjalnie do usuwania wszelkiego rodzaju 
zabrudzeń związanych z czyszczeniem pobudowlanym. Można także stosować produkt jako intensywny i pod-
stawowy środek do usuwania uporczywych zabrudzeń w różnych obszarach zastosowania. Ma przyjemny zapach 
i pozostawia uczucie świeżości po zastosowaniu.
1304747 10 L    cena 218,40 pln

Długotrwała emulsja pielęgnacyjna o wysokim połysku
 Ekstremalna trwałość  Wysoki połysk  Prosta aplikacja
LONGLIFE diamond jest odporną emulsją pielęgnacyjną o wysokim połysku, która chroni podłogę przed znisz-
czeniem. Ma właściwości antypoślizgowe (zgodnie z normą DIN 51131) dzięki zawartości komponentów pielę-
gnacyjnych, nawet przy silnym obciążeniu. Jest wysoce odporny na ślady po obcasach i inne zabrudzenia, nawet 
przy najwyższym natężeniu. Wysokoobrotowe polerowanie zwiększa trwałość i dodatkowo zmniejsza ponowne 
zanieczyszczanie podłogi, zwiększając jej czystość.
1202632 10 L    cena 393,75 pln

Dyspersja pielęgnacyjna odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
 Odporny na dezynfekcję  Długotrwały  Łatwy w aplikacji
LONGLIFE hospital jest dyspersją odporną na działanie bezalkoholowych środków dezynfekujących. Odporność 
na zużycie eksploatacyjne chroni podłogę. Jest rekomendowany wszędzie tam, gdzie wymagany jest doskonały 
wygląd i jednocześnie trwałość fi lmu ochronnego. Dodatkowo ma właściwości antypoślizgowe dzięki zawartości 
komponentów pielęgnacyjnych (zgodnie z DIN 51131) nawet przy intensywnym użytkowaniu. Jest wysoce od-
porny na ślady i zabrudzenia. Zmniejsza poziom ponownego zbrudzenia i umożliwia utrzymanie trwałego efektu 
czystości.
1202652 10 L    cena 451,50 pln

CZYSZCZENIE SZKŁA

GRUNTOWNE MYCIE

ZABEZPIECZENIE PODŁÓG

Podane ceny ,są cenami netto, należy doliczyć 23% Vatu.
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LONGLIFE sport

TIMBER lamitan

TIMBER mobili

TUBA universal

FLECK-EX TOP

SANET zitrotan

Dyspersja do pielęgnacji podłóg w halach sportowych
 Antypoślizgowy wg DIN 18032-2  Elastyczny  Prosty w nakładaniu
LONGLIFE sport jest szczególnym rodzajem emulsji przeznaczonym do spełniania wymagań stawianych nowo-
czesnym halom sportowym. Wysoce elastyczna warstwa ochronna nie wykazuje żadnej kruchości i pozostaje 
giętka przez cały okres użytkowania, nawet przy ekstremalnych obciążeniach. Jest przetestowany zgodnie z nor-
mą DIN 18032-2. Warstwa ochronna o jedwabnym połysku umożliwia polerowanie (maks. 400 obr/min) i dodat-
kowo szybką i prostą renowację punktową. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku maksymalnego obciążenia 
hali i wielofunkcyjnego wykorzystania.
702657 10 L    cena 381,15 pln

Środek do mycia i impregnacji laminatu oraz podłóg drewnianych
 Impregnacja  Ochrona  Bezpieczeństwo
TIMBER lamitan jest wysoce efektywnym produktem myjącym. Wytwarza niewidoczny fi lm ochronny, który nie 
zmienia właściwości poślizgu. Przy regularnym stosowaniu produktu fomuje się ochronna powłoka, dzięki której 
nie ma potrzeby polerowania. Nawet łączenia laminatu czy zabezpieczonego parkietu, które są podatne do ab-
sorbowania wilgoci i pęcznienia mogą być trwale zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci.
713338 1 L    cena 26,25 pln
713339 5 L    cena 105,53 pln

Środek do pielęgnacji mebli drewnianych i w okleinie naturalnej
 Pielęgnacja mebli  Usuwa odciski palców  Nadaje połysk
TIMBER mobili nawilża i chroni powierzchnie drewniane, nie pozostawiając tłustych śladów, oraz pokrywa drobne 
zarysowania. Chroni powierzchnię przed zniszczeniem i nadaje jej naturalny i intensywny połysk. Nie zawiera 
wosków i silikonów. Efekt antystatyczny działa przeciwko osadzaniu się kurzu i utrzymuje czystość powierzchni.
713345 500 ml    cena 25,20 pln

Środek do szamponowania i ekstrakcyjnego prania wykładzin i dywanów
 Głębokie czyszczenie włókien  Ożywianie koloru  Do włókien naturalnych i syntetycznych
Silny i wszechstronny środek TUBA universal nie zostawia żadnych lepkich pozostałości i opóźnia proces ponow-
nego zabrudzenia powierzchni tekstylnej. Nie zawiera żadnych optycznych wybielaczy ani innych środków wy-
bielających. Nadaje się do użycia w przyrządach służących do szamponowania i prania ekstrakcyjnego. Aktywne 
substancje rozpuszczają tłuszcz, brud i smar, a nawet uporczywe, kleiste zabrudzenia. Jest przyjazny dla materia-
łów, co pomaga zachować trwałość powierzchni i osiągnąć perfekcyjne rezultaty.
1203279 10 L    cena 275,10 pln

Odplamiacz – środek do czyszczenia dywanów,
do zastosowań przemysłowych
Szybko i skutecznie usuwa plamy rozpuszczalne w wodzie oraz rozpuszczalnikach. Nie powoduje pęcznienia 
spodu wykładziny. Stosować do wykładzin dywanowych, tapicerek i tekstyliów z włókien naturalnych i synte-
tycznych.
1103277 1 x 500 ml    cena 52,50 pln

Ekologiczny preparat do czyszczenia sanitariatów
 Wysoka skuteczność  Naturalna moc cytryny  Niski koszt
SANET zitrotan rozpuszcza mineralne zanieczyszczenia takie jak: wapień, kamień wodny, pozostałości z mydła, 
resztki tłuszczu i pozostałości z cementu. Odpowiedni do wszystkich odpornych na działanie kwasów powierzch-
ni w sanitariatach, miejscach kąpielowych, a także w wilgotnych obszarach kuchni. Nie nadaje się do stosowania 
na marmur i poliamid (nylon).
712473 1 L    cena 17,33 pln
712474 5 L    cena 71,40 pln

MYCIE I PIELĘGNACJA DREWNA

CZYSZCZENIA WYKŁADZIN I TAPICERKI

MYCIE SANITARIATÓW – CODZIENNE

Podane ceny ,są cenami netto, należy doliczyć 23% Vatu.


