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Wiosenne porządki

i bezpieczny powrót do gry

73

14

00

45

00

netto

netto

MEDICLEAN 130

Wysokokaloryczny
preparat do gruntownego
czyszczenia podłóg 5 l.

Gold Cytrus

Płyn do ręcznego
mycia naczyń 5 l.

88

00

netto

Lastrico

75

00

00

netto

netto

Płyn do mycia
w zmywarkach

Skoncentrowany płyn
do gruntownego
czyszczenia 5 l.

Płyn do dezynfekcji

Posiada właściwości
bakteriobójcze, grzybobójcze
i wirusobójcze

Do mycia naczyń ze stali
nierdzewnej, porcelany,
szkła oraz sztućców

NOWOŚĆ

17

9

50

21

00

netto

netto

Clinex-GreaseOff

Płyn do mycia szyb

Preparat to usuwania
silnych tłustych
zabrudzeń. 1 l.

netto

Płyn z alkoholem do mycia
luster i szyb 1 l.

37

Płyn do czyszczenia
lodówek i witryn
z nanosrebrem 1 l.

20

90

00

netto

Mleczko czyszczące

Do usuwania zabrudzeń
z czyszczonych powierzchni
500 ml.

2

50

50

netto

2 rolki w opakowaniu , biały,
długość 245m.

Płyn do czyszczenia

14

50

netto

2

00

Ręcznik MAXI 2 rolki.

6

00

netto

netto

Płyn do dezynfekcji

Antybakteryjny, przeznaczony
do dezynfekcji powierzchni
wodoodpornych 1 l.

Płyn do dezynfekcji

Na bazie alk. 72% lub 80%,
zapach cytrusowy

49950

netto

Ścierka uniwersalna
3 szt. Rozmiar 35x35 cm.

netto

Rękawiczki gumowe
Flokowane żółte, 1 para

Zestaw sprzątający
Mały wózek serwisowy z
wyciskarką i mopem.

Do ceny należy doliczyć podatek VAT

Zapraszamy
do kontaktu:

tel: 736

123 123

email:

biuro@gastroclean.pl

61

60

00

netto

Dozownik mydła
w płynie 0,5 l

9999
netto

Ekologiczny płyn/
koncentrat

Do ręcznego mycia podłóg
wodoodpornych 5 l.

PRODUKT
PREMIUM

17

99

netto

Uniwersalny
koncentrat
nanomax

Płyn do podłóg, do
codziennej pielęgnacji
wszelkiego rodzaju
zmywalnych posadzek 1 l.

59

00

90

netto

Podajnik ręczników
składanych K4 EVO

9999

99

netto

PRODUKT
PREMIUM

17

99

netto

Koncentrat
nanomax do podłóg
lastrico
Do czyszczenia
elementów kamiennych,
betonowych, lastrico,
marmuru 1 l.

Stojak na worek

Kolor biały do użytku profesjonalnego
w pomieszczeniach o zwiększonym
natężeniu użytkowania.Ilość
w opakowaniu 32 szt. w kartonie

19

Do ręcznego mycia podłóg
wodoodpornych 1 l.

netto

Ręcznik składany typu ZZ.

Max. pojemność: do 400 sztuk
ręczników składanych

Ekologiczny płyn/
koncentrat

37900

netto

netto

Ekologiczny
koncentrat

Do mycia sanitariatów 5 l.

PRODUKT
PREMIUM

17

99

netto

Koncentrat
nanomax do podłóg
drewnianych

Płyn do podłóg, do
codziennej pielęgnacji
wszelkiego rodzaju
zmywalnych posadzek 1 l.

Stelaż przeznaczony jest
na worek o wymiarach
ok. 60x90 cm, czyli około
70/80 litrów.

19

9999

99

netto

Ekologiczny
koncentrat

netto

Ekologiczny żel

Do mycia sanitariatów 1 l.

PRODUKT
PREMIUM

14

99

netto

Preparat nanomax
do szłka i okien
Do mycia szkła, luster,
kryształów, emalii oraz
elementów ze stali
nierdzewnej 1 l.

Do mycia wszelkich
powierzchni
zmywalnych 5 l.

PRODUKT
PREMIUM

17

99

netto

Ekologiczny żel
Do mycia wszelkich
powierzchni
zmywalnych 1 l.

PRODUKT
PREMIUM

18

99

99

netto

Preparat nanomax
do łazienek
i sanitariatów

19

netto

Płyn do utrzymania
czystości, nie pozostawia
zacieków i nadaje połysk 1 l.

Preparat nanomax
do grilli, kominków,
piekarników
Rozpuszcza tłuszcz,
pieczone rsztki potraw
i zabrudzenia 1 l.

Do ceny należy doliczyć podatek VAT

