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PŁYN DEZYNFEKUJĄCY 8 DO RĄK
HAND DISINFECTION LIQUID

Płyn do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym i bakteriobójczym 
Produkt przeznaczony jest do powszechnego oraz profesjonalnego stosowania. 
Substancje zawarte w Płynie dezynfekującym 8 nawilżają oraz zapobiegają 
wysuszaniu rąk.
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym:  0447/TP/2020
Substancje czynne: Etanol, WE: 200-578-6, CAS: 64-17-5, zawartość: 72g/100g

PL

EN Antibacterial, antiviral and fungicidal hand sanitiser for use whenever or wherever 
you are. Formulated with the substances providing the protection against harmful 
bacteria whilst helping to care for the skin.
Registered as biocidal product under the no.: 0447/TP/2020
Ingredients: Ethanol, EC: 200-578-6, 
CAS: 64-17-5, content: 72g/100g

ETANOL 
W ROZTWORZE

(ALKOHOL ETYLOWY 
W ROZTWORZE)

UN 1170
nr WE: 1272/2008

Pojemność
Capacity

Karton
Box

Paleta
Palette

EAN

250 ml 49 1176 5907629203940

5 000 ml - 96 5907629203988
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ŻEL 8 NA BAZIE ALKOHOLU DO DEZYNFEKCJI RĄK
HAND DISINFECTION GEL (ALCOHOL BASED)

Żel do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym i bakteriobójczym. Produkt 
przeznaczony jest do powszechnego oraz profesjonalnego stosowania. 
Substancje zawarte w żelu 8 na bazie alkoholu nawilżają oraz zapobiegają 
wysuszaniu rąk.
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym:  1030/TP/2020
Substancje czynne: Etanol, WE: 200-578-6, CAS: 64-17-5, zawartość: 72g/100g

PL

EN Antibacterial hand sanitiser for use whenever or wherever you 
are. Formulated with the exact level of alcohol (ethanol) required 
to provide the protection against harmful bacteria whilst helping 
to care for the skin.
Registered as biocidal product under the no.: 1030 / TP / 2020
Ingredients: Ethanol, EC: 200-578-6, 
CAS: 64-17-5, content: 72g / 100g

Pojemność
Capacity

Karton
Box

Paleta
Palette

EAN

250 ml 49 1176 5907629203834

5 000 ml - 96 5907629203841

ETANOL 
W ROZTWORZE

(ALKOHOL ETYLOWY 
W ROZTWORZE)

UN 1170
nr WE: 1272/2008
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ŻEL 8 DO DEZYNFEKCJI RĄK
HAND DISINFECTION GEL

Żel do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym i bakteriobójczym. Produkt 
przeznaczony jest do powszechnego oraz profesjonalnego stosowania. 
Substancje zawarte w żelu 8 na bazie alkoholu nawilżają oraz zapobiegają 
wysuszaniu rąk.
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym:  1032/TP/2020
Substancje czynne: Nadtlenek wodoru: 4,9g/100g

PL

EN Antibacterial, antiviral and fungicidal hand sanitiser for use whenever or wherever 
you are.
Registered as biocidal product under the no.: 1032/TP/2020
Active substances: Hydrogen peroxide: 4,9g/100g

Pojemność
Capacity

Karton
Box

Paleta
Palette

EAN

250 ml 49 1176 5907629203520

5 000 ml - 96 5907629203537

ETANOL 
W ROZTWORZE

(ALKOHOL ETYLOWY 
W ROZTWORZE)

UN 1170
nr WE: 1272/2008
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PŁYN DEZYNFEKUJĄCY 8
SURFACES DISINFECTION LIQUID

Płyn do dezynfekcji powierzchni niemających kontaktu z żywnością o dzia-
łaniu wirusobójczym i bakteriobójczym. Produkt przeznaczony jest do po-
wszechnego oraz profesjonalnego stosowania. Przeznaczony do czyszcze-
nia powierzchni użytkowych. Sprawdza się w powszechnym stosowaniu oraz 
miejscach użytku publicznego. Do czyszczenia blatów, biurek, kontaktów, 
klamek.
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym:  0417/TP/2020
Substancje czynne: Etanol 72g/100g

PL

EN Antibacterial, antiviral and fungicidal Disinfection liquid to be used on various surfa-
ces. Do not use on surfaces having the contact with food.  Works well in widespread 
use and places of public use. For cleaning countertops, desks, sockets, door handles 
etc.
Registered as biocidal product under the no.: 0417/TP/2020
Ingredients: Ethanol 72g / 100g

Pojemność
Capacity

Karton
Box

Paleta
Palette

EAN

500 ml 25 600 5907629203889

5 000 ml - 96 5907629203728

ETANOL 
W ROZTWORZE

(ALKOHOL ETYLOWY 
W ROZTWORZE)

UN 1170
nr WE: 1272/2008
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ŻEL BHP SANITYZUJĄCY, ANTYBAKTERYJNY
SANITIZING HAND GEL

Żel BHP sanityzujący, środek przeznaczony do mycia silnie zabrudzonych rąk 
i czyszczenia powierzchni z tworzyw sztucznych, chromowanych i z glazury. 

PL

EN For washing very dirty hands and cleaning plastic surfaces, 
chrome and the glaze.

Pojemność
Capacity

Karton
Box

Paleta
Palette

EAN

500 ml 36 1440 5907629203506

5 000 ml - 90 5907629203513
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MYDŁO W PŁYNIE SANITYZUJĄCE, ANTYBAKTERYJNE
SANITIZING SOAP

Mydło w płynie - zawiera łagodne składniki myjące i pielęgnujące. Posiada 
właściwości antybakteryjne.

PL

EN Soap - contains mild cleansing ingredients and nourishing. 
The product has antibacterial properties.

Pojemność
Capacity

Karton
Box

Paleta
Palette

EAN

5 000 ml 5 120 5907629203636
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ŻEL DO MYCIA RĄK Z DODATKIEM TRĄCYM
HAND CLEANING GEL

Doskonały środek do mycia rąk, jak również usuwania plam z tkanin, po-
wierzchni chromowanych, glazury, tworzyw, metalu itp. Posiada pH neutral-
ne dla skóry (5,5). 

PL

EN Excellent for handwashing, removing stains from fabrics, chrome surfaces, glaze, pla-
stics, metal etc. PH neutral for skin (5,5).

Pojemność
Capacity

Karton
Box

Paleta
Palette

EAN

250 ml 60 1920 5907629203452

500 ml 36 1440 5907629203018

5 000 ml - 90 5907629203025

10 000 ml - 70 5907629203032
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PL

ODTŁUSZCZACZ
DEGREASER

Dzięki starannemu doborowi składników i odpowiednich proporcji Odtłusz-
czacz świetnie radzi sobie z usuwaniem zabrudzeń oleistych, tłustych, po-
krytych sadzą. Przeznaczeniem tego środka jest stosowanie w przemyśle 
spożywczo - gastronomicznym. Sprawdzony do czyszczenia powierzchni 
ceramicznych, stołów, blatów, piekarników, zatłuszczonych maszyn produk-
cyjnych. W przemyśle motoryzacyjnym przy czyszczeniu felg aluminiowych, 
metali, dystrybutorów paliw, plastików (przed lakierowaniem). Odtłuszczacz 
jest polecanym środkiem na rynku, którego można bezpiecznie stosować do 
wielu gałęzi przemysłu.

EN Due to careful selection of ingredients and appropriate proportions, Degreaser ex-
cellently removes oily, greasy and sooty stains. This cleaning agent is intended for the 
grocery and food processing industry. Proven for cleaning ceramic surfaces, tables, 
countertops, ovens, greasy production machines. In the automotive industry, for cle-
aning aluminium rims, metals, fuel distributors, plastics (before coating). Degreaser is 
a recommended cleaning agent on the market, which can be safely used in many 
industries.

Pojemność
Capacity

Karton
Box

Paleta
Palette

EAN

500 ml 24 768 5907629203148

1 000 ml 16 512 5907629203124

5 000 ml 4 144 5907629203131

30 000 ml - 16 5907629203629
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ODTŁUSZCZACZ TECHNICZNY
TECHNICAL DEGREASER

Odtłuszczacz techniczny jest wysoce skoncentrowanym preparatem specja-
listycznym do czyszczenia mocno zabrudzonych urządzeń i maszyn. Przezna-
czony do mycia pojazdów, silników i ich elementów.

PL

EN Odtłuszczacz techniczny is a highly concentrated special prepa-
ration to clean heavily dirty equipment and machinery. Suitable 
for washing vehicles, engines and their components.

Pojemność
Capacity

Karton
Box

Paleta
Palette

EAN

5 000 ml 4 144 5907629203827

30 000 ml - 16 5907629203612
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ŻEL MARMUR GRANIT LASTRYKO
GEL FOR MARBLE GRANITE AND TERRAZZO

Żel jest doskonałym środkiem przeznaczonym do czyszczenia powierzchni 
marmurowych, lastryko, granitu. Usuwa zabrudzenia z mchu, pyłu jak i już 
mocno osadzonego brudu. Żel dzięki innowacyjnej formule zabezpiecza 
powierzchnie przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. 
Zapobiega wnikaniu wilgoci w głąb materiału podnosząc przy tym żywot-
ność kamienia. Jako jeden z niewielu posiada łagodną formułę dla dłoni, 
nie działa drażniąco na skórę.

PL

EN The gel is an excellent agent for cleaning marble, terrazzo and granite surfaces. It 
removes moss and dust stains as well as already firmly embedded dirt. Due to the 
innovative formula, the gel protects surfaces from the effects of adverse weather 
conditions. This prevents moisture from penetrating into the material and increases 
the lifespan of the stone. As one of the few, it features a formula mild for hands and 
does not irritate the skin.

Pojemność
Capacity

Karton
Box

Paleta
Palette

EAN

250 ml 60 1920 5907629203353
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PIANA AKTYWNA
ACTIVE FROTH

Dzięki zaawansowanej formule doskonale usuwa zabrudzenia z olejów, sma-
rów, tłuszczy i sadzy. Skład preparatu został opracowany specjalnie pod kątem 
zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym do mycia plandek, podzespo-
łów trakcyjnych, silników, karoserii, felg, części wykonanych z aluminium oraz 
plastiku. Niezastąpiony w kompleksowym czyszczeniu pojazdów komunikacji 
publicznej zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Aktywna piana jest środkiem 
łagodnym dla wszelkiego rodzaju uszczelek. Nie pozostawia białych osadów 
i chroni przed utratą koloru uszczelki.

PL

EN Thanks to its advanced formula, it perfectly removes oil, grease, fats and soot stains. 
The formula has been developed spec fically for use in the automotive industry for 
cleaning tilts, traction components, engines, bodywork, rims, aluminium and plastic 
parts. Indispensable in comprehensive cleaning of public transport vehicles, both in-
side and outside. Active foam of is a mild cleaning agent for any kind of gaskets. It 
does not leave white deposits and protects the gaskets against discolouration.

Pojemność
Capacity

Karton
Box

Paleta
Palette

EAN

500 ml 24 768 5907629203094

1 000 ml 16 512 5907629203063

5 000 ml 4 144 5907629203070

30 000 ml - 16 5907629203605
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Pojemność
Capacity

Karton
Box

Paleta
Palette

EAN

1 000 ml 16 512 5907629203322

5 000 ml 4 144 5907629203339

30 000 ml - 16 5907629203599

PL

PŁYN DO MYCIA PODŁÓG
FLOOR CLEANER

Płyn do mycia podłóg, to wysoce skoncentrowany preparat świetnie na-
dający się do codziennego mycia posadzek i podłóg w pomieszczeniach 
przemysłowych, magazynowych, środkach komunikacji publicznej - autobu-
sy, pociągi, tramwaje (także mycia maszynowego) oraz usuwania zabrudzeń 
po pracach budowlanych. Likwiduje zabrudzenia z olejów, smarów i sadzy.

EN Floor cleaner is a highly concentrated preparation, very suitable for everyday cle-
aning of floor surfaces in industrial facilities, warehouses, public transport vehicles – 
buses, trains, trams (including machine washing), and removing dirt after construction 
works. It removes dirt from oil, grease and soot.
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PL

ODKAMIENIACZ
SCALE REMOVER

Opracowana formuła produktu pozwala na niezawodne działa-
nie w przemyśle spożywczym (browarach, masarniach, ubojniach, 
przetwórniach, wędzarniach, piekarniach itp.). Z pełną gwaran-
cją stosowany w rolnictwie, motoryzacji, transporcie, hotelarstwie, 
budownictwie oraz gospodarstwach domowych. Zwalcza uporczywe za-
brudzenia z substancji białkowych, wapiennych oraz rdzę, resztki zaprawy 
i betonu oraz nalotów cementowych. Odkamieniacz stosuje się również do 
mycia zbiorników magazynowych, rur, stali nierdzewnej, szkła oraz aparatury 
z tworzyw sztucznych.

EN Tthe product formula allows for reliable operation in the food industry (breweries, 
abattoirs, slaughterhouses, processing plants, smokehouses, bakeries, etc.). It is used 
in agriculture, automotive industry, transport industry, hotel industry, construction 
industry and in households. Combats persistent dirt resulting from protein and lime 
substances, rust, remains of mortar and concrete, as well as cement deposits.Scale 
remover is also used for cleaning storage tanks, pipes, stainless steel, glass and plastic 
equipment.

Pojemność
Capacity

Karton
Box

Paleta
Palette

EAN

500 ml 24 768 5907629203117

1 000 ml 16 512 5907629203186

5 000 ml 4 144 5907629203193

30 000 ml - 16 5907629203582
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PREPARAT KONWIA
WATER-JUG PREPARATION

Preparat Konwia jest skoncentrowanym, aktywnym środkiem przeznaczo-
nym do mycia urządzeń i pomieszczeń mleczarskich.

PL

EN Product is a concentrated, active agent for cleaning milking equipment and premi-
ses

Pojemność
Capacity

Karton
Box

Paleta
Palette

EAN

1 000 ml 16 512 5907629203865

5 000 ml 4 144 5907629203858
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PREPARAT KOSTKA BRUKOWA
COBBLESTONES PREPARATION

Kostka brukowa jest preparatem alkaicznym głęboko penetrującym prze-
znaczonym do mycia, czyszczenia oraz usuwania zabrudzeń i plam spowo-
dowanych przez oleje silnikowe, hydrauliczne, przekładniowe, produkty ro-
popochodne, smary, płyny hamulcowe, tłuszcze, oleje jadalne i sadzę. Dzięki 
innowacyjnej formule świetnie nadaje się do kostki brukowej, płyt chodni-
kowych, powierzchni wykonanych z kamienia naturalnego oraz wszystkich 
utwardzonych powierzchni betonowych. Pomieszczenia gospodarcze, ogro-
dy, stacje benzynowe, warsztaty samochodowe, podjazdy i garaże to miej-
sca gdzie Kostka brukowa przywróci naturalny, odświeżony kolor czyszczonej 
powierzchni.

PL

EN Cobblestones preparation is a deeply penetrating alkaline agent designed for wa-
shing, cleaning and removing dirt and stains caused by motor, hydraulic and gear 
oils, petroleum products, lubricants, brake fluids, fats, edible oils and soot. Due to the 
innovative formula, it is ideal for cobblestones, flagstones, surfaces made of natural 
stone and all hardened concrete surfaces. Utility rooms, gardens, petrol stations, re-
pair shops, driveways and garages are places where Cobblestones preparation shall 
restore the natural, refreshed colour of the cleaned surface.

Pojemność
Capacity

Karton
Box

Paleta
Palette

EAN

1 000 ml 16 512 5907629203285

5 000 ml 4 144 5907629203292

30 000 ml - 16 5907629203575
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ZMYWACZ WYKWITÓW
SPECK REMOVER

Środek do usuwania różnego rodzaju przebarwień, wykwitów i zabru-
dzeń z fasad. Powierzchnie wykonane z płytek ceramicznych, kamienia 
naturalnego i sztucznego oraz innych materiałów odpornych na działa-
nie kwasów. Produkt szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia wynikające 
z codziennej eksploatacji jak również zabrudzenia spowodowane warun-
kami atmosferycznymi takie jak: zacieki, przebarwienia, osady kurzu i pyłu. 
Zmywacz wykwitów usuwa pozostałości zapraw, fug i cementu. Jeśli nie ma 
pewności czy powierzchnia jest kwasoodporna, zaleca się przeprowadzenie 
małej próby na niewidocznej części powierzchni.

PL

EN A product for removing various discolourations, specks and dirt from facades Surfa-
ces made of ceramic tiles, natural and artificial stone and other materials resistant 
to acids. The product quickly and effectively removes dirt resulting from daily life as 
well as caused by atmospheric conditions such as runs, discolouration, dust deposits. 
Speck remover removes residues of mortar, grout and cement. If there is no certainty 
whether a particular surface is acid resistant, it is recommended to carry out a small 
attempt on an indiscernible part of the surface.

Pojemność
Capacity

Karton
Box

Paleta
Palette

EAN

500 ml 24 768 5907629203704

1 000 ml 16 512 5907629203674

5 000 ml 4 144 5907629203681
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FASADA
FACADE

Środek do usuwania różnego rodzaju zabrudzeń z fasad wykonanych z płytek 
ceramicznych, kamienia sztucznego i naturalnego, cegieł, betonu oraz innych 
materiałów odpornych na działanie kwasów. Fasada szybko i skutecznie usuwa 
zabrudzenia wynikające z codziennej eksploatacji i spowodowane warunka-
mi atmosferycznymi takie jak: zacieki, przebarwienia, pozostałości zapraw, fug 
i cementu. Zaleca się zawsze przeprowadzenie małej próby na niewidocznej 
części powierzchni.

PL

EN A product for removing various dirts from façades made of ceramic tiles, natural and 
artificial stone, bricks, concrete and other materials resistant to acids. The Facade 
product quickly and effectively removes dirt resulting from daily life and caused by 
atmospheric conditions such as runs, discolouration, residues of mortar, grout and 
cement. It is recommended to always carry out a small attempt on an indiscernible 
part of the surface

Pojemność
Capacity

Karton
Box

Paleta
Palette

EAN

500 ml 24 768 5907629203230

1 000 ml 16 512 5907629203308

5 000 ml 4 144 5907629203315

30 000 ml - 16 5907629203568
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PL

PŁYN DO NACZYŃ
WASHING-UP LIQUID

Płyn do mycia naczyń jest wysoko skoncentrowanym i aktywnym środkiem 
przeznaczonym do mycia naczyń, garnków, patelni, sztućców, szkła oraz 
sprzętu kuchennego. Delikatny dla rąk dzięki innowacyjnej formule. Pozosta-
wia uczucie gładkości i świerzości skóry. Przeznaczony do mycia ręcznego 
przy użyciu ścierek, gąbek lub szczotek.

EN Washing up liquid is a highly concentrated active detergent designed for washing up 
dishes, pots, cutlery, glass and kitchen equipment. Soft for hands thanks innovative 
formula. Leaves smoothness and freshness skin feeling. Designed for washing up with 
usage of dishcloths, sponges and brushes.

Pojemność
Capacity

Karton
Box

Paleta
Palette

EAN

1 000 ml 16 512 5907629203179

5 000 ml 4 144 5907629203261
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PREPARAT KOMINEK-GRILL
FIREPLACE-GRILL PREPARATION

Alkaliczny preparat do usuwania zapieczonego tłuszczu oraz zadymień. Sku-
tecznie czyści piekarniki, grille, szyby kominkowe, piece konwekcyjne, blachy 
piekarnicze, rożna, patelnie. Środek likwiduje długotrwałe zabrudzenia z sa-
dzy pozostawiając powierzchnie czystą i odświeżoną.

PL

EN An alkaline cleaning agent for removing burnt-on grease and smoke stains. Effecti-
vely cleans ovens, grills, fireplace glasses, convection ovens, baking plates, skewers 
and pans. The cleaning agent removes long-lasting soot dirt, leaving the surfaces 
clean and refreshed.

Pojemność
Capacity

Karton
Box

Paleta
Palette

EAN

500 ml 24 768 5907629203223

5 000 ml 4 144 5907629203377
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MYDŁO W PŁYNIE
LIQUID SOAP

Mydło w płynie - krystalicznie czysta formuła odświeża i daje poczucie czy-
stej i delikatnej skóry. Zawiera łagodne składniki myjące i pielęgnujące. Za-
pewnia komfort przez cały dzień.

PL

EN Liquid soap crystal clear new formula effectively refreshes and leaves the feeling of 
clear and soft skin, contains mild washing skin care components. Ensures day-long 
comfort.

Pojemność
Capacity

Karton
Box

Paleta
Palette

EAN

5 000 ml 4 144 5907629203360
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PL

ŻEL DO WC
WC GEL

Żel do WC skutecznie likwiduje kamien i rdzę, osady wapienne i wszelkiego 
rodzaju zanieczyszczenia związane z użytkowaniem elementów sanitarnych. 
Dzięki gęstej i aktywnej konsystencji doskonale działa pod obrzeżem muszli. 
Żel neutralizuje nieprzyjemne zapachy pozostawiając świeżość i czystość na 
długi czas.

EN WC gel effectively eliminates deposit, rust, lime layers and all types of dirt connec-
ted with sanitary elements usage. Thanks to its dense and active consistence works 
perfectly under the toilet bowl edge. The gel neutralizes unplesant smells, leaving 
freshness and cleanness for a long time.

Pojemność
Capacity

Karton
Box

Paleta
Palette

EAN

1 000 ml 16 512 5907629203254

5 000 ml 4 144 5907629203421
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PREPARAT KABINY PRYSZNICOWE
SHOWER ENCLOSURES PREPARATION

Kabiny prysznicowe jest środkiem przeznaczonym do czyszczenia natrysków, 
kabin prysznicowych, armatury, wanien z akrylu, glazury. Pozostawia po-
wierzchnię czystą i lśniącą. Doskonały w utrzymaniu czystości w każdej ła-
zience.

PL

EN Shower enclosures is an agent for cleaning showers, shower enclosures, fittings, acry-
lic bathtubs, glazing. It leaves the surface clean and shiny. Excellent in keeping every 
bathroom clean.

Pojemność
Capacity

Karton
Box

Paleta
Palette

EAN

500 ml 24 768 5907629203797

5 000 ml 4 144 5907629203780
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PL

PŁYN DO MYCIA SZYB
WINDOW CLEANER

Płyn do szyb skutecznie czyści szyby oraz powierzchnie szklane. Pozostawia 
świeży zapach i nadaje połysk czyszczonym powierzchniom.

EN Window cleaner effectively cleans windows and glass surfaces. It leaves a fresh scent 
and cleans surfaces to a shine

Pojemność
Capacity

Karton
Box

Paleta
Palette

EAN

500 ml 24 768 5907629203759

5 000 ml 4 144 5907629203766
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PAPIER BEZPYŁOWY
DUST-FREE

Papier bezpyłowy jest idealny do powierzchni szklanych i metalowych. Z 
uwagi na innowacyjną strukturę papier jest odporny na wilgoć i rozpuszczal-
niki. Nie rysuje powierzchni, nie pyli się, co pozwala na szybsze i skuteczniejsze 
czyszczenie. Pochłania szybciej i więcej płynu niż zwykła ścierka bawełniana. 
Doskonały dla mechaniki, lakierni, myjni samochodowych, biura oraz domu.

PL

EN Dust-free paper is ideal for glass and metal surfaces. Owing to innovative structure 
paper is humidity and solvents resistant. Does not scratch surfaces, does not cause 
dusting, what allows quicker and more effective cleaning. Absorbs more liquid in a 
shorter time than a simple cotton duster. Perfect for mechanics, paint shop, car wash, 
office and home.

Karton
Box

Paleta
Palette

EAN

100 4000 5907629203247
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PŁYN DEZYNFEKUJĄCY 
8 DO RĄK
HAND DISINFECTION LIQUID

ŻEL DO MYCIA RĄK 
Z DODATKIEM TRĄCYM
HAND CLEANING GEL

PREPARAT 
KOMINEK-GRILL
FIREPLACE-GRILL 
PREPARATION

ODKAMIENIACZ
SCALE REMOVER

ŻEL 8 NA BAZIE 
ALKOHOLU 
DO DEZYNFEKCJI RĄK
HAND DISINFECTION GEL 
(ALCOHOL BASED)

ODTŁUSZCZACZ
DEGREASER

PREPARAT 
KONWIA
WATER-JUG 
PREPARATION

MYDŁO 
W PŁYNIE
LIQUID SOAP

ŻEL 8 
DO DEZYNFEKCJI RĄK
HAND DISINFECTION GEL

ODTŁUSZCZACZ 
TECHNICZNY
TECHNICAL DEGREASER

PREPARAT KOSTKA 
BRUKOWA
COBBLESTONES 
PREPARATION

ŻEL DO WC
WC GEL

PŁYN 
DEZYNFEKUJĄCY 8
SURFACES DISINFECTION LIQUID

ŻEL MARMUR GRANIT 
LASTRYKO
GEL FOR MARBLE GRANITE 
AND TERRAZZO

ZMYWACZ
WYKWITÓW
SPECK REMOVER

PREPARAT KABINY 
PRYSZNICOWE
SHOWER ENCLOSURES 
PREPARATION

ŻEL BHP SANITYZUJĄCY, 
ANTYBAKTERYJNY
SANITIZING HAND GEL

PIANA
AKTYWNA
ACTIVE FROTH

PŁYN 
DO MYCIA SZYB
WINDOW CLEANER

FASADA
FACADE

MYDŁO W PŁYNIE 
SANITYZUJĄCE, 
ANTYBAKTERYJNE
SANITIZING SOAP

PŁYN 
DO MYCIA PODŁÓG
FLOOR CLEANER

PŁYN 
DO NACZYŃ
WASHING-UP 
LIQUID

PAPIER
BEZPYŁOWY
DUST-FREE
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