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Rejstřík

Firma INEX Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo změny u produktů uvedených v tomto katalogu, a to na změnu v šíři nabídky a na změnu danou technickým 
vývojem produktů.

Barevné zobrazení produktů je pouze orientační a je dáno kvalitou použité tiskové technologie.

Údaje uvedené v tomto katalogu jsou odvozeny od našich znalostí o popisovaných produktech a dat od výrobců. V případě neodborného nebo jiného použití, než je 
doporučeno výrobcem, nemůžeme převzít záruku za škody vzniklé užíváním těchto produktů.
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Dávkovač tekutého mýdla a krému na ruce TOP

  Uzamykatelný na klíček.

  Možný výběr barvy okénka: transparentní, 
modrá, šedá, červená.

Dávkovače a zásobníky

Uzamyykatelný nayk a klíčeka

objem 800 ml

náplně mýdlo dolévané z kanystru nebo krém v sáčku

materiál kvalitní plast ABS

rozměry Š x V x H 11,5 x 25 x 11,5 cm

barva transparentní modrá šedá červená cena

obj. 
číslo

na dolévání DN1TP DN1TN DN1TS DF1TC 519 Kč

na krém/sáčky  DK1TP  DK1TN  DK1TS DK1TC 440 Kč

Dávkovač tekutého mýdla MINI TOP

  Okénko na kontrolu množství mýdla.

  Uzamykatelný na klíček.

objem 400 ml

náplně mýdlo doplňované z kanystru

materiál kvalitní plast ABS

rozměry Š x V x H 9 x 19 x 9,8 cm

barva modrá transparentní šedá červená

obj. číslo DN2TN DN2TP DN2TS DN2TC

cena 370 Kč 370 Kč 370 Kč 370 Kč

Zásobník na skládané papírové ručníky MINI a MAXI TOP

  Okénko na kontrolu množství ručníků.

  Uzamykatelný na klíček.

  Dávkování po jednotlivých kusech.

  Možný výběr barvy okénka: 
     modrá, transparentní, šedá, červená.

Okénko na kontrolu mnoko žství ručníkůžst

objem MINI 250 ks / MAXI 500 ks jednotlivých útržků

náplně jednotlivé skládané papírové ručníky

materiál kvalitní plast ABS

rozměry Š x V x H MINI 28 x 26,5 x 14,5 cm / MAXI 28 x 42 x 14,5 cm

barva modrá transparentní šedá červená cena

obj.č. MINI PZ2TN PZ2TP PZ2TS PZ2TC 440 Kč

obj.č. MAXI PZ1TN PZ1TP PZ1TS PT1TC 520 Kč

Zásobník na toaletní papír MINI, MAXI a GIGA TOP

  Okénko na kontrolu množství toaletního papíru.

  Uzamykatelný na klíček.

objem – náplně MINI toaletní papír do průměru 20 cm

MAXI toaletní papír do průměru 24 cm

GIGA toaletní papír do průměru 30 cm

materiál kvalitní plast ABS

rozměry Š x V x H MINI 22 x 27,5 x 14,5 cm

MAXI 28 x 32,5 x 14,5 cm

GIGA 34 x 37,5 x 14,5 cm

barva modrá transparentní šedá červená cena

obj. číslo MINI PT2TN PT2TP PT2TS PT2TC 370 Kč

obj. číslo MAXI PT3TN PT3TP PT3TS PT3TC 448 Kč

obj. číslo GIGA PT6TN 519 Kč

Zásobník na papírové ručníky v rolích MINI MERIDA TOP

  Okénko na kontrolu množství ručníků.

  Reduktor umístěný ve spodní části zásobníku 
zabraňuje samovolnému vypadávání papíru,
ale papír v otvoru (vytahuje se ze středu role) 
je snadno dostupný.

  Uzamykatelný na klíček.

objem – náplně MINI – papírové ručníky v rolích o max. průměru 14 cm 
a výšce 23 cm
MAXI – papírové ručníky v rolích o max. průměru 
20,5 cm a výšce 23 cm

materiál kvalitní plast ABS

rozměry Š x V x H MINI 17 x 33 x 17,5 cm

MAXI 22 x 35,5 x 23 cm

barva modrá transparentní šedá červená cena

obj. číslo MINI PR2TN PR2TP PR2TS PR2TC 448 Kč

obj. číslo MAXI PR1TN PR1TP PR1TS PR1TC 490 Kč

Oké k k t l ž t í č í
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Elektrické osoušeče rukou

Elektrický osoušeč rukou JUNIOR Plus
výkon 1650 W

ovládání automatické – fotobuňkou

materiál kvalitní plast ABS o síle 3 mm

rozměry 
Š x V x H 25,2 x 30 x 13,3 cm

barva bílá

obj. číslo M88AP

cena 2730 Kč
  Efektivní doba sušení 40 sekund.

Elektrický osoušeč rukou PRIMA
výkon 1650 W

ovládání automatické – fotobuňkou

materiál spec. kryt z melaniny o síle 4 mm

rozměry 
Š x V x H 25,5 x 30,5 x 15,4 cm

barva bílá

obj. číslo M96A

cena 2990 Kč

  Žáruvzdorný, velmi odolný kryt.

  Efektivní doba sušení 35 sekund.

Elektrický osoušeč rukou OPTIMA
výkon 1640 W

ovládání automatické – fotobuňkou

materiál ocelový plechový kryt o síle 1,5 mm

rozměry 
Š x V x H 25,5 x 30 x 14 cm

barva bílá ocel. matná ocel. lesklá

obj. číslo M99A M99S M99C

cena 3790 Kč 5470 Kč 5470 Kč

  V nabídce ve třech barevných variantách.

  Efektivní doba sušení 35 sekund.

Elektrický osoušeč rukou SANIFLOW Plus
výkon 2450 W

ovládání automatické – fotobuňkou

materiál ocelový plech o síle 2 mm

rozměry 
Š x V x H 27,5 x 25 x 21 cm

barva bílá ocel. matná ocel. lesklá

obj. číslo E88AP E88SP E88CP

cena 7900 Kč 8354 Kč 8354 Kč

  V nabídce ve třech barevných variantách.

  Efektivní doba sušení 20 sekund.

Elektrický osouše

V bíd ř ý h i á h

  V nabídce ve třech barevných variantách.

  Efektivní doba sušení 20 sekund.

Elektrický osoušeč rukou MEDIFLOW
výkon 2750 W

ovládání automatické – fotobuňkou

materiál ocelový plech o síle 2 mm

rozměry 
Š x V x H 27,5 x 32 x 16,5 cm

barva bílá ocel. matná ocel. lesklá

obj. číslo M20A M20S M20C

cena 6565 Kč 8800 Kč 8800 Kč

Elektrický osoušeč na vlasy – bazénový
výkon 2450 W

ovládání mechanickým tlačítkem

materiál litinový kryt potažený glazurovaným porcelánem

rozměry 
Š x V x H 28 x 25,5 x 24,5 cm

barva bílá nerez mat nerez lesk

obj. číslo E85H E85HS E85HC

cena 9780 Kč 9990 Kč 9990 Kč

  Dodávaný ve třech variantách: bílý, nerez lesklý,  
     nerez matný.

  Otočná hlavice.

  Interval sepnutí 90 sekund.

V nabídce ve třech bare ných ariantách
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Osvěžovače vzduchu a jejich náplně

Elektronický osvěžovač vzduchu SELEKT+
ovládání automatické – programovatelné

náplně obj. č. OE21/OE22/OE23/OE24/OE25/OE26/OE27

materiál plast

rozměry 
Š x V x H 9 x 22 x 7,5 cm

barva bílá

obj. číslo OE3

cena 990 Kč

  Vysoká účinnost (místnost 170 m3).

  Široké možnosti naprogramování (dle počtu dní 
     pro spotřebování náplně, dle počtu hodin
     v provozu, individuální a další).

  Digitální indikace docházející náplně a nabití baterií.

  Životnost alkalických baterií je 2–3 roky.

  Záruční doba 3 roky.

Výměnné náplně do osvěžovačů SELEKT+ a PULSE II

Název obj. číslo balení pro osvěžovače číslo doporučené použití cena

Riviera OE23 1 OE3 OE4
příjemné, univerzální vůně vhodné do kanceláří, 
recepcí, obchodů, hotelů, restaurací a jednacích 
místností 

159 Kč

Viva OE26 1 OE3 OE4 159 Kč

Wild Fruits OE42 1 OE3 OE4 159 Kč

Exotic Fruits OE22 1 OE3 OE4 delikátní vůně, vhodné do kanceláří, manažerských 
pracoven a exkluzivních klubů

159 Kč

Sunset OE27 1 OE3 OE4 159 Kč

First Impression OE21 1 OE3 OE4 vůně účinná zejména na toaletách, v koupelnách, 
šatnách a posilovnách 159 Kč

Citrus OE25 1 OE3 OE4 výjimečně účinná vůně na toalety a umývárny 159 Kč

Orange OE24 1 OE3 OE4 vůně účinná na toaletách, v koupelnách, šatnách, 
čekárnách a chodbách 159 Kč

Antitabac OE29 1 OE3 OE4 neutralizuje cigaretový zápach 159 Kč

Davania OE77 1 OE3 OE4 delikátní vůně, vhodná do kanceláří, manažerských 
pracoven a exkluzivních klubů 159 Kč

Bahia OE79 1 OE3 OE4 delikátní vůně, vhodná do kanceláří, manažerských 
pracoven a exkluzivních klubů 159 Kč

Osvěžovače vzduchu BRISE
Název obj. číslo objem vůně cena

Brise Aerosol 146032 300 ml lesní, citrus, marine, vůně čistoty, konvalinka 34 Kč

Brise Gel 146033 150 g lesní, citrus, marine, konvalinka 29 Kč

Brise One Touch strojek 146034 10 ml citrus, marine 54 Kč

Brise One Touch náplň 146035 10 ml citrus, marine 44 Kč

Název obj. číslo objem vůně cena

Osvěžovač vzduchu Brait 146037 300 ml citrus, marine, lesní, crystal air 23 Kč

Osvěžovač vzduchu sprej  Brait

Olejové osvěžovače vzduchu
Název obj. číslo objem barva cena

Krystal 146038 750 ml modrá, zelená, růžová a čirá 89 Kč

Milit 146039 750 ml růžová, modrá a zelená 59 Kč
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Tekutá a pěnová mýdla, krém na ruce

Merida DEA – tekuté mýdlo s třemi druhy parfemace

  Mýdlo s dobrými mycími vlastnostmi, obsahuje 
     kolagen, odvozené lanoliny a další složky zabraňující 
     vysoušení pokožky.

  V nabídce ve třech barvách a vůních.

mýdlo obj. číslo barva balení vůně cena

Merida
DEA

M2C žlutá 5 kg citrus 135 Kč

M2B bílá 5 kg orientální 
plody 135 Kč

M2R růžová 5 kg šeřík 135 Kč

dlo s dobrými mycími v

o s třemi druhy p

Mýdd

A  tekuté mýdloo s

Merida SILVA – krémové tekuté mýdlo

  Krémové mýdlo typu 2 v 1, obsahuje glukopony,   
     gluadiny (rostlinné proteiny, velmi cenné látky 
     chránící a ošetřující pokožku a vlasy), dále obsahuje 
     i provitamín B5 zvyšující schopnost zadržovat vlhkost,
     což pokožce zajišťuje elastičnost a zabraňuje jejímu 
     vysoušení a podráždění. Má velmi příjemnou vůni.

mýdlo obj. číslo barva balení vůně cena

SILVA M4A bílá 2 kg květiny 114 Kč

M4 bílá 5 kg květiny 270 Kč

ISOLDA – pěnové mýdlo 

  Náplň v PE sáčku o objemu 800 ml; v nabídce 
     jsou náplně s pěnovým mýdlem a s krémem na ruce.

  Pěnové mýdlo Bali 700 g – mýdlo dávkované 
     ve formě delikátní pěny. Z jedné náplně získáme až 
     1760 dávek pěny. Bali je určeno do dávkovače 
     pěnového mýdla (obj. č. DF3T).
     Akce: dávkovač pěnového mýdla DF3T za cenu 1,- Kč 
     při koupi 3 ks náplní Bali.

  Krém na ruce – obsahuje hydratační a zvláčňující substance,
     vitamín E, provitamín B5, silikonový a ricinový olej. Sáček se používá 
     jako náplň do dávkovače krému (obj. č. DK1T, viz strana 1).

  Jednorázové náplně mají samostatný dávkovací ventil, který 
     zabraňuje samovolnému odkapávání mýdla a krému, použití 
     jednorázových náplní zabraňuje možné kontaminaci mýdla.

náplně obj. číslo barva balení do dávkovačů obj. č. cena

Bali Plus M13P čirá 1 DF3T 119 Kč

Bali dezinfekční M14P čirá 1 DF3T 169 Kč

Krém na ruce KR21 bílá 1 DK1TN; DK1TP; DK1TS; DK1TC 220 Kč

Krém na ruce a pěnové mýdlo BALI

mýdlo obj. číslo balení vůně cena

Violet 140010 300 ml květiny 49 Kč

140011 5 l květiny 290 Kč

Dezinfekční 140012 300 ml bez parfemace 56 Kč

140013 5 l bez parfemace 370 Kč

 Pěnové mýdlo dodávané ve dvou typech.
Violet – pěnové mýdlo s jemnou parfemací.
Dezinfekční – pěnové mýdlo bez parfemace pro běžnou 
a preventivní hygienu rukou.

 Pěnová mýdla jsou určena do zpěňovacích dávkovačů, při aplikaci 
z dávkovače je mýdlo uvolněno ve formě nadýchané pěny.

 Při koupi 2 ks kanystrů pěnového mýdla dostanete jako bonus 1 ks 
dávkovače pěnového mýdla o objemu 500 ml za cenu 1 Kč (viz obr.).

p

KR21

DF3T
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Tekutá a pěnová mýdla, krém na ruce

VIONE – standardní tekuté mýdlo

  Standardní tekuté mýdlo, dodávané ve třech barvách 
     a parfemacích, v 5l balení, barva růžová, modrá a bílá.

mýdlo obj. číslo barva balení cena

VIONE

140001 růžová 0,5 l s pumpičkou 19,50 Kč

140002 růžová 1 l 20 Kč

140003 růžová 5 l 65 Kč

140004 modrá 0,5 l s pumpičkou 19,50 Kč

140005 modrá 1 l 20 Kč

140006 modrá 5 l 65 Kč

140007 bílá 0,5 l s pumpičkou 19,50 Kč

140008 bílá 1 l 20 Kč

140009 bílá 5 l 65 Kč

MILLI – tekuté mýdlo s perletí
mýdlo obj. číslo barva balení vůně cena

Tekuté mýdlo 
Milli

140017 modrá 5 kg Aloe 
vera 69 Kč

140018 bílá 5 kg med 
a mandle 69 Kč

140019 růžová 5 kg růže 69 Kč

AMADEUS – univerzální tekuté mýdlo
mýdlo obj. číslo barva balení vůně cena

Tekuté mýdlo 
Amadeus

140014 modrá 5 kg oceán 80 Kč

140015 bílá 5 kg herbal 80 Kč

140016 růžová 5 kg višeň 80 Kč

  Tekuté mýdlo s perletí a příjemnou vůní, dodávané 
ve třech barvách, určeno  pro každodenní používání.

  Tekuté mýdlo s příjemnou vůní, dodávané
 ve třech barvách, určeno pro každodenní používání.

Mýdlo s antibakteriální přísadou

  Mýdlo obsahující látky s širokým spektrem 
     antibakteriální účinnosti.

  Tekuté mýdlo bez parfemace.

mýdlo obj. číslo barva balení cena

Mýdlo 
s antibakteriální 
přísadou

M6 nažloutlá 5 kg 129 Kč

Mýdlo s antibakter

Merida CASTOR – univerzální tekuté mýdlo

  Mýdlo s dobrými mycími vlastnostmi, obsahuje
     kolagen a odvozené lanoliny.

  V nabídce ve dvou barvách a vůních.

mýdlo obj. číslo barva balení vůně cena

Merida
CASTOR

M7L fi alová 5 kg květiny 98 Kč

M7S zelená 5 kg tropické 
ovoce 98 Kč

Merida CASTOR
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Papírové ručníky skládané a v rolích

název obj. číslo počet 
vrstev

rozměr barva balení cena

V–TOP z celulózy PZ04 2 24 x 21,5 cm bílá 15 x 250=3750 ks 640 Kč

Bílé z celulózy PZ05 2 25 x 23 cm bílá 20 x 150=3000 ks 350 Kč

Bílé z celulózy PZ03 2 25 x 23 cm bílá 20 x 200=4000 ks 490 Kč

Standard bílé PZ14 1 25 x 23 cm bílá 20 x 200=4000 ks 350 Kč

Standard šedé PZ01 1 25 x 23 cm šedá 20 x 250=5000 ks 280 Kč

Standard zelenkavé PZ02 1 25 x 23 cm zelená 20 x 250=5000 ks 280 Kč

Papírové ručníky skládané

Papírové ručníky v rolích
název obj. číslo počet 

vrstev
rozměr 
pr. x v

délka role barva balení do zásobníků 
obj. č.

cena

SUPER BÍLÉ z celulózy PR12 2 13 x 20,5 cm 65 m bílá 12 ks PR2TN 29 Kč

PR11 2 20 x 20,5 cm 130 m bílá 6 ks PR1TN 55 Kč

ZELENÉ PR13 1 13 x 20,5 cm 65 m zelená 12 ks PR2TN 14 Kč

PR14 1 20 x 20,5 cm 150 m zelená 6 ks PR1TN 32 Kč

Bílé MIDI  PR01 2 13 x 20,5 cm 65 m bílá 12 ks 24 Kč

Bílé MAXI PR03 2 20 x 20,5 cm 155 m bílá 6 ks 52 Kč

  Vymačkávané, perforované, nabízené ve dvou velikostech.

  Vyjmutí dutinky umožňuje odvíjení papíru ze středu role.

Ubrousky papírové
barva obj. číslo balení cena

bílé 33 x 33 cm 142002 100 ks 9,50 Kč

zelené 33 x 33 cm 142004 50 ks 9 Kč

modré 33 x 33 cm 142005 50 ks 9 Kč

růžové 33 x 33 cm 142006 50 ks 9 Kč

žluté 33 x 33 cm 142007 50 ks 9 Kč

Kuchyňské utěrky papírové – role
barva obj. číslo balení cena

extra bílá 142003 2 role 13 Kč

  2vrstvé, z celulózy, perforované.

obj. číslo šíře délka cena

MP11 50 cm 50 m 59 Kč

MP12 60 cm 50 m 69 Kč

 Dvouvrstvá, vymačkávaná, perforovaná 
po 48 cm, super bílá, z celulózy.

 Vhodná pro použití na vyšetřovací 
lůžka, do solárií a kosmetických salónů.

 Balení po třech rolích.

Papírová prostěradla v roli

  Vyrobeny z celulózy.
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Toaletní papír a papírové podložky na WC

Toaletní papír – Jumbo role bílý, dvouvrstvý

název Materiál obj. 
číslo

počet
vrstev

počet 
útržků

délka balení cena

Toaletní papír 
Rolo klasik šedý 200 recykl. PT04 1 200 20 m 64 ks 2 Kč

Toaletní papír 
Beruška šedý 400 recykl. PT05 1 400 40 m 64 ks 2,60 Kč

Toaletní papír 
Rolo klasik bílý 250 běl. recykl. PT06 2 250 25 m 64 ks 3,30 Kč

Toaletní papír 
Soft  Rollo celulóza PT07 2 200 21 m 80 ks 4,20 Kč

Toaletní papír Maxi 
1000 – Beruška běl. recykl. PT08 2 600 68 m 24 ks 8,70 Kč

Toaletní papír – Jumbo role STANDARD
obj. 
číslo

počet 
vrstev

průměr délka balení do zásobníků obj. č. cena

SP2 1 19 cm 150 m 6 ks MINI – PT2TN 12 Kč

SP1 1 23 cm 230 m 6 ks MAXI – PT1TN 18 Kč

SP8 1 28 cm 340 m 6 ks GIGA – PT6TN 24 Kč

obj. 
číslo

počet 
vrstev

průměr délka balení do zásobníků obj. č. cena

PT01 2 19 cm 130 m 6 ks PT2T 21 Kč

PT02 2 24 cm 190 m 6 ks PT1T 29 Kč

PT03 2 28 cm 280 m 6 ks PT6T 40 Kč

Toaletní papír – Jumbo role z celulózy obj. 
číslo

počet 
vrstev

průměr délka balení do zásobníků obj. č. cena

PT14 2 19 cm 130 m 6 ks MINI – PT2TN 23 Kč

PT21 2 23 cm 190 m 6 ks MAXI – PT1TN 32 Kč

PT23 2 28 cm 280 m 6 ks GIGA – PT6TN 47 Kč

Toaletní papír – klasické role

 Vyrobený z dvouvrstvého běleného 
recyklovaného papíru.

 Vymačkávaný, měkký, průměr dutinky 
    6 cm, šíře 10 cm.

 V nabídce ve třech průměrech.

 Vyrobený z šedého recyklovaného 
papíru.

 Bělost min. 45 %,
    průměr dutinky 6 cm, šíře 9 cm.

 V nabídce ve třech průměrech.

 Vyrobený z dvouvrstvé celulózy.

 Vymačkávaný, perforovaný.
    

 Průměr dutinky 6 cm.

 V nabídce ve třech průměrech.

Papírové podložky na toaletu
název obj. 

číslo objem materiál rozměry 
Š x V x H cena

Zásobník papírových podložek GP1 100 ks plast 22 x 29 x 5 cm 490 Kč

Papírové podložky GP11 100 ks bílý 
recykl 65 Kč

 GP1 – zásobník papírových 
podložek, vyrobený z bílého 
plastu,  uzamykatelný na 
klíček.

 GP11 – v balení je 100 ks 
jednotlivých papírových 
hygienických  podložek 
určených pro položení na WC 
sedátko.

GP1GP11



... your facility service

strana 8
Tel.: +420 800 100 394, +420 416 732 643, fax: +420 416 738 744, e-mail: obchod@inexcz.cz, www.inexcz.cz 

Ceny jsou uvedeny bez příslušné sazby DPH.

Ostatní doplňky na toalety

Zrcadla
obj. 
číslo rozměr úprava lemování cena

LU1 40 x 60 cm s ozdobnou lištou 285 Kč

LU2 40 x 60 cm s fazetou 350 Kč

LU4 50 x 60 cm s fazetou 430 Kč

WS1 2 ks úchyt 39 Kč

Zásobník hygienických sáčků
obj. 
číslo barva materiál rozměry 

Š x V x H
náplně 
obj. číslo cena

H2 bílá plast 10 x 14 x 2 cm HS2 89 Kč

H2CH chrom plast 10 x 14 x 2 cm HS2 139 Kč

H3 bílá plast 14 x 30 x 5 cm HS4 149 Kč

název obj. 
číslo balení do zásobníků obj. č. cena

Mikrotenové HS2 25 ks H2CH, H2, H3 12 Kč

Papírové HS4 100 ks H2CH, H2, H3 33 Kč

 V nabídce dvě velikosti, zrcadla
    je možné zavěsit na stěnu pomocí dvou 
    úchytů (obj. číslo WS1).

 V nabídce 2 druhy odlišné použitými sáčky.

 H2 a H2CH na mikroténové hygienické sáčky, 
    v nabídce ve dvou barevných variantách.

 H3 na papírové hygienické sáčky.

barva obj. číslo cena

WC souprava komplet 15021 31 Kč

WC štětka – samostatná 15022 17 Kč

WC souprava – plast

Neutralizační tablety do pisoáru

Vonné mřížky do pisoáru

WC závěsné košíčky a gely
název obj. číslo cena

WC závěs deodorant fresh 40 g 15006 9 Kč

WC závěs Prix 40 g 15007 12 Kč

WC gel Larrin 200 ml + košíček 15008 26 Kč

WC gel Larrin 500 ml náhr. n. 15009 55 Kč

název obj. 
číslo

barva balení cena

Larrin pisoár tablet jahoda 15001 růžová 0,9 kg 159 Kč

Larrin pisoár tablet lesní 15002 zelená 0,9 kg 159 Kč

Larrin pisoár tablet oceán 15003 modrá 0,9 kg 159 Kč

název obj. číslo cena

Plastová s vonným kamenem 15004 69 Kč

Plastová napuštěná vůní 15005 34 Kč

 Vyrobeno z plastu, brání ucpávání odtoku 
    pisoáru od nedopalků a neutralizačních 
    kamenů.

 Vyrobeno z plastu.

 Dodáváno v barvě bílé, hnědé a šedé.

Hygienické sáčky

HS2 HS4

H2 H3
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Přípravky na dezinfekci

Incidin Rapid

obj. číslo balení ředění cena

21019 2 l = dávkovací láhev 0,25% roztok
cena 1 litru pracovního 
roztoku 0,51 Kč 

519 Kč

21020 6 l 1240 Kč

obj. číslo balení ředění cena

Incidur spray 500 ml s rozprašovačem používá se neředěný 115 Kč

Incidur spray 5 l používá se neředěný 615 Kč

Incidin Foam 750 ml s rozprašovačem používá se neředěný 199 Kč

Incidin Foam 5 l používá se neředěný 870 Kč

Spirigel Complete     Skinman Soft Protect

název balení ředění cena

Spirigel Complete 500 ml s 
pumpičkou používá se neředěný 145 Kč

Spirigel Complete 60 ml používá se neředěný 62 Kč

Skinman Soft Protect 500 ml používá se neředěný 125 Kč

Skinman Soft Protect 5 l používá se neředěný 850 Kč

Incidin Extra N

obj. číslo balení ředění cena

21021
2 l = 
dávkovací 
láhev

0,25% roztok
cena 1 litru pracovního roztoku 
0,73 Kč

750 Kč

21022 6 l 1766 Kč

Medicarine

obj. číslo balení ředění cena

21023 300 tablet 
v dóze

2 tablety na 10 l
cena 1 litru pracovního roztoku 
0,55 Kč

830 Kč

Incidur spray     Incidin Foam

Spektrum účinnosti: baktericidní (vč. TBC), fungicidní, virucidní (vč.HIV, 
HBV, Rota, Adeno, Vaccinia, Papova) účinný proti MRSA.

 Dezinfekční kapalný prostředek určený pro všechny omyvatelné     
    plochy a povrchy, vhodný do prostor s vysokou mikrobiologickou 
    zátěží. 
    Ředit studenou vodou, při změně dezinfekce (účinné látky) 

je nutné plochy nejprve setřít vodou se saponátem.

 Účinná látka: aldehyd
    Spektrum účinnosti: baktericidní  (vč. TBC), fungicidní, virucidní (vč. 

HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, SV40, HAV a Polio), účinný proti MRSA.

 Dezinfekční kapalný prostředek určený pro všechny omyvatelné
    plochy a povrchy, dobře odstraňuje krev a bílkovinné nečistoty.
   Ředit studenou vodou, při změně dezinfekce (účinné látky) je 
   nutné plochy nejprve setřít vodou se saponátem.

 Účinná látka: amin, KAS.
   Spektrum účinnosti: baktericidní (vč. TBC), fungicidní, 
   virucidní (vč. HIV, HBV, Rota, Adeno, Vaccinia, Papova, SV40
   a herpesviry), účinný proti MRSA.

 Dezinfekční prostředek ve formě tablet použitelný na všechny 
    omyvatelné plochy a předměty, při změně dezinfekce (účinné 
    látky) je nutné plochy nejprve omýt vodou se saponátem.
    Jednoduché a přesné dávkování.

 Účinná látka: aktivní chlór.
    Spektrum účinnosti: baktericidní (vč. TBC), fungicidní, plně 
    virucidní, účinný proti MRSA.

 Incidur spray – dezinfekční prostředek 
k rychlé aplikaci postřikem, vhodný na 
všechny omyvatelné plochy a předměty 
vyjma materiálů citlivých na alkohol 
(např. plexisklo, lak. dřevo), 
příjemně parfémován.

    Účinná látka: etanol (96%). 

 Incidin Foam – dezinfekční prostředek 
pro rychlou dezinfekci pěnou, šetrný 
na všechny omyvatelné povrchy, nedráždí 
pokožku.
Účinná látka: amin, KAS.

 Spirigel Complete – dezinfekční 
prostředek nové generace, čirý gel bez 
parfemace, rychle působí, snadná 
a bezpečná aplikace, obsahuje složky 
Aloe vera a panthenol.

    Účinná látka: etanol.

 Skinman Soft Protect – tekutý 
dezinfekční přípravek s rychlou účinností, 
nevysušuje, vyhovuje osobám s citlivou 
kůží a v případech, kdy je nutná častá 
a dlouhodobá dezinfekce rukou.

    Účinná látka: etanol (89%). 

Spektrum účinnosti: baktericidní (vč. TBC), fungicidní, plně virucidní, 
účinný proti MRSA.

Dezinfekce podlah a větších ploch

Dezinfekce podlah a větších ploch

Dezinfekce podlah a větších ploch

Dezinfekce malých ploch a předmětů

Dezinfekce rukou a pokožky

 
 
 

 
 
 

  
  
  

  



... your facility service

strana 10
Tel.: +420 800 100 394, +420 416 732 643, fax: +420 416 738 744, e-mail: obchod@inexcz.cz, www.inexcz.cz 

Ceny jsou uvedeny bez příslušné sazby DPH.

Přípravky na dezinfekci

Savo PRIM / Savo ORIGINAL

  Kapalný koncentrát se zvýšenou mycí
     schopností na bázi aktivního chlóru.

  Pro jednorázovou dezinfekci a mytí
     podlah a pevných povrchů, odstraňuje  
     nepříjemné pachy.

  Likviduje plísně na stěnách, keramických
     obkladech a dřevě.

  Savo PRIM je s parfemací.
Spektrum účinnosti:
baktericidní, virucidní, tuberkulocidní, fungicidní.

Přípravky proti plísním

  Okamžitý protiplísňový účinek a vysoké
     baktericidní účinky, používají se neředěné.
     Účinná látka: aktivní chlór.

  K likvidaci plísní na zdech, kachličkách, 
     okolo van, umyvadel, kuchyňských linek, 
     oken, na dřevě apod.

název obj. číslo balení ředění cena

Savo Prim 21003 1 l
plošná 
dezinfekce – 1–3% 
roztok
silné znečištění – 5% 
roztok

29 Kč

Savo Prim 21004 5 kg 130 Kč

Savo Original 21008 1 l 24,50 Kč

Savo Original 21010 5 kg 119 Kč

  Pro jednorázovou dezinfekci a mytí
     podlah a pevných povrchů, odstraňuje  
     nepříjemné pachy.

  Likviduje plísně na stěnách, keramických
     obkladech a dřevě.

  Velmi dobré dezinfekční a mycí schopnosti.

  Účinná látka: aktivní chlór.

BADEX

KREZOSAN FRESH

  Tekutý čisticí a dezinfekční přípravek 
     s příjemnou parfemací.

5P PLUS

  Tekutý dezinfekční přípravek na bázi KAS.

  Určené k dezinfekci vodě odolných ploch.

  Neobsahuje aldehydy ani chlór. Spektrum účinnosti: baktericidní a fungicidní.

S

Spektrum účinnosti:
baktericidní, virucidní, fungicidní.

obj. číslo balení ředění cena

21012 1 l plošná dezinfekce – 1–3% roztok
silné znečištění – 5% roztok

14 Kč

21013 5 kg 62 Kč

obj. číslo balení ředění cena

21016 950 g 1–2% roztok 50 Kč

obj. číslo balení ředění cena

21017 1 l 1–2% roztok (expozice 5 min.) 89 Kč

21018 5 kg 1–2% roztok (expozice 5 min.) 339 Kč

Spektrum účinnosti:
baktericidní, virucidní, tuberkulocidní, fungicidní.

název obj. číslo balení cena

Savo proti 
plísním 21007 500 ml s rozprašovačem 59 Kč

Larrin proti 
plísním 21009 500 ml s rozprašovačem 34 Kč

Sanan proti 
plísním 21010 1 l s rozprašovačem 40 Kč

Spektrum účinnosti: baktericidní a fungicidní.
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Přípravky pro koupelny a sociální zařízení

MERIDA SUPER SANITIN

  Kyselý prostředek na důkladné mytí 
     sociálního zařízení, účinně odstraňuje      
     rez, vodní kámen, vápenné, 
     cementové a močové usazeniny.

  Vhodný pro čištění klozetových mís, 
     pisoárů, umyvadel, chromových 
     a nerezových předmětů apod., odstraňuje 
     nepříjemný močový zápach, parfémován.

obj. číslo balení ředění cena

M120 1 l neředěný nebo ředěný 
v koncentraci 1–3%

65 Kč

MK120 10 l 590 Kč

PULIRAPID

  Kyselý prostředek vhodný na odstranění 
     vápenatých usazenin a rzi z keramiky 
     a nerezových materiálů (pisoáry, wc mísy, 
     umyvadla, dřezy, obklady apod.). 
     Čistí do vysokého lesku.

obj. číslo balení cena

22015 500 ml 40 Kč

22016 750 ml 55 Kč

22017 5 l 200 Kč

KRYSTAL

  Krystal na koupelny 750 ml s rozprašovačem – 
kyselý přípravek vhodný k mytí obkladů, 
umyvadel, baterií, sprchových koutů apod., 
odstraňuje rez a vodní kámen.

  Krystal na WC 750 ml – kyselý přípravek vhodný 
na mytí sanitární keramiky (wc mísy, pisoáry, 
umyvadla a obklady), odstraňuje rez a vodní 
kámen.

  Krystal Pine Sanan 1 l – čisticí a dezinfekční 
přípravek s bělicí složkou, odstraňuje mastnotu, 
zažranou špínu a skvrny, vhodný na mytí WC 
mís, pisoárů, umyvadel, van, dřezů a obkladů.

název obj. číslo

neředí se, používá se 
koncentrovaný

cena

Krystal koupelna 
750 ml 
s rozprašovačem

22018 43 Kč

Krystal na WC 750 
ml růžový 22019 28 Kč

Krystal Pine Sanan 
1 l 22019 35 Kč

  Kyselý prostředek na čištění sociálních
     zařízení, neředí se.

  Odstraňuje rez a vodní kámen.

FIXINELA     BANN FIX název obj. číslo balení cena

Fixinela 22004 500 ml 27 Kč

Bann Fix 22005 500 ml 23 Kč

SATUR 

  Přípravky na odstraňování rzi 
     a vodního kamene.

  Satur Plus Koupelna – kyselý šetrný 
prostředek na čištění sociálních zařízení.

     Vhodný na baterie, umyvadla, obklady apod.

  Satur Active na WC – přípravek určený k mytí 
WC mís a sociálních zařízení.

název obj. číslo balení cena

Satur Plus 
koupelna 22006 500 ml 18 Kč

Satur Plus 
koupelna 22007 500 ml s rozprašovačem 32 Kč

Satur Plus 
koupelna 22008 5 l 110 Kč

Satur Active 
na WC 22011 750 ml 19 Kč

Satur Active 
na WC 22012 5 l 84 Kč
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Přípravky pro koupelny a sociální zařízení

K případné dezinfekci sociálních zařízení je možné použít také vhodné přípravky z kategorie 2.1. Dezinfekce.

MILIT

  Milit BC 500 ml s rozprašovačem – šetrný
přípravek určený pro pravidelnou údržbu 
umyvadel, baterií, sprchových koutů 
a obkladů, odstraňuje vodní kámen a zaschlé 
nečistoty od mýdla opod. 

  Milit TC 750 ml – gelový čistič WC mís, 
     pisoárů a sanitární keramiky, odstraňuje 
     organické nečistoty a usazeniny z vody.

název obj. číslo balení cena

Milit BC 22020 500 ml s rozprašovačem 32 Kč

Milit BC 22021 5 l 149 Kč

Milit TC 22022 750 ml 22 Kč

PROSTŘEDKY NA ČIŠTĚNÍ UCPANÝCH ODPADŮ

  Stura Facile 1 l – kyselý tekutý uvolňovač
     pouze plastových nebo keramických  
     odpadů, odstraňuje ucpávky způsobené 
     tuky, vlasy, mýdlem, papírem a vodním 
     kamenem.

  Savo Razant 1 l – alkalický, gelový 
     uvolňovač odpadů, odstraňuje ucpaná 
     místa, bakterie, vlasy, tuk apod.

  Rasin 750 g – alkalický granulovaný 
     uvolňovač odpadů zanesených především 
     mastnými nečistotami, nepoužívat na 
     hliníkové odpady.

  Přípravky se používají neředěné, 
     doporučujeme je používat také 
     preventivně v malém množství.

název obj. číslo cena

Savo Razant 1 l 22003 59 Kč

Stura Facile 1 l 22023 79 Kč

Rasin 750 g 22024 39 Kč

DOMESTOS

  Univerzální čisticí a dezinfekční
     prostředek.

  Neředěný se používá na toalety, 
     umyvadla, vany apod.

obj. číslo balení cena

22009 750 ml 39 Kč

22010 5 l 220 Kč

SAVO

  Přípravek určený k mytí WC mís 
     a sociálních zařízení.

  Odstraňuje nečistoty, rez a vodní kámen.

název obj. číslo balení cena

Savo na rez a vodní kámen 22002 750 ml 36 Kč

Savo WC 22001 750 ml 36 Kč

LARRIN NA REZ A VODNÍ KÁMEN

  Kyselý šetrný prostředek na čištění 
     sociálních zařízení.

  Vhodný na baterie, umyvadla, obklady apod.

obj. číslo balení cena

22013 500 ml s rozprašovačem 42 Kč

22014 5 l 240 Kč
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Přípravky na podlahy a velké plochy

Puron AST

  Alkalický, čisticí prostředek určený 
     pro mytí silně zašpiněných podlah 
     všeho druhu mycími stroji.

  Dobře emulguje tuky, vysoký čisticí 
     účinek na většinu typů zašpinění, 
     využitelný v průmyslu, potravinářství 
     a ve veřejných prostorách.

obj. číslo balení ředění cena

82 10 kg
1–5% roztok

299 Kč

83 40 kg 973 Kč

Základní čištění

MERIDA STRIPET

  Koncentrovaný prostředek na mytí 
     silně znečištěných podlah a ploch,    
     účinně odstraňuje starou špínu, tuky,  
     pasty a polymerové vrstvy.

  Pro strojové i ruční čištění, doporučuje 
     se před nanesením vosku Merida  
     Effectin a je nezbytný pro odstraňování  
     starých vrstev tohoto prostředku.

obj. číslo balení ředění cena

M150 1 l odstranění vosk. vrstev – 10–25% 
roztok
ostatní mytí – 5% roztok

93 Kč

MK150 10 l 860 Kč

Základní čištění

TASKI JONTEC FUTUR

  Speciální prostředek pro odstraňování 
     akrylových disperzí a voskových fi lmů.

  Pro strojové a ruční čištění.

obj. číslo balení ředění cena

VG11662 5 l 1–15% roztok 420 Kč

Základní čištění

Merida Fatex

  Koncentrovaný univerzální prostředek 
     na mytí podlah se silným znečištěním.

  Účinně odstraňuje oleje, mazací tuky 
     a kuchyňská znečištění; ruční mytí 
     a možnost použití do tlak. mycích 
     přístrojů.

obj. číslo balení ředění cena

M242 1 l silné znečištění – 5% roztok
běžné znečištění – 0,5% roztok

61 Kč

MK242 10 l 583 Kč

Pravidelné čištění a údržba

Merida Lavabin

  Koncentrovaný prostředek na běžné 
     mytí a ošetření podlah, strojové i ruční 
     čištění.

  Odstraňuje špínu, zanechává  
     příjemnou vůni a lesk.

obj. číslo balení ředění cena

M350 1 l
0,2–0,5% roztok

59 Kč

MK350 10 l 555 Kč

Pravidelné čištění a údržba

Taski Jontec Combi

  Čisticí a ošetřující prostředek na 
     bázi polymerů pro podlahy odolné vůči   
     působení vody.

  Vhodné pro ruční a strojové čištění.

  Na marmoleum a linoleum.

obj. číslo balení ředění cena

VG11687 5 l 0,5–2% roztok 432 Kč

Pravidelné čištění a údržba
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Přípravky na podlahy a velké plochy

  Odmašťovací prostředek vhodný pro 
     strojové čištění v průmyslu, garážích, 
     strojní výrobě a skladech.

  Vynikající účinky při mechanickém 
     čištění autoplachet.

obj. číslo balení ředění cena

VG11678 5 l 0,5–5% roztok 399 Kč

Pravidelné čištění a údržba
Taski Jontec Best

  Krystal na podlahy s alfa alkoholem – přípravek na 
ruční mytí podlah s obsahem alfa alkoholu, 
použitelný na všechny nesavé povrchy včetně 
plovoucích podlah, příjemně parfémován, myje bez 
šmouh, efekt lesklé podlahy.

  Krystal mýdlový čistič s včelím voskem – přípravek 
na ruční mytí podlah s obsahem včelího vosku, 
zvyšuje ochranu povrchu dřevěných a plovoucích 
podlah, PVC a linoleí.

  Krystal univerzál – přípravek na ruční mytí, vhodný 
pro každodenní úklid.

název obj. číslo ředění cena

Krystal s alfa alkoholem 750 ml 230021 1–2% roztok 25 Kč

Krystal s alfa alkoholem 5 l 230022 1–2% roztok 110 Kč

Krystal mýdlový čistič 750 ml 230023 1–2% roztok 26 Kč

Krystal mýdlový čistič 5 l 230024 1–2% roztok 147 Kč

Krystal univerzál ANTB 750 ml 230025 1–2% roztok 21 Kč

Krystal univerzál ANTB 5 l 230026 1–2% roztok 86 Kč

Pravidelné čištění a údržba

Savo Glanc universal profi 

  Kapalný koncentrát k mytí ploch 
     a povrchů, bez chlóru, ruční mytí.

  Vhodný  na ruční mytí podlah a ploch
     odolných vůči vodě (PVC, plasty,
     mramor, keramika, sklo apod.).

obj. číslo balení ředění cena

230003 5 kg běžný úklid – 0,6% roztok
silné znečištění – 1% roztok

115 Kč

230004 10 kg 194 Kč

Savo Glanc u
Pravidelné čištění a údržba

Milit

  Milit CFU – přípravek na ruční mytí podlah
     se  zvýšeným obsahem aktivních látek, 
     použitelný na všechny vodou omyvatelné 
     povrchy (PVC, linoleum, dlažba), příjemně 
     parfémován.

  Milit Universal – přípravek na ruční 
     mytí vodostálých podlah a  všech vodou 
     omyvatelných povrchů, příjemně parfémován.

název obj. číslo ředění cena

Milit CFU 1 l 23017 1–2% roztok 24 Kč

Milit CFU 5 l 23018 1–2% roztok 79 Kč

Milit 
Universal 
1 l

23019 1–2% roztok 21 Kč

Milit 
Universal 
5 l

23020 1–2% roztok 59 Kč

Pravidelné čištění a údržba

BEL univerzal

  Prostředek na ruční mytí podlah a vodě
     odolných ploch, parfémován.

obj. číslo balení ředění cena

230002 500 ml 1–2% roztok 11 Kč

230005 1 l 1–2% roztok 15 Kč

230006 5 l 1–2% roztok 56 Kč

Krystal

Pravidelné čištění a údržba
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Přípravky na podlahy a velké plochy

AJAX Floral Fiesta

obj. číslo balení ředění cena

230027 1 l 0,5–1% roztok 42 Kč

CIF BRILLIANCE

  Přípravek na ruční mytí  
     podlah a vodě odolných 
     ploch, příjemná parfemace 
     (tři druhy vůně), vytírání bez 
     šmouh s vysokým leskem.

AKTIVIT univerzální čistič

Savo Universal 

název obj. číslo ředění cena

Cif Brilliance Flower Cocktail 1 l
(fi alový) 230008 0,5–1% roztok 42 Kč

Cif Brilliance Ocean 1 l (modrý) 230009 0,5–1% roztok 42 Kč

Cif Brilliance Lemon 1 l 
(zelenožlutý) 230010 0,5–1% roztok 42 Kč

  Přípravek na ruční mytí 
     podlah a vodě odolných 
     ploch, příjemná parfemace 
     (dva druhy vůně), vytírání 
     bez šmouh, dobrý poměr
     mezi cenou a kvalitou. 

název obj. číslo balení ředění cena

Modrý záliv 230011 1 l 0,5–1% roztok 29 Kč

Modrý záliv 230012 5 l 0,5–1% roztok 130 Kč

Vodní květ 230013 1 l 0,5–1% roztok 29 Kč

Vodní květ 230014 5 l 0,5–1% roztok 130 Kč

  Přípravek na ruční mytí podlah a vodě
     odolných ploch, příjemná parfemace (více 
     druhů vůní), vytírání bez šmouh s vysokým 
     leskem. 

  Přípravek na ruční mytí podlah a vodě 
odolných ploch, příjemná parfemace bez 
chlóru (dva druhy vůně), vytírání bez šmouh 
s vysokým leskem.

název obj. číslo ředění cena

Savo uni 
Lemongrass 
750 ml

230028 0,5–1,5% roztok 40 Kč

Savo uni 
Magnolia 
750 ml

230029 0,5–1,5% roztok 40 Kč

Merida Effectin

obj. číslo balení cena

M330 1 l 147 Kč

MK330 10 l 1346 Kč

Vosky a polymery

  Prostředek na leštění podlah, doporučuje se
     mimo jiné pro gumolitové a linoleové krytiny, 
     dlaždice, PVC, lastriko a plovoucí podlahy. 

  Vyrobený na polymerové bázi, nanesená 
     vrstva je odolná otěru, ochraňuje povrch 
     podlah a vyznačuje se dlouhou životností.

  Charakterizuje se kovovým leskem, snižuje 
     zachytávání prachu a špíny a zabraňuje 
     klouzání.

  Používá se neředěný.

Bistrol

obj. číslo balení cena

230015 500 l 36 Kč

230016 5 l 249 Kč

  Samoleštící vosková emulze.

  Přípravek k leštění a konzervaci nesavých
     podlah (lino, PVC).

 
 
 
 

Pravidelné čištění a údržba

Pravidelné čištění a údržba

Pravidelné čištění a údržba

Pravidelné čištění a údržba

Vosky a polymery
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Přípravky pro kuchyně a potravinářská zařízení

  Silně alkalický, pěnivý prostředek 
     určený pro mytí udíren, pečicích 
     zařízení a silně zamaštěných podlah.

  Ruční a hlavně strojové mytí pěnovacím
     zařízením, dezinfekční účinky, teplota
     roztoku zvyšuje účinnost (optimální 
     50–60 °C).

obj. číslo balení ředění cena

92 13 kg 1–10% roztok 404 Kč

PUREX K

  Alkalický prostředek pro mytí připálenin 
     z konvektomatů, fritéz, grilů, pečicích 
     trub a dalšího nerezového zařízení
     postřikem.

  Nelze použít na fritézy z hliníkových slitin; 
     neředí se.

obj. číslo balení cena

48 10 kg 250 Kč

50 750 ml s rozprašovačem 39 Kč

Puron KD

  Kyselý mycí a čisticí přípravek 
     s dezinfekčními účinky.

  Odstraňuje minerální soli, vodní kámen a rez.

  Vhodný pro mytí v potravinářských výrobách 
     i sociálních zařízeních.

  Používá se pro běžné a tlakové mytí 
     v kombinaci s alkalickými přípravky.

obj. číslo balení ředění cena

90 13 kg 2–10% roztok 579 Kč

DRANA

  Čisticí přípravek na odstranění 
     připálených tuků a pokrmů.

obj. číslo balení cena

240018 500 ml 45 Kč

PURON DA

obj. číslo balení ředění cena

84 10 kg 2–10% roztok 407 Kč

  Alkalický mycí prostředek s obsahem 
     aktivního chlóru.

  Určený pro mytí a dezinfekci v potravinářských
     zařízeních.

  Účinně odstraňuje mastnotu a zároveň 
     dezinfi kuje.

  Používá se pro běžné a tlakové mytí. 

Puron KD

PURON DA

PURON RA
Mytí připálenin a mastné špíny

Mytí připálenin

Mytí silně znečištěných a mastných podlah 
s dezinfekcí

Mytí silně znečištěných a mastných podlah 
s dezinfekcí

JAR ORIGINÁL obj. číslo balení ředění cena

240050 1 l
0,3 - 0,5% roztok

36 Kč

240051 5 l 185 Kč

  Přípravek na odstraňování silného 
     mastného znečištění. 

  Na všechny vodou omyvatelné povrchy
     (podlahy, stěny, prac. plochy).
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Přípravky pro kuchyně a potravinářská zařízení

PUREX AMS a PUREX O

obj. číslo balení dávkování cena

43 13 kg 1–5 g / l vody 409 Kč

52 10 kg 1–3 g / l vody 321 Kč

Purex AMS

  Alkalický prostředek určený pro myčky 
     nádobí, s dávkováním tekutého 
     prostředku pro mytí.
     Vysoká účinnost i při silném znečištění
     na nerezové, plastové a keramické 
     nádobí, omezené použití pro mytí skla
     a hliníku.

Purex O

  Kyselý, tekutý, oplachovací a lešticí 
     detergent, určený pro myčky, které 
     umožňují dávkování tekutého
     oplachovacího prostředku.

TOPMATIC a SOMAT

název obj. číslo balení dávkování cena

Topmatic universal 901406 12 kg
1–5 g / l vody

1350 Kč

Topmatic universal 901407 25 kg 2690 Kč

Somat Spezial 901618 10 kg
2 g / l vody

1290 Kč

Somat S 901614 10 kg 1590 Kč

Topmatic universal

  Vysoce účinný tekutý přípravek pro 
     průmyslové myčky nádobí.

  Není vhodný k mytí nádobí z hliníku 
     a barevných kovů.

SOMAT

  Oplachové přípravky pro průmyslové 
     myčky nádobí.

  Spezial – Neutrální oplachový prostředek 
     účinný v měkkých a středně tvrdých 
     vodách.

  S – kyselý oplachový prostředek účinný 
     v tvrdých vodách. 

název obj. číslo balení cena

Sůl granulovaná 2–5 mm 240048 25 kg 410 Kč

Sůl tablety 240050 25 kg 410 Kč

Regenerační sůl do změkčovačů vody

Strojní mytí nádobí

Strojní mytí nádobí

JEL

  Saponátový, univerzální prostředek 
     na mytí nádobí, skla, porcelánu 
     a všech omyvatelných ploch.

obj. číslo balení ředění cena

10 970 ml

nádobí – 0,3% roztok
ostatní – 0,5% roztok

27 Kč

21 5 kg 100 Kč

12 10 kg 210 Kč

13 40 kg 587 Kč

JELJEL

KRYSTAL NA NÁDOBÍ

FOX na nádobí

  Prostředek na ruční mytí nádobí s parfemací.

obj. číslo balení ředění cena

240019 500 ml

1% roztok

11 Kč

240020 1 l 15 Kč

240021 5 l 53 Kč

240022 10 l 105 Kč

název obj. číslo balení ředění cena

Krystal nádobí 
aktivní ocet 240023 750 ml

0,3–0,5% 
roztok

23 Kč

Krystal nádobí 
aktivní ocet 240024 5 l 105 Kč

Krystal balzám na 
nádobí 240025 750 ml 27 Kč

Krystal balzám na 
nádobí 240049 5 l 145 Kč

  Krystal na nádobí aktivní ocet – 
koncentrovaný přípravek na ruční mytí 
nádobí s vůní citrusů, obsahuje aktivní ocet.

  Krystal balzám na nádobí – koncentrovaný 
přípravek na ruční mytí nádobí s vysokou 
pěnivostí a dobrým mycím účinkem. 
Obsahuje aktivní látky k ochraně pokožky 
z Aloe vera.
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Přípravky pro kuchyně a potravinářská zařízení

LUCIA Extra, LUCIA Extra antibakteriál

  Koncentrovaný, vysoce účinný přípravek 
     na mytí nádobí.

  Vysoká odmašťovací schopnost, parfémován.

  Lucia Extra antibakteriál – s antibakteriální
     přísadou.

název obj. číslo balení ředění cena

Lucia Extra 240026 1 l

0,3–0,5% 
roztok

29 Kč

Lucia Extra 240027 5 l 117 Kč

Lucia Extra 240028 10 l 225 Kč

Lucia Ex. Antibac. 240029 1 l 40 Kč

Lucia Ex. Antibac. 240030 5 l 182 Kč

  Prostředek s vysokou účinností, šetrný
     k čištěným povrchům.

REAL

  Jemný tekutý písek pro všechny 
     povrchy odolné vodě.

obj. číslo balení cena

240015 600 g 24 Kč

240048 10 kg 325 Kč

název obj. číslo balení cena

Cif Cream UL8359771 500 ml  43 Kč

Cif Cream VG10034 2 l 126 Kč

Cif Lemon Cream UL8359749 500 ml 45 Kč

Cif Lemon Cream VG10039 2 l 140 Kč

CIF jemný tekutý písek

LUCIA

  Čisticí písek na keramiku, smalt, UH a sklo.

název obj. číslo balení cena

Lucia tekutý 
písek 240031 600 g 21 Kč

Lucia tekutý 
písek 240032 6,3 kg 170 Kč

Lucia sypký 
písek 240033 500 g 16 Kč

SUMA Inox Classic D7

  Prostředek pro ošetřování povrchů 
     z nerezové oceli, např. výčepních 
     pultů, polic, lednic, myček atd.

  Používá se neředěný, na předem 
     vyčištěný povrch.

  Nepoužívat na povrchy, které přicházejí 
     do přímého styku s potravinami.

obj. číslo balení cena

VG11884 750 ml 119 Kč

AKTIVIT na nerez obj. číslo balení cena

240034 500 ml 47 Kč

  Prostředek pro ošetřování povrchů 
     z nerezové oceli, např. výčepních 
     pultů, polic, lednic, myček atd.

  Používá se neředěný, na předem 
     vyčištěný povrch.

  Nepoužívat na povrchy, které přicházejí 
     do přímého styku s potravinami.
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Přípravky na praní prádla

  Obzor PRO 9 kg – profesionální prací 
prostředek určený pro namáčení, 
předpírku, hlavní praní a vyvářku 
bílého a stálobarevného prádla.

  Obzor PRO Whitening 14 kg – 
profesionální prací prostředek s bio-
aktivním bělicím účinkem, je určen pro 
všechny druhy praček a všechny druhy 
prádla s výjimkou vlny a hedvábí.

název obj. číslo dávkování  cena

Obzor PRO 9 kg 280003 38 g 369 Kč

Obzor PRO Whitening 14 kg 280099 42 g 490 Kč

dávkování je uvedeno v g na 1 kg suchého prádla při střední tvrdosti vody

Bioobzor PRO

  Profesionální bio–aktivní prací 
prostředek s vysokou odmašťovací 
schopností a zvýšeným bělicím 
účinkem, určený pro namáčení, 
předpírku, hlavní praní a vyvářku 
bílého a stálobarevného prádla.

Biobeta   Biobeta PRO 14 kg – profesionální, 
vysoce účinný enzymatický prací 
prostředek, určený pro praní, namáčení 
a předpírku bavlněných, lněných 
a směsných tkanin. Dokonale odstraňuje 
nečistoty bílkovinného charakteru, 
především krve, potu, zbytky jídel 
a nápojů.

  Biobeta Automat Compact 9 kg – 
univerzální účinný  prací prostředek, 
určený pro všechny druhy prádla mimo 
vlnu a hedvábí, odstraňuje nečistoty 
bílkovinného charakteru, především krve, 
potu, zbytky jídel a nápojů.

TORSAN
  Torsan Green Power Automat – 

univerzální prací prášek určený pro 
všechny druhy praček a prádla mimo 
vlnu a hedvábí.

  Torsan Green Power gel – univerzální 
tekutý prací prostředek s vysokou 
účinností praní již od teploty 30 °C, 
vysoký obsah enzymů zaručuje 
odstranění bílkovinného znečištění, 
zbytků jídla, čaje, kávy apod.

Aviváž Obzor

Obzor

Škrob Obzor

název obj. číslo dávkování  cena

Bioobzor Pro 14 kg 280014 42 g 500 Kč

dávkování je uvedeno v g na 1 kg suchého prádla při střední tvrdosti vody

název obj. číslo dávkování  cena

Biobeta PRO 14 kg 280006 42 g 399 Kč

Biobeta Automat Compact 9 kg 280013 45 g 275 Kč

dávkování je uvedeno v g na 1 kg suchého prádla při střední tvrdosti vody

název obj. číslo dávkování  cena

Torsan Green Power Automat 600 g 280049 38 g 24 Kč

Torsan Green Power Automat 4 kg 280009 38 g 109 Kč

Torsan Green Power Automat 12 kg 280035 38 g 269 Kč

Torsan Green Power gel 1,5 l 280034 20 ml 66 Kč

dávkování je uvedeno v g na 1 kg suchého prádla při střední tvrdosti vody

název obj. číslo dávkování  cena

Aviváž Obzor 1 l 280001 30–60 ml 24 Kč

Aviváž Obzor 5 l – bílá 280065 30–60 ml 95 Kč

dávkování je uvedeno v ml na 4 kg prádla, dle intenzity změkčení

název obj. číslo dávkování  cena

Škrob Obzor 1 l 280051 100–150 ml 29 Kč

Aviváž Obzor 5 l – bílá 280071 100–150 ml 125 Kč

dávkování je uvedeno v ml škrobu na 5 l vody
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Přípravky na okna a skleněné plochy

  Prostředek na mytí skleněných ploch, 
     oken a zrcadel, které nepřicházejí do 
     styku s potravinami.

  Účinně odstraňuje špínu, prach a mastnotu;
     nezanechává šmouhy ani skvrny.

obj. číslo balení ředění cena

M175 1 l
1–5% roztok

45 Kč

MK175 10 l 426 Kč

KARIN čistič skel obj. číslo balení cena

250001 1 l 22 Kč

YPLON

  Alkoholový čistič oken a skleněných ploch.

  Aplikační láhev s rozprašovačem.

obj. číslo balení cena

250007 1 l 35 Kč

CLIN

SATUR

Iron

  Alkoholový čistič oken a skleněných ploch.

obj. číslo balení cena

250013 0,5 l 13,70 Kč

  Alkoholový čistič oken a skleněných ploch.

  Aplikační láhev s rozprašovačem.

  Přípravky na mytí oken a skleněných ploch.

název obj. číslo balení cena

Clin na okna a rámy 250002 0,75 l 39 Kč

Clin uni. pistole 250003 0,5 l 39 Kč

  Přípravky na mytí oken a skleněných ploch.

  Satur Blesk – přípravky s vysokou účinností.

název obj. číslo balení cena

Satur na okna 250004 0,5 l 11 Kč

Satur na okna s rozprašovačem 250005 0,5 l 18 Kč

Satur na okna 250006 5 l 64 Kč

Satur Blesk s rozprašovačem 250008 0,5 l 27 Kč

Satur Blesk 250009 1 l 29 Kč

MERIDA Vitrinex
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Přípravky na koberce a textil

  Prostředek pro hloubkové čištění 
     koberců pomocí extraktorů. 
     Určen pro strojní mytí.

obj. číslo balení ředění cena

260004 10 l 0,5% roztok 319 Kč

TASKI Tapi Extract

  Prostředek pro hloubkové čištění 
     koberců a čalounění mokrou cestou, 
     pomocí extraktorů. 
     Neutralizuje nepříjemné pachy, lze jej 
     použít i na vlněné koberce.
     Určen pro strojní mytí.

obj. číslo balení ředění cena

VG11732 5 l 5–10% roztok 487 Kč

TAPI Spotex 2

  Čisticí prostředek na koberce ve 
     spreji pro lokální čištění nečistot 
     rozpustných ve vodě.

  Ruční mytí, neředí se.

obj. číslo balení cena

VG11737 0,75 l 307 Kč

TAPI Spotex 1

  Čisticí prostředek na koberce ve 
     spreji pro lokální čištění nečistot
     rozpustných v rozpouštědlech.

  Ruční mytí, neředí se.

obj. číslo balení cena

VG11736 0,5 l 210 Kč

Tapi Gum obj. číslo balení cena

VG11733 0,5 l 212 Kč

  Čisticí prostředek ve spreji pro 
     odstraňování žvýkaček z koberců.

  Ruční mytí, neředí se.

PUREX T

Larrin Koralan

  Přípravky pro ruční a strojové čištění 
     koberců a čalouněného nábytku.

  Ruční čištění – aktivní pěna.

  Strojní čištění – nepěnivý přípravek pro
     extrakční mytí.

název obj. číslo balení cena

Ruční pěna 260001 0,5 l 38 Kč

Strojní mytí 260002 0,5 l 38 Kč

Strojní mytí 260003 5 l 229 Kč
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Přípravky na nábytek a dřevo

  Červená politura na nábytek.

Diava obj. číslo balení cena

270009 200 ml 27 Kč

270010 500 ml 45 Kč

Merida Furnix obj. číslo balení ředění cena

M245 1 l
0,4–0,7% roztok

72 Kč

MK245 10 l 676 Kč

Pronto krém

  Prostředek na mytí matného i lesklého 
     nábytku.

  Dokonale odstraňuje špínu z lakovaných 
     i emailových povrchů.

název obj. číslo balení cena

Pronto krém 270005 250 ml 58 Kč

Pronto mýdlový čistič 270001 750 ml 58 Kč

Pronto aerosol multifunkční 270003 250 ml 58 Kč

Pronto aerosol multifunkční 270004 400 ml 76 Kč

Pronto aerosol classic 270002 250 ml 58 Kč

Pronto aerosol classic 270007 400 ml 76 Kč

  Pronto krém – prostředek na leštění 
     dřevěných podlah a  nábytku.

  Pronto mýdlový čistič – čisticí přípravek na 
     laminátové a dřevěné podlahy.

  Pronto aerosol multifunkční – sprejový 
     přípravek proti prachu z různých povrchů.

  Pronto aerosol classic – sprejový přípravek 
     proti prachu na dřevěné povrchy.

  Aktivit mýdlový čistič – přípravek na čištění 
     nábytku a dřeva.

  Aktivit čistič podlah – přípravek na
     laminátové a dřevěné podlahy.

název obj. číslo balení cena

Aktivit mýdlový čistič 270006 1 l 52 Kč

Aktivit čistič podlah 270008 1 l 52 Kč

Aktivit
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Úklidové vozíky

ROLL – Mop 3LLL – Mop 3L

ROLL – Mop 4OLL  Mop 4L

ROLL – Mop plast

ROLL – Mop 9Mop 9Mop 9

  Vozík o objemu 17 l na otáčivých kolečkách.

  Se ždímačem na mopy.

obj. číslo cena

MO9 1090 Kč

  Konstrukce vozíku vyrobená z plastu, 
     na otáčivých kolečkách.

  Dvě vědra o objemu 25 l.

  Ždímač na mopy; rukojeť vyrobená z hliníku.

obj. číslo cena

MO3P 2090 Kč

  Chromovaná konstrukce na otáčivých 
     kolečkách.

  Vědro o objemu 20 l.

  Ždímač na mopy, kovový košík.

obj. číslo cena

MO2 1890 Kč

obj. číslo cena

MO3 2200 Kč

obj. číslo cena

MO4 5200 Kč

  Chromovaná konstrukce na otáčivých 
     kolečkách.

  Dvě vědra o objemu 20 l.

  Ždímač na mopy, kovový košík.

  Chromovaná konstrukce na otáčivých 
     kolečkách.

  Dvě vědra o objemu 13 l a dvě vědra 
     o objemu 20 l.

  Ždímač na mopy, kovový košík, úchyt na pytel.

Kamzík
obj. číslo cena

31001 4250 Kč

  Chromovaná konstrukce na otáčivých kolečkách.

  Pomocí větších koleček se snáze překonávají 
     výškové překážky, např. schody do mezipatra apod.

  Dvě vědra o objemu 17 l, úchyt na 70l pytel 
     na odpad, ždímač, odkladová miska.

ROLL – Mop 2

d b ří l š é b
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obj. číslo rozměr cena

TR2A 40 x 11 cm 490 Kč

TR3A 50 x 13 cm 580 Kč

Držák plochého mopu – kapsa
obj. číslo rozměr cena

TR4A 40 x 11 cm 380 Kč

TR5A 50 x 13 cm 410 Kč

Plochý mop – úchyt kapsa
obj. číslo šíře cena

M10BRK 40 cm 79 Kč

M20BRK 50 cm 89 Kč

Třásňový mop a držák

držák třásňového mopu cena

obj. číslo TR1A 86 Kč

třásňový mop
cena

obj. číslo hmotnost

MO11 350 g 92 Kč

MO12 450 g 99 Kč

  Držák s úchytem mopu do klipsů, typ jazyk.

  Držáky jsou vyrobeny s vysoce odolného 
     plastu.

  V nabídce ve dvou velikostech.

  Držák s úchytem mopu – typ kapsa.

  Držáky jsou vyrobeny s vysoce odolného 
     plastu.

  V nabídce ve dvou velikostech.

  Nabízen ve dvou velikostech.

  Vyrobeno z bavlny (65 %) a polyesteru (35 %).

  Možnost bezdotykového upínání 
     do držáku (dezinfekce).

Plochý mop – úchyt jazyk
obj. číslo šíře cena

M300BRK 40 cm 88 Kč

M310BRK 50 cm 98 Kč

  Nabízen ve dvou velikostech.

  Vyrobeno z bavlny (65 %) a polyesteru (35 %).

  V úchytu (jazyku) jsou dva otvory pro lepší 
uchycení mopu v držáku.

  Držáky jsou vyrobeny z vysoce odolného
     plastu.

  Třásňový mop nabízen ve dvou velikostech 
     (hmotnostech).

  Vyrobeno z bavlny (65 %) a polyesteru (35 %).

Mopy, pady, držáky, stěrky a násady

Držák plochého mopu – jazyk

Plochý mop – mikrovlákno

obj. číslo šíře cena

MMJ40 40 cm 110 Kč

MMJ50 50 cm 149 Kč

Mop plochý, mikrovlákno, úchyt jazyk 

Mop plochý, mikrovlákno, úchyt kapsa

obj. číslo šíře cena

MMK40 40 cm 99 Kč

MMK50 50 cm 130 Kč

  Dodáváno ve dvou velikostech 
(40 nebo 50 cm) a dvojím provedení 
úchytu (jazyk nebo kapsa).

  Vyrobeno z mikropříze, 100% polyester.
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Držák plochého mopu – pro suché stírání
název obj. číslo rozměr cena

držák 32001 60 cm 210 Kč

držák 32002 80 cm 468 Kč

mop M100B 60 cm 144 Kč

mop M200B 80 cm 212 Kč

Držák a konstrukce nůžkového mopu – pro suché stírání

Pady a držáky padů
název obj. 

číslo rozměr barva cena

držák ručního 
padu 32003 20 x 10 cm modrá 89 Kč

držák padu 
s kloubem 32004 20 x 10 cm modrá 105 Kč

aluminiová tyč MH14 140 cm stříbrná 89 Kč

ruční pad 32005 22 x 11,5 x 2 cm černá, hnědá, 
zelená, modrá, bílá 34 Kč

kruhový pad 3200X průměr 152 – 610 mm černá, hnědá, 
zelená, modrá, bílá

od 
130 Kč

Stěrky na vodu
obj. číslo šíře  cm cena

SW1 45 135 Kč

SW2 75 215 Kč

SW11 aluminiová tyč na stěrky 124 Kč

Aluminiová tyč
určení obj. číslo cena

držáky mopů TR11  89 Kč

držáky mopů a padů MH14 89 Kč

  Pouze pro suché stírání.

  V nabídce ve dvou velikostech.

  Pouze pro suché stírání.

  Vhodný pro velké plochy (tělocvičny, sport. 
     haly), pracovní záběr až 140 cm.

  Mopy v nabídce po jednom páru.

  TR11 – násada na držáky plochých 
     i třásňových mopů: TR1A; TR2A; TR3A; 
     TR4A; TR5A.

  MH14 – násada na držáky padů a mopů pro 
     suché stírání.

  Pro odstranění hrubých nečistot, fi lmů 
     a vosků; bílé pady jsou vhodné k leštění.

  Malé pady určeny pro ruční držáky.

  Kruhové pady se používají 
     v jednokotoučových a podlahových mycích 
     strojích, v nabídce patnáct průměrů od 152 
     do 610 mm.

  Vhodné ke stírání vody ze všech hladkých 
     povrchů.

  Použití měkké gumy zabezpečuje dokonalé 
     setření podlahy. 

  V nabídce ve dvou velikostech.

  Možnost nabídky stěrky se speciální gumou 
     pro stírání olejů.

Mopy, pady, držáky, stěrky a násady

určení obj. číslo cena

držák s konstrukcí 32003 1215 Kč

ploché mopy M300B 413 Kč
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název obj. číslo šíře cm materiál cena

ErgoTec EH25 25 plast 82 Kč

ErgoTec EH35 35 plast 85 Kč

ErgoTec EH45 45 plast 93 Kč

Návleky rozmýváku
obj. číslo šíře cm cena

WS25 25 105 Kč

WS35 35 112 Kč

WS45 45 129 Kč

Držák stěrky ErgoTec
název obj. číslo šíře cm cena

Držák stěrky komplet NE25 25 195 Kč

Držák stěrky komplet NE35 35 205 Kč

Držák stěrky komplet NE45 45 230 Kč

Náhradní gumy do stěrky RR99 105 109 Kč

Škrabka na okna
název obj. číslo cena

Škrabka SH00  205 Kč

Výměnné břity (10 ks) RB10 154 Kč

zmývákuNávlekee y rorozzmzmmzmývýý ákuuuu

k stěrky ErgoTe

  Držák pro návlek s rukojetí.

  Rukojeť lze nasadit na teleskopické tyče.

  Pro rozmýváky ErgoTec.

  Kovový držák stěrky s plastickou
     tvarovanou rukojetí.

  Rukojeť lze nasadit na teleskopické tyče.

  Stěrky s měkkou gumou, náhradní měkké 
     gumy do stěrky.

  Plastová tvarovaná rukojeť, lze nasadit 
     na teleskopické tyče.

  10 cm délka břitu, snadná výměna břitu.

Teleskopické tyče
obj. číslo délka cena

EP26 2 x 2 m 540 Kč

EP36 3 x 2 m 945 Kč

EP37 3 x 3 m 1200 Kč

EP25 2 x 1 m 460 Kč

EP24 2 x 1,5 m 490 Kč
  Vyrobeny z aluminia, výsuvné, koncovka

     opatřena závitem.

  Max. délka až 9 m.

Rozmýváky, stěrky, návleky, teleskopické tyče a ostatní pomůcky na mytí oken

Rozmýváky
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Smetáky, košťata a kartáče

název obr. obj. číslo vlákno rozměr mm násada cena

Smeták lakovaný dřevěný 1 34001 PET 290 x 53 závit 68 Kč

Smeták nelak. dřevěný 2 34002 PET 290 x 53 bez závitu 55 Kč

Smeták plastový 3 34003 PET 280 x 48 závit 36 Kč

Smeták dřevěný 4 34006 PET+PP 600 x 60 kov. úchyt 109 Kč

Smeták dřevěný 4 34007 PET+PP 800 x 60 kov. úchyt 140 Kč

Košťata s holí a bez hole název obr. obj. číslo vlákno rozměr mm poznámka cena

Koště zatlouk. s holí 120 cm 1 34008 PET vlnitý 50 x 240 bez závitu 65 Kč

Koště průmyslové s holí 
120 cm 2 34010 PET vlnitý 50 x 240 závit 80 Kč

Čirokové koště 3 34012 čirok 85 Kč

Silniční kartáče (košťata) název obr. obj. číslo materiál vlákno rozměr mm cena

Kartáč silniční 30 cm 
s holí 140 cm 1 34015 dřevo PES 300 x 70 99 Kč

Kartáč silniční 35 cm 
s holí 140 cm 2 34017 dřevo PES 350 x 70 147 Kč

Násady a hole název obr. obj. číslo délka hole cena

Hůl dřevěná 1 34018 120 cm 27 Kč

Hůl dřevěná 1 34019 140 cm 36 Kč

Hůl dřevěná 1 34020 160 cm 43 Kč

Hůl dřevěná potahovaná 2 34021 120 cm 29 Kč

Hůl dřevěná potahovaná 2 34022 160 cm 49 Kč

Hůl kovová se závitem 3 34023 120 cm 16 Kč

Hůl kovová se závitem 3 34024 130 cm 18 Kč

Smetáčky a lopatky název obr. obj. číslo vlákno rozměr mm cena

Smetáček nelak. dřevěný 1 34026 PET 40 x 285 32 Kč

Smetáček plastový 2 34027 PET 40 x 350 25 Kč

Lopatka kovová Lady 3 34028 235 x 380 62 Kč

Lopatka plastová 4 34029 205 x 310 19 Kč

Lopatka kovová malá 5 34031 110 x 385 44 Kč

Souprava plast s lištou 6 34033 PET 200 x 300 33 Kč

název obr. obj. číslo vlákno rozměr mm cena

Kartáč dřevěný ruční 1 34035 PP – vlnitý 180 x 61 24 Kč

Kartáč plastový ruční 2 34036 PP – vlnitý 200 x 52 26 Kč

Kartáč podlahový na 
hůl – plast 3 34037 PP – vlnitý 225 x 62 33 Kč

Kartáč podlahový na 
hůl – dřevo 4 34038 PP – vlnitý 220 x 65 33 Kč

Podlahové kartáče, rýžáky

Košťata s holí a bez hole

Silniční kartáče (košťata)

Smetáčky a lopatkyl

1

2

3

4

1

2

3

1

2

1

2

3

1 2

3 4 5

6

1 2 3 4

Smetáky na hůl
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obj. číslo obr. název cena

41001 1 Hadr tkaný Vafl o 60 x 60 cm  19 Kč

41002 2 Hadr tkaný Venda 60 x 60 cm 20 Kč

41003 3 Hadr tkaný Blanka 60 x 60 cm 18 Kč

41012 2 Hadr tkaný Venda 60 x 90 cm 28 Kč

41007 4 Hadr Petr oranž. 50 x 60 cm 11 Kč

41016 4 Hadr Petr oranž. 60 x 70 cm 14 Kč

41017 5 Hadr netkaný 52 x 60 cm 9 Kč

41018 5 Hadr netkaný 52 x 70 cm 10 Kč

41019 5 Hadr netkaný 52 x 90 cm 14 Kč

obj. číslo obr. název cena

41004 1 Prachovka Vamka 32 x 37 cm 10 Kč

41005 2 Prachovka Bobina 42 x 40cm 7,50 Kč

41006 3 Univerzální utěrka 38 x 34 cm 3,50 Kč

41013 4 Mikroutěrka švédská 40 x 40 cm 16 Kč

41022 5 Arconel žínka 11 Kč

41023 6 Houbová utěrka 15 x 18 cm 4,50 Kč

obj. číslo obr. balení  ks cena

41008 1 Drátěnka plast 3 ks 12 Kč

41009 2 Drátěnka ocel. 30g 9 Kč

41020 3 Drátěnka ocel. 40g max. 13 Kč

41021 4 Drátěnka nerez 2 ks 14 Kč

obj. číslo obr. balení  ks cena

41010 1 3 12 Kč

41011 2 10 12 Kč

41014 3 1 4,50 Kč

Prachovky a univerzální utěrky

Drátěnky

Mycí houby

1
2

3

2

31

1 2

  Z netkaných a tkaných textilií.

  Vyrobeno z plastu a oceli.

  Jedna strana s tvrdým povrchem 
     na mytí připálenin.

  V nabídce tři velikosti.

4

4

11
22

33
4444444444

4

ky

4

  Je
     na  

5

Mycí hadry

5
6

1

2 34

Hadry, prachovky, drátěnky a mycí houby

3
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Odpadkové koše

Drátěný koš na použité papírové ručníky
obj. číslo materiál rozměry Š x V x H objem cena

B2A Al pruty 34 x 54 x 26 cm 47 l 239 Kč

B2B Nerez pruty 34 x 54 x 26 cm 47 l 1070 Kč

Koše na odpadky plastové
obj. číslo barva rozměry V x Průměr objem cena

B6A bílá 28 x 20,5 cm 6 l 223 Kč

B6B bílá 36 x 27,5 cm 15 l 290 Kč

p y p

  Vyroben z aluminiových prutů potažených 
     bílým PVC nebo z prutů z nerezové oceli.

  Koš z nerezových prutů je vybaven úchyty
     umožňujícími jeho připevnění na stěnu.

  Doporučené použití jednorázových sáčků 
     na odpadky.

  Víko otevíráno pomocí nožního pedálu.

  V nabídce ve dvou velikostech.

  Vybaveny vyjímatelnou plastovou nádobou.

Koše na odpadky plastové – oválné
obj. číslo barva rozměry 

Š x V x H objem cena

B7A bílá 26 x 36 x 16 10 l 137 Kč

B7B bílá 36 x 47 x 28 25 l 209 Kč

Koše na odpadky plastové – hranaté
obj. číslo barva rozměry Š x V x H objem cena

B8A bílá 21 x 37 x 20 cm 9 l 112 Kč

B8B bílá 25 x 46 x 24 cm 15 l 167 Kč

B8C bílá 30 x 55 x 28 cm 25 l 214 Kč

B8D bílá 38,5 x 63,5 x 33,5 cm 50 l 352 Kč

  Výkyvné víko.

  V nabídce ve dvou velikostech.

  Možnost použití jednorázových sáčků 
     na odpadky.

  Výkyvné víko.

  V nabídce ve čtyřech velikostech.

  Možnost použití jednorázových sáčků 
     na odpadky.

Plastové popelnice na odpad
obj. číslo objem rozměry Š x V x H cena

B52A 120 l 48 x 93 x 55 cm 950 Kč

B52B 240 l 58 x 107 x 73 cm 1290 Kč

  Vybaveny držáky a kolečky usnadňujícími 
     manipulaci.

  V nabídce ve dvou velikostech,120 a 240 l.

  Dodávány v barvě modré, zelené, černé, žluté,  
hnědé a červené.
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Pytle a sáčky na odpad

barva rozměry 
mm

síla v 
mm

kvalita provedení počet ks 
v krt.

cena

transparentní 700 x 1100 0,04 regranulát rolo 25ks 250 2,20 Kč

černá 700 x 1100 0,04 regranulát rolo 25ks 250 2,20 Kč

modrá 700 x 1100 0,04 regranulát rolo 25ks 250 2,20 Kč

zelená 700 x 1100 0,04 regranulát rolo 25ks 250 2,90 Kč

červená 700 x 1100 0,04 regranulát rolo 25ks 250 2,90 Kč

žlutá 700 x 1100 0,04 regranulát rolo 25ks 250 2,90 Kč

barva rozměry 
mm

síla v 
mm

kvalita provedení počet ks 
v krt.

cena

transparentní 700 x 1100 0,02 regranulát rolo 50ks 500 2,00 Kč

černá 700 x 1100 0,02 regranulát rolo 50ks 500 2,00 Kč

modrá 700 x 1100 0,02 regranulát rolo 50ks 500 2,00 Kč

zelená 700 x 1100 0,02 regranulát rolo 50ks 500 2,50 Kč

červená 700 x 1100 0,02 regranulát rolo 50ks 500 2,50 Kč

žlutá 700 x 1100 0,02 regranulát rolo 50ks 500 2,50 Kč

Pytel 700x1100, síla 40mi

barva rozměry 
mm

síla v 
mm

kvalita provedení počet ks 
v krt.

cena

transparentní 700 x 1100 0,06 regranulát rolo 20ks 200 3,50 Kč

černá 700 x 1100 0,06 regranulát rolo 20ks 200 3,50 Kč

modrá 700 x 1100 0,06 regranulát rolo 20ks 200 3,50 Kč

zelená 700 x 1100 0,06 regranulát rolo 20ks 200 3,80 Kč

červená 700 x 1100 0,06 regranulát rolo 20ks 200 3,80 Kč

žlutá 700 x 1100 0,06 regranulát rolo 20ks 200 3,80 Kč

Pytel 700x1100, síla 60mi

barva rozměry 
mm

síla v 
mm

kvalita provedení počet ks 
v krt.

cena

transparentní 700 x 1100 0,08 regranulát rolo 15ks 150 3,90 Kč

černá 700 x 1100 0,08 regranulát rolo 15ks 150 3,90 Kč

modrá 700 x 1100 0,08 regranulát rolo 15ks 150 3,90 Kč

zelená 700 x 1100 0,08 regranulát rolo 15ks 150 4,50 Kč

červená 700 x 1100 0,08 regranulát rolo 15ks 150 4,50 Kč

žlutá 700 x 1100 0,08 regranulát rolo 15ks 150 4,50 Kč

Pytel 700x1100, síla 80mi

barva rozměry 
mm

síla v 
mm

kvalita provedení počet ks 
v krt.

cena

transparentní 700 x 1100 0,1 regranulát ploché 100 5,90 Kč

černá 700 x 1100 0,1 regranulát ploché 100 5,90 Kč

modrá 700 x 1100 0,1 regranulát ploché 100 5,90 Kč

zelená 700 x 1100 0,1 regranulát ploché 100 6,80 Kč

červená 700 x 1100 0,1 regranulát ploché 100 6,80 Kč

žlutá 700 x 1100 0,1 regranulát ploché 100 6,80 Kč

Pytel 700x1100, síla 100mi

barva rozměry 
mm

síla v 
mm

kvalita provedení počet ks 
v krt.

cena

transparentní 700 x 1100 0,2 regranulát ploché 25 11,40 Kč

černá 700 x 1100 0,2 regranulát ploché 25 10,80 Kč

modrá 700 x 1100 0,2 regranulát ploché 25 11,20 Kč

zelená 700 x 1100 0,2 regranulát ploché 25 12,00 Kč

červená 700 x 1100 0,2 regranulát ploché 25 12,00 Kč

Pytel 700x1100, síla 200mi

barva rozměry 
mm

síla v 
mm

kvalita provedení počet ks 
v krt.

cena

transparentní 550 x 1000 0,05 regranulát rolo 25ks 250 2,30 Kč

černá 550 x 1000 0,05 regranulát rolo 25ks 250 2,30 Kč

modrá 550 x 1000 0,05 regranulát rolo 25ks 250 2,30 Kč

zelená 550 x 1000 0,05 regranulát rolo 25ks 250 2,60 Kč

červená 550 x 1000 0,05 regranulát rolo 25ks 250 2,70 Kč

žlutá 550 x 1000 0,05 regranulát rolo 25ks 250 2,80 Kč

Pytel 550x1000, síla 50mi
barva rozměry 

mm
síla v 
mm

kvalita provedení počet ks 
v krt.

cena

černá 550 x 1000 0,08 regranulát rolo 15ks 150 3,80 Kč

modrá 550 x 1000 0,08 regranulát rolo 15ks 150 3,90 Kč

červená 550 x 1000 0,08 regranulát rolo 15ks 150 4,30 Kč

žlutá 550 x 1000 0,08 regranulát rolo 15ks 150 4,50 Kč

Pytel 550x1000, síla 80mi

barva rozměry 
mm

síla v 
mm

kvalita provedení počet ks 
v krt.

cena

modrá 1000 x 1200 0,04 regranulát rolo 150 4,00 Kč

Pytel 1000x1200, síla 40mi

barva rozměry 
mm

síla v 
mm

kvalita provedení počet ks 
v krt.

cena

černá 700 x 1100 0,15 regranulát plochý 9,20 Kč

Pytel 770x1100, síla 150mi barva rozměry 
mm

síla v 
mm

kvalita provedení počet ks 
v krt.

cena

modrá 1000 x 1200 0,08 regranulát rolo 75 9,00 Kč

zelená 1000 x 1200 0,08 regranulát rolo 75 10,00 Kč

červená 1000 x 1200 0,08 regranulát rolo 75 10,00 Kč

žlutá 1000 x 1200 0,08 regranulát rolo 75 10,00 Kč

Pytel 1000x1200, síla 80mi

barva rozměry 
mm

síla v 
mm

kvalita provedení počet ks 
v krt.

cena

modrá 700 x 1000 regranulát rolo 250 2,60 Kč

modrá 600 x 800 regranulát rolo 250 2,10 Kč

černá 600 x 800 regranulát rolo 250 2,10 Kč

Zatahovací pytle

Pytel 700x1100, síla 20mi

barva rozměry 
mm

materiál provedení počet ks 
v krt.

cena

transparent HDPE 450 x 520 primární rolo 50ks 2000 0,22 Kč

transparent HDPE S* 490 x 600 primární rolo 50ks 1000 0,30 Kč

transparent HDPE 490 x 600 primární rolo 50ks 2000 0,24 Kč

transparent HDPE 630 x 740 primární rolo 50ks 2000 0,38 Kč

černá HDPE 630 x 740 primární rolo 50ks 2000 0,38 Kč

bílá MD 630 x 850 primární rolo 40ks 360 0,60 Kč

*S – silnější materiál

Sáček HDPE (mikroten)
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Ochranné rukavice

Ochranné rukavice kombinované

Rukavice vyšetřovací jednorázové

obj. číslo balení cena

43004 1 pár 19,50 Kč

název obj. číslo provedení balení cena

Latexové 43005 bezprašné 100 ks 99 Kč

Latexové 43006 zaprášené 100 ks 85 Kč

Vinylové 43007 bezprašné 100 ks 67 Kč

Nitrilové 43008 bezprašné 100 ks 125 Kč

Mikrotenové jednorázové rukavice
obj. číslo balení cena

RK11 100 ks 13 Kč

Ochranné rukavice
název obj. číslo balení cena

Mona 43001 1 pár 11 Kč

Favorit 43009 1 pár 14 Kč

Ochranné rukaviceOchranné rukavice

Ochranné rukavice gumové
druh obj. číslo balení cena

kyselinovzdorné 43002 1 pár 44 Kč

olejiodolné 43003 1 pár 51 Kč

  Vyrobeny z fólie HDPE (mikroten).

  Vhodné pro úklid, gumové, různé barvy.

  Velikost 7 až 10.

  Zelené – odolávají kyselinám a louhům.

  Červené – olejiodolné.

  Vyrobeny ze silnější gumy s textilní vložkou.

  Vyrobeny kombinací kůže a textilu.

  Dodávány ve třech druzích: latexové, vinylové 
     a nitrilové.

  Dodávány ve 4 velikostech (S, M, L, XL).

D dá á tř
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Průmyslové role, mycí pasty

název obj. číslo rozměry Š x V x H cena

Samostatný stojan ST1N 50 x 85 x 60 cm 899 Kč

Nástěnný držák ST2N 50 x 35 x 60 cm 650 Kč

  Vyrobeny z ocelových trubek, 
     stabilní a odolné proti poškození.

  Vybaveny nožem pro snadné odtržení čistiva.

  Naše nabídka disponuje širokým sortimentem 
     papírových a textilních čistiv v rolích od spol. 
     TORK, Kimberly-Clark, Merida a Papernet. 
     Vždy vám naceníme požadovaný typ.

Merida EBUR
obj. číslo balení cena

PA40 5 kg 309 Kč

  Tekutá mycí pasta s abrazivy, odstraňuje 
     zašpinění a šetří pokožku.

  Neucpává kanalizaci; veškeré složky 
     pasty podléhají biodegradaci.

  Dávkování z dávkovače na mycí pastu D13 TOP.

obj. číslo balení cena

70 700 g 34 Kč

71 6,5 kg 220 Kč

72 13 kg 437 Kč

ARCO Industrial

  Tekuté mýdlo s abrazivem na silně
     zašpiněnou pokožku.

  Dávkování z dávkovače na mycí pastu D13.

Držáky průmyslových rolí

Dávkovač mycí pasty – TOP
objem 2 litry

náplně doporučené – Merida EBUR, Pevastar

materiál kvalitní plast ABS

rozměry Š x V x H 13,5 x 31 x 15,4 cm

barva modrá

obj. číslo D13 TOP

cena 1290 Kč
  Okénko na kontrolu množství pasty.

  Snadná údržba s pumpičkou i nálevkou na pastu.

  Uzamykatelný na klíček.

PEVASTAR mycí pasta
název obj. číslo balení cena

PEVASTAR 44011 1 l 85 Kč

  Tekutá mycí pasta s abrazivy, odstraňuje 
     nečistoty od oleje, dehtu, asfaltu, 
     šmíru a barev.

  Dávkování pomocí dávkovače mycích 
     past, obj. číslo D13 TOP.



Mycí pasty a ochranné krémy na ruce

ISOFA mycí pasta
název obj. číslo balení cena

ISOFA pasta (oranžová) PA42 500 g 15 Kč

ISOFA pasta ECO (zelená) PA43 500 g 17 Kč

INDULONA
název obj. číslo balení cena

Indulona univerzální (modrá) 44008 100 ml 31 Kč

Indulona měsíčková (oranžová) 44009 100 ml 34 Kč

Indulona dezinfekční (červená) 44010 100 ml 33 Kč

název obj. číslo balení cena

Silonda 44004 500 ml 105 Kč

dávkovací pumpička 44005 1 ks 98 Kč

SILONDA

  Pro ošetřování rukou a pokožky celého těla.

  Obsahuje včelí vosk, nezanechává mastný 
     fi lm.

  Zabraňuje vysušování pokožky.

  Možnost dávkování přímo z nádobky nebo 
     použitím pumpičky, kterou lze našroubovat 
     na víko nádoby.

BANOLA KRÉM NE RUCE
název obj. číslo balení cena

Banola s měsíčkem lékařským 44001 100 ml 12 Kč

Banola Aloe Vera (hydratační) 44006 100 ml 14 Kč

Banola s dezinfekční přísadou 44007 100 ml 14 Kč

RUTO mycí pasta
název obj. číslo balení cena

RUTO 44012 600 g 23 Kč

  Tekutá suspenze na mytí znečištěné 
     pokožky rukou.

RUTO mycí 

název obj. číslo balení cena

Isolda Oliva s čajovníkovým 
olejem 44013 100 ml 12 Kč

Isolda Heřmánek s vitamínem A 44014 100 ml 15 Kč

Isolda Včelí vosk s UV fi ltrem 44015 100 ml 14 Kč

Isolda Biotin s lactilanem 44016 100 ml 19 Kč

Isolda Lanolín s rakytníkovým olejem 440017 100 ml 19 Kč

ISOLDA KRÉM NA RUCE

  Isolda Oliva – regenerační krém

  Isolda Heřmánek – hojivý krém

  Isolda včelí vosk – hydratační krém

  Isolda Biotin – dezinfekční krém

  Isolda Lanolín – ochranný krém

  Oranžová – mycí pasta je určena k mytí 
silně znečištěných rukou.

  ECO zelená – speciální mycí pasta 
s obsahem šetrných přírodních abraziv 
a oleje se schopností rychle odstranit 
nečistoty z rukou.
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Našim zákazníkům nabízíme kompletní sortiment zboží od společností Kimberly-Clark,
Tork SCA, Merida, Ecolab a Diversey. V případě zájmu o toto zboží vám vypracu- 
jeme individuální cenovou nabídku dle vašeho požadavku.

Vybrané zásobníky a dávkovače uvedené v tomto katalogu nabízíme svým 
zákazníkům také formou bezplatné zápůjčky (pronájmu), při dodržení stanovených 
smluvních podmínek.

Slevy:

Sleva při platbě v hotovosti nebo zálohovou fakturou………………..3 %

Množstevní sleva při jednorázovém odběru zboží:

Odběr od  5 000 Kč do 10 000 Kč………………………………………3 %
Odběr od 10 001 Kč do 20 000 Kč……………………………………..5 %
Nad 20 000 Kč – individuální smluvní ceny 

Ceny zboží v tomto katalogu jsou uvedeny bez DPH. V případě změny cen 
našich dodavatelů nebo při výrazných změnách kurzu CZK si vyhrazujeme právo 
na úpravu ceny zboží.

Dodací podmínky: 

Doprava zboží při objednávce vyšší než 2 000 Kč bez DPH je zdarma. Při objednávce 
s nižší hodnotou zboží, než jsou 2 000 Kč bez DPH, přecházejí dopravní náklady 
na kupujícího, pokud nebude obchodní smlouvou nebo dohodou předem stanoveno 
jinak. Dopravní náklady jsou odvozeny od platných tarifů České pošty a spedičních 
společností.
Dodání zboží maximálně do 7 pracovních dnů od doručení objednávky.

Výdej zboží na prodejním skladě:

pondělí až pátek: 7.00–15.00 hod.
Michalovická 2177, Litoměřice
Areál závodu nových litoměřických mrazíren – Bohemia Venture, a.s.

INEX Česká republika s.r.o.

Neumannova 11, 412 01  Litoměřice
tel.: +420 800 100 394, +420 416 732 643, fax: +420 416 738 744
e-mail: obchod@inexcz.cz, www.inexcz.cz




