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Plutect Dual
2541, 2503
9908 0050 99 999
MOQ

1

18 

1

9908 0052 99 999
MOQ

9908 0051 99 999
MOQ

100 ml tuba

Handy Plus
2901, 2903

0,7 l náplň do dávkovače butelka do dozownika

8 

12 

9908 0053 99 999
MOQ

Kombinovaný ochranný krém s obsahem kondicionéru. Je užitečný před
každou prací, chrání i před nepříznivými vlivy práce s přípravky na vodní
a olejové bázi. Bez parfemace. Aplikace: nanášejte na čisté a suché ruce.

1

1

200 ml tuba

0,7 l náplň do dávkovače butelka do dozownika

8 

Ošetřující, kondicionačním krém s ochranným účinkem. Pokožka pracujícího
člověka může regenerovat svou přirozenou obranyschopnost pouze v noci
a během pracovních přestávek, vždyť během práce je její ochranný systém
vystaven stálému zatížení. Proto je důležité po skončení pracovního dne
používat takový vyživující ošetřující krém, který pomáhá upravit přirozenou
rovnováhu tuku a vody v pokožce. Rychle se vstřebává. Aplikace: nanášejte
na čisté a suché ruce.

DROGERIE
DROGERIA

Krem ochronny do pielęgnacji skóry przed i po pracy w zmiennych warunkach
z substancjami na bazie wody jak i nie zawierającymi wody. Nieperfumowany. Stosować na czyste i suche ręce.

Lekko perfumowany krem regeneracyjny do skóry normalnej i suchej. Pomoga skórze przywrócić jej naturalną barierę ochronną. Łatwo się wchłania.
Stosować na czyste i suche ręce.
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Premium
0615, 0618
9908 0054 99 999
MOQ

1

12 

9908 0055 99 999
MOQ

1

250 ml tuba

Plulac
0815, 0818
9908 0056 99 999
MOQ

1,4 l náplň do dávkovače butelka do dozownika

8 

Jemný, ale účinný čistič rukou bez rozpouštědel s unikátním složením vybraných rostlinných složek, které rozpouští nečistoty a současně mají vliv na regeneraci pokožky. Obsahuje přírodní abraziva z kukuřičných klasů. Odstraňuje
tvrdé a lepkavé olejové nečistoty jako jsou motorová nafta, sazovité oleje,
brzdové kapaliny, ale i konzervační přípravky na dřevo, nátěry a barvy.
Lehce pěnivý a příjemně vonící. Nanášejte na mokré ruce.

1

12 

9908 0057 99 999
MOQ

1

250 ml tuba

1,4 l náplň do dávkovače butelka do dozownika

8 

Speciální pasta na čištění rukou. Byla vyvinuta na odstranění laku, pryskyřice,
klihu, barviv a jiných lepkavých nečistot. Aplikujte na suché ruce, pak po rozpouštění špíny je lze jednoduše setřít nebo umýt.
Specjalna pasta czyszcząca do rąk. Skomponowana, tak by usuwać zanieczyszczenia z farb, kleju i innych lepkich zabrudzeń. Nakładać na zwilżone ręce.

Łagodny, ale skuteczny środek czyszczący do rąk. Nie zawiera rozpuszczalników. Jest wyjątkową kompozycją składników pochodzenia roślinnego,
które rozpuszczają zabrudzenia jednocześnie regenerując skórę. Właściwości
ścierające preparat zawdzięcza granulatowi kukurydzianemu. Usuwa uporczywe, lepkie zabrudzenia z oleju napędowego, sadzy, płynu hamulcowego,
środków konserwacji drewna, farb i barwników. Lekko perfumowany, pieniący jest przyjemny w użyciu. Stosować na zwilżone dłonie.
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Plum Eye wash 4691, 4604
9911 0026 99 999 200 ml
MOQ

1

10 

9911 0028 99 999

MOQ

1

500 ml

12 

Praktická malá nádoba s 0,2 l 0,9procentního sterilního roztoku chloridu sodného, pomocí
kterého lze z oka snadno odstranit mechanické nečistoty. Vyrábíme ji s ergonomickým aplikátorem, který zapadá do očního důlku. Je vybavena chráničem proti prachu a na etiketě je uveden podrobný návod k použití. Je vhodná pro samostatné užívání, k tašce na opasek, kterou
můžete zakoupit u nás nebo k doplnění stanic s nástěnným držákem. Spotřebujte do 3 let.
Mała, higieniczna i poręczna butelka zawiera 0.9% sterylny roztwór chlorku sodu. Butelka łatwo
mocuje się na pasku w specjalnie zaprojektowanych futerałach, w apteczkach pierwszej pomocy
lub skrzynkach narzędziowych. Komplet z ergonomiczną końcówką dostosowaną do kształtu
oczu, zamknięciem uniemożliwiającym dostanie się kurzu oraz wyraźną instrukcją. Trwałość: 3 lata.

pH Neutral 4752
9911 0027 99 999 200 ml

MOQ

1

10 

Praktická, malá nádoba s 4,9procentním sterilním roztokem fosfátového pufru, který neutralizuje povrch oka v případě nehod způsobených chemikáliemi. Láhev je snadno přenosná
ve speciálně navržené tašce na opasek, v lékárničce nebo v boxu pro nářadí. Umístění je možné i s nástěnným držákem. Vyrábíme ji s ergonomickým aplikátorem, který zapadá do očního
důlku. Je vybavena chráničem proti prachu a na etiketě je uveden podrobný návod k použití.
Spotřebujte do 3 roků.
Mała, higieniczna i poręczna butelka zawiera 4,9% sterylny roztwór chlorku sodu do stosowania po wypadkach w wyniku których dochodzi do skażenia lub poparzenia oczu kwasami
lub zasadami. Butelka łatwo mocuje się na pasku w specjalnie zaprojektowanych futerałach,
w apteczkach pierwszej pomocy lub skrzynkach narzędziowych. Komplet z ergonomiczną
końcówką dostosowaną do kształtu oczu, zamknięciem uniemożliwiającym dostanie się kurzu
oraz wyraźną instrukcją. Trwałość: 3 lata.

Plum Wipes 5332
9999 0132 99 999
MOQ

1

4 

Je novým účinným, ale jemným řešením k odstranění oleje, maziv, barvy a jiných odolných
nečistot bez použití vody! Utěrky jsou napuštěny stejnou regenerující čistící emulzí jako
Silné čistící utěrky, ale neobsahují vlákna na drhnutí. Rozměry Všeobecných čistících utěrek
jsou 18 x 22 cm, a pro jednodušší manipulaci jsou jednotlivě perforované. 200 ks v balení.
Chusteczki czyszczące do rąk, które łagodnie, ale skutecznie czyszczą zanieczyszczenia takie
jak: olej, kurz, trawa i inne tego typu zabrudzenia bez użycia wody. Mogą być również stosowane do czyszczenia zabrudzonych powierzchni (zaleca się uprzednie wykonanie testu
w niewidocznym miejscu). Chusteczki są nasączone płynem o intensywnym działaniu
regenerującym. W opakowaniu 200 szt.

MP2000 Dispenser 4251
9908 0058 99 999

MOQ

1

1 

Flexibilní, hygienický a spolehlivý dávkovací systém s robustním kouřovým polykarbonátovým
pouzdrem. Snadno přizpůsobitelný hygienickým potřebám na jednotlivých pracovištích. Systém
je k dispozici ve třech velikostech. Výrobky pro MP2000 systému jsou dodávány v ekologickém
vzduchotěsném 0,7 nebo 1,4 l náplň do dávkovače balení.
Niezawodny, higieniczny system dozujący w wytrzymałej przyciemnianej obudowie wykonanej
z poliwęglanu. Dozownik łatwo się dostosowuje do higienicznych potrzeb rąk na dowolnym
stanowisku pracy. System dozujący jest dostępny w 3 rozmiarach z możliwością dowolnej
kombinacji wszystkich produktów Multi-Plum. Wkłady do dostarczane są w przyjaznych środowisku, szczelnych workach w kartonie o pojemności 0,7 i 1,4 litra.
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PLUM EYE WASH/pH NEUTRAL STATION 4773
9911 0029 99 999 200 ml + 500 ml

MOQ

1

1 

Set k umístění na stěnu obsahující: 1 x 200 ml neutralizačního roztoku a 1 x 500 ml Plum roztoku oční sprchy,
tabulka s popisujícími piktogramy a zrcátko. Dodáváno společně s pokyny pro naléhavé případy zasažení oka.
Zvláště vhodné pro použití na pracovištích, kde může dojít k zásahu oka kyselinou, zásadou nebo cizím tělesem.
Stanowisko stacjonarne do przemywania oczu zawieszane na ścianę. Zestaw ratunkowy składa się z Plum Eye
Wash z 200 ml pH Neutral i 500 ml Plum Eye Wash. Do zestawu dołączona jest czytelna instrukcja postępowania.
Przeznaczone dla miejsc pracy, w których oczy mogą być narażone na kontakt kwasami i zasadami.

Belt Bag 4692
9930 0014 99 999

MOQ

1

200 ml

100 

Speciální taška na opasek se suchým zipem a piktogramem. Lze ji
upevnit na opasek, ochrání láhev od vnějších znečištění. V případě
nehody ji lze snadno a rychle otevřít.
Praktyczny futerał dopinany do paska, kombinezonu, itp. łatwy dostęp w przypadku urazu, futerał zapewnia bezpieczną, higieniczną
ochronę dla buteleczki z roztworem.

QuickFix WATER RESISTANT PLASTER DISPENSER 5501
9911 0030 99 999

MOQ

1

10 

Vodovzdorná náplast je vodoodpudivá, proto je vysloveně vhodná pro použití na mokrých pracovištích.
Náplasti jsou vyrobeny z materiálu který umožní pokožce dýchat. Zásobník obsahuje 90 ks (2 balení)
náplastí a může se namontovat tam, kde je nejvíce potřebný. Rozměry: Š: 23 cm x V: 13,5 cm
Plastry wodoodporne przeznaczone do pracy w wilgotnym środowisku. Plastry są wykonane z ochronnego,
oddychającego i przyjaznego dla skóry materiału. Dozownik z 90 plastrami można zainstalować w miejscu,
gdzie będzie najbardziej potrzebny. Dozownik: Szer.: 23 cm x Wys.: 13,5 cm

QuickFix WATER RESISTANT PLASTER 5511
9911 0032 99 999
MOQ

1

48 

Náhradní balení vodovzdorných náplastí QuickFix, obsahuje 45 ks náplastí. Jednotka balení: 6 x 45 ks
Wkład do dozownika z wodoodpornymi plastrami – 45 plastrów. W opakowaniu: 6 sztuk.

QuickFix DETECTABLE PLASTER DISPENSER 5503
9911 0031 99 999

MOQ

1

10 

Náplasti s identifikovatelnými kovovými vlákny obsahují vpracované kovová vlákna, takto jsou detektorem
snadno identifikovatelné. Náplasti jsou vyrobeny z materiálu který umožní pokožce dýchat, kromě toho
jsou i vodovzdorné a jsou šetrné k pokožce. Rozměry: Š: 23 cm x V: 13,5 cm
Doskonale widoczne niebieskie plastry z zatopionymi opiłkami metalu wykrywalne detektorem metalu.
Plastry są wykonane z materiału PE umożliwiającego skórze oddychanie, są wodoodporne i przyjazne
skórze. Dozownik z 90 plastrami można zainstalować w miejscu, gdzie będzie najbardziej potrzebny.
Dozownik: Szer.: 23 cmy x Wys.: 13,5 cm

QuickFix DETECTABLE PLASTER 5513
9911 0033 99 999
MOQ

1

48 

Náhradní balení náplastí QuickFix s identifikovatelnými kovovými vlákny, obsahuje 45 ks náplastí. Jednotka balení: 6 x 45 ks
Wkład do dozownika z wykrywalnymi plastrami – 45 plastrów. W opakowaniu: 6 sztuk.
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INDULONA 100 g
9915 0014 99 999
9915 0016 99 999
9915 0017 99 999
MOQ

12

desinfekční antyseptyczny
měsíčková nagietek
modrá granatowy

120

Desinfekční hydratační krém s obsahem silikonového oleje a desinfekčních přísad proti mikrobiální infekci pokožky
antyseptyczny krem nawilżający zawierający olej silikonowy oraz dodatki dezynfekujące zapobiegające infekcjom bakteryjnym skóry
Měsíčková obsahuje výtažek z měsíčku lékařského a desinfekční přísady
zawiera ekstrakt z nagietka oraz składniki antyseptyczne
Modrá univerzální A/64 - emulzní krém bez obsahu konzervačních látek, regeneruje odmaštěnou pokožku
uniwersalny A/64 – krem-emulsja bez zawartości konserwantów, regenerujący odtłuszczoną skórę

Isolda 100 ml

MOQ

25

9915
9915
9915
9915
9915
9915
9915

25

0008
0009
0010
0011
0012
0022
0023

99
99
99
99
99
99
99

999
999
999
999
999
999
999

krém s aloe vera krem z aloesem
krém oliva s čajovníkovým olejem krem z olejem z oliwek oraz olejem z drzewa herbacianego
krém s včelím voskem a koenzym Q10 krem z woskiem pszczelim oraz koenzymem Q10
krém s měsíčkem lékařským a pupalkovým olejem krem z wyciągiem z nagietka oraz olejem z wiesiołka
krém s heřmánkem a vitaminem A krem z wyciągiem z rumianku oraz witaminą A
ochranný krém s lanolinem krem ochronny z lanoliną
dezinfekční krém s biotinem B+ krem dezynfekujący z biotyną B+

Lorana krém na ruce krem do rąk

MOQ

50

9915
9915
9915
9915
9915

50

0024
0025
0026
0027
0028

99
99
99
99
99

999
999
999
999
999

tea tree oil z wyciągiem z drzewa herbacianego
měsíček z wyciągiem z nagietka
aloe vera z wyciągiem z aloesu
olive z oliwą z oliwek
blue island błękitna wyspa

LORANA tekuté mýdlo mydło w płynie 5 l

MOQ

1

9912
9912
9912
9912
9912

1

0053 99 999 tea tree oil z wyciągiem z drzewa herbacianego
0054 99 999 aloe vera z wyciągiem z aloesu
0055 99 999 red volcano czerwony wulkan
0056 99 999 blue island niebieska wyspa
0057 99 999 olive z oliwą z oliwek

Clear body tekuté mýdlo mydło w płynie 5 l

MOQ

1

9912
9912
9912
9912
9912

0032 99 999 mandle z olejkiem migdałowym
0033 99 999 hydratační nawilżający
0034 99 999 vůně moře zapach morski
0035 99 999 orchidea storczykowy
0036 99 999 aloe vera z wyciągiem z aloesu
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RUBIS
toaletní mýdlo
mydło toaletowe

MOQ 96

96

9912 0048 99 999 extra glycerin 100 g glicerynowe
9912 0049 99 999 ocean freshness 100 g świeżość oceanu
9912 0050 99 999 spring freshness 100 g wiosenna świeżość

Solvina
9912 0020 99 999

MOQ

1

GO! písková pasta 500 g
9912 0059 99 999 s glycerínem z gliceryną

10 kg Solvina solmix

1

MOQ

9912 0019 99 999 450 g mycí pasta v kelímku pasta myjąca w tyglu
9912 0023 99 999 450 g Solvina pro podniky Solvina dla użytku przemysłowego
9912 0024 99 999 375 g Solvina solmix
MOQ

12

MOQ

12

12

27

GO! pilinová pasta 500 g
9912 0058 99 999 s aloe vera z wyciągiem z aloesu

12

Savo WC DEZI 750 g
9912 0013 99 999

27

MOQ

27

27

Savo original 1 l
9912 0012 99 999

MOQ

6

6
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Fixinela 500 ml
9912 0011 99 999

MOQ

21

21

desinfekční prostředek
środek dezynfekujący

Mio 2000 600 g
9912 0017 99 999

MOQ

18

univerzální čistící prostředek na silně znečištěné ruce
uniwersalny środek czyszczący do rąk silnie
zabrudzonych

WC Net bleach gel 750 ml
9912 0021 99 999 citrónová vůně zapach cytrynowy
9912 0025 99 999 vůně moře zapach morza
9912 0038 99 999 vůně hor zapach górski

MOQ

12

12

18

Real 600 g
9912 0018 99 999

MOQ

18

18

tekutý čistící prostředek na čištění nádobí, sporáků
a sanitárních zařízení
środek w płynie do czyszczenia zlewów, piekarników oraz urządzeń sanitarnychw

JAR CITRON JAR LEMON
9912 0022 99 999 1l

MOQ

10

10

9912 0016 99 999 500

MOQ

21

21

desinfekční prostředek
środek dezynfekujący

550
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Sáčky DO kOšů LDPE SILNé
MOCNE WORkI na Śmieci
9999 0104 99 999 30 l / 15 ks, 50 x 60 cm, 24 mc
9999 0105 99 999 60 l / 10 ks, 60 x 80 cm, 28 mc
MOQ

30

ZIk-ZAk papírové ručníky 5000 ks
ręczniki papierowe 5000 sztuk
9920 0002 99 999

MOQ

1

1

30

9999 0103 99 999 120 l / 10 ks, 70 x 110 cm, 32 mc

MOQ

20

20

HADR MYCÍ
ŚCIERkA PODŁOGOWA
9902 0009 99 999 Mistran 54 x 60 cm

Sáčky DO kOšů LDPE EXTRA SILNé
BARDZO MOCNE WORkI NA ŚMIECI
9999 0106 99 999 110 l / 5 ks, 60 x 110 cm, 150 mc

MOQ

5

25

25

9902 0010 99 999

MOQ

50

Petr 50 x 60 cm

50

5

Sáčky DO košů HDPE
WORkI NA ŚMIECI
9999 0107 99 999 30 l / 50 ks, 50 x 60 cm, 6 mc
9999 0108 99 999 60 l / 50 ks, 60 x 70 cm, 6 mc
MOQ 40

MOQ

40

tacca
9902 0005 99 999
MOQ 100 100

Materiál Materiał: bavlna a polyester bawełna i poliester
Rozměry rozmiary: 38 x 38 cm
Barva kolor: šedá szary
Vysoce absorpční průmyslové utěrky.
Scierki przemysłowe o wysokiej absorpcji.
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