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Produkty Promocyjne

GLASS cleaner
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 zabrudzenia 
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    

WC liquid
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 cytrynowy. Wykazu-
je optymalną skuteczność czyszczenia. Dzięki lepkiej formule usuwa wszystkie powszechne zabrudzenia z pisuarów i muszli 
klozetowych. Specjalna butelka z wygiętą szyjką zapewnia szybką, bezpośrednią, łatwą i bezpieczną aplikację.
713340 750 ml    

CREAM lemon
Cytrynowe mleczko czyszczące na bazie zmielonego marmuru
 Silne czyszczenie  Bezpieczny dla materiałów  Niski koszt eksploatacji
CREAM lemon to mleczko do czyszczenia o ekologicznym składzie przeznaczone do twardych powierzchni w pomieszcze-
niach sanitarnych i służących do obróbki żywności. Posiada silne działanie czyszczące dzięki zawartości drobnego proszku 
marmurowego o optymalnej ziarnistości. Niski koszt eksploatacji – w odróżnieniu od innych środków czyszczących, wystar-
czy nanieść niewielką niewielką ilość produktu.
712582 650 ml    

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

6,42 netto/7,90 brutto

5,68 netto/6,99 brutto

 6,25 netto/7,69 brutto

8,69 netto/10,69 brutto

40,64 netto/49,99 brutto

40,64 netto/49,99 brutto

TANET orange
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 czyszczenie 
zajmuje mniej czasu i nie wymaga wysiłku. Przyjemny pomarańczowy zapach nadaje każdemu czyszczeniu perfek-
cyjny efekt. 
712478 5 L    

SANET zitrotan
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 tłusz-
czu i pozostałości z cementu. Odpowiedni do wszystkich odpornych na działanie kwasów powierzchni w sanitariatach, 
miejscach kąpielowych, a także w wilgotnych obszarach kuchni. Nie nadaje się do stosowania na marmur i poliamid (nylon).
712474 5 L    
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OFERTA PROMOCYJNA NA WYBRANE PRODUKTY

Ultraspeed Mini Starter Kit 10 ltr
133414

US Pro Starter Kit 15L
plus kij aluminiowy Gratis

149090

MicroTuff Base 
145841 – niebieski
145842 – czerwony
145843 – żółty
145844 – zielony

Gąbka do szorowania 
105839

Ściereczka Breazy zielona
120122

Rękawice gospodarcze Contract

100538 – S
100539 – M
100540 – L

113,01 netto
139 brutto

194,31 netto
239 brutto

2,27 netto
2,79 brutto

1,54 netto
1,89 brutto

1,42 netto
1,75 brutto

3,08 netto
3,79 brutto


