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RIZA DUO PROTECT

1 30MOQRIZA UV PROTECT

∙ „tekuté rukavice“ – ochrana pokožky proti nečistotám na 
 vodní i olejové bázi                                                                           
∙ vytváří ochrannou vrstvu na pokožce, přitom nezabraňuje 
 jejímu volnému dýchání
∙ zajišťuje snadnější čištění pokožky po práci
∙ výrobek může být použit na ruce, obličej i tělo
∙ rychlá absorpce, snadné nanášení, nezanechává pocit lepkavosti                                                                                                  
∙ spotřeba: 0,5–1 ml/1 použití

∙ ochranný krém proti UVA a UVB záření (ochranný faktor 30)
∙ vhodný pro svařování                                                                                                           
∙ krém má hydrofobní účinek (odolný vůči potu, mořské a 
  sladké vodě)                                                                                       
∙ obsahuje Panthenol – silný hojící a hydratační prostředek
∙ komplex vitaminů A a E obnovuje a hydratuje
∙ spotřeba: 0,5–1 ml/1 použití

RIZA NORD PROTECT
∙ krém pro ochranu pokožky obličeje, rukou a jiných odkrytých 
 částí těla před nepříznivými povětrnostními podmínkami 
 (vítr, mráz, sníh, dešť a vysoká vlhkost)                                                                     
∙ komplex vitaminů A, C a E má antioxidační a výživný účinek
∙ neobsahuje silikon ani parabeny, chemická barviva a 
 aromatické látky způsobující alergii
∙ spotřeba: 0,5–1 ml/1 použití

ÚSPORNÝ PŘI 
POUŽITÍ

S PŘÍRODNÍMI 
SLOŽKAMI

BEZ SILIKONU BEZ CHEMICKÉ 
PARFEMACE 
BEZ BARVIV

1 30MOQ

1 30MOQ

ANTIOXIDANT 
RONACARE®AP 

ZLEPŠUJE 
ÚČINNOST

KOMPLEX 
VITAMÍNŮ A, E, 
C OBNOVUJE A 

HYDRATUJE

EXTRAKT ALOE 
VERA ZKLIDŇU-

JE, VYHLAZUJE A 
HYDRATUJE

PANTHENOL 
LÉČÍ RÁNY A 

POPÁLENINY A 
HYDRATUJE

GLYCERIN CHRÁ-
NÍ POKOŽKU 

PŘED ZTRÁTOU 
VODY

BAVLNÍKOVÝ OLEJ 
VYŽIVUJE, CHRÁNÍ 

PŘED ZTRÁTOU VODY, 
MÁ ANTIBAKTERIÁLNÍ 

ÚČINKY

OLIVOVÝ OLEJ 
OBNOVUJE A 
HYDRATUJE

SAFLOROVÝ 
OLEJ VYHLAZUJE 

A HYDRATUJE

ÚČINNÝ PROTI NEČISTOTÁM NEROZ-
PUSTNÝM VE VODĚ: OLEJE, MAZIVA, 
BARVY, PRYSKYŘICE, LEPIDLA, SILIKO-
NY, SKLOLAMINÁT, DEHET, BITUMEN, 
GRAFIT, UHELNÝ A KOVOVÝ PRACH, 
SAZE, ADHEZNÍ LÁTKY, ORGANICKÁ 
ROZPOUŠTĚDLA

ÚČINNÝ PROTI NEČISTOTÁM ROZPUST-
NÝM VE VODĚ: ZÁSADY, FYZIOLOGICKÉ 
A KYSELÉ ROZTOKY, CHLADICÍ MAZIVA, 
ČISTICÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY; 
VÁPNO, CEMENT, HNOJIVA



1 2 3 4 5

GLY
CE
RIN

PAN
TE
NOL

25

4

B4107/200ml

B4111/100ml

B4106/200ml

B4109/500ml

B4106/1l B4106/2l

B4107/1l B4107/2l

B4109/2l

B4109/5l

B4111/1l

B4111/2l

1 30MOQ 1 12MOQ

1 6MOQ

1 12MOQ 1 6MOQ

1MOQ

1 30MOQ 1 12MOQ 1 6MOQ

1 30MOQ 1 12MOQ 1 6MOQ
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RIZA ULTRA CLEAN

RIZA OPTIMA CLEAN

∙ čisticí pasta pro odstraňování extrémně 
 těžkých průmyslových znečištění z pokožky                                                       
∙ jemné a ultra efektivní odstraňování 
 extrémně těžkých průmyslových znečištění  
 jako jsou oleje, tmely, barvy, mastnoty, 
 živice, saze, grafitový, uhelný a kovový 
 prach, maz, nitro barvy, nitrocelulózové 
 laky, tiskařské barvy, lepidla, vícesložkové 
 přípravky, polyester, epoxidové pryskyřice, 
 polyuretan
∙ obohaceno o slunečnicový, rýžový a ricinový 
 olej; tyto oleje napomáhají odstranit nečistoty 
 z pokožky a vyznačují se svým hydratačním, 
 regeneračním a antioxidačním účinkem                                                                                          
∙ spotřeba: 1–2 ml/1 použití                                                                   

∙ čisticí pasta pro odstraňování těžkých 
  průmyslových znečištění z pokožky                                                                             
∙ jemné a účinné čištění od silných a 
  houževnatých průmyslových nečistot jako jsou 
  oleje, tmely, barvy, lepidla, mastnoty, stejně 
  jako běžných nečistot a špíny, uhelného a 
  kovového prachu                                                                                                                
∙ obohaceno o slunečnicový a meruňkový olej; 
  tyto oleje napomáhají odstranit nečistoty z 
  pokožky a vyznačují se svým zvláčňujícím a 
  hydratačním účinkem                                                                           
∙ spotřeba: 1–2 ml/1 použití

RIZA PREMIUM 
HANDWASH

RIZA BASIC CARE

∙ tekuté mýdlo s hydratačním účinkem pro 
 odstranění běžných průmyslových nečistot                                                       
∙ obsahuje glycerin a přírodní éterické oleje 
 uvolňující příjemnou vůni                                                                      
∙ neobsahuje silikon ani parabeny, chemická 
 barviva a aromatické látky způsobující alergii                                                                         
∙ vytváří jemnou, hustou pěnu                                                        
∙ spotřeba: 2–3 ml/1 použití                                                           

∙ krém pro obnovu přirozené ochranné funkce 
  pokožky 
∙ speciálně vyvinutý pro pokožku vystavenou 
  nadměrné pracovní zátěži a nepříznivým 
  povětrnostním podmínkám                                                                                                  
∙ obohacen o sojový olej a kořen hortenzie, 
  které mají silný regenerační účinek                                                                                  
∙ spotřeba: 0,5–1 ml/1 použití

LEHKÉ OBECNÉ PRŮMYSLOVÉ 
ZNEČIŠTĚNÍ (PRACH, JÍL, POT, 
MASTNOTA, SAZE, GRAFIT) A BARI-
ÉROVÉ KRÉMY

SILNĚJŠÍ OBECNÉ PRŮMYSLOVÉ 
ZNEČIŠTĚNÍ (PRACH, JÍL, POT, 
MASTNOTA, SAZE, GRAFIT) A BARI-
ÉROVÉ KRÉMY

STŘEDNĚ TĚŽKÉ PRŮMYSLOVÉ 
ZNEČIŠTĚNÍ (OLEJE, TMELY, BARVY, 
LEPIDLA, PRYSKYŘICE, VAZELÍNA, 
UHELNÝ A KOVOVÝ PRACH, OBECNÉ 
ZNEČIŠTĚNÍ)

TĚŽKÉ A HOUŽEVNATÉ PRŮMYS-
LOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ (OLEJE, TMELY, 
BARVY, LEPIDLA, PRYSKYŘICE, VA-
ZELÍNA, UHELNÝ A KOVOVÝ PRACH, 
OSTATNÍ OLEJNATÉ LÁTKY, OBECNÉ 
ZNEČIŠTĚNÍ)

EXTRÉMNĚ TĚŽKÉ PRŮMYSLOVÉ 
ZNEČIŠTĚNÍ (OLEJE, TMELY, BARVY, 
VAZELÍNA, BITUMEN, SAZE, GRAFITOVÝ 
ČI UHELNÝ A KOVOVÝ PRACH, BARVY NA 
BÁZI NITROCELULÓZY, NITROCELULÓZO-
VÉ LAKY, TISKAŘSKÉ BARVY, LEPIDLA, 
VÍCESLOŽKOVÉ PRODUKTY, POLYESTER, 
EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE, POLYURETAN)



1MOQB2003

∙  pilinová pasta na ruce s vysokým 
   mycím účinkem a glycerinem, 10 kg

1 18MOQB2004
∙  univerzální čisticí tekutý prostředek, 
   vhodný k mytí rukou, 600 g

B2003/10kg

B2004

1 12MOQB2001
∙  pilinová mycí pasta na ruce, 450 g

B2001/450g

1 24MOQB2002
∙  mycí pasta na ruce s glycerinem, 500 g

B2002/500g

1 12MOQB2034
∙  gelová mycí pasta na ruce s přírodním 
   abrazivem
∙  použitelná v tiskařském průmyslu, 
   dílnách a servisech, 450 g

1 12MOQB2035
∙  mycí pasta na ruce s přírodním 
   abrazivem na středně znečištěnou  
   pokožku, 500 g
∙  nezatěžuje životní prostředí

B2034

B2035
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B2033
∙  tekutá suspenze na mytí rukou, 
   použitelná v automobilovém 
   a stavebním průmyslu, 600 g, 4,2 kg

B2033/600g

B2042
∙  manuální plastový dávkovač 2,5 l 
∙  pro tekutou mycí pastu

B2042

1 15MOQ 3

B2033/4,2kg

B2041 plastový dávkovač Click & go bílý

MYCÍ PASTY

1MOQB6121

∙  dávkovač na Americol pro 4,5 litrovou 
   plechovou nádobu, s držákem na zeď

B4029
∙  vysoce účinný čistič rukou, 
   pro extrémně silné průmyslové  
   znečištění, 500 ml, 4,5 l

B6121/V

B4029/500ml

B4030

∙  krémový čistič na ruce určený
   k odstraňování převážně mazadel,  
   tuku, dehtu a klihu, 600 ml, 4,5 l

B4030/600ml

1 24MOQB4068
∙  vysoce účinný čisticí gel na ruce 
   se svěží citrusovou vůní, 500 ml

B4068/500ml

1 24MOQ 4

1 12MOQ 4

B4029/4,5l

B4030/4,5l

1 10MOQ



1MOQB2060

∙  1 vrstvá bezžmolková průmyslová utěrka z netkané 
   textilie
∙  rozměry útržku: 40 x 38 cm, 500 útržků na roli
∙  vyrobeno ze surovin pocházejících z certifikovaných 
   lesů
∙  velmi pevná utěrka s vysokou absorpcí a čisticí 
   schopností
∙  odolná proti roztržení a oděru jak v suchém tak 
   mokrém prostředí
∙  vhodná pro různé stírací operace, lze použít v 
   potravinářství

B2060

1MOQB2061

∙  1 vrstvá bezžmolková průmyslová utěrka z netkané textilie
∙  rozměry útržku: 30 x 38 cm, 500 útržků na roli
∙  utěrka s vysokou mechanickou odolností a výbornou absorpční  
   schopností
∙  odolná proti roztržení a oděru jak v suchém tak mokrém prostředí
∙  vhodná k čištění tiskových a jiných zařízení v průmyslu
∙  rovněž široké využití v automobilovém a leteckém  průmyslu
∙  lze použít i v potravinářsky náročných provozech

B2061

1MOQB2062
∙  1 vrstvá průmyslová utěrka s výztužným reliéfem, 
   nepouští vlákna
∙  rozměry útržku: 32 x 36 cm, 500 útržků na roli
∙  odolná proti mechanickému protržení
∙  stírá mastnou špínu, rychle absorbuje olej a je vysoce 
   odolná proti rozpouštědlům
∙  vhodná pro všechny typy řemesel a průmyslu, 
   speciálně chemický, strojírenský, automobilový a 
   tiskařský
∙  neobsahuje silikon a tudíž je ideálním řešením pro 
   všechny typy lakoven

B2062

1MOQB2063
∙  1 vrstvé hedvábné utěrky v ZZ balení
∙  rozměry útržku: 30 x 36 cm, 10 balení x 50 utěrek v kartonu
∙  hedvábí zanechává lesk na povrchu a zabraňuje poškrábání 
   laku
∙  je odolná vůči rozpouštědlům, roztržení a lze použít za 
   sucha i za mokra
∙  vhodné pro výrobní zařízení, automobilový průmysl a 
   lakovny
∙  možné použít i pro přímý kontakt s potravinami

B2063
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PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY

1MOQB2070

∙  podlahový stojan průmyslových utěrek 
   v roli, s držákem sáčků na odpad

1MOQB2071
∙  nástěnný/stolní držák průmyslových 
   utěrek v roli

B2070 B2071



B4009

B4012

B4008

B4005

B4006 B2098

B2099

Marigold

Olive

Bees Wax

Aloe Vera

Biotin Camomile

Cannabis
B2097
Keratin

B4007
Lanolin

1 25MOQISOLDA
∙  B4009 - hojivý krém s měsíčkem a alantoinem, 100 ml
∙  B4008 - hydratační krém s včelím voskem a UV filtrem, 100 ml
∙  B4006 - dezinfekční krém s biotinem, 100 ml
∙  B2098 - hojivý krém s heřmánkem a vitamínem A, 100 ml
∙  B4007 - ochranný krém s lanolinem, 100 ml

∙  B4012 - regenerační krém s olivou a čajovníkovým olejem, 100 ml
∙  B2099 - zklidňující krém s konopím a pupalkovým olejem, 100 ml
∙  B4005 - regenerační krém s aloe vera a vitamínem E, 100 ml
∙  B2097 - výživný krém s keratinem, 100 ml



B4003 B4002B4001

Marigold UniversalDesinfection
B4040 B4041B4047

B4048 B4049 B4070

Marigold Aloe VeraPropolis

Black Olive Care-Tea tree oil Care-Marigold

MADE
IN EU
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OCHRANNÉ KRÉMY

1 108MOQINDULONA
∙  B4003 - regenerační a zvláčňující krém, 100 ml
∙  B4001 - hydratační ochranný krém s antibakteriálním účinkem, 
   100 ml
∙  B4002 - promašťující ochranný krém, 100 ml

1 50MOQMEDILONA
∙  B4047 - zklidňující a hydratační krém z propolisu a bambuckého  
   másla, 100 ml 
∙  B4040 - zklidňující a zjemňující krém z měsíčku a kosatce, 100 ml
∙  B4041 - hydratační a zpevňující krém z aloe vera a ginkgo biloby, 
   100 ml
∙  B4048 - vyživující a hydratační krém z černých oliv a proteinu, 
   100 ml
∙  B4049 - zvláčňující a hydratační krém na ruce s tea tree olejem, 
   100 ml
∙  B4070 - zvláčňující a hydratační krém na ruce z měsíčku, 100 ml



B1011

∙  jemné krémové tekuté mýdlo pro 
   každodenní péči, vyživuje a zvláčňuje
   pokožku (1 l, 5 l)

1 5MOQB4050
∙  tekuté mýdlo se svěží vůní 
   (all energy, natur), 1 l

B1011/1l

B4050/1l

1 1MOQB3118
∙  tekuté mýdlo s perletí a glycerinem, 
   5 l (mix vůní - broskev, moře, jablko, 
   bílý balzám)

B3118/5l-pet

1 8MOQB1017
∙  sprchový gel určený k mytí pokožky 
   celého těla, dodává jemnost
   a zanechává dlouhotrvající pocit 
   svěžesti, 1 l

B1017/1l

B3053
∙  bylinný vlasový šampon (0,5 l, 1 l)

B1001
∙  jemné toaletní mýdlo, 100 g

B3053/500ml

B1001/100g

1 24MOQB1004
∙  krémové toaletní mýdlo, mix vůní, 
   100 g

B1004/100g

1 36MOQB1016
∙  jemné koupelové mýdlo, 180 g

B1016

1 6MOQB1031
∙  toaletní mýdlo antibakteriální, 90 g

B1031

OSOBNÍ HYGIENA

1 10MOQ 3 1 10MOQ 8

1 42MOQ 96

B1011/5l

B3053/1l
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PRACÍ PROSTŘEDKY/ÚKLIDOVÁ CHEMIE

1 22MOQB5028
∙  prášek na praní (4, 20, 60 PD)  
   PD = prací dávka

1 20MOQB5010
∙  prášek na praní (4, 20 PD)  
   PD = prací dávka

B5028/4PD

1 12MOQB1042
∙  prací prostředek na funkční prádlo,  
   400 ml

B1042

1 21MOQB5024
∙  mýdlo na praní, 180 g

B5024

1 10MOQB5025
∙  změkčující prostředek na prádlo, 1 l

B5025/1l

B3010

∙  mycí prostředek na nádobí s vysokou
   odmašťovací schopností (0,5 l, 1 l, 5 l)

1 18MOQB3004
∙  koncentrovaný přípravek na nádobí
   s vysokou pěnivostí, mycím účinkem
   a příjemnou vůní citronové trávy, 
   750 ml

B3010/500ml

B3004/750ml

B4052
∙  koncentrovaný prostředek na mytí 
   nádobí s citrusovou vůní (1 l, 5 l)

B4052/1l

B4056
∙  univerzální mycí prostředek 
   na veškeré vodou omyvatelné povrchy 
   (1 l, 5 l)

B4056/1l

10 2

8

1 21MOQ 10 3

1 8MOQ 1

1 8MOQ 1

B5028/20PD

B5028/60PD

B5010/4PD B5010/20PD

B3010/1l

B3010/5l

B4052/5l

B4056/5l



1

1 8MOQB4051

∙  koncentrovaný přípravek na mytí 
   podlah s alkoholem (1 l, 5 l)

1MOQB1015
∙  přípravek na mytí podlah, 
   hygienických zařízení 
   a k průmyslovým účelům, 9 kg

B4051/1l

B1015/9kg

1 20MOQB3012
∙  lihový čisticí a leštící prostředek 
   na skla a okna, 500 ml

B3012/500ml

1 18MOQB3096
∙  čisticí prostředek na okna se 
   zpěňovačem, 750 ml
∙  odstraňuje hmyz z autoskel

B3096

1 8MOQB3029
∙  jemný tekutý čisticí písek, 500 ml

B3029

1 18MOQB3019
∙  univerzální tekutý čisticí krém s vůní
   levandule (600 g, 10 kg)

B3019/600g

1 10MOQB3020
∙  univerzální čisticí prášek pro mytí van, 
   umyvadel a nádobí, 400 g

B3020/400g

1 9MOQB1028

∙  koncentrovaný sypký šampon pro
   strojní i ruční mytí motorových  
   vozidel, sanitární techniky apod. 
   (750 g, 5 kg)

B1028

1 12MOQB3040
∙  prostředek proti prachu, ve spreji, 
   250 ml

B3040

B4051/5l

B3019/10kg

B1028/1
750 g 5 kg
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ÚKLIDOVÁ CHEMIE/SANITÁRNÍ CHEMIE

1 20MOQB3014

∙  fungicidní přípravek s dezinfekčním
   a bělícím účinkem, 500 ml, 5 l
∙  odstraňuje plísně, řasy a kvasinky

1 6MOQB3015

∙  dezinfekční a bělící přípravek (1 l, 5 l)
∙  určený k dezinfekci vody a povrchů
∙  zlikviduje 99,9 % bakterií a virů

B3014/p0,5l

B3015/1l

B4055

∙  dezinfekční prostředek určený 
   pro úklid sanitárních, veřejných a  
   kuchyňských prostor (1 l, 5 l)

1 20MOQB3022

∙  sypký čistič odpadů a potrubí, 450 g
∙  nelze použít na hliníkové potrubí

B3022/450g

1 21MOQB3013

∙  tekutý čistič na rez a vodní kámen
   s antibakteriálními účinky, 500 ml

1 12MOQB2029
∙  přípravek na odstranění rzi, vodního 
   kamene a zbytků mýdla, 
   se zpěňovačem, 500 ml

B3013/500ml

B2029

1 8MOQB4053
∙  čisticí přípravek na koupelny (1 l, 5 l)
∙  odstraňuje usazené nečistoty, rez 
   a vodní kámen

B4053/1l

1 20MOQB3025
∙  tekutý čisticí a dezinfekční přípravek
   na WC, 750 ml

B3025/750ml

1

1 8MOQ 1

1

B3015/5l

B4055/1l B4055/5l
B4053/5l

B3014/5l



1 12MOQB3016

∙  prostředek pro čištění a dezinfekci 
   toalety, 750 ml

1 12MOQB3119
∙  tekutý čistič toalet, odstraňuje rez, 
   vodní kámen a usazené nečistoty,
   750 ml, 5 l

B3016

B3119/750ml

1 12MOQB3042
∙  dezodorační čisticí tablety do pisoáru,  
   900 g

B3042

1 10MOQB3043
∙  čisticí přípravek pro WC mísy se svěží 
   vůní, 40 g

B3043/40g

1 16MOQB3032
∙  gelový dezinfekční prostředek
   a deodorant pro toalety, 360 ml

1 12MOQB3035
∙  osvěžovač vzduchu, 150 g

B3032/360ml

B3035

1 12MOQB3092
∙  osvěžovač vzduchu ve spreji, 300 ml

B3092

1 12MOQB3036
∙  osvěžovač vzduchu ve spreji, 300 ml

B3036

1

B3119/5l



172 / 173

SANITÁRNÍ CHEMIE/PAPÍROVÝ PROGRAM

1 6MOQB6004

∙ toaletní papír jednovrstvý, šedý recykl,
(19, 24, 28 cm)

1 14MOQB6131

∙ toaletní papír dvouvrstvý, bílý recykl,
4 role/balení

B6004/19

B6131

1 30MOQB6003

∙ toaletní papír, jednovrstvý recykl,
400 útržků, 50 m

B6003

1 64MOQB6001

∙ toaletní papír, jednovrstvý recykl,
400 útržků, 36 m

B6001

1MOQB6049
∙ jednovrstvé papírové ručníky, šedé

nebo zelené, 4000 ks

1MOQB3140
∙ dvouvrstvé papírové ručníky, bílé,

100% celulóza, 3000 ks

B6049

B3140

1 12MOQB3133
∙ papírové ručníky na roli, jednovrstvé

zelené, průměr 14 cm

B3133

1 2MOQB2080
∙ papírové ručníky na roli, dvouvrstvé
∙ 100% celulóza, průměr 26 cm

B2080

B6004/24

B6004/28
B6049/S

zelené šedé



1 60MOQB6007

∙  mikrotenové sáčky do odpadkového
   koše (30 l, 60 l)

1 20MOQB5050
∙  zatahovací pytle na odpad (60 l, 120 l)

B6007/30l

B5050/60l

1 10MOQB6008
∙  zatahovací pytle na odpad (120 l, 160 l)

B6008/120l

B6073

∙  samonosný pytel, černý (200 mi, 
   60 x 120 cm), 120 l

B6073

∙  froté ručník 450 g/m2, 50 x 100 cm

1 96MOQJ2001

∙  froté ručník ekonomik, 310 g/m2, 
   50 x 90 cm

J2001/VG

J2001

1 20MOQJ2002

∙  ručník vaflový, 50 x 100 cm, 210 g/m2, 
   100% bavlna

J2002

1 50MOQJ2000
∙  flanelová prachovka bílá, 40 x 35 cm

J2000

B6007/60l

B5050/120l

B6008/160l

1 50MOQJ2001

1 100MOQ



174 / 175

1 50MOQJ2007
∙  prachovka bílá, 40 x 43 cm

1 50MOQJ2008
∙  podlahový hadr, 50 x 60 cm

J2007

J2008/bílá

1 100MOQJ2005
∙  podlahový hadr, 60 x 70 cm

J2005/H

1 200MOQJ2005
∙  utěrka z viskózy, 35 x 40 cm

J2005/V

1 20MOQJ2020

∙  švédská utěrka, 35 x 30 cm

J2020

1 120MOQB3108

∙  mycí víceúčelová utěrka, 3 ks/balení

1 10MOQB6010/M
∙  houba na nádobí malá, 10 ks v balení
∙  8 x 4,8 x 2,5 cm

B3108

B6010/M

1 10MOQB6010/V
∙  velká tvarovaná houba na nádobí
∙  9 x 7 x 4 cm

B6010/V

1MOQJ2013
∙  čisticí textil, 10 kg

J2013/N J2013/bílý/N

J2013/T

barevné bílé

100% bavlna

SÁČKY A PYTLE/TEXTILIE A HOUBIČKY



1MOQB6052

∙  vědro pozinkované, 10 l

1MOQB6120
∙  zednické černé vědro, 10 l

B6052/10l

B6120

1MOQB6053
∙  umělohmotné vědro, 10 l

B6053/10l

1MOQB6053
∙  umělohmotné vědro s výlevkou, 12 l

B6053/12l

1MOQB6041
∙  mop komplet
∙  náhradní díly: hůl na mop, koš na mop, 
   náhradní šňůrky

1MOQB6042
∙  hůl na mop

B6041

B6042

1MOQB6042
∙  koš na mop

B6042/1

1MOQB6043
∙  náhradní šňůrky

B6043
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ÚKLIDOVÉ NÁDOBY/ÚKLIDOVÉ NÁŘADÍ

1MOQB6024

∙  kovová úzká lopatka

1 10MOQB6025

∙  kovová široká lopatka

B6024

B6025

1 10MOQB6028

∙  hliníková malá lopata

B6028

1 10MOQB6027

∙  hliníková velká lopata

B6027

1 12MOQB6026

∙  stájová lopata

1 25MOQB6030
∙  dřevěná násada na lopatu

B6026

B6030

1MOQB5057
∙  gumová stěrka na okna, různé délky

B5057

1 24MOQB6022
∙  smetáček a lopatka z umělé hmoty

B6022



1 12MOQB6021

∙  ruční umělohmotný smetáček

1 10MOQB6020
∙  ruční dřevěný smetáček

B6021

B6020

1 10MOQB6074
∙  dřevěný smeták, šíře 28 cm

B6074/28cm

1 10MOQB6036
∙  umělohmotný smeták, šíře 28 cm

B6036

1MOQB6011
∙  souprava na čištění WC

1 10MOQB6035
∙  koště čirok

B6011

B6035

1 5MOQB6031
∙  zatloukané dřevěné koště

B6031

1 25MOQB6058
∙  dřevěná násada, různé délky

B6058

1 25MOQB6039
∙  umělohmotná hůl na smeták, délka 
   130 cm

B6039
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1 6MOQB3098
∙  destilovaná voda k technickým 
   účelům, 1 l, 5 l

1MOQB5051

∙  posypová sůl k technickým účelům
∙  5 kg, 10 kg, 50 kg

B3098/1l

B5051/5kg

1 10MOQB3062
∙  přípravek na hubení létajícího 
   a lezoucího hmyzu, 200 ml

B3062

1 10MOQB4058
∙  repelent, odpuzuje bodavý hmyz
   a klíšťata, 200 ml

B4058

1MOQJ3016

∙  nástěnná lékarna typ I.

1MOQJ3018

∙  náhradní náplň do lékárny typ I.

1MOQJ3030
∙  detekční trubička, přítomnost 
   alkoholu v dechu je indikována 
   změnou barvy, balení po 10 kusech

J3018

J3030

1MOQJ3044 

∙  digitální měřič alkoholu detekuje 
   s přesností na 0,1‰, digitální displej
   a zvukový indikátor měření

J3044 

1MOQJ3047
∙  informační a výstražné tabulky 
   (únikový východ) - dle požadavku

J3047

J3016

1

ÚKLIDOVÉ NÁŘADÍ/DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

B3098/5l

B5051/10kg

B5051/50kg




