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RĘCZNIKI DO RĄK W ROLII SYSTEM DOZOWANIA KATRIN

Katrin Plus System towel M2 460058
Higieniczny, wysokiej jakości ręcznik papierowy, dobrze 
 suszący 2-warstwowy, biały .Miękki i mocny      cena za rolkę
Duża ilość papieru na rolce, 100 mb = 445 listków netto brutto
Do użytku  w połączeniu z dozownikiem Katrin Inclusive 20,52 zł    25,24 zł      
System. Dopuszczony do bezpośredniego kontaktu z 
żywnością

Opakowanie handlowe 6  rolek

Katrin Classic System towel M2 460102
Higieniczny, bardzo chłonny ręcznik papierowy z włókien 
mieszanych 2-warstwowy, biały .Miękki i mocny. 
Duża ilość papieru na rolce, 160 mb = 711 listków      cena za rolkęDuża ilość papieru na rolce, 160 mb = 711 listków      cena za rolkę
Dopuszczony do bezpośredniego kontaktu z żywnością netto brutto
Przebadane dermatologicznie i zaaprobowane 23,22 zł    28,56 zł      
Do użytku  w połączeniu z dozownikiem Katrin Inclusive  
System Opakowanie handlowe 6  rolek

Katrin Basic System towel M 460201
Higieniczny, chłonny ręcznik papierowy z włókien 
otrzymanych z makulatury 1-warstwowy, naturalna biel,      cena za rolkę
Miękki i mocny Duża ilość papieru na rolce, netto brutto
180 mb = 805 listków. Do użytku  w połączeniu z 20,40 zł    25,09 zł      
dozownikiem Katrin Inclusive System, 

Opakowanie handlowe 6  rolek

Katrin Inclusive System Towel Dispenser - White 90045
Wygodny, intuicyjny w użytkowaniu dozownik,  
gwarantujący minimalne zużycie ręcznika. Idelany do
toalet o wysokiej częstotliwości użytkowania. Kiedy      cena za szt
papier nie jest widoczny, łatwy w obsłudze przycisk  netto brutto
PUSH umożliwia jego podanie. Każda rolka zostaje 313,90 zł  386,10 zł    
zużyta do samego końca. Zamek otwierany kluczykiem 
lub bez. Puste tulejki można łatwo usunąć przez otwory 
boczne w tylnej części dozownika; nadają się do recyklingu
Dzięki przezroczystym ściankom bocznym, łatwo 
kontrolować zużycie papieru

Zapytaj o możliwość nabycia dozownika na umowę użyczenia



KATRIN ZZ PLUS ręcznik składany celuloza biała      cena za karton
 Handy Pack 35311  2-w , celuloza delikatne, a ich netto brutto
wyjątkowe tłoczenie zapewnia optymalną chłonność 116,00 zł  142,68 zł    
 i wytrzymałość. dopuszczony jest do kontaktu z 

żywnością.        promocja
20 x 200 listków=4000 listków rozmiar 23 x 22,4 cm netto brutto

67,15 zł    82,59 zł      

KATRIN ZZ CLASIC ręcznik składany makulatura biała      cena za karton
Hand Pack 35298,  2W makulatura , dzięki czemu są netto brutto
chłonne oraz wytrzymałe. Miękki i przyjemny 92,00 zł    113,16 zł    
dopuszczony jest do kontaktu z żywnością.
20 x 200 listków=4000 listków rozmiar 23 x 22,4 cm        promocja

netto brutto
57,86 zł    71,17 zł      

KATRN ZZ BASIC ręcznik składany makulatura szara      cena za karton
Handy Pack 35564  2W naturalna biel netto brutto
20 x 200 listków=4000 listków rozmiar 23 x 22,4 cm 88,00 zł    108,24 zł    

       promocja
netto brutto
50,00 zł    61,50 zł      50,00 zł    61,50 zł      

Katrin ręcznik Classic  Z-Z  biały 1W   36200      cena za karton
20x200 netto brutto

71,50 zł    87,95 zł      

Katrin ręcznik Basic  Z-Z  zielony 1W (36210)      cena za karton
100683 20x200 netto brutto

72,50 zł    89,18 zł      

Katrin ręcznik Basic  Z-Z  szary 1W  (36230)      cena za karton
100669 20x200 netto brutto

70,70 zł    86,96 zł      

Katrin ręcznik Plus kuchenny a4x7 23412 12 m
oakowanie handlowe 28 rolek      cena za rolkę

netto brutto
1,48 zł      1,82 zł        



Katrin papier toalet Plus 2W biały  jumbo "19" 130mb 12100
opakowanie handlowe 12 rolek      cena za rolkę

netto brutto
5,28 zł      6,49 zł        

Katrin papier toalet Classic  Jumbo 2W 125mb 
 biały  75%  "19" 16389      cena za rolkę

opakowanie handlowe 12 rolek netto brutto
3,05 zł      3,75 zł        

Katrin papier toalet Basic  Jumbo 1W 150mb  
szary "19" 2481      cena za rolkę

opakowanie handlowe 12 rolek netto brutto
3,11 zł      3,83 zł        

Katrin papier toalet Plus  biały 2W celuloza 
 mała rolka a 40  11296 18,2 m      cena za rolkę
Opakowanie handlowe 40 rolek netto brutto

0,76 zł      0,93 zł        0,76 zł      0,93 zł        

Katrin papier toalet Classic biały 2w makulatura
 mała rolka a 40 10474 23,4 m      cena za rolkę
Opakowanie handlowe 40 rolek netto brutto

0,80 zł      0,98 zł        

Katrin podkł.higieniczne Classic 50 cm x 80 m 45935
     cena za rolkę

Opakowanie handlowe 6  rolek netto brutto
18,28 zł    22,48 zł      

Katrin czyściwo Plus w roli białe 2W 3303  235m
Mocne i wytrzymałe czyściwo papierowe do kontaktu      cena za rolkę

z żywnością. netto brutto
35,10 zł    43,17 zł      

opakowanie handlowe 2 rolki



      ARTYKUŁY HIGIENICZNE FIRMY PAPERNET

Papernet chusteczki higieniczne 411173 a100      cena za 100 szt
netto brutto
2,56 zł      3,15 zł        

Papernet ręcznik  Z-Z celuloza biały  411169
 3150 list łatworozpuszczalny      cena za karton

netto brutto
88,89 zł    109,33 zł    

Papernet ręcznik Maxi rola Biały celuloza      cena za rolkę
 403832 108 mb netto brutto

11,01 zł    13,54 zł      
opakowanie handlowe 6 rolek

Papernet papier toalet celuloza 2w,      cena za rolkę
biały jumbo a 12 170mb 401850 netto brutto

7,47 zł      9,19 zł        
opakowanie handlowe 12 rolek

Papernet papier toalet celuloza 3w, biały
 mały a 72 28mb 409743      cena za rolkę

netto brutto
1,69 zł      2,08 zł        

opakowanie handlowe 72 rolki

Papernet papier toalet celuloza 2w, biały 
mały a 64 20mb 409742      cena za rolkę

netto brutto
opakowanie handlowe 64 rolki 0,83 zł      1,02 zł        

Papernet papier toalet extra biały 2w mała
 rolka a 48 (46mb) 404529      cena za rolkę

netto brutto
opakowanie handlowe 48 rolki 1,84 zł      2,26 zł        



     cena za rolkę
Papernet ręcznik kuchenny celuloza   409132 10,5 mb netto brutto

1,31 zł      1,61 zł        
opakowanie handlowe 40 rolek

       promocja
netto brutto
1,19 zł      1,46 zł        

Papernet ręcznik kuchenny celuloza 
 414681 60 mb      cena za rolkę

netto brutto
opakowanie handlowe 10 rolek 6,53 zł      8,03 zł        

Papernet czyściwo  w roli białe celulozowe 
2W 404260 190 m      cena za rolkę

netto brutto
25,61 zł    31,50 zł      

opakowanie handlowe 2 rolkiopakowanie handlowe 2 rolki



RĘCZNIKI SKŁADANE DO RĄK

     cena za karton
         Lamix Prof. ręcznik  Z-Z biały 2W celuloza 3000 netto brutto

63,80 zł    78,47 zł      

Elfi ręcznik Z-Z biały 2W celuloza 3200 netto brutto
60,70 zł    74,66 zł      

     cena za karton
Lamix optimum ręcznik Z-Z biały 4000 netto brutto

50,34 zł    61,92 zł      

Apis ręcznik Z-Z biały 4000 netto brutto
44,80 zł    55,10 zł      

     cena za karton
Lamix optimum ręcznik Z-Z zielony 4000 netto brutto

38,46 zł    47,31 zł      

Apis ręcznik Z-Z zielony 4000 netto brutto
36,00 zł    44,28 zł      

     cena za karton
Limax optimum ręcznik Z-Z szary 4000 netto bruttoLimax optimum ręcznik Z-Z szary 4000 netto brutto

38,46 zł    47,31 zł      
Apis ręcznik Z-Z szary 4000

netto brutto
36,00 zł    44,28 zł      

RĘCZNIKI W ROLI DO RĄK

     cena za rolkę
Lamix ręcznik  Mini rola 2W 60mb biały  75% netto brutto
opakowanie handlowe 12 rolek 4,39 zł      5,40 zł        

Welmax ręcznik  Mini rola 2W 50-60mb biały  75% netto brutto
opakowanie handlowe 12 rolek 4,39 zł      5,40 zł        

Lamix ręcznik Maxi rola 2W 100mb  netto brutto
op handlowe 6 rolek biały  75% 7,11 zł      8,75 zł        

Ręcznik Mini rola biały  2W celuloza  50-60 m netto brutto
opakowanie handlowe 12 rolek 4,20 zł      5,17 zł        

Lamix ręcznik Maxi rola 2W celuloza 120mb netto brutto
op handlowe 6 rolek  biały  75% 9,17 zł      11,28 zł      

Ręcznik Maxi rola biały  2W celuloza  80 m netto brutto
op handlowe 6 rolek 6,80 zł      8,36 zł        

Ręcznik kuchenny  celuloza  a1 (a2x24)10,5 mb      cena za rolkę
netto brutto

opakowanie handlowe 48 rolek 1,07 zł      1,32 zł        



    CZYŚCIWO PAPIEROWE

Lamix czyściwo w roli białe makulatura 2W 240 mb
Wytrzymałe, dwuwarstwowe, makulaturowe      cena za rolkę
czyściwo o wysokiej absorbcji płynów. netto brutto

21,94 zł    26,99 zł      
opakowanie handlowe 2 rolki

Premium 800 czyściwo w roli białe celulozowe 
2W  2x 200 mb      cena za rolkę

netto brutto
opakowanie handlowe 2 rolki 18,72 zł    23,03 zł      

PAPIER TOALETOWY

Welmax Papier toaletowy Jumbo 1W szary      cena za rolkę
130 mb "19" netto brutto130 mb "19" netto brutto

opakowanie handlowe 12 rolek 1,80 zł      2,21 zł        

SP4 papier toaletowy Jumbo 1W szary netto brutto
130 mb "19" 1,70 zł      2,09 zł        

opakowanie handlowe 12 rolek

Lamix papier toaletowy Jumbo 2W 100mb       cena za rolkę
biały  75%  "19" netto brutto

3,13 zł      3,85 zł        
opakowanie handlowe 12 rolek

Lamix papier toaletowy Jumbo 2W 100mb       cena za rolkę
biały celuloza  "19" netto brutto

opakowanie handlowe 12 rolek 3,64 zł      4,48 zł        

Darex papier toaletowy Jumbo 2W 125mb  
biały celuloza  "19" netto brutto

opakowanie handlowe 12 rolek 3,55 zł      4,37 zł        

Serwus papier toaletowy szary mała rolka 
 dł 36 m      cena za rolkę

netto brutto
opakowanie handlowe 64 rolki 0,60 zł      0,74 zł        



PRODUKTY DO HIGIENY RĄK

FORLUX RC -Mydło Perła jest delikatnym płynem do       cena za op 0,5 L
mycia rąk i całego ciała. netto brutto
Dzięki zawartości substancji nawilżających chroni skórę 7,77 zł      9,56 zł        
 przed wysuszaniem i lekko ją nawilża. Bardzo dobrze 
się pieni i ma przyjemny zapach. Jego pH jest przyjazne      cena za op 5 L
 dla skóry netto brutto

31,60 zł    38,87 zł      
sprawdź inne produkty firmy Forlux

FORLUX  RK 06  Krem służy do codziennej pielęgnacji skóry rąk. 
Dzięki dużej zawartości gliceryny o wysokim stopniu      cena za op 0,5 L
wchłanialności przenika do głębszych warstw naskórka netto brutto
 i pozostaje tam utrzymując wodę aż do 24 godzin. 12,49 zł    15,36 zł      
W wyraźny sposób nawilża  i odżywia skórę, poprawia 
 jej elastyczność i miękkość.
Pozostawia delikatny zapach konwalii
sprawdź inne produkty firmy Forlux

Barlon Flo - Delikatne mydło przeznaczone jest do codziennego      cena za op 0,5 L
 mycia rąk  i ciała. Może być stosowane do wszystkich netto brutto mycia rąk  i ciała. Może być stosowane do wszystkich netto brutto
rodzajów skóry 3,48 zł      4,28 zł        

.      cena za op 1 L
netto brutto
4,14 zł      5,09 zł        

     cena za op 5 L
netto brutto
14,92 zł    18,35 zł      

J0LA -Krem do rąk  dostępny w tubce o pojemności  
      100 ml oraz w butelce z dozownikiem o pojemności cena za op 100 ml

500 ml. netto brutto
1,58 zł      1,94 zł        

Krem bardzo dobrze nawilża i natłuszcza skórę. 
Zawiera w swoim składzie glicerynę - środek doskonale           promocja
nawilżający i wiążący wodę w warstwie rogowej naskórka 1,32 zł      1,62 zł        
oraz ekstrakty z 8 ziół (rumianek, skrzyp polny, szałwia, 
rozmaryn,pokrzywa,melisa, chmiel,aloes), oliwę z oliwek      cena za op 0,5 L
i silikon, dzięki czemu krem doskonale łagodzi netto brutto
podrażnienia skóry spowodowane przez detergenty i 5,76 zł      7,08 zł        
zapobiega pierzchnięciu rąk. Bardzo dobrze wchłanialny, 
 w wyraźny sposób poprawia  elastyczność i           promocja
miękkośćnaskórka, pozostawia efekt silky touch. 4,80 zł      5,90 zł        
O zapachu świeżej cytryny. Przebadany dermatologicznie


