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– Tabulky produktů
Číselný kód

Název

– Tabulky produktů
EAN kód

ITF kód

počet produktů počet produktů
v 1 kartonu
na 1 paletě

> Houbičky

Název

EAN kód

ITF kód

4003790102080

4023103181045

počet produktů počet produktů
v 1 kartonu
na 1 paletě

146267

Vileda Rukavice Standard L

101505

Vileda Inox drátěnka 2 ks

4003790001970

34023103103833

20

1440

145749

Vileda Rukavice Supergrip M

8001940003351

04023103091405

12

1680

157403

Vileda Inox houbička 2 ks

4023103199989

4023103202399

16

2016

145750

Vileda Rukavice Supergrip L

8001940003368

04023103091412

12

1680

144789

Vileda Glitzi Universal viskózní houbička 2 ks

4023103178526

4023103178182

8

1680

143684

Vileda MultiSensitive 40 ks S/M

4023103165946

04023103176621

12

432

155640

Vileda Ultra Fresh houbička 2 ks

4023103200982

34023103176707

16

3200

143686

Vileda MultiSensitive 40 ks M/L

4023103165953

04023103176638

12

1296

116509

Vileda PUR active houbička střední 2 ks

4023103070257

34023103100047

28

1792

145964

Vileda Multi Latex 10+2 ks S/M

4023103180031

04023103180611

12

1680

116514

Vileda PUR active houbička vysoká 2 ks

4023103070240

34023103100009

16

1280

145965

Vileda Multi Latex 10+2 ks M/L

4023103180048

04023103180628

12

1680

159926

Vileda PUR active houbička střední 3+1 ks Color edition

4023103208889

4023103189836

16

2016

146087

Vileda Multi Latex 100 ks S/M

4023103124844

4023103130371

12

252

139924

Vileda Glitzi Crystal 2+1 ks zelená střední

8001940004044

8001940011325

30

2100

146088

Vileda Multi Latex 100 ks M/L

4023103124851

4023103130388

12

672

105715

Vileda Miraclean houbička 4 ks

4023103093096

34023103115300

9

720

106067

Vileda Style Tip Top houbička 3 ks

4003790023996

34023103106049

36

3024

106068

Vileda Style Tip Top houbička 5 ks

4003790026751

34023103106032

21

1512

149046

Vileda Style Tip Top houbička 3+2 ks

4003790023996

34023103106049

36

1296

148074

Vileda Glitzi houbička 2+1 ks

4023103070950

5999501252481

32

1920

146920

Vileda Rainbow houbička 9+1 ks

5907732391602

5999501252962

40

1200

148037

Vileda Style houbička s chráničem nehtů 3+1 ks

5999501251125

5999501251156

40

1200

148043

Vileda Style houbička MAXI 5 ks

5999501252696

5999501252702

40

1600

> Hadříky a hadry
148307

Vileda Actiﬁbre mikrohadřík 1 ks

4023103185678

04023103185722

25

6400

151708

Vileda Actiﬁbre mikrohadřík na okna 1 ks

4023103195929

04023103195981

20

5120

151502

Vileda Mikrohadřík Colors 4 ks

4023103192577

04023103192560

10

720

151501

Vileda Mikrohadřík Colors 8 ks

4023103185975

04023103193598

10

960

159616

Vileda Mikrohadřík Colors XL 4 ks

4023103147232

4023103165816

16

480

141708

Vileda Mikrohadřík na nádobí 1 ks

4023103144675

34023103143327

22

2112

138566

Vileda Abrazivní houbový hadřík 3 ks

4023103164703

4023103166158

12

1152

150799

Vileda Houbový hadřík 3 ks

4023103193468

04023103193451

24

1152

158749

Vileda Hadřík univerzální nebalený 1 ks

4023103080928

8594045880052

50

3600

141310

Vileda Hadr na podlahu +30% Microﬁbre 1 ks

4023103110731

4023103110649

10

720

148075

Vileda Hadr na podlahu nebalený 1 ks

4023103080911

8594045880076

20

800

148048

Vileda Hadr na podlahu nebalený color 1 ks

8594045880144

8594045880151

100

1800

148034

Vileda Style univerzální hadřík 3 ks

5999501250494

5999501250517

50

2000

145110

Vileda Hadřík univerzální 3+1 ks

4023103178854

4023103178847

20

960

148052

Vileda Style univerzální hadřík 6+2 ks

8594045880649

8594045880656

50

900

148053

Vileda Style houbový hadřík 8 ks

8594045880663

8594045880670

60

1080

> Stěrky na okna, WC
129279

Vileda WC set

4023103129030

4023103139428

3

90

123384

Vileda Stěrka 2v1 s teleskopickou tyčí

5010121002390

4023103125728

4

64

> Rukavice

4

Číselný kód

12

1440

> Mopy a kýble
140999

Vileda ActiveMax mop

4023103000032

34023103109729

8

240

141001

Vileda ActiveMax mop náhrada

8001940006659

8001940006666

8

1344

142395

Vileda ActiveMax Classic mop

4003790014758

4003790036156

8

384

142422

Vileda ActiveMax Classic mop náhrada

4003790014772

4003790036170

8

1152

140622

Vileda 1.2. Spray mop

4023103144019

34023103142979

6

126

155741

Vileda Ultramax mop Microﬁbre 2v1

4023103201200

4023103201194

8

384

155747

Vileda Ultramax mop náhrada Microﬁbre 2v1

4023103201262

4023103201255

8

1440

140911

Vileda Ultramax mop Micro+Cotton

4023103139794

34023103140135

8

384

141626

Vileda Ultramax mop náhrada Micro+Cotton

4023103139022

34023103139702

8

1440

157708

Vileda Ultramax kýbl se ždímacím košem

4023103201415

8594045881622

4

64

155737

Vileda Ultramax Set BOX

4023103143890

34023103153180

1

24

158566

Vileda Sada pro velký úklid 9v1

8594045881677

8594045881677

1

24

158632

Vileda Ultramat TURBO

4023103206236

4023103206236

1

42

151153

Vileda TURBO

4023103194113

04023103194113

1

42

140825

Vileda Easy Wring & Clean

4023103147737

34023103145147

1

42

152623

Vileda Easy Wring & Clean TURBO Classic náhrada

4023103156487

34023103151513

6

672

151608

Vileda Easy Wring & Clean TURBO 2in1 náhrada

4023103195189

04023103195172

6

672

160931

Ultramax mop XL Microﬁbre 2v1

4023103212046

4023103212015

8

384

160933

Ultramax mop náhrada XL Microﬁbre 2v1

4023103212060

4023103212039

8

144

160932

Ultramax set BOX XL

4023103212022

4023103212022

1

24

161023

Ultramat TURBO XL

4023103212213

4023103212213

1

42

148059

Vileda SuperMocio 3 Action mop

4023103072206

8594045880229

12

180

150730

Vileda SuperMocio 3 Action náhrada

4023103072213

4023103194960

12

1008

158455

Vileda SuperMocio Microﬁbre & Power mop

4023103203747

8594045881653

12

180

157919

Vileda SuperMocio Microﬁbre & Power náhrada

4023103203730

4023103203686

12

756

148058

Vileda SuperMocio Soft mop

4023103094192

5999501252634

12

180

155780

Vileda SuperMocio Soft náhrada

8001940005720

4023103094222

12

1248

155781

Vileda SuperMocio Soft náhrada 2 ks

4003790110993

4003790111006

12

480

148060

Vileda SuperMocio Universal mop

4023103145115

8594045880779

12

180

155783

Vileda SuperMocio Universal náhrada

4023103140790

34023103141125

12

1248

148062

Vileda SuperMocio Micro+Cotton mop

4023103113152

8594045880571

12

180

145742

Vileda Rukavice Comfort & Care S

4023103083707

4023103091450

12

1440

145743

Vileda Rukavice Comfort & Care M

4023103083714

4023103091467

12

1440

151665

Vileda SuperMocio Micro+Cotton náhrada

8001940012704

4023103195738

12

1260

145744

Vileda Rukavice Comfort & Care L

4023103083721

4023103091474

12

1440

148055

Vileda SuperMocio kýbl se ždímacím košem

4003790105111

5999501253174

5

80

145740

Vileda Rukavice Robuste M

4003790006821

4003790036262

12

1440

148057

Vileda SuperMocio Wring and Go kýbl se ždímacím košem

4023103136830

4023103172333

6

96

145741

Vileda Rukavice Robuste L

4003790006838

4003790036279

12

1440

145752

Vileda Rukavice Extra Sensation M

4023103114906

4023103114890

12

1440

145753

Vileda Rukavice Extra Sensation L

4023103114920

4023103114913

12

1440
148063

Vileda Smeták vnitřní 2v1

8001940012131

5999501252610

6

72

146265

Vileda Rukavice Standard S

4003790102042

4023103181021

12

1440
148066

Vileda Smeták venkovní 2v1

4023103105140

5999501252627

6

72

146266

Vileda Rukavice Standard M

4003790102066

4023103181038

12

1440

> Smetáky

5

– Tabulky produktů
Číselný kód

Název

– Tabulky produktů
EAN kód

ITF kód

počet produktů počet produktů
v 1 kartonu
na 1 paletě

148071

Vileda Smeták DuActiva 2v1

4023103095755

5999501252580

6

148064

Vileda Smeták 3 Action

4023103173286

8594045880991

149071

Vileda Style smeták

4023103178212

8594045881141

141742

Vileda Smetáček a lopatka 2v1

4023103172326

4023103172319

6

Číselný kód

Název

EAN kód

ITF kód

počet produktů počet produktů
v 1 kartonu
na 1 paletě

72

161267

Vileda Compact žehlící prkno 114 × 34 cm

4023103118447

34023103128966

6

72

159384

Vileda Park & Go Plus žehlicí prkno 120 × 38 cm

4023103207714

6

72

159385

Vileda Total Reﬂect Plus žehlicí prkno 130 × 44 cm

4023103207721

312

161348

Vileda Perfect 2v1 Plus žehlicí prkno 122 × 44 cm

4023103207776

4023103207776

1

28

142691

Vileda Rukávník na žehlení

4023103092044

4023103088863

5

500

Vileda Total Reﬂect potah

4023103207424

4023103207417

5

360

> Elektrické roboty

1

36

4023103207714

1

36

4023103207721

1

32

> Potahy na žehlicí prkna

161597

Vileda Steam mop Power lines

4023103213173

04023103213173

1

44

157159

Vileda Steam mop

4023103181267

4023103181267

1

44

163255

Vileda Comfort plus potah

8001940006314

8001940006321

6

504

161607

Vileda Steam mop plochý XXL Power lines

4023103213333

04023103213333

1

60

163229

Vileda Premium 2v1 potah

4023103169043

34023103169051

6

504

161717

Steam mop plochý XXL - náhrada

4023103213579

4023103213562

2

392

163253

Vileda Rapid potah

8001940001494

8001940002521

6

504

149928

Vileda ViRobi SLIM robotický mop

4023103191303

4023103191266

4

200

163251

Vileda Park & Go potah

4023103093768

4023103093584

6

504

150490

Vileda ViRobi SLIM robotický mop náhrada

4023103156531

4023103172555

8

456

159525

Vileda Perfect Fit potah

8001940008585

4023103130203

6

528

160880

Robot VR102 robotický vysavač

4023103211933

4023103211926

2

84

160884

Robot VR201 PetPro robotický vysavač

4023103211971

4023103211964

2

60

150568

Vileda Windomatic

4023103182141

4023103182509

3

180

154354

Gimi Argo modrý nákupní vozík 45 l

8001244010697

8001244010611

4

48

153230

Vileda Windomatic s extra sacím výkonem

4023103200555

4023103200517

3

180

154361

Gimi Argo červený nákupní vozík 45 l

8001244010604

8001244018921

4

48

153231

Vileda Windomatic Power Complete set – vysavač + mop na okna

4023103200562

04023103200524

3

180

154379

Gimi Market nákupní vozík 48 l

8001244760004

8001244012011

4

48

> Sušáky
153497

Gimi Jolly sušák na prádlo 18 m

8001244400030

8001244011007

6

60

153811

Gimi Top sušák na prádlo 20 m

8001244108639

8001244041004

6

48

157241

Vileda Universal sušák na prádlo 18 m

4023103140592

4023103202061

6

48

157217

Vileda Solar sušák na prádlo 20 m

4023103201927

4023103201910

2

16

157215

Vileda Extra sušák na prádlo 20 m

4023103201903

4023103201897

6

48

157181

Gimi Rialto sušák na prádlo 18 m

8001244014510

8001244014527

4

32

157247

Vileda King sušák na prádlo 20 m

4023103202139

4023103202122

4

32

157332

Vileda Premium 2in1 sušák na prádlo 18 m

4023103202276

4023103202269

4

32

163263

> Vozíky

154293

Gimi Flexi šedý nákupní vozík 45 l

8001244013230

8001244013438

4

96

154294

Gimi Flexi zelený nákupní vozík 45 l

8001244013261

8001244013445

4

96

154319

Gimi Twin ﬁalový nákupní vozík 56 l

8001244013278

8001244013414

4

24

154318

Gimi Twin šedý nákupní vozík 56 l

8001244013216

8001244013407

4

24

154312

Gimi Tris Floral modrý nákupní vozík 56 l

8001244014305

8001244014312

2

28

154315

Gimi Tris Optical černý nákupní vozík 56 l

8001244014367

8001244014374

2

28

154313

Gimi Tris Floral červený nákupní vozík 56 l

8001244014329

8001244014336

2

28

154365

Gimi Rolling Thermo modrý nákupní vozík 50 l

8001244019270

8001244019287

2

24

154364

Gimi Rolling Thermo hnědý nákupní vozík 50 l

8001244019256

8001244019263

2

24

157792

Gimi Brava Plus modrý nákupní vozík 38 l

8001244023451

8001244023468

6

162

Frammar Slimmy 2 schůdky

8002893201375

8002893003238

6

42

157243

Vileda Mixer 3 sušák na prádlo 30 m

4023103202092

4023103202085

4

24

157237

Vileda Mixer 4 sušák na prádlo 40 m

4023103202030

4023103202023

4

24

157235

Vileda Surprise sušák na prádlo 20 m

4023103202016

4023103202009

4

40

157245

Vileda Doble sušák na prádlo 22 m

4023103202115

4023103202108

3

24

157231

Vileda Inﬁnity sušák na prádlo 27 m

4023103201972

4023103201965

2

30

162648

Vileda Magnum sušák na prádlo 24m

4023103217386

4023103217379

4

32

154543

Gimi Nature 1 – stojan na odpadkové pytle

8001244007444

8001244007475

6

144

154395

Gimi Nature 1 Plus – stojan na odpadkové pytle

8001244009783

8001244009790

5

120

> Schůdky
154089

> Odpadkové koše

153657

Gimi Radio sušák na prádlo 3 m

8001244016897

8001244016903

15

240

157334

Vileda Express sušák na prádlo 3 m

4023103202290

4023103202283

5

375

157367

Gimi Nature 2 – stojan na odpadkové pytle

8001244007451

8001244023406

6

72

154398

Gimi Nature 2 Plus – stojan na odpadkové pytle

8001244009806

8001244009813

5

60

157229

Vileda Sunset sušák na prádlo 10 m

4023103201958

4023103201941

6

48

157338

Vileda Genius 70 sušák na prádlo vysouvací 5 m

4023103202337

4023103202320

6

192

154401

Gimi Nature 3 – stojan na odpadkové pytle

8001244007468

8001244007499

6

36

154404

Gimi Nature 3 Plus – stojan na odpadkové pytle

8001244009820

8001244009837

5

30

143729

Vileda UltraLight venkovní sušák

4023103129801

4023103129801

1

54

140930

Vileda Protect venkovní sušák

4023103170179

4023103170179

1

40

> Žehlicí prkna

6

160618

Gimi Leo žehlicí prkno 114 × 33 cm

8001244011175

8001244011182

4

48

160637

Gimi Andy žehlicí prkno 130 × 44 cm

8001244011212

8001244019591

2

34

154133

Gimi Classic žehlicí prkno 110 × 33 cm

8001244008854

8001244021488

4

48

163314

Vileda Neo žehlicí prkno 114 × 33 cm růžové

4023103218864

4023103218741

1

56

163312

Vileda Neo Plus žehlicí prkno 114 × 33 cm modré

4023103218918

4023103218796

1

50

163324

Vileda Star žehlicí prkno 120 × 38 cm růžové

4023103218925

4023103218802

1

52

163316

Vileda Star Plus žehlicí prkno 120 × 38 cm modré

4023103218970

4023103218857

1

48

7
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– Houbičky

– Houbičky

Inox drátěnka 2 ks

Inox houbička 2 ks

Miraclean houbička 4 ks

Style Tip Top houbička 3 ks

•
•
•
•

• 3v1: to nejlepší od Viledy v každé vrstvě.
• Stírací růžová část ze 100% mikrovláken
setře zbývající nečistoty + vodu a povrch
zanechá suchý, čistý a beze šmouh.
• Ideální pro drahé nádobí, jemné povrchy
(teﬂon) a sklokeramické desky.

• Snadno odstraňuje skvrny
z většiny tvrdých povrchů.
• Čistí pouze vodou.
• Složení: 100% pěna
z melaminové pryskyřice.
• Může být použita na většinu tvrdých ploch
v kuchyni a v koupelně.

• Kvalitní houbičky s drátěnkou.
• Extra pevné a trvanlivé.
• Určeno na mytí nádobí.

157403

105715

106067

Nerezová drátěnka.
Složení: 100% ocel.
Dlouhá životnost.
Vhodné na hrubší nečistoty.

101505

4 023103 093096

Glitzi Universal
viskózní houbička 2 ks

10

Ultra Fresh houbička 2 ks

Style Tip Top houbička 5 ks

Style Tip Top houbička 3+2 ks

• Savá přírodní viskózní houbička
pro dokonalé stírání.
• Hygienická část pro drhnutí
s příměsí iontů stříbra.
• Unikátní, ergonomický tvar.

• Plně antibakteriální houbička:
Zabraňuje tvorbě 99,9 %* bakterií
• Abrazivní část pro čistění, pěnová část
pro absorpci.
• Houbička je 10× více absorbující ve
srovnání s předešlými Vileda houbičkami.
• Dlouhá životnost, vysoký čisticí výkon.

• Kvalitní houbičky s drátěnkou.
• Extra pevné a trvanlivé.
• Určeno na mytí nádobí.

• Kvalitní houbičky s drátěnkou.
• Extra pevné a trvanlivé.
• Určeno na mytí nádobí.

144789

155640

106068

149046

PUR active houbička střední 2 ks

PUR active houbička vysoká 2 ks

Glitzi houbička 2+1 ks

Rainbow houbička 9+1 ks

• PUR aktivní povrch odstraní zaschlou
špínu bez poškrábání povrchu.
• Ideální pro drahé nádobí,
jemné povrchy (teﬂon)
a sklokeramické desky.

• PUR aktivní povrch odstraní zaschlou
špínu bez poškrábání povrchu.
• Ideální pro drahé nádobí,
jemné povrchy (teﬂon)
a sklokeramické desky.

• Velmi kvalitní houbička s chráničem nehtů.
• Pevná drátěnka s čisticími krystaly.
• Ideální pro mytí nádobí
a odstraňování připálených
nečistot na běžném nádobí.
• Zabraňuje tvorbě 99,9 %*
bakterií.

• Hygienické houbičky pro domácnost.
• Pohodlné pro
ro každodenní používání.

116509

116514

148074

146920

Pur active houbička
střední 3+1 ks, Color edition

Glitzi Crystal
2+1 ks zelená střední

Style houbička
s chráničem nehtů 3+1 ks

Style houbička MAXI 5 ks

• Revoluční typ houbiček
s ergonomickým tvarem.
• PUR aktivní povrch odstraní zaschlou
špínu bez poškrábání povrchu.
• Ideální pro drahé nádobí, jemné
povrchy (teﬂon) a sklokeramické desky.
• Atraktivní barevné houbičky.

• Část určená pro drhnutí je velmi odolná
a navíc s čisticími krystaly.
• Ideální pro mytí nádobí
a odstraňování připálených
nečistot na běžném nádobí.

• Tvarované houbičky na nádobí.
• Houbičky s drátěnkou
a chráničem nehtů.
• Ideální na čištění nádobí,
hrnců i pánví.

159926

139924

148037

* Testováno nezávislou laboratoří.

* Testováno nezávislou laboratoří.

• Extra velké houbičky na mytí nádobí.
• Pohodlné pro každodenní používání.

148043
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– Hadříky a hadry

– Hadříky a hadry

Actiﬁbre mikrohadřík 1 ks

Actiﬁbre mikrohadřík na okna 1 ks

Mikrohadřík Colors 4 ks

Mikrohadřík Colors 8 ks

•
•
•
•
•
•
•

• Dokonalá savost.
• Zachování povrchu jemného na dotek.
• Jednoduše se ždíme, velmi rychle schne,
nepoškrábe, nezanechá šmouhy ani chlupy.
• Garantovaný lesk a čistota, vyčistí i zaschlou špínu.
• Nevyžaduje použití chemických prostředků.
• Snadno se udržuje – je možné jej opakovaně
prát i v pračce.

• Netkaná mikrovlákna zaručují vysokou
savost, rychlé schnutí.
• Jemné a zároveň pevné hadříky,
dlouhá životnost.
• Vhodné pro mokré i suché použití.
• Vhodné pro všechny povrchy.

• Netkaná mikrovlákna zaručují vysokou
savost, rychlé schnutí.
• Jemné a zároveň pevné hadříky,
dlouhá životnost.
• Vhodné pro mokré i suché použití.
• Vhodné pro všechny povrchy.

151708

151502

151501

Na různé povrchy.
Jednoduše se ždíme, velmi rychle schne.
Nepoškrábe, nezanechá šmouhy ani chlupy.
Garantovaný lesk a čistota, vynikající savost.
Nevyžaduje použití chemických prostředků.
Vykazuje velmi vysokou životnost.
Snadno se udržuje – je možné jej
opakovaně prát i v pračce.

148307

4 023103 185975

Mikrohadřík Colors XL 4ks
•
•
•
•

Univerzální mikrohadřík.
Jednoduše se ždíme, nepoškrábe, nezanechá šmouhy.
Velmi savý.
Smyčky z mikrovláken jsou velmi měkké
a šetrné k nábytku a zároveň snadno odstraňují
i tu nejodolnější špínu.
• Tento materiál nevyžaduje použití chemických
prostředků.
• Rozměry hadříku: 36 × 34 cm.

Mikrohadřík na nádobí 1 ks

NOVÉ

• Kombinuje vlastnosti a výhody mikrovláken
a houbových hadříků.
• Tkaná mikrovlákna odstraní mastnou špínu.
• Savý houbový materiál uvnitř je ohebný
a jemný.
• Jednoduše a dobře se ždíme.

159616

141708

Abrazivní houbový hadřík 3 ks

Houbový hadřík 3 ks

•
•
•
•

• Vysoká savost, absorbuje až 100 ml vody.
• Homogenní a odolný povrch,
dlouhá životnost.
• Čistí bez šmouh a chuchvalců.
• Vhodný pro použití v kuchyni.

Vysoká absorpční schopnost.
Odstraní i hrubé nečistoty.
Dlouhá životnost.
Vhodný pro použití v kuchyni.

138566

150799

Hadřík univerzální nebalený 1 ks

MIKROHADRÍK
NOVÉ GENERACE!

• Hadřík z netkaného materiálu.
• Dlouhá životnost a vysoká savost.
• Ideální pro kuchyň a běžný úklid.

158749

Hadřík z mikrovláken s použitou technologií aktivní
absorpce, která zajišťuje dokonalou savost a zároveň
umožňuje zachování povrchu jemného na dotek.
12
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– Hadříky a hadry

– WC, stěrky na okna

Hadr na podlahu nebalený 1 ks

WC Set

• Pro univerzální použití.
• Savý a trvanlivý.

• WC set s třemi druhy štětin obsahující ionty
stříbra pro větší hygienickou čistotu.
• Delší měkčí štětiny k jemnému odstranění nečistot.
• Kratší tužší štětiny pro odstranění silnějších nečistot.
• Speciální kónické štětiny k čištění těžko dostupných
míst pod okrajem toalety.

141310

148075

129279

Hadr na podlahu nebalený color 1 ks

Style univerzální hadřík 3 ks

• Vysoká savost.
• Kvalitní materiál.

• Velmi savý a jemný.
• Dlouhá životnost.
• Univerzální použití.

148048

148034

Hadřík univerzální 3+1 ks

Style univerzální hadřík 6+2 ks

• Hadřík z netkaného materiálu.
• Dlouhá životnost a vysoká savost.
• Ideální pro běžný úklid.

• Velmi savý a jemný.
• Dlouhá životnost.
• Univerzální použití.

145110

148052

Hadr na podlahu
+ 30% Microﬁbre 1 ks
• 30 % mikrovláken pro podporu čistícího účinku.
• Při správném používání zůstává dlouho čistý
a svěží díky obsaženým iontům stříbra.
• Mikrovlákna pohlcují mastnotu
bez chemických prostředků.
• Vhodný na všechny druhy hladkých povrchů, pro
stírání podlahy na sucho i vlhký úklid zaschlé špíny.

Stěrka 2v1
s teleskopickou tyčí
• Hadřík je vyroben z aktivních vláken,
která umožňují mytí oken i bez chemických
prostředků.
• Speciální materiál saje mastnotu a nečistotu.
• Snadné uchycení hadříku po vyždímání – suchý zip.
• Kloubový systém a teleskopická tyč umožňují využití
i pro obtížně dostupné plochy a výlohy.

123384

Style houbový hadřík 8 ks
• Vysoce savý a trvanlivý.
• Čistí bez šmouh a chuchvalců.
• Vhodný pro použití v kuchyni.

148053
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– Rukavice

– Mopy a kýble

Rukavice Comfort & Care

Rukavice Robuste

• Prémiové rukavice s osvěžující vůní.
• Unikátní výstelka absorbuje vlhkost a udržuje
tak ruce suché a svěží.
• Heřmánek a hydratační krém vyživují ruce.
• Poskytují antibakteriální ochranu.

• Rukavice na hrubé práce a na zahrádku.
• Extra pevné a maximálně pohodlné.
• Unikátní výstelka pro suché a svěží ruce.

• Pro důkladný úklid podlah namokro.
• Aktivní vlákno zajišťuje snadný úklid i v rozích.
• Jednoduchý systém sundávání a nasazování
hlavice.
• Vhodný pro plovoucí podlahu a dlažbu.
• Kompatibilní náhrady: veškeré Active Max.

• Pro důkladný úklid podlah namokro.
• Aktivní vlákno zajišťuje snadný úklid i v rozích.
• Vhodný pro plovoucí podlahu a dlažbu.

145740
– velikost M

140999

141001

4 023103 000032

8 001940 006659

145742
– velikost S

145743
– velikost M

145744
– velikost L

ActiveMax mop

145741
– velikost L

Rukavice Extra Sensation

Rukavice Standard

• Rukavice pro maximální citlivost
a bezpečnost.
• Extra jemný latex pro maximální citlivost.
• Zdvojené konce prstové části pro lepší
ochranu.

• Jemné rukavice s bavlněným vnitřkem.
• Univerzální použití.

145752
– velikost M

145753
– velikost L

146265
– velikost S

ActiveMax Classic mop

146266
– velikost M

146267
– velikost L

ActiveMax mop náhrada

ActiveMax Classic mop náhrada

• Pro úklid podlah nasucho i namokro.
• Kombinace vláken pro maximální
efektivitu úklidu.
• Suchý mop důkladně setře prach.
• Mokrý mop vyčistí i zaschlou špínu
bez chemických prostředků.
• Kvalitní teleskopická tyč pro pohodlný úklid.
• Kompatibilní náhrady: veškeré Active Max.

• Pro úklid podlah nasucho i namokro.
• Kombinace vláken pro maximální
efektivitu úklidu.
• Suchý mop důkladně setře prach.
• Mokrý mop vyčistí i zaschlou špínu
bez chemických prostředků.

142395

142422

4 003790 014772
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Rukavice Supergrip

Rukavice Multi Sensitive 40 ks

• Latexové rukavice pro domácnost
s protiskluzovým úchopem.
• Speciálně navržené pro lepší úchop předmětu
ve vlhkých i suchých podmínkách.
• Pohodlnější komfort nošení díky
bavlněné výstelce.

•
•
•
•

145749
– velikost M

145750
– velikost L

8 001940 003351

8 001940 003368

1.2. Spray mop

Jednorázové rukavice.
Bez prášku, vyrobeny z nitrilu.
Vhodné pro osoby alergické na latex.
Odolnost vůči oleji a tukům, ideální
pro přípravu jídla.
• V balení 40 ks.

•
•
•
•
•
•

143684
– velikost S/M

140622

4 023103 165946

143686
– velikost M/L

4 023103 165953

Rukavice Multi Latex 10+2 ks

Rukavice Multi Latex 100 ks

• Jednorázové rukavice z latexu, bez pudru uvnitř.
• Rukavice mohou být použity pro úklid,
barvení vlasů, leštění bot, malování
a zahradní práce.
• V balení 12 ks.

• Jednorázové rukavice z latexu, bez pudru uvnitř.
• Rukavice mohou být použity
pro úklid, barvení vlasů, leštění bot,
malování a zahradní práce.
• V balení 100 ks.

145964
– velikost S/M

145965
– velikost M/L

146087
– velikost S/M

4 023103 180031

4 023103 180048

4 023103 124844

Raz dva úklid Vašich podlah.
Usnadní úklid a šetří Váš čas.
Zajistí efektivní úklid.
Čisticí tekutina uvnitř mopu.
Vhodný pro všechny typy podlah.
Kompatibilní náhrady: veškeré Ultramax.

146088
– velikost M/L

4 023103 124851

Stejná barevná kolečka před názvem = kompatibilní série.
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– Mopy a kýble

– Sady, mopy a kýble

Ultramax mop Microﬁbre 2v1

Ultramax mop náhrada Microﬁbre 2v1

• 2 druhy vláken – lépe odstraní nečistoty.
• Mikroaktivní vlákna pohltí a setřou
mastnotu a šmouhy, abrazivní vlákna
lépe odstraní i zaschlé nečistoty.
• Power zóna až 10× zvýší tlak oproti běžnému
plochému mopu a odstraní špínu mnohem
snadněji.
• Teleskopická tyč umožní snadné
nastavení výšky.
• Vhodný na všechny druhy tvrdých podlah – PVC,
plovoucí podlahy, parkety, dlažba.
• Používejte s Ultramax kýblem se ždímacím
košem a Ultramax náhradami.

• 2 druhy vláken – lépe odstraní nečistoty.
• Vhodný na všechny druhy tvrdých
podlah – PVC, plovoucí podlahy,
parkety, dlažba.

155741

155747

4 023103 201200

4 023103 201262

Mop pro extra mokré čištění podlah.
Mikrovlákna snadno odstraní zaschlé skvrny.
Bavlněná vlákna pro extra absorpci.
Silová vlákna pro hloubkové čištění.
Vhodné na dlažbu a hrubší povrchy.
3 typy vláken spolehlivě odstraní nečistoty.
Používejte s Ultramax kýblem se ždímacím
košem a Ultramax náhradami.

Ultramax mop:
• NOVINKA! 2 druhy vláken - lépe odstraní nečistoty.
• Mikroaktivní vlákna pohltí a setřou mastnotu a šmouhy,
abrazivní vlákna: lépe odstraní i zaschlé nečistoty.
• Power zóna až 10× zvýší tlak oproti běžnému plochému mopu a odstraní špínu mnohem snadněji.
• Vhodný na všechny druhy tvrdých podlah PVC, plovoucí podlahy, parkety, dlažba.

Ultramax kýbl se ždímacím košem:
• Vylepšený ždímací koš – jednodušší vsunutí mopu do ždímače.
• Unikátní technologie ždímání Power Press – systém lamel
snižuje námahu během ždímání až o 30 %.
• Umožňuje vyždímat mop efektivněji, takže je vhodný
pro všechny typy tvrdých povrchů.
• Kompatibilní náhrady: veškeré Ultramax.

Ultramax mop Micro+Cotton
•
•
•
•
•
•
•

Ultramax Set BOX
• Set v krabici obsahuje Ultramax mop a kýbl se ždímacím košem.

Ultramax mop náhrada Micro+Cotton
•
•
•
•
•
•

Mikrovlákna snadno odstraní zaschlé skvrny.
Bavlněná vlákna pro extra absorpci.
Silová vlákna pro hloubkové čištění.
Vhodné na dlažbu a hrubší povrchy.
3 typy vláken spolehlivě odstraní nečistoty.
Používejte s Ultramax mopem
a Ultramax kýblem se ždímacím košem.

155737

Sada pro velký úklid 9v1
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

140911

141626

Sada pro velký úklid domácnosti
9v1 multipack.
Vše, co doma potřebujete, v balení:
Ultramax Set Box (mop + kbelík): Set v krabici obsahuje Ultramax mop
a kýbl se ždímacím košem. Ultramax mop: mikro aktivní vlákna pohltí a setřou mastnotu a šmouhy.
Actiﬁbre: Hadřík z mikrovláken s použitou technologií aktivní absorpce.
Dokonalá savost a zároveň zachování povrchu jemného na dotek.
Actiﬁbre na okna: Hadřík z mikrovláken s použitou technologií aktivní absorpce. Naprosto čistá okna jedním tahem!
Houbový hadřík 3 ks: Hadřík s vysokou savostí – absorbuje až 100 ml vody. Homogenní a odolný povrch, nedrolí se.
Microﬁbre Colors hadřík 4 ks: Schne 2× rychleji než bavlna, vynikající savost. Zůstává déle hygienicky čistý,
garantovaný lesk a čistota.
PUR Active houbičky střední 2ks: PUR aktivní povrch odstraní zaschlou špínu
bez poškrábání povrchu. Ideální pro drahé nádobí, jemné povrchy (teﬂon)
a sklokeramické desky.
Inox drátěnka: Kvalitní nerezová drátěnka. Složení: 100% ocel.
Style 9+1 houbičky: Hygienické houbičky pro domácnost.
Pohodlné pro každodenní používání.

158566

8 594045 881677

Ultramax kýbl se ždímacím košem
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Ultramat TURBO

• Kýbl s unikátním ždímacím systémem pro použití
s Ultramax mopem.
• Ještě snadnější ždímání bez namáčení rukou.
• Vylepšený ždímací koš – jednodušší vsunutí
mopu do ždímače
• Unikátní technologie ždímání Power Press –
systém lamel snižuje námahu během
ždímání až o 30 %.
• Umožňuje vyždímat mop efektivněji,
takže je vhodný pro všechny typy
tvrdých povrchů.

• Jednoduché vyždímání mopu díky
vylepšenému vkládání mopu do ždímacího koše.
• Díky pedálu není při ždímání potřeba žádné námahy.
• Dokonale vyždímaný mop pak zanechá Vaši podlahu rychle suchou.
• Návlek: 2 druhy vláken, které lépe odstraňují
nečistoty a perfektně vyčistí Vaši podlahu.
• Kvalitní trojdílná teleskopická tyč s volitelnou délkou.
• Vhodný na všechny typy tvrdých podlah.
• Tvar ždímače brání vystříknutí vody při ždímání.
• Kompatibilní náhrady: veškeré Ultramax.

157708

158632

4 023103 201415

4 023103 206236

Stejná barevná kolečka před názvem = kompatibilní série.

Stejná barevná kolečka před názvem = kompatibilní série.
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– Mopy a kýble

Vileda TURBO
• Set: třásňový mop + kbelík se šlapacím pedálem.
• Jedinečná náhrada, která kombinuje dva druhy třásní:
Bílé třásně:
100% Microﬁbre, snadný úklid každodenní špíny se skvělou absorpční schopností.
Červené třásně:
Vyrobené ze speciálního abrazivního materiálu, který nepoškrábe.
Třásně umožňují vyčistit i tu nejodolnější špínu jedním tahem.
• Lehký kbelík, podélná rukojeť, čelní otvor.
• Díky pedálu není potřeba námahy při ždímání.
• Trojúhelníkový tvar vám zajistí snadný úklid v rozích!
• Vhodný na všechny typy tvrdých podlah.
• Kompatibilní náhrady: veškeré Easy Wring & Clean.

151153

NOVÝ
Easy Wring & Clean

RY C H LÝ A S N A D N Ý Ú K L I D

•
•
•
•
•
•
•

100% mikrovlákna perfektně vyčistí Vaši podlahu.
Díky pedálu není potřeba námahy při ždímání.
Vyždímaný mop zanechá podlahu rychle suchou.
Trojúhelníkový tvar pro snadný úklid v rozích.
Vhodný na všechny typy podlah.
Vyroben z recyklovaných materiálů.
Kompatibilní náhrady: veškeré Easy Wring & Clean.

140825

VYMÁCHEJTE

Easy Wring & Clean
TURBO Classic náhrada

Easy Wring & Clean
TURBO 2in1 náhrada

• 100% mikrovlákna perfektně
vyčistí Vaši podlahu.

• Jedinečná náhrada, která kombinuje
dva druhy třásní:
• Bílé třásně: 100% mikrovlákna, snadný
úklid každodenní špíny se skvělou
absorpční schopností.
• Červené třásně: vyrobené ze speciálního
abrazivního materiálu, který nepoškrábe.
• Třásně umožňují vyčistit i tu nejodolnější
špínu jedním tahem.

152623

151608

VYŽDÍMEJTE
SEŠLÁPNUTÍM PEDÁLU

VYTÍREJTE
20

Stejná barevná kolečka před názvem = kompatibilní série.
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– Mopy a kýble

Ultramax mop XL Microﬁbre 2v1
• 2 druhy vláken – lépe odstraní nečistoty.
• Mikroaktivní vlákna pohltí a setřou
mastnotu a šmouhy, abrazivní vlákna:
lépe odstraní i zaschlé nečistoty.
• Power zóna až 10× zvýší tlak oproti běžnému
plochému mopu a odstraní špínu mnohem
snadněji.
• Teleskopická tyč umožní snadné
nastavení výšky.
• Vhodný na všechny druhy tvrdých podlah – PVC,
plovoucí podlahy, parkety, dlažba.
• Používejte s Ultramax kýblem se ždímacím
košem a Ultramax mop náhradou XL
Microﬁbre 2v1.
• O 20 % delší hlavice ve srovnání s produkty
ze standardní řady.

NOVÉ
VERZE
XL

160931

O
B
R
U
T
ÚKLIDH
A
L
D
O
P
CÍ
S POMOHO
Í
ŠLAPAC U
PEDÁL

Ultramax mop náhrada XL Microﬁbre 2v1
• 2 druhy vláken – lépe odstraní nečistoty.
• Vhodný na všechny druhy tvrdých
podlah – PVC, plovoucí podlahy,
parkety, dlažba.

NOVÉ
VERZE
XL

160933

Ultramax Set BOX XL
• Set v krabici obsahuje Ultramax mop a kýbl se ždímacím košem.

Ultramax mop:
• NOVINKA! 2 druhy vláken - lépe odstraní nečistoty.
• Mikroaktivní vlákna pohltí a setřou mastnotu a šmouhy,
abrazivní vlákna lépe odstraní i zaschlé nečistoty.
• Power zóna až 10× zvýší tlak oproti běžnému plochému mopu a odstraní špínu mnohem snadněji.
• Vhodný na všechny druhy tvrdých podlah: PVC, plovoucí podlahy, parkety, dlažba.

NOVÉ
VERZE
XL

Ultramax kýbl se ždímacím košem:
• Vylepšený ždímací koš – jednodušší vsunutí mopu do ždímače.
• Unikátní technologie ždímání Power Press – systém lamel
snižuje námahu během ždímání až o 30 %.
• Umožňuje vyždímat mop efektivněji, takže je vhodný
pro všechny typy tvrdých povrchů.
• Kompatibilní náhrada: Ultramax mop náhrada XL Microﬁbre 2v1.
• O 20 % delší hlavice ve srovnání s produkty
ze standardní řady.
160932

Ultramat TURBO XL
• Jednoduché vyždímání mopu díky
vylepšenému vkládání mopu do ždímacího koše.
• Díky pedálu není při ždímání potřeba žádné námahy.
• Dokonale vyždímaný mop pak zanechá Vaši podlahu rychle suchou.
• Návlek: 2 druhy vláken, které lépe odstraňují
nečistoty a perfektně vyčistí Vaši podlahu.
• Kvalitní trojdílná teleskopická tyč s volitelnou délkou.
• Vhodný na všechny typy tvrdých podlah.
• Tvar ždímače brání vystříknutí vody při ždímání.
• Kompatibilní náhrada: Ultramax mop náhrada XL Microﬁbre 2v1.
• O 20 % delší hlavice ve srovnání s produkty
ze standardní řady.

NOVÉ
VERZE
XL

161023
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Stejná barevná kolečka před názvem = kompatibilní série.
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– Mopy

– Mopy a kýble

SuperMocio
Microﬁbre & Power
mop a náhrada

SuperMocio
3 Action mop a náhrada
• Třásňový mop s vysokým
podílem mikrovláken.
• VYLEPŠENÁ NÁHRADA:
o 25 % lepší kontakt čisticí
hlavice s podlahou*.
• 3D technologie „čisticích kapes“
vyvinuta a patentována v USA.
• O 40 % vyšší účinnost
než běžný třásňový mop.
• 3v1 čisticí účinek.
• Zachycuje i drobné nečistoty.
• Odstraňuje nepříjemné
a pevně ulpívající skvrny.
• Odstraňuje mastné nečistoty.
• Velmi efektivně sbírá vlasy
a další nečistoty.
• Vyčistí i odolnou špínu v rozích.
• Možné prát až na 60 °C.

– mop
148059

• Kombinace mikrovláken
a abrazivních vláken
pro snadný a efektivní úklid.
Červené třásně:
Účinně odstraňují i ty
nejodolnější nečistoty.
Bílé třásně:
Zajistí výbornou absorpci
a odstranění mastnoty.
Společně:
Účinně sbírají drobky, vlasy
a nejjemnější nečistoty.
• Pružnost třásní, technologie
vláken z dvou různých materiálů
a tedy dvě čisticí vlastnosti.
• Vysoká savost, dobře stírá nečistotu.
• Vhodný na všechny druhy tvrdých
podlah.

– náhrada
150730

– mop
158455

– náhrada
157919

4 023103 203747

4 023103 203730

•
•
•
•

Moderní design.
Vysoká savost.
Dlouhá životnost.
Sbírá i jemné nečistoty.

– mop
148060

SuperMocio
Micro+Cotton
mop a náhrada
• Kombinace mikrovláken
a bavlny pro snadný úklid.
• Vysoká savost,
dobře stírá nečistoty.
• Kovová tyč s prodlouženou
délkou.
• Vhodný na všechny
druhy podlah.

– náhrada
155783

– mop
148062

– náhrada
151665

SuperMocio
Soft mop a náhrada

SuperMocio kýbl
se ždímacím košem

SuperMocio Wring and Go
kýbl se ždímacím košem

• Kvalitní třásňový mop
pro snadný a rychlý úklid.
• Vysoká absorpční schopnost.
• Kovová tyč s prodlouženou
délkou.
• +30 % mikrovláken.
• Extra kvalita & vysoká
absorpční schopnost.
• Vhodný na všechny druhy
podlah.

• Moderní kýbl k třásňovým mopům.
• Ždímací prsty působí nyní ze všech stran
a zajišťují vynikající ždímací účinek.
• Ergonomická rukojeť.
• Objem 10 l.

•
•
•
•

148055

148057

– mop
148058
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SuperMocio
Universal mop a náhrada

– náhrada
155780

Stejná barevná kolečka před názvem = kompatibilní série.

Moderní design.
Stabilní kýbl pro třásňové mopy.
Ždímací koš pro pohodlné vyždímání.
Kapacita 7,5 l.

– náhrada 2 ks
155781

* Testováno nezávislou laboratoří.
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– Smetáky

– Elektrické roboty

Smeták vnitřní 2v1

Smeták venkovní 2v1

Steam mop Power lines

Steam mop

• Smeták s kombinací dvou typů
štětin pro vnitřní použití.
• Slabší štětiny výborně zametají
velmi jemné nečistoty.
• Silnější štětiny si poradí i s vymetením
nečistoty ze spár dlaždic.
• Měkké hrany proti poškození nábytku.
• Kovová tyč s prodlouženou délkou 130 cm.

• Smeták s kombinací dvou typů štětin
pro venkovní použití.
• Slabší štětiny výborně zametají i malé
nečistoty na hladším povrchu.
• Silnější štětiny si poradí i s vymetením
nečistoty z nerovných povrchů.
• Kovová tyč s prodlouženou délkou 130 cm.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

148063

148066

Smeták DuActiva 2v1

Smeták 3 Action

• Zametá i jemný prach bez jeho víření.
• Unikátní kombinace štětin a speciální pěny,
která dokonale přilne k povrchu.
• Jedním tahem zamete i velmi jemné nečistoty,
vlasy i zvířecí chlupy.
• Kovová tyč s prodlouženou délkou 130 cm.

• Inovativní technologie 3v1 uklidí všechny
nečistoty efektivně jedním tahem.
• Snadno pokryje i rohy a další
obtížnější místa.
• Nepoškodí nábytek ani velmi
choulostivé podlahy.
• Na všechny typy podlah.

148071

148064

Style smeták

Smetáček a lopatka 2v1

Steam mop plochý XXL Power lines

•
•
•
•

• Smete nečistoty jedním tahem i z těžko
přístupných míst.
• 2 druhy štětin pro jemný
prach a úklid v rozích.
• Speciální tvar gumové lišty
přilne pevně k podlaze.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Speciální multifunkční štětiny.
Lze použít na velmi jemné i hrubé nečistoty.
Pro venkovní i vnitřní použití.
Prodloužená kovová tyč 120 cm.

149071

141742

Parní mop, využívá k úklidu horkou páru.
Bez potřeby použití chemikálií, postačí čistá voda.
Voda se zahřeje v průběhu 15 sekund.
400 ml nádržka na vodu.
Množství páry si nastavíte dle potřeby.
Obsahuje vysoce absorpční mycí návlek z mikrovláken.
Obsahuje i speciální nástavec na koberce, na pročištění koberců.
Trojúhelníkový tvar pro snadný úklid v rozích.
Na všechny typy podlah (i koberce).
Nová metoda úklidu s horkou párou zabíjí
až 99,9 % bakterií.
• Mycí návlek je možné zakoupit samostatně.
• Navíc třetí náhrada s dvěma druhy vláken.

157159

161597

Parní mop, využívá k úklidu horkou páru.
Ideální pro velké domácnosti > 100 m², mimořádně velký rám hlavice o šířce 40 cm.
Bez potřeby použití chemikálií, postačí čistá voda.
Voda se zahřeje v průběhu 15 sekund.
400 ml nádržka na vodu.
Množství páry si nastavíte dle potřeby.
Obsahuje vysoce absorpční mycí návlek z mikrovláken.
Obsahuje i speciální nástavec na koberce, na pročištění koberců.
Obdélníkový tvar pro snadný úklid v rozích.
Na všechny typy podlah (i koberce).
Nová metoda úklidu s horkou párou zabíjí až 99,9 % bakterií.
Mycí návlek je možné zakoupit samostatně.
Navíc třetí náhrada s dvěma druhy vláken.

– mop
161607
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Parní mop, využívá k úklidu horkou páru.
Bez potřeby použití chemikálií, postačí čistá voda.
Voda se zahřeje v průběhu 15 sekund.
400 ml nádržka na vodu.
Množství páry si nastavíte dle potřeby.
Obsahuje vysoce absorpční mycí návlek z mikrovláken.
Obsahuje i speciální nástavec na koberce, na pročištění koberců.
Trojúhelníkový tvar pro snadný úklid v rozích.
Na všechny typy podlah (i koberce).
Nová metoda úklidu s horkou párou zabíjí
až 99,9 % bakterií.
• Mycí návlek je možné zakoupit samostatně.

– náhrada
161717
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– Elektrické roboty

ViRobi SLIM robotický mop
• Robotický mop vyčistí podlahu za Vás.
• Samostatně se pohybuje po podlaze.
• Shromažďuje a zadržuje prach a chlupy
na elektrostatickém hadříku.
• Čistí i podél zdí a pod nábytkem (výška jenom
45 mm).
• 2 programy, vhodný pro všechny druhy
tvrdých podlah.

149928

Robotický vysavač VR102
•
•
•
•
•
•
•
•

Vysoce výkonný vysavač pro dočištění prachu a vlasů.
Výška robota jen 8 cm – umožní úklid pod nábytkem.
Li-Ion baterie s výdrží až 90 minut.
Třífázový úklid (sbírá, zamete, vysává).
2 boční kartáče pro vymetení nečistot z hran a těžko dostupných míst. Velký sací otvor.
2 úrovně výkonu: standardní a tichý. 3 čistící vzory: spirála, cik-cak, auto.
Při detekci předmětů a stěn automaticky mění směr, speciální senzory zamezí pádu ze schodů.
Vhodný na všechny typy tvrdých podlah (dlažba, parkety, linoleum i koberce
s krátkým vláknem.)

160880

– Elektrické roboty

ViRobi SLIM
robotický mop náhrada
• Sada 20 ks náhradních elektrostatických utěrek.
• Připevňují se na spodní plochu
Virobi jednoduše pomocí
suchého zipu.

150490

Windomatic
•
•
•
•
•

Elektrický vysavač na okna.
Po umytí oken je vysaje do sucha.
Bez šmouh, bez kapek.
Použití na: okna, zrcadla, skleněné povrchy.
Flexibilní hlavice se přizpůsobí správnému
úhlu.
• Na jedno nabití vydrží v provozu
až 40 minut, vystačí na cca 120 m2.
• Doba nabíjení jen 4 hodiny.
• Špinavá voda se nasává do integrované
100ml nádobky.
150568

Windomatic s extra sacím výkonem
•
•
•
•
•
•

Elektrický vysavač na okna.
Po umytí oken je vysaje do sucha.
Bez šmouh, bez kapek.
Použití na okna, zrcadla, skleněné povrchy.
Flexibilní hlavice se přizpůsobí správnému úhlu.
NOVINKA: Pro ještě větší sací výkon,
stiskněte tlačítko MAX.
• Na jedno nabití vydrží v provozu
až 40 minut / 120 m2.

Windomatic Power Complete set
vysavač
+ mop na okna
• Kompletní set, který
obsahuje navíc mop
se sprejem na okna.

153231

153230

Robotický vysavač VR201 PetPro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vysoce výkonný vysavač pro dočištění prachu a vlasů.
Výška robota jen 8 cm – umožní úklid pod nábytkem.
Li-Ion baterie s výdrží až 90 minut.
Třífázový úklid (sbírá, zamete, vysává).
2 boční kartáče pro vymetení nečistot z hran a těžko dostupných míst. Rotující kartáč s Dual-Brush
technologií pro hlavní sběr nečistot.
Speciální (patentované) štětiny PetBrush pro snadnější sběr zvířecích chlupů.
3 úrovně výkonu: standardní, tichý a plánovaný úklid. 3 čistící vzory: spirála, cik-cak, auto.
Při detekci předmětů a stěn automaticky mění směr, speciální senzory zamezí pádu ze schodů.
Maximální komfort: naplánovaný úklid - každodenní úklid ve stejnou dobu.
Vhodný na všechny typy tvrdých podlah (dlažba, parkety, linoleum i koberce s krátkým vláknem.)

WINDOMATIC S EXTRA
SACÍM VÝKONEM

160884

Nejsnazší cesta k dokonale

čistým
oknům
na 1 nabití

+50%

120
20
0

více sací síly
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EXPERT

windows
dows
ws
oken

VE

pro extra mokré
povrchy*

na jedno nabití
vystačí až na 120 oken*

* s plně nabitou baterií, 1 okno = 1 m²
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– Sušáky
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– Sušáky

Gimi Jolly
sušák na prádlo 18 m

Gimi Top
sušák na prádlo 20 m

Vileda King
sušák na prádlo 20 m

Vileda Premium 2in1
sušák na prádlo 18 m

• Délka sušicích drátů: 18 m.
• Sušák na prádlo
se sklopnýma nohama.
• Vyrobeno z oceli.
• S protiskluzovými prvky.

• Délka sušicích drátů: 20 m.
• Sušák na prádlo
se sklopnýma nohama.
• Vyrobeno z oceli.
• Se skládacími křídly pro sušení delikátních
předmětů a protiskluzovýma nohama.

• Délka sušicích drátů: 20 m.
• Silné hliníkové dráty zabrání
mačkání prádla.
• Robustní a stabilní díky extra
bezpečným a pevným nohám.
• S kolečky, zámkem křídel a držákem
pro malé předměty.

• Délka sušicích drátů: 18 m.
• Dvojí možné použití díky odnímatelnému
křídlu, které lze zavěsit na radiátor
nebo na balkon.
• Silné centrální dráty, které zabrání
mačkání prádla.
• Robustní a stabilní díky extra
bezpečným a pevným nohám.
• S kolečky, zámkem křídel a držákem
pro malé předměty.

153497

153811

157247

157332

8 001244 400030

8 001244 108639

4 023103 202139

4 023103 202276

Vileda Universal
sušák na prádlo 18 m

Vileda Solar
sušák na prádlo 20 m

Vileda Mixer 3
sušák na prádlo 30 m

Vileda Mixer 4
sušák na prádlo 40 m

• Délka sušicích drátů: 18 m.
• Ideální pro každodenní použití.
• Pevný ocelový rám s bezpečnostním
mechanismem,
který zabraňuje náhodnému složení.
• S kolečky pro snadné přemístění.
• Kompaktní velikost.

•
•
•
•

Délka sušicích drátů: 20 m.
Ideální produkt pro venkovní použití.
Složení: 100% pryskyřice.
Pevný a stabilní, odolný vůči rezivění
a má dlouhou životnost.
• Kolečka, bezpečnostní pojistka.

•
•
•
•

Délka sušicích drátů: 30 m.
Maximálně využívá zabraný prostor.
Vejde se i do sprchového koutu.
6 nezávislých roštů vhodných pro sušení
dlouhých oděvů nebo delikátního prádla.
• S držákem pro malé oděvy, 2 věšáky
pro ramínka a otočnými kolečky pro
snadné přemísťování.

•
•
•
•

157241

157217

157243

157237

4 023103 140592

4 023103 201927

4 023103 202092

4 023103 202030

Vileda Extra
sušák na prádlo 20 m

Gimi Rialto
sušák na prádlo 18 m

Vileda Surprise
sušák na prádlo 20 m

Vileda Doble
sušák na prádlo 22 m

• Délka sušicích drátů: 20 m.
• Silné dráty zabrání mačkání prádla
a pomohou tak urychlit žehlení.
• Držák na drobné prádlo, kolečka
a bezpečnostní zámek.
• Snadná manipulace a praktické použití.
• Kompaktní velikost.

• Délka sušicích drátů: 18 m.
• Sušák na prádlo s pevnýma nohama,
které zaručí stabilitu.
• Vyrobeno z oceli.
• Sušák s ochranou proti poškrábání.
• Kolečka, koncové kryty nohou
a ochrana proti poškrábání.

• Délka sušicích drátů: 20 m.
• Ideální pro prádlo menší velikosti.
• Silné centrální dráty, které zabrání
mačkání prádla.
• S držákem pro prádlo o menší velikosti,
kolečky pro snadné přemísťování
a bezpečnostním zámkem.
• Kompaktní velikost sušáku.

• Délka sušicích drátů: 11 – 22 m.
• Přizpůsobivý vašemu prádlu
a prostorovým možnostem.
• Silné centrální dráty, které zabrání
mačkání prádla.
• S držákem pro malé předměty,
kolečky pro snadné přemísťování
a bezpečnostním zámkem, který zabrání
náhodnému uzavření.
• Kompaktní velikost sušáku.

157215

157181

157235

157245

4 023103 201903

8 001244 014510

4 023103 202016

4 023103 202115

Délka sušicích drátů: 40 m.
Maximálně využívá zabraný prostor.
Vejde se i do sprchového koutu.
8 nezávislých roštů vhodných pro sušení
dlouhých oděvů nebo delikátního prádla.
• S držákem pro malé oděvy, 2 věšáky
pro ramínka a otočnými kolečky
pro snadné přemísťování.
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– Sušáky

– Venkovní sušáky

Vileda Inﬁnity
sušák na prádlo 27 m

Vileda Magnum
sušák na prádlo 24 m

Vileda Ultralight
venkovní sušák

Vileda Protect
venkovní sušák

• Délka sušicích drátů: 27 m.
• Roztahovací ocelový sušák.
• Ideální pro velké a dlouhé prádlo díky
1m výšce sušáku.
• Délku centrálních drátů lze nastavit
podle potřeby, max. 257 cm.
• Silné centrální dráty, které zabrání
mačkání prádla, robustní a stabilní.
• S držákem pro malé předměty,
kolečky a zámkem křídel.

• Délka sušicích drátů: 24 metrů.
• Silné hliníkové dráty zabrání mačkání
prádla.
• Robustní a stabilní díky extra
bezpečným a pevným nohám.
• S kolečky, zámkem křídel a držákem
pro malé předměty.
• Při sušení prádla se smí používat venku,
nicméně skladovat doporučujeme sušák
uvnitř (v suchu a mimo slunečního
záření).

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

157231

162648

143729

4ramenný hliníkový venkovní sušák.
51 m sušicích šňůr.
Lehký a robustní – váží pouze 4,1 kg.
Výškově nastavitelný.
Háčky pro zavěšení ramínek.
Ochranný obal součástí balení.

Venkovní rotační sušák.
51 m sušicích šňůr.
Nastavitelná výška a integrovaný obal.
Integrovaný obal uvnitř stojné tyče
po složení sušáku zamezí znečištění šňůr.
• Háčky pro zavěšení ramínek.
• TUV / GS testováno.

140930

4 023103 201972
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Gimi Radio
sušák na prádlo 3 m

Vileda Express
sušák na prádlo 3 m

•
•
•
•

Délka sušicích drátů: 3 m.
Sušák na prádlo na radiátor.
Vyrobeno z oceli.
Nastavitelná a sklopná ramena
z pryskyřice.
• Praktický a odolný.

• Délka sušicích drátů: 3 m.
• Všestranný a praktický sušák
na prádlo na radiátor.
• Ideální pro rychlé, menší sušení.
• Nastavitelná skládací ramena
se snadno přizpůsobí různým
šířkám povrchů.

153657

157334

8 001244 016897

4 023103 202290

Vileda Sunset
sušák na prádlo 10 m

Vileda Genius 70
sušák na prádlo vysouvací 5 m

• Délka sušicích drátů: 10 m.
• Praktický a pohodlný balkonový sušák.
• Velmi silná a robustní pryskyřicová
ramena.
• Nastavitelná skládací ramena
pro různé velikosti stěny balkónů.
• S věšákem pro malé předměty
a ochrannými rohy.

• Délka sušicích drátů: 5 m.
• Vždy připraven k sušení, nezabírá
žádné místo na podlaze.
• Silné hliníkové dráty, které zabrání
mačkání prádla.
• Se šrouby a dvěma dvojicemi
stěnových závěsů pro použití
na dvou různých místech.

157229

157338

4 023103 201958

4 023103 202337
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– Žehlicí prkna

– Žehlicí prkna

Gimi Leo žehlicí prkno

Gimi Andy žehlicí prkno

Vileda Neo žehlicí prkno

Vileda Neo Plus žehlicí prkno

•
•
•
•

Žehlicí plocha: 114 × 33 cm.
Nastavitelná výška: 71 – 90 cm.
Snadné přemístění prkna.
Oválná odkládací plocha
se silikonovými podložkami.
• Bezpečnostní pojistka.
• Protiskluzové gumové nožičky.
• 2 různé designy.

•
•
•
•

Žehlicí plocha: 130 × 44 cm.
Nastavitelná výška: 77 – 97 cm.
Velká žehlicí plocha.
Oválná odkládací plocha
se silikonovými podložkami
(i pro parní generátory).
• Bezpečnostní pojistka.
• Protiskluzové gumové nožičky.
• 2 různé designy.

• Žehlicí plocha 114 × 33 cm.
• Stabilní a bezpečné.
• Obdélníková odkládací plocha
se silikonovými podložkami.
• 100% bavlněný potah s pěnou.
• Variabilně nastavitelná výška 71 až 90 cm.
• Dětská pojistka.

• Žehlicí plocha 114 × 33 cm.
• S pohyblivým držákem kabelu
a elektrickou zásuvkou.
• Stabilní a bezpečné.
• Obdélníková odkládací plocha
se silikonovými podložkami.
• Možnost zavěšení 2 ramínek na oblečení.
• 100% bavlněný potah s pěnou.
• Obdélníková odkládací plocha
• Konstrukce z oceli.
• Variabilně nastavitelná výška 71 až 90 cm.
• Dětská pojistka.

160618

160637

163314

163312

8 001244 011175

8 001244 011212

Gimi Classic žehlicí prkno

Vileda Star žehlicí prkno

Vileda Star Plus žehlicí prkno

• Žehlicí plocha: 110 × 33 cm.
• Nastavitelná výška: 75 – 90 cm.
• Odkládací plocha se sklopnou
podpěrou.
• Bezpečnostní pojistka.
• Protiskluzové gumové nožičky.
• 4 různé designy.

• Žehlicí plocha 120 × 38 cm.
• Stabilní a bezpečné.
• Obdélníková odkládací plocha
se silikonovými podložkami.
• 100% bavlněný potah s pěnou.
• Hmotnost pouze 4,7 kg.
• Variabilně nastavitelná výška 75 až 96 cm.
• Dětská pojistka.

• Žehlicí plocha 120 × 38 cm.
• S pohyblivým držákem kabelu
a elektrickou zásuvkou.
• Obdélníková odkládací plocha
se silikonovými podložkami.
• Možnost zavěšení 2 ramínek na oblečení.
• 100% bavlněný potah s pěnou.
• Ocelová konstrukce.
• Variabilně nastavitelná výška 75 až 96 cm.
• Dětská pojistka.

154133

163324

163316

8 001244 008854

34

Vileda Compact žehlicí prkno

Vileda Park&Go Plus žehlicí prkno

• Žehlicí plocha 114 × 34 cm.
• Speciální tvar nohou s neklouzavým povrchem
zajišťuje maximální stabilitu.
• Dětská pojistka.
• Variabilně nastavitelná výška.

•
•
•
•

161267

159384

4 023103 118447

4 023103 207714

Žehlicí plocha 120 × 38 cm.
Pohyblivý držák kabelu a elektrická zásuvka.
Dětská pojistka, maximální stabilita.
Multifunkční odkládací plocha
i pro parní generátory.
• Kvalitní bavlněný potah.
• Žehlící plocha s metalickou vrstvou
pro dokonalé a rychlé žehlení.
• Variabilně nastavitelná výška.
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– Žehlicí prkna

Vileda Total Reﬂect Plus žehlicí prkno

Vileda Perfect 2v1 Plus žehlicí prkno

Vileda Total Reﬂect
potah na žehlicí prkno

Vileda Comfort plus
potah na žehlicí prkno

• Extra velká žehlicí plocha 130 × 44 cm.
• Pohyblivý držák kabelu a elektrická zásuvka.
• Nepropustná metalizovaná vrstva potahu
odrážející 100 % tepla a páry zpět na prádlo,
což urychluje žehlení.
• Dětská pojistka, maximální stabilita.
• Multifunkční odkládací plocha i pro parní
generátory.
• Variabilně nastavitelná výška.

• Žehlicí plocha 122 × 44 cm.
• Pohyblivý držák kabelu a elektrická zásuvka.
• Multifunkční odkládací plocha
i pro parní generátory.
• Přídavná konstrukce, která zabrání
mačkání žehleného prádla.
• Přídavný držák na prověšení vyžehleného
dlouhého prádla.
• Variabilně nastavitelná výška.

• Potah s metalizovanou fólií, která odráží
100 % tepla a páry zpět na prádlo.
• Zajišťuje rychlé žehlení.
• Ani při delším žehlení nekape na podlahu
žádná voda.
• Nový systém rychlého a snadného upevnění.

• Komfortní potah na žehlicí prkno.
• Vhodný na všechny druhy prken
(30 – 45 cm × 110 – 130 cm).
• 3 vrstvy pro maximální komfort při žehlení:
100% bavlna, pěna, molton.
• Nový systém rychlého a snadného upevnění.

159385

161348

163263

163255

4 023103 207721

4 023103 207776

4 023103 207424

8 001940 006314

Vileda Premium 2v1
potah na žehlicí prkno

Vileda Rapid
potah na žehlicí prkno

• Komfortní potah s metalickým povrchem.
• Vhodný na všechny druhy prken
(30 – 40 cm × 110 – 130 cm).
• Metalický povrch odráží teplo a tím pomáhá
urychlovat žehlení.
• 3 vrstvy pro maximální komfort při žehlení:
100% bavlna, pěna, molton.
• Nový systém rychlého a snadného upevnění.

• Potah na žehlící prkno s metalickým povrchem.
• Vhodný na všechny druhy prken
(30 – 45 cm × 110 – 130 cm).
• Metalický povrch odrážející teplo
urychluje žehlení.
• Nový systém rychlého a snadného upevnění.

142691

163229

163253

4 023103 092044

4 023103 169043

Vileda Rukávník na žehlení
• Pro občasné žehlení rukávů a menších kusů oblečení.
• Perforace dobře propouští páru a prádlo zůstává suché.
• Žehlicí plocha: délka: 53 cm, šířka: 13 cm zadní část
a 9 cm přední část.
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– Potahy na žehlicí prkna

Vileda Park & Go
potah na žehlicí prkno

Vileda Perfect Fit
potah na žehlicí prkno

• Univerzální potah na žehlicí prkno s odkládací plochou.
• Vhodný na všechny druhy prken
(30 – 45 cm × 110 – 130 cm).
• Dočasná odkládací plocha zamezuje tvorbě
spálených otisků na potahu.
• Nový systém rychlého a snadného upevnění.

• Elastický potah na žehlicí prkno.
• Vhodný na všechny druhy prken
(34 – 42 cm × 114 – 122 cm).
• Elastická šňůra a zdrhovadlo zajistí
vždy hladký povrch potahu.

163251

159525

4 023103 093768

8 001940 008585
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– Vozíčky

Gimi Argo nákupní vozík 45 l

Gimi Argo nákupní vozík 45 l

Gimi Twin nákupní vozík 56 l

Gimi Twin nákupní vozík 56 l

• Objem: 45 l.
• Nosnost: 30 kg.
• Nepromokavá taška,
kterou lze odepnout a vyprat.
• Se stahovací šňůrkou a s velkou
přední kapsou na zip.
• Skládací ocelový rám
s ergonomickou rukojetí.

• Objem: 45 l.
• Nosnost: 30 kg.
• Nepromokavá taška,
kterou lze odepnout a vyprat.
• Se stahovací šňůrkou a s velkou
přední kapsou na zip.
• Skládací ocelový rám
s ergonomickou rukojetí.

• Objem: 56 l, nosnost: 30 kg.
• 4kolečkový nákupní vozík, vozík lze tedy
tlačit nebo táhnout.
• Pevná, nepromokavá taška se stahovací
šňůrkou, cvočkem a 2× kapsa na zip.
• Praktický hák pro nákupní vozík.
• Skládací rám s měkkou rukojetí.

• Objem: 56 l, nosnost: 30 kg.
• 4kolečkový nákupní vozík, vozík lze tedy
tlačit nebo táhnout.
• Pevná, nepromokavá taška se stahovací
šňůrkou, cvočkem a 2× kapsa na zip.
• Praktický hák pro nákupní vozík.
• Skládací rám s měkkou rukojetí.

154354 – modrý

154361 – červený

154319 – ﬁalový

154318 – šedý

8 001244 010697

8 001244 010604

8 001244 013278

8 001244 013216

Gimi Market nákupní vozík 48 l

Gimi Tris nákupní vozík 56 l

Gimi Tris nákupní vozík 56 l

•
•
•
•

• Objem: 56 l, nosnost: 30 kg.
• Systém koleček 3 + 3 usnadňuje
bezproblémové vystupování nahoru
po schodech.
• Prostorná a odolná polyesterová
taška se zapínáním
na stahovací šňůrku a cvok.
• Blatníky kol chrání tašku a brzdy kol.
• Praktický hák pro nákupní vozík.
• Skládací rám s měkkou rukojetí.

• Objem: 56 l, nosnost: 30 kg.
• Systém koleček 3 + 3 usnadňuje
bezproblémové vystupování nahoru
po schodech.
• Prostorná a odolná polyesterová taška
se zapínáním na stahovací šňůrku a cvok.
• Blatníky kol chrání tašku a brzdy kol.
• Praktický hák pro nákupní vozík.
• Skládací rám s měkkou rukojetí.

154379 – červený, modrý

154312 – Floral modrý

154315 – Optical černý

8 001244 760004

8 001244 014305

8 001244 014367

•
•
•
•
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– Vozíčky

Objem: 48 l
Nosnost: 30 kg.
Taška je nepromokavá a pratelná.
Se stahovací šňůrkou pro uzavření
a s přední kapsou na zip.
Držák deštníku a klipy na přichycení přepravek.
Skládací rám z oceli a pryskyřice.
Blatníky kol chrání tašku a brzdy kol.
2 barevné varianty – červená a modrá.

Gimi Flexi nákupní vozík 45 l

Gimi Flexi nákupní vozík 45 l

Gimi Tris nákupní vozík 56 l

• Objem: 45 l.
• Elegantní taška s příslušenstvím
se sklopnou rukojetí.
• Taška je nepromokavá a pratelná,
má uzavírací šňůrky, 2x kapsa na zip.
• Praktický hák pro nákupní vozík.

• Objem: 45 l.
• Elegantní taška s příslušenstvím
se sklopnou rukojetí.
• Taška je nepromokavá a pratelná,
má uzavírací šňůrky, 2x kapsa na zip.
• Praktický hák pro nákupní vozík.

• Objem: 56 l, nosnost: 30 kg.
• Systém koleček 3 + 3 usnadňuje bezproblémové
vystupování nahoru po schodech.
• Prostorná a odolná polyesterová taška
se zapínáním na stahovací šňůrku a cvok.
• Blatníky kol chrání tašku a brzdy kol.
• Praktický hák pro nákupní vozík.
• Skládací rám s měkkou rukojetí.

154293 – šedý

154294 – zelený

154313 – Floral červený

8 001244 013230

8 001244 013261

8 001244 014329
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– Vozíčky, schůdky

GImi Rolling Thermo
nákupní vozík 50 l

Gimi Rolling Thermo
nákupní vozík 50 l

Gimi Nature 1
Stojan na odpadkové pytle

Gimi Nature 1 Plus
Stojan na odpadkové pytle

• Objem: 50 l, nosnost: 30 kg.
• Kompletně tepelně izolovaná taška zajišťující
až 6hodinovou tepelnou izolaci.
• S válečkovým uzávěrem a reﬂexním proužkem.
• Zadní kapsa na zip a 2 bočními síťovými kapsami.
• Teleskopická rukojeť s nastavitelnou výškou
a velká kola s blatníky.
• Vhodná i pro čerstvé a zmrazené potraviny.

• Objem: 50 l, nosnost: 30 kg.
• Kompletně tepelně izolovaná taška zajišťující
až 6hodinovou tepelnou izolaci.
• S válečkovým uzávěrem a reﬂexním proužkem.
• Zadní kapsa na zip a 2 bočními síťovými kapsami.
• Teleskopická rukojeť s nastavitelnou výškou
a velká kola s blatníky.
• Vhodná i pro čerstvé a zmrazené potraviny.

•
•
•
•

Konstrukce: ocel, víko: 100% pryskyřice.
Symboly třídění odpadu.
Pro všechny druhy pytlů.
Dvojitý okraj na lepší zajištění pytle
proti nechtěnému
vyklouznutí a vysypání obsahu.
• Protiskluzové nožičky.
• 3 barevné varianty – žlutá, modrá, zelená

•
•
•
•
•

154365 – modrý

154364 – hnědý

154543

154395

8 001244 019270

8 001244 019256

8 001244 007444

8 001244 009783

Gimi Nature 2
Stojan na odpadkové pytle

Gimi Nature 2 Plus
Stojan na odpadkové pytle

•
•
•
•

Konstrukce: ocel, víko: 100% pryskyřice.
Symboly třídění odpadu.
Pro všechny druhy pytlů.
Dvojitý okraj na lepší
zajištění pytle proti
nechtěnému vyklouznutí
a vysypání obsahu.
• Protiskluzové nožičky.

•
•
•
•
•

157792 – modrý

157367

154398

8 001244 023451

8 001244 007451

8 001244 009806

Frammar Slimmy 2 schůdky

Gimi Nature 3
Stojan na odpadkové pytle

Gimi Nature 3 Plus
Stojan na odpadkové pytle

•
•
•
•

Konstrukce: ocel, víko: 100% pryskyřice.
Symboly třídění odpadu.
Pro všechny druhy pytlů.
Dvojitý okraj na lepší
zajištění pytle proti
nechtěnému vyklouznutí
a vysypání obsahu.
• Protiskluzové nožičky.

•
•
•
•
•

154089

154401

154404

8 002893 201375

8 001244 007468

8 001244 009820

Gimi Brava Plus nákupní vozík 38 l
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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– Stojany na odpadkové pytle

Objem: 38 l.
Ideální pro rychlé a last minute nákupy.
Nastavitelná rukojeť se přizpůsobí výšce uživatele.
Zavírání na zip pro lepší ochranu předmětů.
Velmi kompaktní pro skladování a snadné
přenášení díky možnému složení tašky
včetně koleček.

Ocelové schůdky.
Max nosnost: 150 kg.
Bezpečnostní pojistka.
Protiskluzové gumové nožičky.
Úspora místa ve složeném stavu.

Konstrukce: ocel, víko: 100% pryskyřice.
Symboly třídění odpadu.
Pro všechny druhy pytlů.
Odolný slunečnímu záření.
Dvojitý okraj na lepší zajištění pytle
proti nechtěnému
vyklouznutí a vysypání obsahu.
• Protiskluzové nožičky.
• Spodní mřížka.
• 3 barevné varianty –
žlutá, zelená, oranžová.

Konstrukce: ocel, víko: 100% pryskyřice.
Symboly třídění odpadu.
Pro všechny druhy pytlů.
Odolný slunečnímu záření.
Dvojitý okraj na lepší zajištění
pytle proti nechtěnému
vyklouznutí a vysypání obsahu.
• Protiskluzové nožičky.
• Spodní mřížka.

Konstrukce: ocel, víko: 100% pryskyřice.
Symboly třídění odpadu.
Pro všechny druhy pytlů.
Odolný slunečnímu záření.
Dvojitý okraj na lepší
zajištění pytle proti
nechtěnému vyklouznutí
a vysypání obsahu.
• Protiskluzové nožičky.
• Spodní mřížka.
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Home and Cleaning Solutions s.r.o.
Na Královce 4
101 00 Praha 10
Tel.: +420 271 011 011
Fax: +420 271 011 099
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