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     SPRZĘT SPRZĄTAJĄCY

WÓZKI SPRZĄTAJĄCE

02.25. TS (TS-0002)             cena za szt.
Wózek z tworzywa  sztucznego netto brutto
 ( 2 xwiadro25L na kółkach+wyciskarka) 325,00 zł   399,75 zł     

ROL MOP 01.20.CH (WCH-0021)             cena za szt.
Wózek chromowany  (wiaderko 20L na netto brutto
kółkach + wyciskarka) 365,00 zł   448,95 zł     

ROL MOP 02.20.CH (WCH-0004)             cena za szt.
Wózek chromowany ( 2 xwiadro 20L na netto brutto
kółkasch+wyciskarka) 390,00 zł   479,70 zł     

ZS 02.20. CH (ZS-0001)             cena za szt.
Zestaw sprzątający  netto brutto
(2 wiadra 20L, 3 x kuweta, wyciskarka, 940,00 zł   1 156,20 zł  
worek 120L)

ZS 02.20.02.120. CH (ZS-0009)             cena za szt.
Zestaw sprzątający  netto brutto
(2 wiadra 20L, 3 x kuweta, wyciskarka, 965,00 zł   1 186,95 zł  
2 x worek 120L)

Pełna oferta produktów Splast na stronie internetowej www.phujaro.pl 
w zakładce cenniki i katalogi



MOPY PŁASKIE

            cena za szt.
Forlux Mop płaski 40 cm  kieszeniowy netto brutto

Forlux ECN- nakładka bawełniana 40cm 22,75 zł     27,98 zł       

Forlux ECNM - nakładka z mikrofazy 40 cm 32,61 zł     40,11 zł       

Forlux ECS - stelaż 40 cm 44,23 zł     54,40 zł       

Forlux ECK  -kij alumniowy do stelaża 17,15 zł     21,09 zł       

INSTRUKCJA MOCOWANIA NAKŁADKI MOPA ECM, NA STELAŻU
https://www.youtube.com/watch?v=KY3KrGeV-9k

Clean Pro Mop płaski 40 cm typu             cena za szt.
Klips Oczko c.netto netto brutto

Nakładka bawełniana 40 cm 16,45 zł     20,23 zł       
Stelaż 40 cm 46,45 zł     57,13 zł       
Kij aluminiowy do stelaża 14,80 zł     18,20 zł       Kij aluminiowy do stelaża 14,80 zł     18,20 zł       

            cena za szt.
Mop typu Dust długość 80cm netto brutto

Nakładka  do mycia bawełna 27,50 zł     33,83 zł       

Nakładka  do zamiatania na sucho 28,50 zł     35,06 zł       

Stelaż do nakładki   15,50 zł     19,07 zł       

Kij aluminiowy do stelaża 14,80 zł     18,20 zł       

            cena za szt.
Mopy jednorazowe do dezynfekcji podłogi netto brutto

1,02 zł       1,25 zł         

            cena za szt.
Mop ze spryskiwaczem Ultramax  Spray netto brutto

86,25 zł     106,09 zł     



AKCESORIA DO SPRZĄTANIA

            cena za szt.
Mop sukienka z mikrofibry kuchcik netto brutto

14,22 zł     17,49 zł       

Mop paskowy z mikrofibry             cena za szt.
 ricambrio 160 g netto brutto

8,72 zł       10,73 zł       

            cena za szt.
Mop bawełniany verticello-sznurek 250g netto brutto

5,25 zł       6,46 zł         

            cena za szt.
Wiadro 10 L + wyciskacz netto brutto

10,60 zł     13,04 zł       

            cena za szt.
Kij do mopa alu-chrom 130 cm netto brutto

4,50 zł       5,54 zł         

            cena za szt.
Szczotka do zamiatania 30 cm Mirella netto brutto

7,10 zł       8,73 zł         

            cena za szt.
Zmiotka + szufelka typu Leniuch 77.100  netto brutto

kompl. 19,35 zł     23,80 zł       

            cena za szt.
Szczotka zmiotka + szufelka kompl. netto brutto

4,24 zł       5,22 zł         

            cena za szt.
Szczotka do WC netto brutto

3,65 zł       4,49 zł         



            cena za szt.
Kostka do WC z koszykiem Generali netto brutto

0,75 zł       0,92 zł         

Rękawice gospodarcze "S"             cena za szt.
Rękawice gospodarcze  "M" netto brutto
Rękawice gospodarcze  "L" 1,85 zł       2,28 zł         

ŚCIERECZKA Z MIKROFAZY OGÓLNEGO 
ZASTOSOWANIA             cena za szt.

netto brutto
rozmiar 30x30cm kolory: niebieska zielona, czerwona, 3,20 zł       3,94 zł         

żółta
Taski rozmiar 36x36cm netto brutto

4,30 zł       5,29 zł         

            cena za szt.            cena za szt.
Ściereczki uniwersalne   a3 netto brutto

1,40 zł       1,72 zł         

Zmywak kuchenny a 10             cena za szt.
netto brutto
1,36 zł       1,67 zł         

            cena za szt.
Zmywak kuchenny a 5 netto brutto

1,15 zł       1,41 zł         

            cena za szt.
Odświeżacz powietrza spray netto brutto

3,66 zł       4,50 zł         


