M
ARTYKUŁY
HIGIENICZNE

OPAKOWANIE ZBIORCZE

– opisuje jak pakowane są produkty

NOWOŚĆ

– produkty niedawno wprowadzone
na rynek

PRODUKT
EKOLOGICZNY

– produkty wytworzone ze szczególną
dbałością o ekologię

NAJLEPSZA RELACJA JAKOŚCI DO
CENY
– wskazuje produkty, których zakup
wydaje się być wyjątkowo korzystny

PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

(w odniesieniu gł. do urządzeń) to produkty, które są sprowadzane specjalnie
na zamówienie, a czas realizacji zamówienia może przekroczyć 72 godziny

www.globalbiuro.com
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Energooszczędne i ultra ciche oczyszczacze powietrza IDEAL z 6-stopniowym systemem
oczyszczania oraz jonizatorem są synonimem jakości, niezawodności i ekologii.
Idealne dla ALERGIKÓW, ASTMATYKÓW, dzieci, posiadaczy zwierząt, pomieszczeń, gdzie
przebywają chorzy.
Urządzenia mierzą jakość powietrza i automatycznie dostosowują intensywność procesu
oczyszczania.
Filtry wraz z jonizatorem skutecznie usuwają pleśń, bakterie, wirusy, pyłki, drobiny pyłu,
mikroorganizmy, alergeny, zapachy, dym tytoniowy.
Wpływają na wzrost energii, stymulują metabolizm i system immunologiczny.
Są niezastąpione w każdym domu i biurze.
POLECANY DO PRZEDSZKOLI I HOTELI.

Oczyszczacze powietrza
IDEAL AP15 / AP30 / AP45

Nazwa produktu
Oczyszczacz powietrza IDEAL AP15
Oczyszczacz powietrza IDEAL AP30
Oczyszczacz powietrza IDEAL AP45

Papier toaletowy celulozowy
OFFICE PRODUCTS

Symbol prod. Kod GB

Opak. zb. Cena

22046129-14

Nowość

10

22046119-14

Nowość

10

Nazwa produktu
Papier toaletowy celulozowy OFFICE PRODUCTS Jumbo,
2-warstwowy, 120m, 12szt., biały
Papier toaletowy makulaturowy OFFICE PRODUCTS
Jumbo, 1-warstwowy, 120m, 12szt., biały
Papier toaletowy makulaturowy OFFICE PRODUCTS
Jumbo, 1-warstwowy, 120m, 12szt., szary

Symbol prod. Kod GB
22046149-14

Nowość

22046139-14

Nowość

22046159-10

Nowość

Opak. zb. Cena

Ręczniki kuchenne celulozowe
OFFICE PRODUCTS Kolos

Ręczniki kuchenne w rolce kolos
lub kolos junior.
100% celuloza.
Papier 2 warstwowy.
Wysokość rolki: 220 mm.
Średnica rolki: 165 lub 205 mm.
Długość rolki: 60 lub 100 mb.
Ilość listków: 300 lub 500.
Opakowanie: rolka.
Kolor: biały.

Ręczniki kuchenne w rolce.
100% celuloza.
Papier 2-warstwowy.
Średnica rolki: 112 mm.
Długość rolki: 9,25 mb.
Ilość listków: 50.
Opakowanie: 2 rolki.
Kolor: biały.
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Cena

Papier toaletowy „JUMBO”.
100% celuloza lub makulatura.
Papier 1 lub 2 warstwowy.
Średnica rolki: 180-190 mm.
Długość rolki: 120 mb.
Opakowanie: 12 rolek.
Kolor: biały lub szary.

Ręczniki kuchenne celulozowe OFFICE
PRODUCTS, 2-warstwowe, 50 listków,
,25m, 2szt., białe

Nazwa produktu
Ręczniki kuchenne celulozowe OFFICE PRODUCTS,
2-warstwowe, 50 listków, 9,25m, 2szt., białe

Kod GB
M13001G
M13002G
M13003G

Papier toaletowy celulozowy
OFFICE PRODUCTS Jumbo

100% celuloza.
Papier 2 lub 3 warstwowy.
Średnica rolki: 120 mm.
Długość rolki: 15 mb.
Ilość listków: 150.
Opakowanie: 8 rolek.
Kolor: biały.
Nazwa produktu
Papier toaletowy celulozowy OFFICE PRODUCTS
Premium, 3-warstwowy, 150 listków, 15m, 8szt., biały
Papier toaletowy celulozowy OFFICE PRODUCTS,
2-warstwowy, 150 listków, 15m, 8szt., biały

Symbol prod.
AP15
AP30
AP45

Symbol prod. Kod GB
22047139-14

Nowość

Opak. zb. Cena
24

Nazwa produktu
Symbol prod. Kod GB
Ręczniki kuchenne celulozowe OFFICE PRODUCTS Kolos 22047161-14 Nowość
Junior, 2-warstwowe, 300 listków, 60m, białe
Ręczniki kuchenne celulozowe OFFICE PRODUCTS Kolos, 22047171-14 Nowość
2-warstwowe, 500 listków, 100m, białe

Opak. zb. Cena
6
6
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Ręczniki w roli celulozowe
OFFICE PRODUCTS Maxi

Ręczniki w roli celulozowe
OFFICE PRODUCTS Mini

Ręczniki w roli „MAXI”.
100% celuloza lub makulatura.
Papier 2-warstwowy (2x18g/m2).
Średnica rolki: 190 mm.
Długość rolki: 120 mb.
Opakowanie: 6 rolek.
Kolor: biały.

Ręczniki w roli „MINI”.
100% celuloza lub makulatura.
Papier 2-warstwowy (2x18g/m2).
Średnica rolki: 130 mm.
Długość rolki: 50 mb.
Opakowanie: 12 rolek.
Kolor: biały.

Nazwa produktu
Ręczniki w roli celulozowe OFFICE PRODUCTS Maxi,
2-warstwowe, 120m, 6szt., białe
Ręczniki w roli makulaturowe OFFICE PRODUCTS Maxi,
2-warstwowe, 120m, 6szt., białe

Symbol prod. Kod GB
22047129-14

Nowość

22047159-14

Nowość

Opak. zb. Cena

Nazwa produktu
Ręczniki w roli celulozowe OFFICE PRODUCTS Mini,
2-warstwowe, 50m, 12szt., białe
Ręczniki w roli makulaturowe OFFICE PRODUCTS Mini,
2-warstwowe, 50m, 12szt., białe

Symbol prod. Kod GB

Nazwa produktu
Ręczniki składane ZZ celulozowe OFFICE PRODUCTS,
2-warstwowe, 3000 listków, 20szt., białe
Ręczniki składane ZZ makulaturowe OFFICE PRODUCTS,
1-warstwowe, 4000 listków, 20szt., białe
Ręczniki składane ZZ makulaturowe ekonomiczne
OFFICE PRODUCTS, 1-warstwowe, 4000 listków,
20szt., białe
Ręczniki składane ZZ makulaturowe ekonomiczne
OFFICE PRODUCTS, 1-warstwowe, 4000 listków,
20szt., szare
Ręczniki składane ZZ makulaturowe ekonomiczne
OFFICE PRODUCTS, 1-warstwowe, 4000 listków, 20szt.,
zielone

Symbol prod. Kod GB

22047119-14

Nowość

22047149-14

Nowość

M

Opak. zb. Cena

Ręczniki składane ZZ
OFFICE PRODUCTS

100% celuloza lub makulatura.
2 lub 1 warstwowe.
Kolor: biały, szary lub zielony.

22047211-14

Nowość

22047231-14

Nowość

22047221-14

Nowość

22047241-10

Nowość

22047251-02

Nowość

Opak. zb. Cena

Smart Line to linia wysokiej jakości papierów higienicznych, które znakomicie sprawdzają się w każdej nowoczesnej łazience i toalecie, nie tylko w
domu czy biurze ale wszędzie tam gdzie liczy się czystość i wydajność. W ofercie znajdują się ekologiczne produkty z najlepszej jakości makulatury
oraz śnieżnobiałe produkty ze 100% celulozy. Linia zawiera ręczniki składane, ręczniki w roli oraz papiery toaletowe w Jumbo rolach oraz tradycyjnych rolkach.W ofercie znajdują się zarówno produkty jednowarstwowe jak i dwuwarstwowe. Najważniejsze cechy naszych produktów to:
wysoka jakość,
neutralny zapach,
właściwe ilości metrów w rolkach,
rozsądna cena.

Ręcznik składany ZZ
Nazwa produktu
Ręcznik składany ZZ zielony 22x25 cm, jednowarstwowy, makulatura, 4000 listków
Ręcznik składany ZZ naturalny 22x25 cm, jednowarstwowy, makulatura, 4000 listków
Ręcznik składany ZZ biały 23x23 cm, dwuwartstwowy, makulatura, 3000 listków
Ręcznik składany ZZ biały 22x25 cm, jednowartstwowy, celuloza, 4000 listków
Ręcznik składany ZZ biały 22x25 cm, dwuwarstwowy, celuloza, 3000 listków

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

RECZ/ZZ4000ZIEL

Nowość

karton

RECZ/ZZ4000SZAR

Nowość

karton

TORK/290184

Nowość

karton

RECZ/ZZ4000BIA/CEL

Nowość

karton

RECZ/ZZ3000BIA/CEL

Nowość

karton

Nazwa produktu
Recznik w roli mini biały, dwuwarstwowy,
celuloza
Recznik w roli midi biały, dwuwarstwowy,
celuloza

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

VELVET/5220100

Nowość

12

VELVET/5220106

Nowość

6

Cena

Recznik w roli

Cena

213

M

ARTYKUŁY HIGIENICZNE I BHP
higiena

www.globalbiuro.com

Smart Line to linia wysokiej jakości papierów higienicznych, które znakomicie sprawdzają się w każdej nowoczesnej łazience i toalecie, nie tylko w
domu czy biurze ale wszędzie tam gdzie liczy się czystość i wydajność. W ofercie znajdują się ekologiczne produkty z najlepszej jakości makulatury
oraz śnieżnobiałe produkty ze 100% celulozy. Linia zawiera ręczniki składane, ręczniki w roli oraz papiery toaletowe w Jumbo rolach oraz tradycyjnych rolkach.W ofercie znajdują się zarówno produkty jednowarstwowe jak i dwuwarstwowe. Najważniejsze cechy naszych produktów to:
wysoka jakość,
neutralny zapach,
właściwe ilości metrów w rolkach,
rozsądna cena.

Czy ciwo w roli

Nazwa produktu
Czyściwo w roli, dwuwarstwowe, celuloza,
długość 200m
Czyściwo w roli, dwuwarstwowe, celuloza,
długość 250m

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

VELVET/5220109

Nowość

2

VELVET/5220110

Nowość

2

Nazwa produktu
Papier toaletowy Jumbo jednowarstwowy,
makulatura, naturalny, długość 120m
Papier toaletowy Jumbo dwuwarstwowy,
makulatura, biały, długość 170m
Papier toaletowy Jumbo dwuwarstwowy,
makulatura, biały, długość 110m
Papier toaletowy Jumbo dwuwarstwowy,
celuloza, biały, długość 100m

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

TORK/66020

Nowość

12

TORK/120231

Nowość

12

VELVET/4100539

Nowość

12

VELVET/4100537

Nowość

12

Nazwa produktu
Papier toaletowy w małych rolkach, dwuwarstwowy celuloza, biały
Papier toaletowy w małych rolkach, dwuwarstwowy makulatura, biały
Papier toaletowy w małych rolkach, dwuwarstwowy celuloza, biały
Papier toaletowy w małych rolkach, trzywarstwowy, biały

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

TORK/120320PAK

Nowość

8

TORK/120158PAK

Nowość

4

VELVET/4100118

Nowość

8

TOPASL3/250/F

Nowość

8

Nazwa produktu
Ręcznik kuchenny w małych rolkach, dwuwarstwowy celuloza, biały

Symbol prod.

Kod GB

Opak. zb.

KITOSL2/11/CW

Nowość

4

Cena

Papier toaletowy Jumbo
Cena

Papier toaletowy w małych rolkach
Cena

Ręcznik kuchenny w małych rolkach,
dwuwarstwowy celuloza, biały

Chusteczki higieniczne uniwersalne
box

Nazwa produktu
Chusteczki higieniczne uniwersalne box

214

Symbol prod.
VELVET/3100013

Kod GB
Nowość

Opak. zb.
40

Cena

Chusteczki higieniczne uniwersalne
cube

Cena

Nazwa produktu
Chusteczki higieniczne uniwersalne cube

Symbol prod.
VELVET/3100014

Kod GB
Nowość

Opak. zb.
24

Cena
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Pianka CLINE Textile Foam
1L 0-614, do tapicerki

Płyn do dywanów i tapicerki
CLINE Textile 1L -1 4

Opóźnia osadzanie się zanieczyszczeń oraz doskonale
odświeża kolory.
Do czyszczenia tapicerki.
Nie wymaga spłukania.
Z wygodnym atomizerem.
Do biur, samochodów, pomieszczeń mieszkalnych.
Pojemność: 1000ml.

Profesjonalny preparat przeznaczony do
usuwania typowych zabrudzeń z dywanów i obić
tapicerskich.
Preparat nie pozostawia plam na czyszczonej
powierzchni.
Do prania dywanów, wykładzin i tkanin obiciowych z włókien naturalnych i sztucznych.
Pojemność: 1000ml.

Nazwa produktu
Pianka CLINEX Textile Foam 1L 70-614, do tapicerki

Symbol prod. Kod GB
CL77614
Nowość

Opak. zb. Cena
6

Mydło w płynie CLINE
Li uid Soap

Symbol prod. Kod GB
CL77184
Nowość

Opak. zb. Cena
6

Uniwersalny płyn CLINE Floral
Delikatny, przeznaczony do codziennej pielęgnacji zmywalnych posadzek.
Wydajny i skuteczny, pozostawia gładkie, lecz nie śliskie podłogi
Posiada właściwości zmiękczające wodę, co w przypadku rozcieńczenia preparatu w
powszechnie występującej, twardej wodzie zapewnia pełne spectrum działania.
Działanie antystatyczne - zapobiega ponownemu przyleganiu kurzu i brudu.
Szybko i równomiernie wysycha, nie pozostawiając smug.
Dodatek polimerowy pogłębia kolor umytej powierzchni.
Pozostawia przyjemny, długotrwały
zapach.
Pojemność: 1000ml lub 5000ml.

W formie mieszaniny łagodnych
substancji myjących oraz składników
chroniących ludzką skórę.
Delikatnie nawilża i zabezpiecza skórę przed wysuszeniem i pękaniem.
Wydajne w użyciu.
O przyjemnym zapachu.
UWAGA: nie powoduje podrażnień.
Pojemność: 500ml lub 5000ml.
Nazwa produktu
Mydło w płynie CLINEX Liquid Soap 500ml 77-718
Mydło w płynie CLINEX Liquid Soap 5L 77-521

Nazwa produktu
Płyn do dywanów i tapicerki CLINEX Textile 1L 77-184

Symbol prod. Kod GB
CL77718
Nowość
CL77521
Nowość

Opak. zb. Cena
20

Mleczko do czyszczenia CLINE
STRON ER 50 ml -6 6
Nazwa produktu
Uniwersalny płyn CLINEX Floral Ocean 1L 77-890, do
mycia podłóg
Uniwersalny płyn CLINEX Floral Ocean 5L 77-891, do
mycia podłóg
Uniwersalny płyn CLINEX Floral Blush 1L 77-893, do
mycia podłóg
Uniwersalny płyn CLINEX Floral Blush 5L 77-894, do
mycia podłóg
Uniwersalny płyn CLINEX Floral Citro 1L 77-896, do
mycia podłóg
Uniwersalny płyn CLINEX Floral Citro 5L 77-897, do
mycia podłóg

Produkt mocno skoncentrowany.
Gotowe do użycia - nie wymaga rozrabiania.
Przeznaczone do usuwania wszelkiego rodzaju zabrudzeń z czyszczonych
powierzchni: tłuszcz, osady z kamienia i rdzy.
Zastosowanie: powierzchnie kuchenek, blatów kuchennych, glazury, terakoty, wanien, brodzików, powierzchni chromowanych, emaliowanych,
naczyń emaliowanych, ze stali szlachetnej oraz inne.
UWAGA! Substancja ścierna bardzo drobna - nie rysuje czyszczonych
powierzchni jak większość popularnych środków.
Nie pozostawia zacieków, nadaje długotrwały połysk.
Bardzo przyjemnie pachnie.
Pojemność: 750ml.
Nazwa produktu
Mleczko do czyszczenia CLINEX STRONGER 750 ml
77-686

Symbol prod. Kod GB
CL77686

Nowość

Opak. zb. Cena
12

Preparat czyszczący CLINE
Nano Protect Floral

CL77890

Nowość

CL77891

Nowość

CL77893

Nowość

CL77894

Nowość

CL77896

Nowość

CL77897

Nowość

Opak. zb. Cena
6

6

6

Płyn CLINE Floral Forte

Wysokoskoncentrowany, alkaliczny
preparat czyszczący.
Przeznaczony do mycia wszelkich
wodoodpornych powierzchni.
Sprawdza się zarówno w bieżącym
utrzymaniu czystości jak i usuwaniu
uporczywych zabrudzeń.
Dzięki recepturze opartej na bazie
alkoholu szybko odparowuje, nie
pozostawiając smug.
Posiada przyjemny, długotrwały zapach.
Do mycia ręcznego, powierzchni wykonanych z betonu, ceramiki, PCV, linoleum.
Pojemność: 1000ml lub 5000ml.

Preparat czyszczący o przyjemnym
zapachu cytryny do mycia posadzek
odpornych na działanie wody.
Dzięki zastosowaniu nanocząsteczek
krzemu modyfikuje czyszczone
powierzchnie chroniąc je przed ponownym osadzaniem się brudu.
Nadaje czyszczonej powierzchni
delikatny połysk.
Nie pozostawia smug.
Pojemność: 1000ml lub 5000ml.
Nazwa produktu
Preparat czyszczący CLINEX Nano Protect Floral 1L
70-333
Preparat czyszczący CLINEX Nano Protect Floral 5L
70-334

Symbol prod. Kod GB

Symbol prod. Kod GB
CL77333

Nowość

CL77334

Nowość

Opak. zb. Cena
6

Nazwa produktu
Płyn CLINEX Floral Forte 1L 77-705, do czyszczenia
posadzek
Płyn CLINEX Floral Forte 5L 77-706, do czyszczenia
posadzek

Symbol prod. Kod GB
CL77705

Nowość

CL77706

Nowość

Opak. zb. Cena
6
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Płyn do mycia drewnianych podłóg
i paneli CLINE Wood Panel
Skoncentrowany płyn do mycia i pielęgnacji podłóg wodoodpornych, zarówno drewnianych
jak i laminowanych.
Nie pozostawia na mytej posadzce
smug i zacieków.
Pogłębia naturalny kolor.
Umytym powierzchniom nadaje
delikatny połysk.
Zawiera polimer, który skraca czas
wysychania i zwiększa zdolność
pochłaniania brudu.
Nie nawarstwia się.
Pojemność: 1000ml lub 5000ml.

Nazwa produktu
Płyn do mycia drewnianych podłóg i paneli CLINEX
Wood&Panel 1L 77-689, skoncentrowany
Płyn do mycia drewnianych podłóg i paneli CLINEX
Wood&Panel 5L 77-690, skoncentrowany

Płyn CLINE

Symbol prod. Kod GB
CL77689

Nowość

CL77690

Nowość

6

Symbol prod. Kod GB
CL77110
Nowość
CL77111
Nowość

Opak. zb. Cena
6

Preparat do mycia szyb CLINE
Nano Protect lass

Opak. zb. Cena

Symbol prod. Kod GB
CL77329

Nowość

CL77330

Nowość

Nowoczesny, uniwersalny preparat
czyszczący.
Do wszystkiego: do każdej powierzchni
zmywalnej odpornej na działanie wody
Szczególnie polecany do szkła,
porowatych tworzyw sztucznych, PCV,
ceramiki, płytek szkliwionych, posadzek
gresowych, itp.
Posiada właściwości zmiękczające, co w
przypadku rozcieńczenia preparatu w powszechnie występującej twardej wodzie,
zapewnia pełne spectrum działania.
Dzięki dużej zawartości alkoholu, szybko odparowuje i nie pozostawia smug.
Nadaje powierzchni delikatny połysk oraz pogłębia naturalny kolor.
Pozostawia przyjemny zapach cytryny.
Posiada atest PZH.
Pojemność: 1000ml lub 5000ml.
Nazwa produktu
Uniwersalny płyn CLINEX Blink 77-643 1L, do mycia
powierzchni wodoodpornych
Uniwersalny płyn CLINEX Blink 77-644 5L, do mycia
powierzchni wodoodpornych

Pianka CLINE

Do mycia szyb, kryształów, luster
oraz innych powierzchni szklanych,
emaliowanych, laminowanych i ze stali
nierdzewnej.
Z czyszczonych powierzchni usuwa
trudne zabrudzenia pozostawiając krystaliczny blask, usuwa tłuszcz i nie pozostawia smug.
Dzięki zastosowaniu nanokomponentu zmniejsza stopień osadzania się pary wodnej, a
czyszczoną powierzchnię na dłużej pozostaje czysta.
Pojemność: 1000ml lub 5000ml.
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Nazwa produktu
Symbol prod. Kod GB
Płyn CLINEX M6 Medium 5L 77-094, do mycia mikropoCL77094
Nowość
rowatych posadzek

Uniwersalny płyn CLINE Blink

Przeznaczony do mycia: szyb, luster,
kryształów, powierzchni emaliowanych i laminowanych, a także
elementów ze stali nierdzewnej.
Skutecznie usuwa nawet najtrwalszy,
zaschnięty brud i tłuszcz.
Posiada działanie odtłuszczające
Wzbogacony o środki antystatyczne,
zabezpiecza powierzchnie przed
szybkim zabrudzeniem.
Łatwo się rozprowadza i szybko
wysycha.
Nie pozostawia smug i zacieków.
Zawiera amoniak - nie należy stosować na rozgrzane powierzchnie.
W przypadku okien – skuteczny bez mycia wstępnego przy dwukrotnym zastosowaniu.
Pojemność: 1000ml lub 5000ml.

Nazwa produktu
Preparat do mycia szyb CLINEX Nano Protect Glass
1L 70-329
Preparat do mycia szyb CLINEX Nano Protect Glass
5L 70-330

Niskopieniący płyn do mycia mikroporowatych posadzek.
Idealny także do wszystkich zmywalnych, odpornych na alkalia twardych
powierzchni takich jak: beton, terrakota,
kafle, klinkier, żywica epoksydowa,
kamień naturalny i syntetyczny.
Szybko i skutecznie usuwa wszelkie
zabrudzenia.
Doskonale sprawdza się w codziennym
utrzymaniu czystości.
Pojemność: 5000ml.

Opak. zb. Cena

lass

Nazwa produktu
Płyn CLINEX Glass 1L 77-110, do mycia szyb
Płyn CLINEX Glass 5L 77-111, do mycia szyb

Płyn CLINE M6 Medium 5L -0 4,
do mycia mikroporowatych posadzek

Symbol prod. Kod GB
CL77643

Nowość

CL77644

Nowość

Opak. zb. Cena
6

lass Foam

Na bazie alkoholu i eteru – szybko odparowuje.
Eter nadaje właściwości odtłuszczające.
Prawie bezzapachowa.
Uwaga: 2-3 krotnie wydajniejsza dzięki atomizerowi, który pod ciśnieniem spienia roztwór
zmniejszając ilość rozpylanego płynu.
Pianowa formuła pozwala na punktową aplikację,
preparat nie spływa po szybie.
Nie wymaga mycia wstępnego.
Nadaje krystaliczny połysk.
Nie zostawia smug.
Wydłużony czas działania.
Pojemność: 650ml lub 5000ml.

Opak. zb. Cena
6

Nazwa produktu
Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Pianka CLINEX Glass Foam 650ml 77-688, do mycia szyb CL77688
Nowość
12
Pianka CLINEX Glass Foam 5L 77-694, do mycia szyb
CL77694
Nowość
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Preparat do dezyn ekcji układów
klimatyzacji i wentylacji CLINE
Nano Protect Silver Nice

Płyn CLINE Hand Wash

Gwarantuje doskonałą higienę wewnątrz pomieszczeń i samochodów.
Dzięki zawartości aktywnych nanocząsteczek srebra likwiduje bakterie, grzyby oraz ich
zarodniki opóźniając jednocześnie
ich ponowne rozmnażanie.
Eliminuje nieprzyjemny zapach.
By osiągnąć lepszy efekt czystości
zaleca się stosować wcześniej
produkt Clinex A/C.
Pojemność: 1000ml lub 5000ml.

Nazwa produktu
Preparat do dezynfekcji układów klimatyzacji i wentylacji CLINEX Nano Protect Silver Nice 1L 70-344
Preparat do dezynfekcji układów klimatyzacji i wentylacji CLINEX Nano Protect Silver Nice 5L 70-345

Symbol prod. Kod GB
CL77344

Nowość

CL77345

Nowość

Preparat do usuwania tłustych
zbrudze CLINE Fast ast 1L

Opak. zb. Cena
6

-66

Gotowy do użycia preparat do usuwania wszelkiego typu
tłustych i olejowych zabrudzeń.
Dzięki zdolności do emulgowania tłuszczu, rozpuszcza
silne i uporczywe zabrudzenia olejowo tłuszczowe,
przypalone resztki jedzenia nie pozostawiając przy tym
smug i zacieków na czyszczonych powierzchniach.
Zastosowanie spryskiwacza sprawia, że środek jest prosty
w użyciu, gwarantując jednocześnie precyzję dozowania i
dotarcie do trudnodostępnych miejsc
Posiada przyjemny, świeży zapach.
Pojemność: 1000ml.

Nazwa produktu
Preparat do usuwania tłustych zbrudzeń CLINEX Fast
Gast 1L 77-667

Nowość

Opak. zb. Cena
6

Płyn CLINE Table 1L -03 ,
do mycia blatów i urządze kuchennych

Na bazie alkoholu - szybko odparowuje i nie pozostawia smug.
Uniwersalny - doskonale nadaje się do mycia gruntownego jak
również do codziennego utrzymania czystości.
Do różnego rodzaju uporczywych zabrudzeń z wszelkich urządzeń,
stołów, pojemników lub do odświeżania akcesoriów dla zwierząt
(np. kuwety).
Bezpieczny dla ludzi i zwierząt.
Nie wymaga neutralizowania, nie powoduje podrażnień.
Pojemność: 1000ml.

Nazwa produktu
Płyn CLINEX Table 1L 77-038, do mycia blatów i
urządzeń kuchennych

Symbol prod. Kod GB
CL77038

Nazwa produktu
Płyn CLINEX Hand Wash 500ml 77-050, do ręcznego
mycia naczyń
Płyn CLINEX Hand Wash 5L 77-051, do ręcznego mycia
naczyń

Symbol prod. Kod GB
CL77719

Nowość

CL77051

Nowość

Opak. zb. Cena
20

Uniwersalny płyn do dezyn ekcji blatów
CLINE Nano Protect Silver Table 1L
77-342
Gotowy do użycia płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych mających kontakt z żywnością.
Przeznaczony do mycia wszelkich blatów, stołów,
urządzeń kuchennych, pojemników, wnętrz urządzeń
chłodniczych itp.
Dzięki zawartości aktywnych NANO cząsteczek preparat
niszczy bakterie, grzyby oraz zarodniki.
Doskonale nadaje się do codziennej i okresowej
dezynfekcji.
Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem
biobójczym nr 4103/10.
Pojemność: 1000ml.

Symbol prod. Kod GB
CL77667

Przeznaczony do mycia naczyń kuchennych, ze szkła, metalu i tworzyw sztucznych.
Z zawartością 11% suchej masy.
Lepkość powyżej 3000, konsystencja miodu.
Mocno skoncentrowany i przez to wydajny.
Odczyn PH: 9 – posiada właściwości odtłuszczające
(emulgacja tłuszczów).
Zawiera zmiękczacz wody, co w przypadku rozcieńczenia
koncentratu w powszechnie występującej, twardej
wodzie, zapewnia pełne spectrum działania gotowego do
użycia płynu.
Sprawdza się ZARÓWNO w zimnej
jak i w ciepłej wodzie.
Przebadany dermatologicznie.
UWAGA: odbudowuje barierę
lipidową skóry dłoni!
Produkt posiada atest PZH.
Pojemność: 500ml lub 5000ml.

Nowość

Opak. zb. Cena
6

Nazwa produktu
Uniwersalny płyn do dezynfekcji blatów CLINEX Nano
Protect Silver Table 1L 77-342

Symbol prod. Kod GB
CL77342

Nowość

Opak. zb. Cena
6

Płyn Clinex do mycia grilli
i piekarników 1L -0 1
Preparat o bardzo silnym działaniu.
Przeznaczony do samoczynnego usuwania zapieczonego tłuszczu i
zadymienia - idealnie rozpuszcza i usuwa nawet najbardziej zapieczone
resztki potraw.
Zalecany do skutecznego czyszczenia grilli, piekarników, rożna,
rusztów oraz płyt grzewczych, kuchenek gazowych, patelni, komór
wędzarniczych itp.
Doskonale nadaje się do usuwania tłustych, spieczonych zabrudzeń z
różnego rodzaju powierzchni i przedmiotów odpornych na działanie
alkaliów.
Z atomizerem do równomiernego rozpryskiwania preparatu cienką
warstwą.
Nie niszczy powierzchni emaliowanych jednak nie należy stosować na powierzchniach mało
odpornych na działanie alkaliów.
Świetny do mycia szyb kominkowych.
UWAGA: po umyciu czyszczoną powierzchnię należy spłukać dokładnie wodą!
Pojemność: 1000ml.
Nazwa produktu
Płyn Clinex do mycia grilli i piekarników 1L 77-071

Symbol prod. Kod GB
CL77071
Nowość

Opak. zb. Cena
6
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Preparat czyszcząco-nabłyszczający
CLINE Shine Steel

Preparat CLINE W3 Multi

Preparat do czyszczenia i
konserwacji powierzchni ze stali
szlachetnej.
Nadaje się do pielęgnacji szafek,
zmywarek, lad chłodniczych, blaszanych obić drzwi, wind i innych
urządzeń ze stali szlachetnej.
Charakteryzuje się łatwością
rozprowadzania, bardzo krótkim
czasem odparowywania.
Nie pozostawia na czyszczonej
powierzchni tłustych plam, smug.
Ujednolica czyszczoną powierzchnię, nadając jej połysk, konserwuje i chroni przed ponownym zabrudzeniem.
Preparatu nie należy stosować do powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością
Preparat szczególnie polecany jest do czyszczenia zewnętrznej oraz wewnętrznej zabudowy
wind, balustrad, parapetów, klamek, gzymsów, podestów, listew ochronnych, urządzeń oraz
mebli ze stali nierdzewnej.
Pojemność: 650ml lub 5000ml.

Preparat na bazie kwasu fosforowego.
W formie wysokowydajnego koncentratu,
przeznaczonego do natychmiastowego użycia
(stosować odpowiedni roztwór preparatu w
zależności od metody mycia).
Zastosowanie: urządzenia kwasoodporne i wodoodporne (np. muszle
klozetowe, pisuary, bidety, umywalki z
porcelany, ceramiki) oraz ceramika łazienkowa
w tym fugi, gruntowne mycie posadzek,
pomieszczenia sanitarne, hale.
Skutecznie usuwa kamień wodny, osady
wapienne, cementowe, urynowe, rdzę, tłuszcze i pozostałości mydlane
Wymaga zneutralizowania – po użyciu należy spłukać czyszczoną powierzchnię wodą
O przyjemnym zapachu.
Posiada atest PZH.
Pojemność: 1000ml lub 5000ml.

Nazwa produktu
Symbol prod. Kod GB
Preparat czyszcząco-nabłyszczający CLINEX Shine Steel
CL77628
Nowość
650ml 77-628, do stali nierdzewnej
Preparat czyszcząco-nabłyszczający CLINEX Shine Steel
CL77500
Nowość
5L 77-500, do stali nierdzewnej

Opak. zb. Cena
12

Preparat CLINE W3 Active BIO

Symbol prod. Kod GB
CL77512

Nowość

CL77517

Nowość

6

O właściwościach dezynfekcyjnych zakresie
bakteriobójczym i grzybobójczym.
Substancje czynne: 2,5g kwasu glikolowego/100 g.
Przeznaczony do mycia powierzchni,
pomieszczeń i urządzeń sanitarnych
Również do powierzchni mających kontakt
z żywnością.
Wymaga spłukania wodą.
Pomieszczenia, w których dokonano dezynfekcji powierzchni nie wymagają wentylacji.
Pojemność: 1000ml lub 5000ml.
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Symbol prod. Kod GB
CL77699

Nowość

CL77700

Nowość

CL77076

Nowość

CL77119

Nowość

Opak. zb. Cena
6

Gotowy do użycia, kwaśny preparat do gruntownego czyszczenia
uporczywych zabrudzeń w sanitariatach i łazienkach.
Do stosowania na wszystkich odpornych na działanie kwasów
materiałach i nawierzchniach.
Skutecznie usuwa rdzę, kamień wodny, osady wapienne oraz
resztki mydła.
Szczególnie zalecany do mycia muszli klozetowych, pisuarów,
bidetów oraz umywalek.
Likwiduje przykre zapachy urynowe.
Pojemność: 1000ml.
Nazwa produktu
Preparat CLINEX W3 Forte 1L 77-634, do mycia
sanitariatów i łazienek

Symbol prod. Kod GB
CL77634

Nowość

Opak. zb. Cena
6

Opak. zb. Cena

Preparat dezyn ekująco-czyszczący
CLINE W3 Bacti

Nazwa produktu
Preparat dezynfekująco-czyszczący CLINEX W3 Bacti
1L 77-699
Preparat dezynfekująco-czyszczący CLINEX W3 Bacti
5L 77-700

Symbol prod. Kod GB

Preparat CLINE W3 Forte 1L -634,
do mycia sanitariatów i łazienek

Delikatny preparat myjący na bazie
kwasu cytrynowego do codziennego mycia
sanitariatów.
Bezpieczny dla każdego rodzaju powierzchni, w tym elementów emaliowanych,
akrylowych, chromowanych, niklowanych,
plastikowych i ze stali nierdzewnej.
Skutecznie usuwa typowe dla sanitariatów
zabrudzenia i osady, np. resztki mydeł.
Przydatny szczególnie tam, gdzie trzeba szybko coś umyć i doprowadzić do stanu używania
(np. hotele, toaleta firmowa)
Ma delikatny, świeży aromat - nie pozostawia duszącego zapachu charakterystycznego dla
kwasów fosforowych stosowanych w popularnych środkach.
Pojemność: 1000ml lub 5000ml.
Nazwa produktu
Preparat CLINEX W3 Active BIO 1L 77-512, do mycia
sanitariatów i łazienek
Preparat CLINEX W3 Active BIO 5L 77-517, do mycia
sanitariatów i łazienek

Nazwa produktu
Preparat CLINEX W3 Multi 1L 77-076, do mycia
sanitariatów i łazienek, skoncentrowany
Preparat CLINEX W3 Multi 5L 77-119, do mycia
sanitariatów i łazienek, skoncentrowany

Opak. zb. Cena
6

Preparat do neutralizacji zapachów
CLINE Nano Protect Silver Odour Killer
Preparat do neutralizacji zapachów.
Zawiera aktywne nanocząsteczki, które łącznie z innymi składnikami sprawiają, że preparat
ma unikatową zdolność likwidowania nieprzyjemnych zapachów.
Usuwa przykre zapachy pochodzenia organicznego
przez ich katalityczne utlenianie, oczyszcza powietrze
dając trwały efekt świeżości.
Posiada własności permanentnego działania, a nie
tylko w chwili zastosowania.
Aktywne nanocząsteczki neutralizują całkowicie
nieprzyjemne zapachy, usuwając nie tylko skutki, ale
przede wszystkim przyczyny jego powstawania.
Nie pozostawia plam.
Pojemność: 1000ml.
zapach: fresh
Nazwa produktu
Preparat do neutralizacji zapachów CLINEX Nano
Protect Silver Odour Killer 1L 70-348, fresh
Preparat do neutralizacji zapachów CLINEX Nano
Protect Silver Odour Killer 1L 70-351, green tea

Symbol prod. Kod GB

Opak. zb. Cena

CL77348

Nowość

6

CL77351

Nowość

6
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Od wieżacz powietrza CLINE
Nuta Relaksu

Odplamiacz CLINE Antispot 250ml
77-613

Gotowy do użycia.
Do odświeżania i neutralizacji nieprzyjemnych zapachów.
Bez dodatku alkoholu izopropylowego – nie drażni oczu.
Czas efektywnego działania: 2-4 godzin
UWAGA: nie rozpylać w powietrze!
Należy aplikować na powierzchnie
zmywalne: za muszlą, w narożach
pomieszczeń, przy podłodze.
Pojemność: 650ml lub 5000ml.

Preparat o bardzo skutecznym działaniu, posiada dobre właściwości
czyszczące.
Poprzez miejscowe stosowanie usuwa zabrudzenia nierozpuszczalne
w wodzie.
Wysokowydajny.
Usuwa gumę do żucia, kleje, smołę i bitumen, tusz z kopiarki i
pieczątek, wosk ze świec, bez trudu usuwa resztki etykiet oraz żywice
naturalne.
Do wykładzin tekstylnych z włosia naturalnego i sztucznego, do
dywanów i mebli tapicerowanych.
Pojemność: 250ml.

Nazwa produktu
Odświeżacz powietrza CLINEX Nuta Relaksu 650ml
77-654
Odświeżacz powietrza CLINEX Nuta Relaksu 5L 77-681

Symbol prod. Kod GB
CL77654

Nowość

CL77681

Nowość

Opak. zb. Cena
12

Płyn do pielęgnacji mebli CLINE Delos

Nazwa produktu
Odplamiacz CLINEX Antispot 250ml 77-613

Symbol prod. Kod GB
CL77613
Nowość

Opak. zb. Cena
12

Preparat do czyszczenia plastiku
CLINE FastPlast 1L -6 5
Płyn do czyszczenia plastiku w tym obudowy sprzętu kuchennego
oraz sprzętu komputerowego i RTV.
Skutecznie usuwa trudne zabrudzenia.
Przeciwdziała osadzaniu się kurzu.
Bezpieczny dla czyszczonych powierzchni.
Wzbogacony o nowy składnik - sól sodowa alkanosulfonianu.
Znakomite właściwości zwilżające, dyspergujące i solubilizujące
tłuszcz, brud i pigmenty.
Silnie odtłuszczający.
Pojemność: 1000ml.

Na bazie emulsji silikonowych.
Pielęgnuje i chroni czyszczone powierzchnie.
Przeznaczony do mebli lub elementów drewnianych, drewnopodobnych oraz laminowanych.
Czyści i pielęgnuje czyszczone powierzchnie.
Działanie myjące: doskonale usuwa kurz, brud i przebarwienia.
Działanie odtłuszczające: likwiduje tłuste ślady.
Działanie antystatyczne: zabezpiecza przed nadmiernym osiadaniem kurzu.
Odświeża pozostawiając przyjemny zapach.
Pojemność: 1000ml lub 5000ml.
Nazwa produktu
Płyn do pielęgnacji mebli CLINEX Delos Mat 1L 77-140
Płyn do pielęgnacji mebli CLINEX Delos Mat 5L 77-141
Płyn do pielęgnacji mebli CLINEX Delos Shine 1L 77145, pozostawia połysk
Płyn do pielęgnacji mebli CLINEX Delos Shine 5L 77146, pozostawia połysk

Symbol prod. Kod GB
CL77140
Nowość
CL77141
Nowość
CL77145

Nowość

CL77146

Nowość

CL77695

Nowość

Opak. zb. Cena
6

Myjka do szyb i okien
Esperanza lossy

6

Neutralizuje nieprzyjemne zapachy.
Efekt odświeżenia utrzymuje się aż
do 4 dni.
Z atomizerem - uwalnia ciecz w postaci
mgiełki.
Bezpieczny: nie pozostawia śladów
na wykładzinie i meblach.
Idealny do odświeżania powietrza
w biurach, przestrzeniach dla palących,
pokojach gościnnych, toaletach.
Odpowiedni też do pomieszczeń o
charakterze publicznym (np.: toalety publiczne).
O unikalnej nucie zapachowej.
Pojemność: 500ml.
Symbol prod. Kod GB

Symbol prod. Kod GB

Opak. zb. Cena
6

Od wieżacz powietrza CLINE Scent

Nazwa produktu
Odświeżacz powietrza CLINEX Scent Hawajska Wanilia
500ml 77-900, skoncentrowany
Odświeżacz powietrza CLINEX Scent Tasmański Czar
500ml 77-901, skoncentrowany
Odświeżacz powietrza CLINEX Scent Alpejska Łąka
500ml 77-902, skoncentrowany

Nazwa produktu
Preparat do czyszczenia plastiku CLINEX FastPlast
1L 77-695

Opak. zb. Cena

CL77900

Nowość

6

CL77901

Nowość

6

CL77902

Nowość

6

Dzięki zastosowaniu próżniowej myjki do okien,
Twoje okna będą lśnić bez smug i zacieków
Innowacyjna konstrukcja łączy w jednym
urządzeniu wszystkie funkcje (rozpylania wody
czystej, zasysania wody brudnej oraz czyszczenia
zabrudzeń)!
Dzięki czemu jedna ręka będzie zawsze wolna a
mycie okien bardziej komfortowe i mniej męczące.
Ergonomiczny uchwyt Wbudowany akumulator
litowo-jonowy
Wyświetlanie poziomu naładowania akumulatora
Zbiornik wody czystej, zbiornik wody brudnej oraz
element czyszczący (mikro-fibra) stanowią jedną całość.
 Mocna siła ssania przy niskim poziomie hałasu.
Wyjście zasilacza - 5V 1000mA. Typ i pojemność wbudowanego akumulatora - 3,7V 1500
mAh Li-ion.
Zbiornik wody brudnej - 80 ml. Zbiornik wody czystej - 60 ml.
Ściągacz ssący - 265 mm. Moc ssania - około 1kpa.
Pełny czas ładowania akumulatora - 2 godziny. Ciągły czas pracy na akumulatorze: 25-30
minut.

Nazwa produktu
Myjka do szyb i okien Esperanza Glossy

Symbol prod. Kod GB
EHW002
Nowość

Opak. zb. Cena
12
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