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WYKAZ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI 

 

lp. opis towaru jednostka ilość 

1 2 3 4 

1 

Biały papier toaletowy w rolach Mini Jumbo o długości 180m, średnica rolki - 
19 cm, wewnętrzna średnica gilzy - 5,9 cm, kolor biały - 2-warstwowy, liczba 
odcinków:900, długość odcinka 20cm , Miękki i mocny – optymalne 
połączenie. Wydajne rozwiązanie - rzadka wymiana wkładów - Tork Mini 
Jumbo lub równoważny 

szt./rolka 84 

2 
Biały papier toaletowy celulozowy w rolce konwencjonalnej o długości 25m, 
3-warstwowy, wysokość rolki 95mm, gramatura 3x15g/m2. Estetyczny, miękki 
i komfortowy. ALMUS classic prestige 

szt./rolka 300 

3 

Szary papier toaletowy - dwuwarstwowy papier toaletowy EcoNatural 4 jest 
trzykrotnie dłuższy od standardowych. Został wykonany z włókien 
celulozowych nie wybielanych chemicznie, pochodzących z opakowań po 
napojach typu Tetrapak. Długość jednej rolki to 44 metry, zawiera 400 
listków. Papier delikatnie perfumowany hipoalergiczną kompozycją 
zapachową. Produkt uhonorowany certyfikatem Ecolabel. Lucart econatural 

szt./rolka 300 

4 

Ręczniki papierowe ZZ składane 2 warstwowe EcoNatural V2, produkt 
ekologiczny wykonany z włókien celulozy znajdujących się w kartonach po 
napojach, w kolorze Caffe Latte, opakowanie posiada 20 bind po 190 listków 
(3800 listków),wymiary ręcznika 21cm x 21cm. Posiada certyfikaty Ecolabel i 
FSC. Lucart econatural 

opk. 45 

5 Mydło w płynie przeznaczone do ogólnego mycia rąk, przebadane 
dermatologicznie, pojemność 5 L - Tork Universal lub równoważne. 

szt. 10 

6 

Neutralizator  powietrza w sprayu - pojemność 600ml, silnie 
skoncentrowany, jedno naciśnięcie wystarcza na 200 m3,posiada specjalne 
substancje czynne do zwalczania zapachu, bardzo wydajny dzięki unikalnej 
formule, długo utrzymuje się w powietrzu, szybki i łatwy w użyciu dzięki 
specjalnemu wentylowi, ekologiczny – substancje czynne nie zawierają metali 
ciężkich i składników szkodliwych dla warstwy ozonowej. 

szt. 15 

7 

Środek czyszczący - profesjonalny gotowy do użycia produkt, który bez trudu 
usuwa osady wapienne i mydlane, ślady rdzy oraz wszystkie inne uciążliwe 
zabrudzenia występujące w łazienkach i kuchniach. Działa szybko i skutecznie 
i jest bezpieczny dla użytkowników.  
Dzięki pianowej formule produkt jest skuteczniejszy i dłużej pozostaje na 
czyszczonych przedmiotach. Nie powoduje korozji. Pojemność 750 ml. Pramol 
Rediacifoam 

szt. 4 

8 

Antybakteryjny środek do sanitariatów -  doskonały środek czyszczący, 
rozpuszczający osady wapienne, rdzę i typowe zabrudzenia występujące w 
toaletach. Działanie antybakteryjnie i pielęgnacyjne, pozostawia bardzo 
przyjemny, trwały i delikatny zapach świeżości. Do bieżącego i gruntownego 
czyszczenia we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych oraz na armaturę, 
porcelanę sanitarną, szkło, tworzywa sztuczne, chrom i stal chromową, 
pojemność 1 L - Pramol Prosan plus  

szt. 6 
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9 

Bardzo skuteczny i efektywny preparat do gruntownego doczyszczenia 
pisuarów i muszli klozetowych - żel na bazie kwasów nieorganicznych, o 
gęstej żelowej konsystencji. Skutecznie usuwa nawet starsze osady wapienne 
i rdzę, pozostawiając delikatnych zapach. Do stosowania w pomieszczeniach 
sanitarnych, pojemność 750 ml - Pramol Clozettbeize żel 

szt. 12 

10 
Preparat do czyszczenia toalet. Płynny, skoncentrowany preparat do 
czyszczenia muszli klozetowych i pisuarów. Doskonale usuwa zacieki 
wapienne i sole moczowe, pojemność 10l - Pramol Clozettbeize 

szt. 3 

11 

Koncentrat do czyszczenia powierzchni sanitarnych - Środek do utrzymania 
czystości wszystkich powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na 
działanie kwasów. Skutecznie usuwa kamień i rdzę, pozostałości mydła oraz 
tłuste zabrudzenia. Zalecany do mycia umywalek, muszli klozetowych, 
pisuarów, kabin prysznicowych i armatury łazienkowej, a także elementów ze 
stali nierdzewnej i aluminium. Zapewnia doskonałą czystość, pozostawiając 
przyjemny zapach. Nie niszczy czyszczonych powierzchni. Działa 
antybakteryjnie. pojemność 5l - Mediclean MC 310 

szt. 2 

12 

Płyn intensywnie myjący, głęboko penetrujący środek alkaliczny opracowany 
specjalnie do powierzchni mikroporowatych, np. płytek ceramicznych, gresu. 
Usuwa uporczywe zabrudzenia. Nadaje się do wszystkich powierzchni 
odpornych na środki o odczynie zasadowym a szczególności do twardych  
powierzchni podłogowych takich jak płytki ceramiczne, gres szkliwiony, 
nieszkliwiony, polerowany, gres antypoślizgowy, posadzki z żywicy 
epoksydowej, itp. W wysokim stężeniu (powyżej 10%) może być używany  do 
miejscowego usuwania silnych zabrudzeń, pojemność 10 L, Pramol Ceraclean  

szt. 5 

13 

Preparat do mycia szkła i luster z rozpylaczem, środek gotowy do użycia, 
myjąco-czyszczący na bazie szybko działających substancji aktywnych, które 
efektywnie rozpuszczają brud z wszystkich powierzchni szklanych o 
przyjemnym zapachu. Nie narusza powłok malowanych, szybko wysycha nie 
pozostawiając smug, zacieków i śladów. Szczególnie polecany do szkła, lustra i 
do wszystkich powierzchni wodoodpornych (np: pulpity, pojemniki, drzwi, stal 
nierdzewna, podstawki do pisania, meble biurowe, laminaty, witryny, płytki 
ścienne, szyby samochodowe, itp.), pojemność 1L, Pramol Vitrex  

szt. 8 

14 

Ścierka VI PVAmikro czerwona z mikrofazy, 5 szt. w opakowaniu- czyści 
szybko i nie pozostawia smug. Uniwersalna ścierka z mikrowłókien, 
impregnowana PVA zapewnia doskonałe rezultaty czyszczenia wszystkich 
twardych powierzchni, jak mebli biurowych, szkła, stali nierdzewnej i wielu 
innych. Inpregnacja PVA sprawia, że ścierkę łatwo się spłukuje i wyżyma. 
Można ją prać kilkaset razy. PVA Micro daje doskonałe bezsmugowe rezultaty 
czyszczenia przy każdym użyciu, przez co eliminuje potrzebę wycierania po 
wyschnięciu powierzchni. Wymiary: 38cm x 35cm. VILEDA 

opk. 2 

15 

Ścierka VI PVAmikro  niebieska z mikrofazy 5 szt w opakowaniu- czyści 
szybko i nie pozostawia smug. Uniwersalna ścierka z mikrowłókien, 
impregnowana PVA zapewnia doskonałe rezultaty czyszczenia wszystkich 
twardych powierzchni, jak mebli biurowych, szkła, stali nierdzewnej i wielu 
innych. Inpregnacja PVA sprawia, że ścierkę łatwo się spłukuje i wyżyma. 
Można ją prać kilkaset razy. PVA Micro daje doskonałe bezsmugowe rezultaty 
czyszczenia przy każdym użyciu, przez co eliminuje potrzebę wycierania po 
wyschnięciu powierzchni. Wymiary: 38cm x 35cm VILEDA 

opk. 2 
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16 

Ścierka VI PVAmikro zielona z mikrofazy 5 szt w opakowaniu- czyści szybko i 
nie pozostawia smug. Uniwersalna ścierka z mikrowłókien, impregnowana 
PVA zapewnia doskonałe rezultaty czyszczenia wszystkich twardych 
powierzchni, jak mebli biurowych, szkła, stali nierdzewnej i wielu innych. 
Inpregnacja PVA sprawia, że ścierkę łatwo się spłukuje i wyżyma. Można ją 
prać kilkaset razy. PVA Micro daje doskonałe bezsmugowe rezultaty 
czyszczenia przy każdym użyciu, przez co eliminuje potrzebę wycierania po 
wyschnięciu powierzchni. Wymiary: 38cm x 35cm VILEDA 

opk. 2 

17 

Ścierka czerwona z mikrowłókna 40x40 - Szmatka z aktywnej mikrofazy może 
być używana do czyszczenia każdego rodzaju powierzchni - na sucho, mokro, 
bez środków chemicznych lub przy ich minimalnym użyciu. VILEDA lub 
równoważna 

szt. 5 

18 

Ścierka niebieska z mikrowłókna 40x40 - Szmatka z aktywnej mikrofazy może 
być używana do czyszczenia każdego rodzaju powierzchni - na sucho, mokro, 
bez środków chemicznych lub przy ich minimalnym użyciu. VILEDA lub 
równoważna 

szt. 5 

19 

Ścierka zielona z mikrowłókna 40x40 - Szmatka z aktywnej mikrofazy może 
być używana do czyszczenia każdego rodzaju powierzchni - na sucho, mokro, 
bez środków chemicznych lub przy ich minimalnym użyciu. VILEDA lub 
równoważna 

szt. 5 

20 

Koncentrat myjący - niskopieniący, wysoko wydajny środek myjąco – 
czyszczący o bardzo przyjemnym i delikatnym zapachu, którego siła działania 
wspomaga zawarty w nim alkohol. Zalecany do wszystkich powierzchni 
wodoodpornych wykonanych m.in. z kamienia naturalnego i sztucznego (np: 
gres spolerowany, marmur, terazzo), schodów, lamperii, mebli biurowych, 
powierzchni sztucznych (np: PWC, laminaty), lakierowanych, malowanych, 
szkła, luster, porcelany, emalii, armatury sanitarnej, itp. Nie pozostawia smug. 
Pojemnośc 5 L , Pramol Alcodor  

szt. 5 

21 

Czyściwo przemysłowe 2-warstwowe białe 200 m/2 szt w opakowaniu. w 
opakowaniu - Czyściwa w rolce. Wysokiej jakości produkty o wyjątkowych 
właściwościach użytkowych. Wyprodukowane z długich włókien najlepszej 
celulozy. Igiełkowane wytłoczenia i laminacja klejem na całej powierzchni 
powoduje, że 2-warstwowa wstęga papieru wyróżnia się dużą  wydajnością. 
Czyściwa te są idealne do cięższych bardziej dokładnych prac. Wyróżniają się 
wysoką absorbcją różnego rodzaju cieczy. Są bezpyłowe i nie pozostawiają 
włókien na czyszczonych powierzchniach.  - Czyściwo ALM przemysłowe Pura 
Line lub równoważne. 

opk. 5 

22 

Koncentrat odtłuszczająco - odkamieniający - Preparat do odkamieniania i 
odtłuszczania powierzchni wodoodpornych, nie wrażliwych na działanie 
kwasu. Skutecznie usuwa osady wapienne, pozostałości mydła oraz tłuszczów 
roślinnych i zwierzęcych. Odpowiedni do odkamieniania i odtłuszczania 
podłóg, ścian, maszyn i urządzeń.  Oparty na kwasie nieorganicznym. 
Pojemność 1 L, Pramol Anticid  

szt. 4 

23 

Płyn do mycia naczyń konc. - skoncentrowany, płynny środek do ręcznego 
mycia naczyń i innych powierzchni wodoodpornych. Łagodny, o neutralnym 
odczynie i ekonomiczny. Pozostawia połysk bez konieczności wycierania. 
Pojemność 10 L, Econom  

szt. 6 
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24 

Gąbka Vileda uniwersalna  mix kolorów 90x70 bez profilowanego uchwytu 
op./10szt.  lub równoważna - Gąbka czyszcząca, uniwersalna, bez 
profilowanego uchwytu, z zieloną włókniną, przeznaczona do zmywania  i 
czyszczenia garnków i patelni, zlewozmywaków, urządzeń i powierzchni 
kuchennych, itp. Występuje w czterech podstawowych kolorach czerwonym, 
zielonym, żółtym i niebieskim. 

opk. 5 

25 

Toaletowe mydełko  wyprodukowane jest na bazie naturalnych surowców, 
zawiera glicerynę, która nawilża skórę oraz łagodzi podrażnienia. Specjalnie 
wyselekcjonowane składniki oraz kompozycje zapachowe sprawiają, że skóra 
po umyciu pozostaje świeża i pachnąca. Mydło Attis 100 g lub równoważne. 

szt. 680 

26 

Krem ochronny do rąk - glicerynowy 100 ml - do codziennej pielęgnacji skóry 
dłoni. Dzięki lekkiej konsystencji szybko i łatwo się wchłania, zmiękczając 
naskórek. Likwiduje suchość i szorstkość skóry, która staje się gładka i 
elastyczna. Krem zawiera aloes, glicerynę i oleje naturalne - substancje 
łagodzące, nawilżające i ochronne. 

szt. 350 

27 

Pasta do rąk ŚCIERNA - Pasta do mycia silnie zabrudzonych rąk. Zawiera 
składniki czyszcząco - złuszczające pochodzenia roślinnego (np. pestki moreli), 
delikatne środki powierzchniowo czynne oraz glicerynę pochodzenia 
roślinnego. Zawiera 89% składników biodegradowalnych. Przetestowana 
dermatologicznie. Pojemność 2000ml-wkład. GOJO NATURAL SCRUB lub 
równoważna. 

szt. 20 

28 Dozownik do pasty ściernej na wkład o pojemności 2000ml. Pasujący do 
zaoferowanej pasty do rąk - ściernej. GOJO PRO TDX 2000 lub równoważy.  

szt. 5 

29 
Miotła Vileda Economy(bez kija) -Miotła do ogólnego użytku. Włosie miotły 
miękkie, wykonane z PVC, odporne na pękanie i łamanie, rozdwojone na 
końcach dla lepszego efektu. Łatwa do czyszczenia.  

szt. 2 

30 
Kij aluminiowy Vileda Economy do miotły  -  kij wykonany z aluminium z 
gwintowaną końcówką. Drążek posiada otwór do powieszenia. Długość 
drążka - 140cm. Economy 

szt. 2 

31 

Rękawice gospodarcze gumowe Vileda Contract, długie - miękkie, 
elastyczne, lekko flokowane, moletowane na palcach i części chwytnej w celu 
zapewnienia lepszej przyczepności. chronią skórę rąk przed detergentami, 
środkami chemicznymi   oraz zapobiegają mechanicznym podrażnieniom 
skóry rąk. Rozmiar  M/L/XL 

para 2 

32 

Rękawice lateksowe -  Klasyczne diagnostyczne rękawice lateksowe o 
szerokim zastosowaniu, przeznaczone do ochrony rąk. Zewnętrzna 
powierzchnia rękawic jest gładka, wewnątrz wypełnione są środkiem 
pudrującym. Pakowane po 100 szt. w opakowaniu. Rozmiar S/M/L/XL. 
DOMAN lub równoważne 

szt. 6 

33 

Kostka WC 3 w 1 z koszyczkiem - Kostka toaletowa 3 w 1 to unikalne 
połączenie 3 warstw oraz 3 funkcji. Czyści tak gdzie rozwijają się bakterie, 
zapobiega osadzaniu się kamienia, a pachnący pasek żelów pozostawia długo 
trwały, świeży zapach. 

szt. 20 

34 

Zapas do koszyczka kostki WC - Kostka toaletowa 3 w 1 to unikalne 
połączenie 3 warstw oraz 3 funkcji. Czyści tak gdzie rozwijają się bakterie, 
zapobiega osadzaniu się kamienia, a pachnący pasek żelowy pozostawia długo 
trwały, świeży zapach. 

szt. 40 

35 Proszek do prania tkanin kolorowych, duże opakowanie ok. 5 kg typ E lub 
równoważny szt. 6 
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36 
Płyn do płukania tkanin - Aromatyzowany płyn do płukania ułatwia 
prasowanie i zapobiega elektryzowaniu się tkanin. Pojemność 1 L. Powinien 
zachować miękkość i długotrwały zapach dla ubrań. 4L 

szt. 4 

37 

Wiaderko z wyciskaczem do mopa płaskiego -  wyżyma mopa od samej jego 
nasady dzięki elastycznemu situ. Mop jest dzięki temu bardziej suchy i 
podłoga schnie szybciej. 15 l pojemności wiadro posiada uchwyt na drążek, 
trwałe, wysokiej jakości tworzywo. Vileda UltraSpeed  

szt. 1 

38 

Wiaderko z wyciskaczem do mopa paskowanego  -  przeznaczone jest do 
mopów paskowych. Wiadro o pojemności 10 litrów, posiada specjalny uchwyt 
na drążek. Wyżyma mopa od samej jego nasady.  SuperMocio Wiadro Vileda 
lub równoważne 

szt. 1 

39 

Mop paskowany + kij (zestaw) -zaawansowany technologicznie mop do 
usuwania uporczywego brudu. Mop z włóknami mikroaktywnymi o potrójnej 
sile działania, unikalna warstwa ścierna, usuwa bez zarysowań trudne, nawet 
zaschnięte plamy. Velour umieszczony na zewnętrznych paskach mopa zbiera 
i zatrzymuje każdy  brud nie rozmazując go po podłodze.  Włókna 
mikroaktywne czyszczące bardzo dobrze chłonące wilgoć i brud. Vileda lub 
równoważy 

zestaw 1 

40 

Mop płaski (uchwyt) + kij teleskopowy + wkład wymienny (zestaw) -
zaawansowany technologicznie mop do usuwania uporczywego brudu. Mop z 
włóknami mikroaktywnymi o potrójnej sile działania, unikalna warstwa 
ścierna, usuwa bez zarysowań trudne, nawet zaschnięte plamy. Kij i uchwyt 
wykonane  z wysokiej jakosci tworzywa. Vileda UltraSpeed  

zestaw 1 

41 

Wkład wymienny do mopa płaskiego z mikrofazy 40 cm taśmowy  - Mop z 
mikrofazy o mocnych właściwościach czyszczących i dużej trwałości (poliester 
i poliamid).  Doskonale przylegający do powierzchni, idealny na strukturalne, 
porowate powierzchnie. Posiadający otwory do odprowadzania wody, 
dwusystemowy - wyposażony w kieszenie i taśmy dzięki czemu współpracuje 
z każdego typu stelażem. Vileda UltraSpeed  

szt.  6 

42 

Wkład wymienny do mopa paskowanego - Wkład do mopa paskowanego 
wykonany jest z włókien wiskozowych, które sprawiają, że mop lepiej 
wchłania brud i wilgoć. Nasada w kształcie elipsy zwiększa powierzchnie 
czyszczącą i umożliwia dotarcie w trudno dostępne miejsca jak kąty i 
narożniki.  Vileda Soft lub równoważny 

szt. 2 

43 
Worki na śmieci 20 litrów - Worki foliowe na odpady 20 litrów 50szt/rolka. 
Grubość min. 0,05 mikrometry - [0,0055mm].  Wykonane z rozciągliwej folii 
typu HDP z perforacją.  

szt. 5 

44 
Worki na śmieci 35 litrów - Worki foliowe na odpady 35 litrów 20szt/rolka. 
Grubość min. 26 mikrometry - [0,026mm].  Wykonane z grubej, rozciągliwej 
folii typu LDP z perforacją.  

rolka 35 

45 
Worki na śmieci 60 litrów - Worki foliowe na odpady 60 litrów 20szt/rolka. 
Grubość min. 28 mikrometry - [0,028mm].  Wykonane z grubej, rozciągliwej 
folii typu LDP z perforacją.  

    rolka 45 

46 

Łopatka + zmiotka  - dwa rodzaje włosia gwarantują usunięcie wszystkich, 
nawet tych najdrobniejszych zanieczyszczeń. Wyprofilowany kształt i 
ustawienie włosia pozwala dotrzeć do kątów i narożników. Szufelka 
wykończona gumową krawędzią dokładnie przylega do podłoża, co pozwala 
zebrać cały brud i kurz.  

kompl. 1 

47 Preparat do neutralizacji uporczywych, nieprzyjemnych zapachów - 
specjalna mieszanina składników skutecznie neutralizuje nieprzyjemne 

szt. 5 
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zapachy, zamiast je maskować substancjami zapachowymi. Pojemność 1l.  
Pramol Geruchs-stopp 

48 

Preparat myjąco -dezynfekujący do wszystkich powierzchni i narzędzi we 
wszystkich obszarach. Mycie oraz sporobójcza dezynfekcja wysokiego 
poziomu we wszystkich obszarach. Zwalcza bakterie, grzyby, drożdże, prątki, 
wirusy i spory. Pojemność 5l. Virusolve +  

szt. 2 

49 

Płyn do czyszczenia ekranów. Gotowy do użycia preparat, przeznaczony do 
czyszczenia ekranów i obudów urządzeń elektronicznych. Może być 
stosowany na ekranach każdego typu. Czyści i redukuje napięcie 
elektrostatyczne czyszczonych powierzchni. Płyn Compu-Net z atomizerem o 
poj.200 ml. 

szt. 3 

50 

Odkamieniacz, płynny środek czyszczący do szybkiego i skutecznego 
usuwania osadów wapiennych. Bardziej łagodny i skuteczniejszy od octu. 
Odkamieniacz do wszelkich urządzeń wykonanych z materiałów 
kwasoodpornych: ekspresów do kawy, garnków, czajników do gotowania 
wody, nawilżaczy, kranów ze stali chromowanej, zlewów, grzejników 
nurkowych, żelazek, zmywarek do naczyń. Płyn Pramol Pramex. Op.1L 

szt. 6 

51 
Sito do pisuarów - Sitko do pisuaru z pcv, perfumowane, do wszystkich typów 
pisuarów, zapobiega osadzania się kamienia wodnego i moczowego, eliminuje 
przykre zapachy. 

szt. 10 

52 

Kosz na śmieci z uchylną pokrywą 10l - Lekki i wygodny w użyciu kosz na 
odpadki o pojemności 10 litrów, wykonany z mocnego tworzywa sztucznego 
ABS. Kosz wyposażony w zdejmowaną uchylną pokrywę, która zasłania 
zawartość kosza.  

szt. 1 

53 

Preparat do pielęgnacji mebli - skutecznie czyści oraz pielęgnuje drewno i 
powierzchnie laminowane (np. drzwi, meble).  Eliminuje przykre zapachy. Po 
zastosowaniu preparatu pojawia się przyjemny, świeży zapach. Pojemność 
0,75l. Diversey Room Care R4 lub równoważny 

szt. 2 

54 Szczotka do WC z pojemnikiem wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS. szt. 2 
 


