ÚKLIDOVÁ
TECHNIKA
PODLAHOVÉ MOPY

PRACHOVKY, STĚRKY, PADY

ÚKLIDOVÁ VĚDRA, VOZÍKY

VOZÍKY MAGIC

STOJANY, KOŠE

PYTLE, HADRY, RUKAVICE

SYSTÉM FLIP

držák mopu Flip, mopy

Tento systém s mopy FLIP se
používá k profesionálnímu mytí
podlah, stěn a stropů. Svěšený
mop snadno namáčíte a ždímáte
bez ohýbání. Mop je upevněn
třemi kolíky do držáku, snadno se
nasazuje
a uvolňuje.

Držák mopu Flip
polypropylen

Držák mopu Flip
se zámkem
polypropylen

0487075 - 40 cm
0487092 - 50 cm

0487052 - 40 cm
Mop Flip mikrovlákno
barevné kódování, smyčky, bílý

Mop Flip Eco, mikrovlákno
s proužky
na suché i mokré mytí

0487085 - 40 cm

0487086 - 40 cm

0487341 - 40 cm
Mop Flip mikroblue
barevné kódování, mikrovlákno,
na hladké povrchy
modrý

Mop Flip Tris
barevné kódování, smyčky,
mikrovlákno, bavlna, polyester
bílý s pruhy

Mop Flip mikrosafe
barevné kódování, abrazivní,
mikrovlákno, na protiskluzové
podlahy, modrý

0487090 - 40 cm
0487091 - 50 cm

0487230 - 40 cm
Mop Flip AC bavlna
barevné kódování, smyčky
a střižené okraje

Mop Flip Eco bavlna
smyčky a střižené okraje,
polyester, bavlna

0720009 - 40 cm
0720008 - 50 cm

0487089 - 40 cm

materiály mopů
Mikrovlákno 80 % polyester, 20 % polyamid, smyčky
Mopy Mikrovlákno mají všechny výhody tkanin z mikrovlákna, používají se k mytí všech typů podlah, zejména
porézních. Vydrží až 300 pracích cyklů. Praní na 90 oC.
Mikrovlákno s proužky 87% polyester, 13 % polyamid
Mopy Mikrovlákno s proužky mají všechny výhody tkanin z mikrovlákna, proužky pomohou mechanicky
odstranit nečistoty z povrchu. Vydrží až 250 pracích cyklů. Praní na 60 oC.
Mikroblue 85 % polyester, 15 % polyamid
Mopy Mikroblue mají všechny výhody tkanin z mikrovlákna, myjí všechny typy podlah, zejména s hladkým
povrchem. Vydrží až 300 pracích cyklů. Praní na 90 oC.
Mikrosafe abrazivní 50 % polyester, 30 % polypropylen, 20 % polyamid
Tuhá polypropylenová vlákna odstraní veškeré nečistoty a špínu, jemná tkanina podlahu současně leští.
Mopy se používají zároveň k mytí, drhnutí a leštění všech typů podlah, vynikající na protiskluzové povrchy.
Vydrží až 300 pracích cyklů. Praní na 90 oC.
Tris Mikrovlákno, bavlna, polyester, smyčky
Vynikající výsledky mytí přináší spojení vlastnosti třech druhů vláken. Mikrovlákno odstraní nejmenší částečky
prachu a nečistot, bavlna zlepšuje absorpční schopnost mopu, polyester pomáhá snadno klouzat po podlaze
a urychluje mycí proces. Vydrží až 400 pracích cyklů. Praní na 90 oC.
Bavlna 70 % bavlna, 30 % polyester, smyčky, stříhané okraje
Přírodní vlákna vynikají velkou absorpcí, bavlněné mopy se používají k mytí všech typů podlah, zejména
porézních povrchů. Vydrží až 300 pracích cyklů. Praní maximálně do 60 oC.
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SYSTÉM BLIK

držák mopu Blik, mopy

Systém s mopy s kapsou se používá
k mytí a dezinfekci podlah stěn
a stropů, zejména ve velkých
prostorách. Mop kapsový je
přidržován háčkem a při namáčení
a ždímání ušetříte námahu při
ohýbání.

Držák mopu Blik
polypropylen
na kapsové mopy

Držák mopu Blik
se zámkem
polypropylen
na kapsové mopy

0487024 - 40 cm
0487025 - 50 cm

0487157 - 40 cm

Mop kapsový mikrovlákno
barevné kódování, smyčky
bílý

Mop kapsový AC bavlna
barevné kódování, smyčky, bílý

0720124 - 40 cm
0720125 - 50 cm

0487028 - 40 cm
0487029 - 50 cm
Mop kapsový mikroblue
barevné kódování, na hladké
povrchy, modrý

Mop kapsový Eco mikrovlákno
s proužky

0487349- 40 cm

0487049 - 40 cm
0487076 - 50 cm
Mop kapsový mikrosafe
abrazivní, barevné kódování,
na protiskluzové podlahy, modrý

Mop kapsový Tris
barevné kódování, smyčky,
mikrovlákno, bavlna, polyester,
bílý s pruhy

0487231 - 40 cm

0487050 - 40 cm
0487077 - 50 cm

výstražný stojan
Tabule výstražná
polypropylen, 22,7 x 50 x 57 cm,
barva žlutá, s nápisem
a výstražným symbolem
POZOR KLUZKÝ POVRCH

0487334

Kužel výstražný
výška 93 cm, žlutý

0487195
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SYSTÉM VELCRO

držák mopu Velcro, mopy

Systém je určen k profesionálnímu
a efektivnímu mytí podlah, stěn
a stropů.
Mop je uchycen pomocí suchého
zipu. Držák Velcro je velmi tenký,
zkosené strany se lépe dostanou
do rohů.

Držák mopu Velcro
polypropylen, suchý zip
0487023 - 40 cm
0487074 - 60 cm
Mop Velcro bavlna
smyčky, stříhané okraje

Mop Velcro mikrovlákno
barevné kódování, smyčky,
mikrovlákno, bílý
0487081 - 40 cm
0487082 - 60 cm

0487031 - 40 cm
0487078 - 60 cm

Mop Velcro Tris
barevné kódování, smyčky,
kombinace mikrovlákna,
polyesteru a bavlny, bílý s pruhy

Mop Velcro mikroblue
barevné kódování, mikrovlákno,
na hladké povrchy, modrý
0487079 - 40 cm
0487080 - 60 cm

0487083 - 40 cm
0487084 - 60 cm
Barevné kódování mopů.
Mopy snadno roztřídíte
podle místa použití.

Mop Velcro mikrosafe abrazivní
barevné kódování, mikrovlákno,
na protiskluzové podlahy, modrý
0487232 - 40 cm

držák mopu Velcro ruční, mopy
Držák mopu Velcro ruční
polypropylen, suchý zip
0487234 - 30 cm

Mop Velcro Clean glass
mikrovlákno, k mytí oken, zrcadel,
keramiky nerezových ploch
0487237 - 30 cm
Mop Velcro mikrovlákno
smyčky, mikrovlákno
0487235 - 30 cm
Mop Velcro mikroblue
barevné kódování, mikrovlákno

Mopy s ručním držákem přilnou rovnoměrně celou plochou k povrchu,
mytí je účinější. Mop je uchycen k držáku pomocí suchého zipu.
Dobře drží, snadno jej vyměníte.

0487236 - 30 cm
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SYSTÉM TRILOGY

držák mopu Trilogy, mopy

Oboustranné mopy
Při použití mopu Trilogy využijete
obě jeho strany a umyjete dvakrát
větší plochu než běžným mopem,
2
jedním mopem umyjete
PRO až 50 m .
Potřebujete poloviční množství
mopů než obvykle, snížíte celkové
náklady
na praní.
MANICO - HANDLE

PRO

SISTEMA - SYSTEM

Infinity è l’esclusivo sistema ergonomico composto da manico
telescopico con impugnatura girevole e telaio
con snodo, studiato per rendere facile il movimento a “∞”
e quindi la pulizia professionale del pavimento.

• Riduce del 75% i movimenti del polso rispetto ai m
• La rotazione a 360° dell’impugnatura superiore e
assicura la massima ergonomia
• L’impugnatura si blocca con un click, consentend
l’attrezzo in sicurezza
• Gli inserti in gomma assicurano una presa efficac
confortevole

Držák mopu Trilogy
polypropylen, šedý

L’operatore non deve operare alcuna forza: è sufficiente
accompagnare il movimento, senza bisogno di stringere l’impugnatura

360°

• Reduce wrist movements by 75% in comparison with
• The 360 ° rotation of the upper and central handle e
ergonomics
• The handle locks with a click, allowing you to rest the
• The rubber inserts ensure an effective, stable and com

Infinity is the unique ergonomic system composed by a telescopic
handle with twisting grip and frame with joint, designed to facilitate
the “∞” movement and the professional floor cleaning operations

0487290 - 40 cm

Úklidové vědro Tri Press Pro 25 l
s kolečky šedé, ždímač Trilogy
TENT
PA
56 x 30,5 x 70,5 cm

ING
ND

0487288
Mop Tri Dry

EFFETTI SUL POLSO - POSITIVE EFFECTS ON WRIST

SNODO - JOINT

PRO
mikrovlákno
ra in posizione neutrale - Inﬁnity works in a neutral position

PRO

0487347

na stírání prachu, šedý

mette al polso di rimanere in posizione neutrale riducendo notevolmente lo sforzo,
SISTEMA - SYSTEM
ndard che lo sottopongono a forti flesso-estensioni che possono determinare nel tempo
l’insorgenza di disturbi0487289
muscoloscheletrici. *

MANICO -

držák mopu Uni Infinity, mopy

• The joint facilitates the “∞” movement without tirin
arms and wrists
• •Designed
to reduce
operator’s strain,
Riduce del
75% i movimenti
del polso rispetto a
productivity
•increasing
La rotazione
a 360° dell’impugnatura superiore
• Itassicura
allows easy
cleaning even
difficult to access areas
la massima
ergonomia
• L’impugnatura si blocca con un click, consenten
l’attrezzo in sicurezza
• Gli inserti in gomma assicurano una presa effica
confortevole

telescopico con impugnatura girevole e telaio
con snodo, studiato per rendere facile il movimento a “∞”
NEUTRALE
- NEUTRAL
e quindi la pulizia professionale
del
pavimento.
MANICO IN

FLESS
IONE

FI

ITY
L’operatore non deve operare alcuna forza: èNsufficiente
INFINITY HA
NDdi
accompagnare il movimento, senza bisogno
LE stringere l’impugnatura

- FL
EXI
ON

NIC

45°

OS

TAN

STANDARDmopu Uni Infinity
Držák
HA N
DL

D ARD

360°

• Reduce wrist movements by 75% in comparison w
• The 360 ° rotation of the upper and central handl
ergonomics
• The handle locks with a click, allowing you to rest t
• The rubber inserts ensure an effective, stable and c

E

40 cm, ergonomický,
bezkontaktní systém

A
ergonomic
Infinity is the Munique
-5° system composed by a telescopic45°
-45°
20° designed to facilitate
handle with twisting grip and frame with joint,
the “∞” movement and the professional floor cleaning operations

-40°

• Lo snodo facilita il movimento a “∞” riducendo
i tempi di formazione
• Progettato per diminuire l’affaticamento dell’ope
aumentandone la produttività
HANDLE
• Permette di pulire facilmente anche le zone di di

SYSTÉM UNI INFINITY

erate within a comfortable range of motion, reducing effort, rather than the traditional handles where
ng flexion-extension, that could cause after
prolonged
usesistema
the onset
of occupational
diseases.
*
Infinity
è l’esclusivo
ergonomico
composto
da manico

TRAL

The operator doesn’t have to use any force: he just needs to accompany the
0487368
movement, without having to tighten the handle

Mop Uni Soft Fast

TENT
PA

ING
ND

0487370 - 40 cm

EFFETTI SUL POLSO - POSITIVE EFFECTS ON WRIST

PE

60°
Uni systém, mikrovlákno,
s šachovnicovým vzorem,
STRESS
rozměry 40 x 11
cm,
AREA
praní až na 60°C

AREA
DI STRESS

STRESS
AREA

PE

Mop Tri Wet
mikrovlákno
k mytí hladkých nebo porézních
povrchů

The operator doesn’t have to use any force: he just needs to accompany the
movement, without having to tighten the handle

SNODO - JOINT

Mop Uni Ultrasafe
ora in posizione neutrale - Inﬁnity works in a neutral position

di flesso/estensione del polso - Movement of flexion / extension of the wrist

Uni systém, abrazivní,
světle modrý, rozměry 40 x 11 cm,
ermette al polso di rimanere in posizione neutrale riducendo notevolmente lo sforzo,
praní
až na nel
60°C
andard che lo sottopongono a forti flesso-estensioni che possono
determinare
tempo
l’insorgenza di disturbi
muscoloscheletrici.
0487371-03
- 40*cm

della rispondenza ai requisiti ergonomici dell’applicatore Infinity” a cura di Humana Consulting
f compliance with the ergonomic requirements of the Infinity handle” by Humana Consulting

www.ttsystem.com

operate within a comfortable range of motion, reducing effort, rather than the traditional handles where
ong flexion-extension, that could cause after prolonged use the onset of occupational diseases. *

Mop Uni bavlna

Uni systém, béžový,
rozměry
MANICO IN 40 x 13 cm,
FINIT
Y
INFINIaž
TY HANna 90°C
praní
DLE

NEUTRALE - NEUTRAL

EUTRAL

FLESS
IONE

- FL
EXI
ON

S TA

45°

O
NIC
0487374 - 40MAcm

-45°

-40°

STRESS
AREA

0487375 - 40 cm

ND A

STA N DA RD

RD

-5°

HA N

DLE

20°

Mop Uni Soft Striat

45°

ERGONOMIE ZÁPĚSTÍ
(zápěstí pracuje v neutrální poloze)

Tyč Alu Infinity
teleskopická, 97-184 cm, zelenošedá,
ergonomický tvar

STRESS
AREA

Standardní tyč: Zápěstí je vystaveno silnému ohybu.
Tyč Infinity: Zápěstí pracuje v pohodlném rozsahu
pohybu a tím se snižuje jeho namáhání.

o di flesso/estensione del polso0487369
- Movement of flexion / extension of the wrist

ne della rispondenza ai requisiti ergonomici dell’applicatore Infinity” a cura di Humana Consulting
of compliance with the ergonomic requirements of the Infinity handle” by Humana Consulting

www.ttsystem.com

aumentandone la produttività
• Permette di pulire facilmente anche le zone di

• The joint facilitates the “∞” movement without tir
- Snižuje pohyb zápěstní o 75%
arms and wrists
- 360o rotace horní a střední části rukojeti zajišťuje • Designed to reduce operator’s strain,
increasing productivity
maximální ergonomii
• It allows easy cleaning even difficult to access area
- Lehká, výškově nastavitelná, zabraňuje nesprávnému
držení těla
- Rukojeť lze zamknout jedním zacvaknutím
- Pogumované části tyče zajišťují účinné,
stabilní a pohodlné uchopení

Uni systém, mikrovlákno,
pruhovaný černo-šedý,
rozměry 40 x 11 cm, 60°
25 ks v balení, praní až na 90°C

AREA
DI STRESS

• Lo snodo facilita il movimento a “∞” riducendo
i tempi di formazione

• Progettato per diminuire l’affaticamento dell’op
www.ttsystem.com
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www.ttsystem.com

okenní rozmýváky a stěrky

OKNA, PODLAHY

pady

Stěrka na okna komplet
držák, nerezová lišta s gumou

Držák padu na násadu
na pady 25 x 12 cm
drhnutí podlah

0753004 - 35 cm
0753013 - 45 cm

0792029
Držák okenního rozmýváku
plast

Držák padu ruční
na pady 23 x 10 cm
0792030

0753002 - 35 cm
0753006 - 45 cm
Návlek rozmýváku
mikrovlákno, polyester, bílý
0753027 - 35 cm
0753035 - 45 cm

0792031

podlahové stěrky
Návlek rozmýváku
polyamid, akryl, bílý

Stěrka na podlahu kovová
gumová lišta

0753010 - 35 cm
0753005 - 45 cm

0753020 - 35 cm
0753034 - 45 cm

Pad obdélníkový
11,5 x 25 cm
bílý - lehké čištění, jemný
zelený - čištění středně
znečištěných povrchů
hnědý - drhnutí silné špíny
černý - drhnutí velmi silné špíny

0487100 - 45 cm
0487101 - 55 cm
0487102 - 75 cm
Návlek rozmýváku
s abrazivním padem, polyamid,
akryl, bílý

0487277 - 45 cm

Stěrka na podlahu plastová
gumová lišta, výběr barev

násady Alu teleskopické
Násady Alu, teleskopické, na okenní rozmýváky, stěrky, ometače prachu
0487177
0753019		
0753014		
0753036		
0487177		

3x2m

2 x 1,25 m
2 x 1,50 m
2x2m
3x2m

Clip a Flo
CLIP lopatka s víkem
na smetí s držákem

0487034

FLO smeták
syntetický, 110 cm s násadou

0487035

Zametání bez ohýbání
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STÍRÁNÍ PRACHU

prachovky, antistatické utěrky
Držák prachovky Bit
s ručním madlem
i na teleskopickou násadu
0487117 - 40 cm
0487118 - 60 cm

Držák prachovky Bit Bandy
ohebný s ručním madlem
na teleskopickou násadu

0487198 - 40 cm
0487199 - 60 cm
Návlek Bit
mikrovlákno, bílý
Setřete prach z povrchů ve výšce, ze svislých ploch a ze stropů.

0487119 - 40 cm
0487120 - 60 cm
Návlek Bit
akryl, modrý

Ometač prachu a pavučin Lampo
PVC, oválný
délka vláken 10 cm, černošedý
možno připevnit na násadu

0487121 - 40 cm
0487122 - 60 cm
0487387

násady Alu podlahové
Násada Alu, hliník
0487032

140 cm
Násada Alu teleskopická, hliník

0487033

97 – 184 cm
Držák s gumovými lamelami
gumové lamely dokonale přilnou
k podlaze

Podlahové prachovky
jsou napuštěny minerálními oleji.
Utěrky přitáhnou a zachytí prach,
zabrání přenosu bakterií mezi
místnostmi.
Prachovky podlahové antistatické
0487193 bílá 30x60 cm 100% viskoza
0487115 růžová 25x42 cm 100% viskoza
0487116 žlutá 28x42 cm 100% viskoza

upevnění prachovky
0487113 - 40 cm
0487114 - 60 cm

Násada Alu Jet s tryskou
Násada Alu Jet s tryskou, 145 cm
nádržka 500 ml
Do aplikátoru v tyči nalejete
úklidový přípravek, nasadíte na
držák mopu a vytíráte.
Pro všechny typy držáků mopů TTS.
Zabudovaný dávkovač.
Připraven k použití
Snadné ovládání
Lehký
Ergonomický

0487348
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úklidová vědra

vozíky Nick

VĚDRA, VOZÍKY NICK

Úklidové vědro Action Pro
se ždímačem O-Key
4 barvy, 30 l
Dvě vědra v jednom, obě části
vědra mají vypouštěcí ventil, vědro
je stohovatelné.

Vozík úklidový dvojkbelíkový
Nickita
dvě vědra 2 x 25 l nebo 2 x 15 l,
zelený podvozek, šedé kbelíky
s barevnými držadly, ždímač Tec.
Nový design, šetrný k přírodě,
skladný a přizpůsobivý.

0487352 15 l
0487353 25 l

0487240
Úklidové vědro Witty
se ždímačem O-Key
4 barvy, 30 l
Vědro je rozděleno přepážkou,
která odděluje čistý roztok od ody
na propláchnutí mopu.
S vypouštěcím ventilem,
stohovatelné.

Vozík úklidový Nick Star 210
držák pro pytel 120 l s víkem,
kbelík s přepážkou 28 l,
ždímač O-key, 2 kbelíky 4 l,
kapsa na pytel, vanička Nick
56 x 110 x 112 cm

0487016

Úklidové vědro Pile
se ždímačem Tec, HACCP
4 barvy, 30 l
Jednoduché vědro, větší kolečka
umožňují manipulaci na nerovném
povrchu.

0487054

Vozík úklidový Nick O-Key
vodítko, ždímač O-key
kbelík s přepážkou, 28 l

0487014
Úklidové vědro Squizzy
vědro s přepážkou a jednoduchým
systémem ždímání, 15 l

0487009
Vozíky mají na zadní straně
praktickou kapsu.

0487261

ždímače

doplňky k vozíkům
Ždímač Tec
na mopy flip, blik, uni

Ždímač O-Key
na mopy flip

Sáčky na sběr
a praní použitých mopů

Sáček na mopy 70 l
Sáček na mopy 90 l

0487056

0487055-04

0487158
hadice, nosič lahví, vanička, vědra 4 l, 16 l, vědro s přepážkou 28 l

Vanička plastová
3,7 l, šedá

0487018-04
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MAGIC

vozíky Magic
jsou exkluzivní řada víceúčelových vozíků navržených tak,
aby usnadňovaly různé činnosti a reagovaly na všechny
specifické potřeby.
ERGONOMICKÉ
Vyrobeny z lehkých materiálů,
aby bylo snadné jejich používání
STAVEBNICOVÝ SYSTÉM
Přizpůsobitelný všem potřebám.
Maximálně flexibilní.
HYGIENICKÉ
Kulaté a hladké povrchy splňující vysoké hygienické
standardy. Snadno se čistí díky prvotřídnímu plastu
a uzavření všech otvorů.
Zcela bez koroze.

Vaše úklidové příslušenství vždy najde správné místo ve vozíku.

hotelové vozíky Magic
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STOJANY A KOŠE

Smile
Stojan Smile
nášlapný s víkem
2 kolečka, bílý
4 barvy vík

Stojan Smile pro pytle
nášlapný s víkem
4 kolečka, bílý, 99 x 50 x 64 cm
4 barvy vík

rozdělovač Smile
2 x 60 l

držák
násady Smile
plast
háček Smile
plast
0487017

0487021

Derby 30 l, 60 l

Derby 25 l, 50 l
Koš na odpad Derby 30 l, 60 l
polypropylene
3 barvy vík

Koš na odpad Derby 25 l, 50 l
plast, nášlapný, výklopný, bílý,
polypropylene

vložka Vario do koše Derby
0487220 - 60 l
0487221 - 30 l

Rozdělovač Derby
30 l, 60 l

0487006 - 25 l
0487005 - 50 l

Přepážka ke koši Derby 30 l, 60 l
Přepážka rozdělí prostor v koši
na dvě části.

Koš odpadkový Vario do koše Derby
16 l s držadlem, 4 barvy,
26 x 16 x 50 cm
10 l s držadlem, 4 barvy,
21 x 13,5 x 36 cm

0487227

Max 12 l, 25 l, 50 l

kontejnéry Split 45
Koš na odpad výklopný
na třídění odpadu,
plast, víko,
více barev

Kontejnery Split 45 l
na třídění odpadu
plast, víko
více barev

0487001 Max 50 l - 64,5 x 36 x 29 cm
0487002 Max 25 l - 52 x 32 x 25 cm
0487003 Max 12 l - 40 x 23 x 20 cm

0487187
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PYTLE, HADRY
A ÚKLIDOVÉ RUKAVICE

pytle

0319027

Pytel Elastik
na středně těžký odpad, 120 l
Na běžný odpad, venkovní koše
černý, pevný, pružný, 70 x 110 cm,
29 mi, váha 967g/role
Balení: 25 ks v roli
Karton: 10 rolí

0319026

Pytle na odpad
70 l, 120 l,
síla 40 až 200 mikronů
velký výběr barev

Pytel Elastik
na těžký odpad, 120 l
Na běžný odpad, venkovní koše
černý, pevný, pružný, 70 x 110 cm,
42 mi, váha 1160 g/role
Balení: 20 ks v roli
Karton: 10 rolí

Pytle s potiskem

0319013-01

netkané utěrky a hadry
Hadr Wecotec Universal
pletený, 40 x 40 cm, lze prát v pračce,
vysoce savý,
červený, modrý, zelený, žlutý
Balení: 10 ks
0792014

0792010

0792004
Hadr Wecotec na sklo a kov
mokré i suché utírání, leští povrchy,
vyžadující dokonale čistý vzhled
40 x 40 cm
červený, modrý, zelený, žlutý
Balení: 10 ks

0792006-01

Hadr Wecoline
netkaný, 38 x 40 cm, vysoce savý,
nezadržuje pachy
červený, modrý, zelený, žlutý
Balení: 10 ks

Hadr Wecoline T
netkaný, 38 x 40 cm, bílý s dekorem,
100 % viskóza, vysoce savý,
nezadržuje pachy
Balení: 10 ks

Hadr Wecoline Bio
netkaný, 38 x 36 cm
červený, modrý, zelený, žlutý
biologicky rozložitelný
Balení: 10 ks
0792138

0792002

0792005

Hadr Wecotec Ultra
tkaný, 40 x 40 cm
červený, modrý, zelený, žlutý
lze prát v pračce, suché i mokré použití
Balení: 10 ks

Hadr Weconet
antibakteriální, 37,5 x 50 cm,
růžový, modrý, rychle usychá,
zamezuje růstu bakterií a plísní,
nezadržuje pachy, praní na 60oC
Balení: 25 ks

hadry na podlahu
Hadr na podlahu KD
50 x 70 cm, netkaný, modrý, vysoce savý,
snadno se ždímá, nezadržuje pachy
Balení: 10 ks
0792001-14

0792001-03

ždímačerukavice
úklidové

0690062

Hadr na podlahu KD
50 x 70 cm, netkaný, oranžový,
vysoce savý, snadno se ždímá,
nezadržuje pachy
Balení: 10 ks

doplňky k vozíkům
Rukavice úklidové Aloe Vera
latex, microgrip, gramáž 60, neklouzavé,
zelené, délka 305 mm, obsahují Aloe
Vera, mají léčivý a zjemňující účinek na
pokožku, působí proti bakteriím, ruce
zůstávají jemné a suché, rukavice jsou
vhodné pro dlouhodobé nošení. S,M,L
Balení: 1 pár

Rukavice úklidové Soft

0690003

latex, microgrip, gramáž 60,
neklouzavé, červené,
délka 305 mm,
mimořádně jemné, odolné.
S,M,L,XL
Balení: 1 pár
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Policový systém
Ekologické: skládá se z plastu a hliníku
Ergonomické: hladké držadlo
Hygienické: hladký povrch se zaoblenými rohy pro snadné čištění
Maximální zatížení 50 kg každá police
Protiskluzové police
Otočná kolečka Ø 100 mm

Anglo česká s. r. o.

Pražská 104/II, Jindřichův Hradec, 377 01
telefonická asistence: 384 372 316, 318, 319, 320, 322, 324, 326, 328, 338
objednavky@angloceska.cz www.hygee.cz

Při nákupu nad 1500 Kč bez DPH doprava zdarma.

