
Lp.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Aceton szt.                9,50 zł 23% 11,69 zł

2 Denaturat szt.                1,91 zł 23% 2,35 zł

3 szt.                1,10 zł 23% 1,35 zł

4 Drążek teleskopowy szt.                3,62 zł 23% 4,45 zł

5 szt.                3,76 zł 23% 4,62 zł

"Dostawa chemii specjalistycznej i gospodarczej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II"

Nazwa przedmiotu 
zamówienia

Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia

Nazwa 
oferowanego 

produktu 
i producent

Jedn. 
wycen

y

Cena jedn. 
Netto (zł)

Stawka 
podatk
u VAT 

(%)

Cena 
jedn. 

brutto (zł)

techniczny WE: 200-662-2 , 
butelkowany pojemność 0,5 litra

ACETON 0,5L/ 
ANSER

płyn typu denaturat 
butelkowany pojemność 0,5 litra

DENATURAT 0,5L / 
ULPOL

Drążek metalowo-plastikowy do 
mopa

drążek metalowo-plastikowy do 
mopa, posiadający uniwersalny 
gwint, długość 120 cm (+/- 5)

KIJ DO MOPA 
120CM /  KONEX

metalowy drążek teleskopowy 
do szczotek, długość do 150 cm 
(+/- 5)

DRĄŻEK 
TELESKOPOWY 
150CM / YORK

Emulsja do podłóg 
wysokopołyskowa

wysokopołyskowa emulsja  do 
pielęgnacji podłóg z tworzyw 
sztucznych, parkietu, marmuru i 
lastriko, pH 9, pojemność 450 ml

AGATA 450ML 
WYSOKOPOŁYSKO

WA / ARA 
SZCZECIN



6 Filtry do dzbanka szt.                6,90 zł 23% 8,49 zł

7 Filtry do dzbanka szt.                8,48 zł 23% 10,43 zł

8 Impregnat do wykładzin op.              66,00 zł 23% 81,18 zł

9 Kij do szczotki drewniany szt.                2,00 zł 23% 2,46 zł

10 kpl.                2,03 zł 23% 2,50 zł

11 Koncentrat do czyszczenia szkła op.              18,00 zł 23% 22,14 zł

filtry do dzbanka Brita classic na 
wodę

FILTR B-100-15 
MAXFOR/ 

AQUAPHOR

filtry do dzbanka Brita maxtra na 
wodę

FILRT FL-402H / 
LOGIC

dedykowany do urządzenia 
Kärcher, zapewnia skuteczną i 
długotrwałą ochronę wykładzin 
tekstylnych, dywanów i 
tapicerki. Tworzy na 
powierzchni powłokę ochronną 
zabezpieczającą przed szybkim 
ponownym zabrudzeniem.   
Stabilizuje włókna ułatwiając ich 
odkurzanie, pojemność 
opakowania: 500 ml

CARPETPRO 
RM762/ KARCHER

kij drewniany do szczotek 
gwintowany, wykonany z 
drewna, długość 150 cm (+/- 5)

KIJ DREWNIANY 
150 CM / PHU AAA

Komplet do WC stojący (szczotka + 
podstawka)

szczotka czyszcząca z 
podstawą do WC, wykonany 
z wytrzymałego tworzywa

WC KOMPLET / 
PHUP AAA

dedykowany do urządzenia Kärcher. 
Idealnie sprawdza się podczas mycia 
okien i luster. Nie pozostawia smug. 
Koncentrat skutecznie usuwa 
uporczywe plamy - ślady palców, 
tłuste naloty, zabrudzenia emisyjne, 
pojemność opakowania 500 ml

KONCENTRAT 
500ML  DO SZKŁA 
RM 500/ KARCHER



12 szt.                1,48 zł 23% 1,82 zł

13 szt.                3,05 zł 23% 3,75 zł

14 szt.                9,28 zł 23% 11,41 zł

15 Kostka zapachowa do WC szt.                0,48 zł 23% 0,59 zł

16 szt.                0,48 zł 23% 0,59 zł

17 Kosz uchylny plastikowy szt.              12,57 zł 23% 15,46 zł

Końcówka MOP  sznurek (zapas 
do mopa)

końcówka MOP sznurek (zapas 
do mopa), wkład bawełniany z 
uniwersalnym gwintem, 
wytworzonym z wytrzymałego 
tworzywa, długość 26 cm (+/- 3)

MOP ZAPAS 26 
CM/ PHU AAA

Końcówka MOP dredowa wiskoza  
(duża)

końcówka MOP dredowa (zapas 
do mopa), duża,  wiskoza, 
długość 30 cm (+/- 3)

MOP ZAPAS 30 
CM/ PHU AAA

Końcówka MOP płaska (zapas do 
mopa płaskiego)

zapas do mopa płaskiego z 
mikrofazy, przeznaczony do 
mycia i odkurzania powierzchni 
podłogowych, powierzchnia 
robocza 40 cm x 13 cm, sposób 
mocowania: wsuwany

MOP PŁASKI 40 
CMX13 

MIKROFAZA/ 
INTERMOP

kostka zapachowa do WC, a' 40 
g, odświeżająca, zapobiegająca 
osadzaniu się kamienia

ZAPAS DO WC 
NEW FRESH / 

DANEX

Kostka zapachowa do WC + koszyk 
(zawieszka do WC)

kostka zapachowa do WC z 
zawieszką w koszyczku, folia, a' 
40 g, odświeżająca, 
zapobiegająca osadzaniu się 
kamienia

WC KOSTKA NEW 
FRESH / DANEX

kosz na śmieci plastikowy z 
uchylna klapą 15 l

KOSZ UCHYLNY 
15l/ PLAFOR 



18 Kosz uchylny plastikowy szt.              10,28 zł 23% 12,64 zł

19 Kosz uchylny plastikowy szt.              24,97 zł 23% 30,71 zł

20 Kubki jednorazowe op.                4,34 zł 23% 5,34 zł

21 Kubek styropianowy op.                8,08 zł 23% 9,94 zł

22 Kurzawka  z kijem teleskopowym szt.                3,25 zł 23% 4,00 zł

23 Łyżeczki jednorazowe op.                2,09 zł 23% 2,57 zł

kosz na śmieci plastikowy z 
uchylna klapą 10 l

KOSZ UCHYLNY 
DOMINIK  10L / 

CURVER

kosz na śmieci plastikowy z 
uchylna klapą 30 l

KOSZ 30L 
UCHYLNY/ PLAFOR

plastikowe, bezbarwne, o 
pojemności 300 ml,  posiadające 
atest do kontaktu z żywnością, 
op.100 szt.

KUBEK 
PLASTIKOWY 

300ML A '100/ ATP 

biały, termiczny o pojemności 
250 ml, posiadający  atest do 
kontaktu z żywnością, op. 100 
szt.

KUBEK 
STYROPIANOWY 

0,25L A 100/ ATP 

przyrząd do usuwania kurzu z 
mebli, karniszy, obrazów, lamp, 
itp., właściwości 
elektrostatyczne, długość 
samego włosia: 42 cm (+/-3) , 
długość z drążkiem: 94 cm(+/- 5)

KURZAWKA 42CM 
TELESK/ 

MIXIMPORT

plastikowe, białe, małe, do 
napojów gorących, posiadające  
atest do kontaktu z żywnością, 
op 100 szt.

ŁYŻECZKI 
PLASTIKOWE 
A'100/ ATP



24 Mieszadełko jednorazowe op.                6,00 zł 23% 7,38 zł

25 Miotła brzozowa krótka szt.                4,71 zł 23% 5,79 zł

26 Miska plastikowa miska plastikowa 10 l szt.                5,25 zł 23% 6,46 zł

27 Miska plastikowa miska plastikowa  15 l szt.                6,87 zł 23% 8,45 zł

28 Mleczko do czyszczenia op.                1,40 zł 23% 1,72 zł

29 kpl.              50,71 zł 23% 62,37 zł

30 kpl.              97,00 zł 23% 119,31 zł

31 Mydło konserwatorskie op.           140,00 zł 23% 172,20 zł

plastikowe,  białe, do napojów 
gorących, posiadające  atest do 
kontaktu z żywnością, op.250 
szt.

MIESZADEŁKO 
A'250/ ATP

miotła wykonana z gałęzi brzozy, 
na kij, długość 70-80 cm, 
średnica 7-8 cm, długość nasady 
20 cm

MIOTŁA 
BRZOZOWA / PHU 

AAA

MISKA 
10L/PLAFOR

MISKA 15L/  PHUP 
AAA

mleczko do czyszczenia, zawiera 
wybielacz, pH 10-11, 
opakowanie 500 ml

MLECZKO FILIP 
500ML/ DANEX

Mop płaski  komplet (drążek, 
stelaż, końcówka)

komplet (drążek, stelaż, 
końcówka), Mop sznurkowy, 
płaski, wielkość nakładki mopa 
40 cm(+/-5), w zestawie drążek 
teleskopowy o długości od 75 
cm-120 cm

ZESTAW 
INTERMOP 40/ 

INTERMOP 

Mop płaski komplet (drążek, 
stelaż, końcówka)

komplet (drążek, stelaż, 
końcówka), Mop płaski z 
bawełnianą tkaniną, wielkość 
nakładki mopa 50 cm (+/-5), 
posiada drążek teleskopowy o 
długości od 75 cm-120 cm

ZESTAW 
INTERMOP 50/ 

INTERMOP 

emulsja wodna na bazie 
środków powierzchniowo 
czynnych – anionowych i nie 
jonowych. Zawiera związki 
chemiczne pochodzenia 
nieorganicznego i stabilizatory. 
Nie powoduje korozji, nie jest 
toksyczny, ulega biodegradacji. 
Usuwa: oleje, tłuszcze 
silikonowe, krew, proteiny 
złożone, produkty pochodzenia 
organicznego, smołę, balsam 
kanadyjski, woski, tłuszcze, 
cukry, żelatyny, olej cedrowy. 
Neutralizuje się wodą, 
pojemność opakowania 1 l.

CONTRAD 2000 
1L/ CONTRAD



32 Mydło w płynie szt.                1,31 zł 23% 1,61 zł

33 Myjka teleskopowa do okien szt.              99,00 zł 23% 121,77 zł

34 op.              41,20 zł 23% 50,68 zł

35 szt.             7,93 zł 23% 9,75 zł

36 szt.           10,35 zł 23% 12,73 zł

37 Nakładka na MOP bawełniany szt.             8,00 zł 23% 9,84 zł

38 Nakładka na MOP z mikrofibry szt.           13,82 zł 23% 17,00 zł

mydło w płynie z dozownikiem, 
pojemność 0,5 litra

ROSA MYDŁO W 
PŁYNIE 500ML/ 

POLIN

myjka teleskopowa do okien, 
zasięg do 3,5 mb, ruchomy 
przegub, szerokość 30 do 35 cm

TTS MYJKA 
TELESKOPOWA/ 

TTS

Nabłyszczacz do płukania naczyń 
w zmywarkach przemysłowych

nabłyszczacz do płukania naczyń 
w zmywarkach przemysłowych, 
pojemność opakowania: 10 
litrów

BARLON NN 10L / 
BARLON

Nakładka bawełniana do mopa 
płaskiego

wkład wymienny do mopa 
płaskiego na zatrzaski, z 
kieszeniami i paskiem, 
bawełniany, wymiary 40 cm x 14 
cm (+/-1cm)

MOP BAWEŁNA 
40X17 CM / 
INTERMOP

Nakładka bawełniana do mopa 
płaskiego

wkład wymienny do mopa 
płaskiego na zatrzaski, z 
kieszeniami i paskiem, 
bawełniany, wymiary 50 cm x 17 
cm (+/-1cm)

MOP BAWEŁNA 
50X17 CM / 
INTERMOP

nakładka na MOP bawełniany na 
zatrzaski,  wymiary 40 cm x 11 
cm

MOP BAWEŁNA 
40X11 CM / 
INTERMOP

nakładka na MOP z mikrofibry o 
wymiarach 50 cm x 17 cm

MOP 
MIKROFIBRA 
50X17 CM/ 
INTERMOP



39 szt.           16,40 zł 23% 20,17 zł

40 Noże  jednorazowe op.             2,99 zł 23% 3,68 zł

41 Odkamieniacz w płynie op.             8,80 zł 23% 10,82 zł

42 Odkamieniacz w tabletkach op.             3,20 zł 23% 3,94 zł

43 Odświeżacz powietrza w aerozolu szt.             2,10 zł 23% 2,58 zł

44 Odświeżacz powietrza w żelu szt.             1,67 zł 23% 2,05 zł

Nakładka bawełniana do mopa 
płaskiego

zapas do mopa płaskiego 
korpus: frędzle z bawełny ciętej, 
przeznaczony do mycia i 
odkurzania powierzchni 
podłogowych; powierzchnia 
robocza60x13 cm lub 60x15 cm, 
sposób mocowania: wsuwany w 
dwie kieszenie DUST;  można 
prać w temp. do 95°C, 
możliwość dezynfekcji 
termicznej

MOP DUST 60 
CM/ INTERMOP

plastikowe, białe,  
posiadające atest do 
kontaktu z żywnością, op.100 
szt.

NOŻE 
PLASTIKOWE 
A'100/ ATP

środek odkamieniający w płynie 
dedykowane  do ekspresu 
ciśnieniowego NIVONA, 
pojemność opakowania 500 ml

KAMIX 500ML/ 
KAMIX

tabletki odkamieniające  
dedykowane  do ekspresu 
ciśnieniowego NIVONA

ODKAMIENIACZ 
NALMAT A'4 / 

NALMAT

odświeżacz powietrza w 
aerozolu, pojemność min. 300 
ml

FRI ODŚWIEŻACZ 
300ML/  

PHARMA 

odświeżacz powietrza w żelu, 
pojemność min. 150 g

ODŚWIEŻACZ 
POWIETRZA 
PINE 150ML/ 

POLIN



45 szt.         219,51 zł 23% 270,00 zł

46 szt.           29,30 zł 23% 36,04 zł

47 Pasta do podłóg szt.             5,12 zł 23% 6,30 zł

48 Pasta do podłóg szt.             5,26 zł 23% 6,47 zł

49 szt.             4,23 zł 23% 5,20 zł

Olej konserwujący do podłóg 
drewnianych

olej konserwujący przeznaczony 
do  pielęgnacji podłóg 
drewnianych zaolejowanych; typ 
oleju: estryfikowany olej talowy, 
zawartość substancji stałych ok. 
25%, gęstość 0,80 kg/dm3, 
nierozcieńczalny, pojemność 5 
litrów

BONA CARL'S 25 
5L/ BONA

Pasta do lakierowanych podłóg  
drewnianych i korkowych

pasta do podłóg drewnianych i 
korkowych  - pasta na bazie 
wody przeznaczona do ochrony 
przed zarysowaniem, ścieraniem 
oraz konserwacji lakierowanych 
podłóg użyteczności publicznej,  
pojemność 1 litr

BONA POLISH 
1L/ BONA

pasta wodno-samopołyskowa 
do podłóg drewnianych, 
marmuru i lastriko oraz 
parkietów i tworzyw sztucznych 
PCV, PH 9(+/-1), pojemność 500 
g

SIN PAST LUX 
500G/ ARA 
SZCZECIN

pasta do podłóg, 
rozpuszczalnikowa płynna do 
pielęgnacji podłóg drewnianych, 
PCV i kamiennych, pojemność 
440 ml

MIODOWA 
PASTA 440ML/ 
ARA SZCZECIN

Pasta woskowa do podłóg w 
płynie

pasta woskowa  do podłóg w 
płynie, pojemność 440 ml

POPULARNA 
440ML/ ARA 

SZCZECIN



50 Pasta do podłóg woskowa szt.             4,60 zł 23% 5,66 zł

51 Pasta do WC pasta do WC, pojemność 250 g szt.             0,86 zł 23% 1,06 zł

52 szt.             9,16 zł 23% 11,27 zł

53 szt.           18,90 zł 8% 20,41 zł

54 szt.         174,73 zł 23% 214,92 zł

pasta do podłóg woskowa 
benzyna ciężka, pojemność 440 
ml

LUKSUSOWA 
440ML/ ARA 

SZCZECIN

SAWANA 250G/ 
MAXPRO

Pasta samopołyskowa do podłóg 
w płynie

pasta samopołyskowa w płynie 
do podłóg drewnianych i paneli, 
zawierająca m.in. kwas oleinowy 
i tłuszczowy, pojemność 750 ml

PRONTO EXTRA 
PROTECITON 

750ML/ 
S.C.JOHNSON

Płyn alkoholowy do dezynfekcji ze 
spryskiwaczem

środek do szybkiej dezynfekcji 
bakteriobójczej, grzybobójczej, 
wirusobójczej i bójczej wobec 
prątków gruźlicy(B, F, Tbc, V) . 
Do stosowaniaw 
pomieszczeniach  posiadających 
wentylację na powierzchnie 
podłogowe, ponad podłogowe i 
urządzenia nie mających 
bezpośredniego kontaktu z 
żywnością.Zawiera: etanol, 
propanol-2-ol, pojemnośc 
opakowania: 750 ml

VELOX PRAY 
750ML/ 

MEDILAB

Płyn do gruntownego czyszczenia 
podłóg drewnianych

środek czyszczący przeznaczony 
do czyszczenia zaolejowanych 
podłóg drewnianych, wartość 
pH 9-10, gęstość 1,1 kg na dm³, 
roztwór 0,2 litra na 10 litrów 
wody, pojemność 5 litrów

BONA SOAP 5L/ 
BONA



55 szt.           95,14 zł 23% 117,02 zł

56 szt.         103,58 zł 23% 127,40 zł

57 szt.         105,15 zł 23% 129,33 zł

58 Płyn  do WC szt.             3,34 zł 23% 4,11 zł

59 Płyn  do WC szt.             3,12 zł 23% 3,84 zł

Płyn do czyszczenia i pielęgnacji z 
komponentami antypoślizgowymi

płyn o składzie m.in.: niejonowe 
związki powierzchniowo czynne 
5-15%, mydło <5%, 
rozpuszczalne w wodzie 
rozpuszczalniki, pH ok. 10, 
pojemność opakowania: 10 
litrów

DOPOMAT 
SECUR 10L/ 

KIEHL

Płyn do maszynowego mycia 
powierzchni

płyn do maszynowego mycia 
powierzchni, zawartość 
niejonowych środków 
powierzchniowoczynnych: 5-
15%; pH 11-12,5, pozostawia 
warstwę ochronną oraz 
delikatny połysk, pojemność 
opakowania: 10 litrów

DOPOMAT SNF 
10L/ KIEHL

Płyn do mycia naczyń do zmywarki 
przemysłowej

płyn do mycia naczyń do 
zmywarki przemysłowej, 
wartość pH 12,2 (1% roztwór), 
pojemność opakowania: 20 
litrów

BARLON  RR20L/ 
BARLON

płyn do WC usuwający kamień i 
rdzę, zawierający kwas 
fosforowy (od 10-25%), o pH 
1,0±0,5, pojemność 500 ml

SANSED PŁYN 
DO  WC / 
LIBELLA 

płyn do WC zawierający <15% 
kwasu fosforowego i 1% kwas 
cytrynowy, pojemność 700 ml

TYTAN 700ML 
DO WC/ UNIA 

POZNAŃ



60 szt.             3,15 zł 23% 3,87 zł

61 szt.             3,94 zł 23% 4,85 zł

62 Płyn do dywanów szt.             3,30 zł 23% 4,06 zł

63 Płyn do kabin prysznicowych szt.             5,02 zł 23% 6,17 zł

64 Płyn do mycia drewna szt.             6,70 zł 23% 8,24 zł

65 Płyn do mycia naczyń szt.             1,91 zł 23% 2,35 zł

Płyn czyszcząco-dezynfekujący do 
WC

płyn czyszcząco-dezynfekujący 
do mycia sanitariatów na bazie 
chloru o zawartości 1-5%, 
wodorotlenku sodu 0,5-1% i 
niejonowe środki 
powierzchniowo czynne 1-5%, 
pojemność 750 ml

ATOS 750ML/ 
BARLON 

Płyn do czyszczenia powierzchni  
zatłuszczonych

płyn w sprayu do czyszczenia 
zatłuszczonych powierzchni, 
pojemność 750 ml

LUDWIK SPRAY 
750ML 

ODTŁUSZCZACZ/ 
INCO VERITAS

płyn do dywanów, pojemność 
500 ml

FLOOR  DO 
DYWANÓW 

500ML/ GOLD 
DROP

silny środek usuwający kamień, 
przeznaczony do czyszczenia 
łazienek i toalet, zarówno 
urządzeń jak i powierzchni, 
pojemność 500 ml

DIX 
PROFESSIONAL 
KABINY 500ML/ 

GOLD DROP

płyn do mycia drewna, 
pojemność 750 ml

SIDOLUX EXPERT 
DO MYCIA 
DREWNA 

750ML/ LAKMA

wysoce skoncentrowany płyn do 
mycia naczyń, pojemność 1000 
ml

GOLD CYTRUS 
1L/ GOLD DROP



66 Płyn do mycia naczyń szt.             6,97 zł 23% 8,57 zł

67 szt.             7,28 zł 23% 8,95 zł

68 Płyn do płukania tkanin szt.             2,80 zł 23% 3,44 zł

69 Płyn do szyb rozpylacz szt.             3,56 zł 23% 4,38 zł

70 Płyn do szyb, zapas szt.             3,75 zł 23% 4,61 zł

71 Płyn do mycia armatury szt.             3,30 zł 23% 4,06 zł

wysoce skoncentrowany płyn do 
mycia naczyń,  pojemność 5000 
ml

GOLD CYTRUS 
5L/ GOLD DROP

Płyn do ochrony i nabłyszczania 
drewna

płyn do ochrony i nabłyszczania 
drewna, pojemność 500 ml

SIDOLUX 500ML 
OCHRONA   I  

NABŁYSZCZANIE 
DREWNA/ 

LAKMA 

płyn zmiękczający od płukania 
tkanin,  pojemność 1000 ml

PŁYN DO 
PŁUKANIA XXL 

1L/ ACHEM 

płyn do mycia szyb z 
rozpylaczem, stopień 
biodegradacji detergentu 
większy niż 90%, pojemność 500 
ml

VITROLUX SPRAY 
500ML/ STS PW

płyn do mycia szyb, stopień 
biodegradacji detergentu 
większy niż 90%, zapas, 
pojemność 750 ml

VITROLUX ZAPAS 
750ML/ STS PW

płyn do mycia wszelkich 
ceramicznych urządzeń 
sanitarnych, czyści również 
przedmioty chromowane tj. 
baterie łazienkowe, armaturę i 
zlewozmywaki nie niszcząc ich 
powierzchni, pojemność 750 ml

WC ACID 
750ML/ STS PW



72 op.         128,40 zł 23% 157,93 zł

73 Płyn do zmywania podłóg szt.             3,23 zł 23% 3,97 zł

74 Płyn usuwający kamień i rdzę szt.             4,24 zł 23% 5,22 zł

75 szt.             3,75 zł 23% 4,61 zł

76 szt.           36,00 zł 23% 44,28 zł

77 szt.           17,50 zł 23% 21,53 zł

Płyn do zasadniczego czyszczenia 
wykładzin

dedykowany do urządzenia 
Kärcher, płyn do zasadniczego 
czyszczenia wykładzin i tapicerki 
meblowej w trybie spryskiwania 
i odsysania, pojemność 
opakowania: 10 l

CARPET PRO 10L 
PŁYN RM 764/ 

KARCHER 

płyn - zmywacz do mycia 
podłóg, powłok z past 
akrylowych i woskowych, opH 
10-11, pojemność 500 ml

YES ZMYWACZ 
500ML/ DANEX 

PPUH

płyn usuwający kamień i rdzę, 
do czyszczenia armatury 
łazienkowej, pojemność 450 ml

CILLIT KAMIEŃ I 
RDZA 450ML/ 

BENCKISER

Płyn uniwersalny do mycia 
wszystkich powierzchni

płyn uniwersalny do mycia 
podłóg,glazury i terakoty, pH 8-
9,  pojemność 1000 ml

CERAMIK 1L/ STS 
PW

Płyn do mycia silnie 
zatłuszczonych powierzchni 
kuchennych

płyn do mycia powierzchni silnie 
zatłuszczonych i przypalonych 
powierzchni, skład m.in.: 
wodorotlenek sodu 2-5%; 
etanoloamina - 2-5%; alkiloamino 
tlenki - 0,1-0,25%; pH koncentratu 
12,9-13,9, pojemność opakowania: 
5 litów

PREPARAT DO 
ODTŁUSZCZANIA  

5L/ MAXPRO 

Płyn skoncentrowany do usuwania 
osadów mineralnych ze zmywarek

skoncentrowany płyn do 
usuwania osadów mineralnych 
ze zmywarek, pH koncentratu 
0,2-0,5; pojemność opakowania: 
5 litrów

BARLON O 5L/ 
BARLON 



78 Preparat  do zwalczania owadów szt.             5,71 zł 8% 6,17 zł

79 szt.             8,86 zł 23% 10,90 zł

80 op.           62,00 zł 8% 66,96 zł

81 szt.             5,98 zł 8% 6,46 zł

preparat  w aerozolu służący do 
zwalczania owadów, 
opakowanie min. 400 ml

HIT INSEKT 
KILLER NEW 
400ML/ MC 

BRITE 
INTERSILESIA

Preparat do ochrony i 
nabłyszczania kamienia i terakoty

środek do ochrony i 
nabłyszczania zewnętrznych i 
wewnętrznych posadzek 
marmurowych, lastrikowych, 
gresowych itp., kamienia i 
terakoty, wzmacniający 
właściwości antypoślizgowe, 
pojemność 750 ml

SIDOLUX 750ML 
OCHRONA I 

NABŁ.  
KAMIENIA/ 

LAKMA

Preparat do dezynfekcji i mycia 
powierzchni, wyrobów 
medycznych

w koncentracie, działanie 
bakteriobójcze, prątkobójcze, 
grzybobójcze, wirusobójcze, 
aktywny wobec: Legionella 
pneumophila, MRSA, VRE. 
Niskie stężenie roztworu (0,25 
%) przy krótkim czasie działania 
(15 min.). Wydajność – 400 l 
roztworu z 1 l koncentratu. Nie 
pozostawia smug, osadów -  
wydezynfekowana powierzchnia 
nie wymaga spłukiwania, 
kompatybilny z różnymi 
materiałami; pojemność 
opakowania 1l

SULFANIO 
LEMON FRESH 
1L/ MEDILAB

Preparat do zwalczania mrówek 
faraona

preparat służący do zwalczania 
mrówek faraona w postaci 
aerozolu, opakowanie min. 100 
g

BROS SPRAY NA 
MRÓWKI 100 

ML/ BROS



82 op.           53,00 zł 8% 57,24 zł

83 Proszek do czyszczenia szt.             2,42 zł 23% 2,98 zł

84 Proszek do czyszczenia wykładzin op.         225,72 zł 23% 277,64 zł

85 Proszek do namaczania szt.             1,44 zł 23% 1,77 zł

Preparat w koncentracie do 
manualnej dezynfekcji i mycia 
narzędzi

działanie bakteriobójcze (w tym 
TbC) grzybobójcze, wirusobójcze 
również w obecności zanieczyszczeń 
organicznych, zawiera substancje 
antykorozyjne, nie uszkadza 
wyrobów wykonanych z tworzyw 
sztucznych, szkła, gumy, metali, nie 
pozostawia plam i osadu na 
dezynfekowanych powierzchniach i 
przedmiotach. Wyrób medyczny kl II 
a, pojemność opakowania 5 l

LYSOFORMIN 
3000 5L/ 
MEDILAB

proszek do czyszczenia, pH (1% 
roztworu wodnego) 10÷11, 
zawierający fosforany, 
alkilobenzenosulfonian sodu 
poniżej 5%, węglan sodu 
10÷20%, środki wybielające 
tlenowe, anionowe środki 
powierzchniowo czynne 
powyżej 30%, pojemność 500 g

IZO PROSZEK 
500G/ GLOBAL 

COSMED

dedykowany do urządzenia 
Kärcher, proszek do czyszczenia 
wykładzin i dywanów do 
wszystkich tekstylnych 
wykładzin podłogowych - także 
tkaniny mieszane i włókna w 
pełni syntetyczne - tapicerka 
meblowa i powierzchnie ścian. 
Nie zawiera wybielaczy i ma 
działanie dezynfekujące, 
pojemność opakowania 10 kg

CARPET PRO 
RM760 

POWDER/ 
KARCHER 

proszek do namaczania, 
opakowanie 400 g

TAK PROSZEK 
400G/ CLOVIN



86 Proszek do prania białego kg             2,30 zł 23% 2,83 zł

87 Proszek do prania kolorowego kg             2,30 zł 23% 2,83 zł

88 Proszek do szorowania szt.             1,03 zł 23% 1,27 zł

89 szt.             4,90 zł 23% 6,03 zł

proszek do prania automat do 
tkanin białych, pH (10% 
roztworu wodnego) 10-1

TAK DO KOLORU 
2KG/ CLOVIN

proszek do prania automat do 
tkanin kolorowych, pH (10% 
roztworu wodnego) 10-1

TAK DO BIELI 
2kg/ CLOVIN

proszek do szorowania urządzeń 
sanitarnych i kuchennych, 
pojemność 500 g

CAR PROSZEK 
500G/ MAXPRO

Rękawice dedykowane dla prac 
chemicznych, laboratoryjnych, 
farmaceutycznych

rękawice z neoprenu (część 
chwytna) oraz lateksu (mankiet), 
wytrzymałe mechanicznie, 
szczelne dla płynów, wysoka 
chemioodporność na kwasy (do 
96%), zasady (do 40%) oraz 
alkohole. Wnętrze flokowane 
bawełną, zapobiegapoceniu się 
rąk. Przeciwślizgowy protektor.  
Całkowita długość rękawicy 30 
cm, dostępne rozmiary 7-10.

DRAGON RBI-
VEX / REIS



90 Rękawice gospodarcze flokowane para             0,82 zł 23% 1,01 zł

91 Rękawice gospodarcze winylowe op.             6,87 zł 8% 7,42 zł

92 op.             8,52 zł 8% 9,20 zł

93 Rękawice ogrodnicze (Wampirki) para             0,55 zł 23% 0,68 zł

94 Skrobak do szyb szt.             2,50 zł 23% 3,08 zł

95 Sól do zmywarki op.             4,24 zł 23% 5,22 zł

rękawice gumowe gospodarcze, 
naturalny lateks, naturalny 
bawełniany flok, odporne na 
działanie tłuszczów i 
detergentów, długość 30 cm, 
grubość 0,38 mm do 0,45 mm

GOSPODARCZE 
IDEAL/ 

MERCATOR

rękawice winylowe pudrowane 
jednorazowego użytku, 
dostępne rozmiary: S, M, L, XL, 
opakowanie 100 szt.

VINYLOWE/ 
MERCATOR

Rękawice lateksowe 
(diagnostyczne)

rękawice lateksowe, lekko 
pudrowane, jednorazowego 
użytku, nie jałowe, rozmiary 
rękawic: XS, S, M, L, XL, 
opakowanie 100 szt.

LATEKSY/ 
MERCATOR

rękawice ochronne, 100% 
bawełna, powlekane od strony 
dłoni lateksem, ze ściągaczem

WAMPIRKI/ ART. 
MAS

skrobak, ergonomiczna, 
wymienne ostrze: szerokość 
ostrza 60 mm (+/-5), długość 
170 mm (+/-5)

SKROBAK DO 
SZYB 60 CM/ 

STANLEY

Sól zmiękczająca wodę do 
zmywarki , pojemność 
opakowania min. 1,5 kg

FINISH SÓL 
1,5KG/ 

BENCKISER



96 Sól drogowa op.           11,50 zł 23% 14,15 zł

97 Sól do urządzeń parowych kg             0,83 zł 23% 1,02 zł

98 Spirytus techniczny szt.           12,00 zł 23% 14,76 zł

99 Spray do usuwania naklejek op.           14,46 zł 23% 17,79 zł

100 Szczotka do butelek szt.             2,47 zł 23% 3,04 zł

101 Szczotka do naczyń z rączką szt.             1,17 zł 23% 1,44 zł

Sól drogowa z rozbrylaczem 
pojemność opakowania: 20 kg

SÓL DROGOWA 
20 KG/ 

OGRODNIK24

Sól (zmiękczająca) tabletkowa 
do urządzeń parowych

SÓL W 
TABLETKACH 
25KG/ CIECH

spirytus techniczny 
(izopropanol), opakowanie 1 l

IZOPROPANOL 
1L/ MICHAEL 

HUBER

preparat usuwa naklejki, 
etykiety, resztki kleju, gumę, 
szminkę, atrament, tusz, olej, 
tłuszcz, sadzę, smołę i inne. 
Pojemność opakowania 500 ml.

ORO DO 
USUWANIA 
NAKLEJEK 

500ML/ ORO 
PRODUKT

sztywne włosie, sprężyste 
mocowanie, długość od 33 cm 
do 50 cm

SZCZOTKA DO 
BUTELEK 33 CM/ 

PHU AAA

szczotka do mycia naczyń 
posiadająca uchwyt oraz twarde 
włosie, długość uchwytu 18,5 
cm (+/-3)

KOPYTKO 
SZCZOTKA/ PHU 

AAA



102 szt.             1,93 zł 23% 2,37 zł

103 szt.             8,72 zł 23% 10,73 zł

104 szt.             5,18 zł 23% 6,37 zł

105 szt.             5,62 zł 23% 6,91 zł

106 Szczotka druciana szt.             5,29 zł 23% 6,51 zł

107 szufelka z gumką + zmiotka kpl.             2,29 zł 23% 2,82 zł

Szczotka do szorowania (żelazko) 
duża

szczotka do szorowania włosie 
szczoteczki z nylonu, 
zaopatrzona w uchwyt, wymiar 
nie mniejszy niż 15 cm x 8 cm

ŻELAZKO 
SZCZOTKA 15X8 
CM / PHU AAA

Szczotka do zamiatania  
(zamiatacz)

szczotka do zamiatania, oprawa 
drewniana, włosie z PCW, tuleja 
z gwintem, zamiatacz długość 50 
cm (+/-5)

Zamiatacz 50 cm 
/ PHU AAA

Szczotka do zamiatania 
(zamiatacz)

szczotka do zamiatania, oprawa 
drewniana, włosie z PCW, tuleja 
z gwintem, zamiatacz długość 35 
cm (+/-5)

Zamiatacz35 
cm / PHU AAA

Szczotka do zamiatania 
(zamiatacz)

szczotka do zamiatania, oprawa 
drewniana, włosie z PCW, tuleja 
z gwintem, zamiatacz długość 40 
cm (+/-5)

Zamiatacz 40 cm 
/ PHU AAA

szczotka druciana 4 rzędowa, w 
oprawie drewnianej

SZCZOTKA 
DRUCIANA 4 
RZEDOWA/ 
PHUP AAA

Szczotka zmiotka + szufelka plastik 
z gumką

ZMIOTKA + 
SZYFELKA Z  

GUMKĄ/ YORK



108 Ściągaczka do posadzek szt.             7,98 zł 23% 9,82 zł

109 Ściągaczka do szyb gumowa szt.             4,83 zł 23% 5,94 zł

110 Ściereczka domowa op.             0,80 zł 23% 0,98 zł

111 Ściereczka z mikrofibry szt.             1,03 zł 23% 1,27 zł

112 szt.             0,47 zł 23% 0,58 zł

113 Ścierka podłogowa wiskoza szt.             1,30 zł 23% 1,60 zł

ściągaczka gąbkowa  składająca 
się ze sztywnej listwy na której 
mocowana jest pianka, 
usuwająca wodę ze znacznych 
powierzchni, szerokość robocza 
min. 55 cm

ŚCIĄGACZ DO 
PODŁÓG 55 CM/ 

YORK

ściągaczka do szyb gumowa, 
listwa mocowana jest w 
nierdzewnej stali, szerokość 
robocza min. 36 cm

ŚCIĄGACZKA DO 
SZYB 36CM/ 
PHUP AAA

ściereczki domowe, pakowane 
po 3 szt., wymiary 32 cm x 37,5 
cm (+/-5)

DOMOWA A'3 
30X38 CM/ 

CORAL

ściereczki z mikro-włókien, 
wymiary 40 cm x 40 cm (+/-10)

MIKROFIBRA 
40X40 CM/ 

CORAL

Ścierka kuchenna ostra do 
zmywania

ostra ścierka do zmywania, 
wym. min. 15 cm x 13 cm (+/-5)

ŚCIERKA 
OSTA15X13 CM/ 

CORAL

ścierka uniwersalna, wiskozowa 
do podłogi, gramatura min. 
180g/m², wymiary ścierki: 60cm 
x 80cm (+/-10)

ŚCIERKA 
WISKOZOWA 
70X80 CM/ 

ALGRANOWA



114 Ścierka tetrowa szt.             1,35 zł 23% 1,66 zł

115 szt.         115,00 zł 23% 141,45 zł

116 op.           33,00 zł 23% 40,59 zł

cienka ścierka bawełniana, 
gramatura tkaniny tetrowej min. 
110g/m²,  wymiary ścierki: 
70cm x 80cm (+/-10)

ŚCIERKA TETRA 
60X80 CM/ 

ALGRANOWA

Środek do czyszczenia 
lakierowanych podłóg  
drewnianych i korkowych

środek skondensowany, 
lekko alkaliczny, czyszczący, 
nawet bardzo brudne podłogi 
i nie usuwający warstwy 
ochronnej lakieru i ochronnej 
warstwy pasty do podłóg 
lakierowanych drewnianych i 
korkowych (poz 46) wartość 
ph ok. 11 w nie 
rozcieńczonym produkcie,  
pojemność 5 litrów

BONA CLEANER 
5L/BONA

Środek dezynfekcyjny do 
powierzchni i narzędzi w sprayu

gotowy do użycia środek 
dezynfekcyjny do powierzchni i 
narzędzi w sprayu; działanie 
bakteriobójcze (salmonella, 
TbC), wirusobójcze (HIV, 
rotawirusy), grzybobójcze; efekt 
czyszczenia, usuwanie i 
neutralizacja zapachu 
wytwarzanego przez bakterie, 
zawiera czwartorzędowe związki 
amonowe, nie zawiera alkoholu 
i aldehydów, bezwonny, 
nielotny; nie uszkadza wyrobów 
wykonanych z tworzyw 
sztucznych, szkła, gumy, metali; 
nie podrażnia skóry, nie plami. 
Rekomendowany do czyszczenia 
i dezynfekcji inkubatorów CO2  i 
komór laminarnych,  pojemność 
opakowania 1l

BARBICIDE 
SPRAY 1L/DJR 

POLSKA



117 op.           12,50 zł 23% 15,38 zł

118 szt.             8,07 zł 23% 9,93 zł

119 Środek do mebli w aerozolu szt.             2,89 zł 23% 3,55 zł

120 szt.             3,95 zł 23% 4,86 zł

121 Środek do udrożniania rur w żelu szt.             4,35 zł 23% 5,35 zł

122 szt.           88,00 zł 8% 95,04 zł

Środek do czyszczenia mebli i 
tapicerek ze skóry

do czyszczenia, odświeżania i 
pielęgnacji mebli skórzanych i 
skóropodobnych, na bazie 
naturalnych wosków i emulsji 
silikonowych, dający ochronną 
warstwę antystatyczną, 
pojemność 750 ml

PROFIMAX 
LH230 750ML/ 

LAKMA

Środek do gruntownego 
zmywania podłóg

środek do gruntownego 
zmywania podłóg,  w składzie 
<5% anionowe środki 
powierzchniowo czynne, 
pojemność 750 ml

CLEANLUX PLUS 
750ML/ LAKMA 

środek do pielęgnacji i 
czyszczenia mebli w aerozolu, 
pojemność min. 250 ml

ALPEN 300ML/ 
MANUFACTURE

D FOR 
FREESTYLE LTD

Środek do udrożniania rur w 
granulkach

środek do chemicznego 
udrożniania rur i syfonów w 
instalacjach kanalizacyjnych w 
granulkach,  pojemność 500 g

SUPER NUREK 
500G/ POLHUN

preparat specjalnie opracowany 
do udrożniania rur, skutecznie 
zabija bakterie i wirusy, 
skutecznie usuwa  zatory, 
likwiduje nieprzyjemne zapachy, 
płynna formuła w żelu, 
pojemność 500 g

KRET ŻEL 500G / 
GLOBAL 
COSMED

Środek myjąco-dezynfekcyjny do 
powierzchni

środek myjąco-dezynfekcyjny do 
powierzchni, przeznaczony dla 
gastronomii, nie wpływający 
szkodliwie na żywność, pH 10-
12; pojemność opakowania: 5 
litrów

PROFIMAX SPD-
100 5L/ LAKMA 



123 Środek na szerszenie i osy op.             7,98 zł 8% 8,62 zł

124 Środek w sprayu do dezynfekcji op.           44,00 zł 8% 47,52 zł

125 op.         231,00 zł 23% 284,13 zł

126 Tabletki do odkurzacza op.           39,00 zł 23% 47,97 zł

127 Tabletki do zmywarki do naczyń op.           22,51 zł 23% 27,69 zł

środek owadobójczy na 
szerszenie i osy w aerozolu, 
pojemność min. 300 ml

BROS SPRAY 
300ML NA OSY I 

SZERSZENIE/ 
BROS

środek do dezynfekcyji 
pomieszczeń i wszystkich 
powierzchni w tym ze stali 
nierdzewnej, spektrum 
działania: bakterie, wirusy, 
grzyby, całkowicie bezpieczny 
dla ludzi i środowiska (w 100% 
biodegradowalny), na bazie 
wody, bez alkoholu , pojemność 
opakowania 750 ml

SURFA'A SAFE 
750ML SPRAY/  

MEDILAB

Tabletki do mycia pieca 
konwekcyjnego

tabletki do mycia pieca 
konwekcyjnego, opakowanie 
(100 szt. tabletek)

RATIONAL 
TABLETKI SCC/ 

RATIONAL

tabletki do odkurzacza 
piorącego do wykładzin i 
tapicerki dedykowane do 
urządzenia Kärcher, usuwa 
zabrudzenia olejowe, smary, 
ulega biodegradacji, pH- 6 przy 1 
% stężeniu,  op.16 tabletek

CARPET PRO 
RM760 TABLET/ 

KARCHER 

tabletki do zmywarki, 
nabłyszczacz, pakowane po 50 
szt.

LUDWIK 
TABLETKI A'50/ 
INCO VERITAS



128 Talerzyki  jednorazowe op.             8,50 zł 23% 10,46 zł

129 Trutka na szczury szt.           13,00 zł 8% 14,04 zł

130 Wata bawełniana szt.             3,30 zł 8% 3,56 zł

131 Wiadro MOP z wyciskaczem szt.             4,95 zł 23% 6,09 zł

132 Wiadro plastikowe bez pokrywy szt.             8,45 zł 23% 10,39 zł

133 Wiadro plastikowe bez pokrywy szt.             3,51 zł 23% 4,32 zł

plastikowe, białe, średnica 22 
cm+-2cm, posiadające atest do 
kontaktu z żywnością, op.20 szt.

TALERZYKI  
JEDNORAZOWE 
SR24 CM / ATP

trutka na szczury – ziarno, 
pakowanie po 500 g

RATIMOR 
TRUTKA 

ZBOZOWA 
500G/ UNICHEM

wata bawełniana – medyczna, 
pakowane po 200 g

WATA 
BAWEŁNIANA 
200G/ TZMO 

BELLA

wiadro plastikowe  z 
koszyczkiem do MOPA, 
pojemność 10 l

WIADRO DO 
MOPA 10L Z 

WYCISKACZEM/ 
PHUP AAA

wiadro plastikowe  bez pokrywy, 
pojemność 16 l

WIADRO BEZ 
POKRYWY 16L/ 

PHUP AAA

wiadro plastikowe  bez pokrywy, 
pojemność 10 l

WIADRO BEZ 
POKRYWY 10L/ 

PHUP AAA



134 Widelce jednorazowe op.             3,20 zł 23% 3,94 zł

135 Wkład z mikrofibry do mycia szyb szt.           14,00 zł 23% 17,22 zł

136             4,14 zł 23% 5,09 zł

137             2,48 zł 23% 3,05 zł

138 Worki na śmieci 35 litrów-foliowe             1,27 zł 23% 1,56 zł

139 Worki na śmieci 60 litrów-foliowe             4,34 zł 23% 5,34 zł

140 Worki polipropylenowe szt.             0,88 zł 23% 1,08 zł

141 Wózek do sprzątania szt.         262,20 zł 23% 322,51 zł

142 Wybielacz w płynie szt.             1,58 zł 23% 1,94 zł

143 Zawieszka na mole op.             9,50 zł 8% 10,26 zł

białe plastikowe, posiadające 
atest do kontaktu z 
żywnością, op.100  szt.

WIDELCE 
JEDNORAZOWE/ 

ATP

wkład - nakładka z mirkofibry do 
mycia szyb, 3 stronna, 
przypinana, szerokość min. 35 
cm

KOMPLET DO 
MYCIA SZYB/ TTS

Worki na śmieci 120 litrów- 
foliowe

worki sanitarne LDPE 70*110, 
mocny "zgrzew", LDPE min. 60 
mikronów – opakowanie 25 szt.

WORKI 120L 
LDPE A'25/ 

SIPEKO

opak./
rolka

Worki na śmieci 160 litrów - 
foliowe

worki sanitarne LPDE mocny 
"zgrzew" min 60 mikronów, 
czarne – opakowanie 10 szt.

WORKI 160LA'10 
LDPE/ SIPEKO

opak./
rolka

worki sanitarne HDPE 50*60, 
mocny "zgrzew", HDPE min. 20 
mikronów - opakowanie 50 szt.

WORKI 35L 
A'50HDPE/ 

SIPEKO

opak./
rolka

worki sanitarne LDPE 60*80,  
mocny "zgrzew", LDPE min. 40 
mikronów – opakowanie 50 szt.

WORKI 60L A'50 
LDPE/ SIPEKO

opak./
rolka

Worki polipropylenowe 
(zbożowe, pocztowe) wymiary 
105x65 cm   gramatura 82g na 
m2

WORKI 
POLIPROPYLENO
WE 105X65/ ATP

wózek dwuwiaderkowy 2x25l na 
stelażu metalowym z wyciskarką

WÓZEK DO 
SPRZĄTANIA 

2X25L/ 
INTERMOP

wybielacz w płynie, pojemność 
1000 m

BIELINKA 1L / 
ACHEM

bezzapachowa, opakowanie 
min. 4 szt

BROS 
ZAWIESZKA NA 

MOLE 
BEZZAPACHOWA

/ BROS



144 Zmywak – druciak szt.             1,17 zł 23% 1,44 zł

145 Zmywak kuchenny - gąbka opak.             0,77 zł 23% 0,95 zł

146 Żel kamień i rdza szt.             4,54 zł 23% 5,58 zł

147 Żel usuwający kamień i rdzę szt.             3,89 zł 23% 4,78 zł

zmywak druciak do mycia 
garnków – spiralny miękki (do 
teflonu)  waga ok. 40 g

ZMYWAK 
DRUCIAK 40G/  

CORAL

zmywak kuchenny gąbka do 
naczyń wym. min. (9x6,5x4,5) 
cm, opakowanie 5 szt.

ZMYWAK 
KUCHENNY A'5/ 

CORAL

żel do czyszczenia armatury 
łazienkowej usuwający kamień i 
rdzę, o pH 2,0±1, zawierający 
5÷15% anionowe środki 
powierzchniowo czynne, 
pojemność 420 g

CILLIT KAMIEŃ I 
RDZA 420G/ 
BENCKISER

żel do mycia łazienek, 
zawierający m.in. kwas 
cytrynowy 1<  i alkohole 
alifatyczne 1< i wodny roztwór 
eteru polioksyetylenoglikowego 
1<, pojemność 500 g

TYTAN ŻEL DO 
ŁAZIENEK 500G/ 
UNIA  POZNAŃ 
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