
art.č. názov bal ilustračné foto ceny b dph

HTK0029             Lucia 60x50 cm, handra tkaná biela                  50 0,780

HTK0030             Lucia 60x60 cm, handra tkaná biela                  50 0,915

HTK0031             Lucia 70x60 cm, handra tkaná biela                  50 1,046

tkaná hladká biela handra, gramáž : 380 gr./m2

 zloženie : 80% bavlna, 20% zmes vlákien 

tkaná z bavlnených, mäkkých priadzí = vodu saje okamžite,

na rozdiel od drefových priadzí,

podľa potreby vieme ušiť aj handry iných rozmerov

HTK0011             Milada 60x50 cm, handra tkaná biela vaflová           50 0,780

HTK0010             Milada 60x60 cm, handra tkaná biela vaflová     50 0,981

HTK0027             Milada 70x50 cm, handra tkaná biela vaflová      50 0,893

HTK0009             Milada 70x60 cm, handra tkaná biela vaflová     50 1,116

HTK0036             Milada 75x50 cm, handra tkaná biela vaflová  50 0,954

HTK0035             Milada 80x50 cm, handra tkaná biela vaflová   50 1,011

HTK0022             Milada 80x60 cm, handra tkaná biela vaflová      50 1,264

HTK0037             Milada 90x50 cm, handra tkaná biela vaflová  50 1,129

HTK0038             Milada 90x60 cm, handra tkaná biela vaflová  50 1,433

HTK0024             Milada 100x60 cm, handra tkaná biela vaflová           50 1,508

tkaná vaflová biela handra, gramáž : 400 gr./m2
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zloženie : 85% bavlna, 15% zmes vlákien

tkaná z bavlnených, mäkkých priadzí = vodu saje okamžite,

na rozdiel od drefových priadzí,

podľa potreby vieme ušiť aj handry iných rozmerov

HTK0014             Ivana 60x50 cm, handra tkaná biela vaflová          50 0,885

HTK0016             Ivana 60x60 cm, handra tkaná biela vaflová  50 1,046

HTK0017             Ivana 70x60 cm, handra tkaná biela vaflová  50 1,198

HTK0018             Ivana 80x60 cm, handra tkaná biela vaflová             50 1,355

HTK0026             Ivana 90x60 cm, handra tkaná biela vaflová         50 1,512

tkaná vaflová biela handra, gramáž : 410 gr./m2

zloženie : 85% bavlna, 15% zmes vlákien

tkaná z bavlnených, mäkkých priadzí = vodu saje okamžite

HTK0004             Erika 60x50 cm, handra tkaná šedopestrá                   50 0,736

HTK0012             Erika 60x60 cm, handra tkaná šedopestrá                50 0,867

HTK0013             Erika 70x60 cm, handra tkaná šedopestrá           5 0 0,998

tkaná hladká šedopestrá handra, gramáž : 380 gr./m2

zloženie : 65% bavlna, 20% viskóza, 15% zmes vlákien

tkaná z bavlnených, mäkkých priadzí = vodu saje okamžite,

na rozdiel od drefových priadzí,

podľa potreby vieme ušiť aj handry iných rozmerov

HTK0008             Tamara 60x50 cm, handra tkaná šedopestrá vaflová            50 0,849

HTK0007             Tamara 60x60 cm, handra tkaná šedopestrá vaflová     50 0,990

HTK0006             Tamara 70x60 cm, handra tkaná šedopestrá vaflová    50 1,129

HTK0023             Tamara 80x60 cm, handra tkaná šedopestrá vaflová           50 1,303

HTK0028             Tamara 90x60 cm, handra tkaná šedopestrá vaflová          50 1,455

tkaná vaflová šedopestrá handra, gramáž : 400 gr./m2

zloženie : 65% bavlna, 20% viskóza, 15% zmes vlákien zloženie : 65% bavlna, 20% viskóza, 15% zmes vlákien 

tkaná z bavlnených, mäkkých priadzí = vodu saje okamžite
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HAN0030 Denisa 70x50 cm, handra tkaná biela 50 0,605

HAN0031 Denisa 70x65 cm, handra tkaná biela 50 0,725

tkaná hladká počesaná handra, gramáž : 380 gr./m2

zloženie :99% bavlna, 1% polyester, má plátenú väzbu ktorá

jej zaručuje dlhú životnosť, je tkaná z bavlnených, mäkkých 

priadzí a tým vodu saje okamžite,

podľa potreby vieme ušiť aj handry iných rozmerov

HAN0005             Beáta 60x50 cm, 250 gr./m2 handra netkaná biela     50 0,440

HAN0020             Beáta 60x60 cm, 250 gr./m2 handra netkaná biela    50 0,508

HAN0006             Beáta 65x50 cm, 250 gr./m2 handra netkaná biela   5 0 0,460

HAN0007             Beáta 70x50 cm, 250 gr./m2 handra netkaná biela   5 0 0,494

HAN0008             Beáta 70x60 cm, 250 gr./m2 handra netkaná biela   5 0 0,556

HAN0009             Beáta 80x60 cm, 250 gr./m2 handra netkaná biela   5 0 0,614

HAN0012             Beáta 90x60 cm, 250 gr./m2 handra netkaná biela   5 0 0,680

zloženie : 80% bavlna, 20% zmes, technológia arachne = dlhšia životnosť

HAN0062             Renáta 55x50 cm, 250 gr./m2 handra netkaná biela   50 0,315

HAN0045             Renáta 60x50 cm, 250 gr./m2 handra netkaná biela   25/250 0,340

HAN0068             Renáta 60x60 cm, 250 gr./m2 handra netkaná biela     50 0,419

HAN0047             Renáta 65x50 cm, 250 gr./m2 handra netkaná biela     50 0,361

HAN0048             Renáta 70x50 cm, 250 gr./m2 handra netkaná biela       25/250 0,386

HAN0049             Renáta 70x60 cm, 250 gr./m2 handra netkaná biela       50 0,460

HAN0021             Renáta 80x50 cm, 250 gr./m2 handra netkaná biela   50 0,429

HAN0013             Renáta 80x60 cm, 250 gr./m2 handra netkaná biela    50 0,510

HAN0050             Renáta 90x60 cm, 250 gr./m2 handra netkaná biela      50 0,556

HAN0010             Renáta 100x60 cm, 250 gr./m2 handra netkaná biela    25 0,685

HAN0011             Renáta 110x60 cm, 250 gr./m2 handra netkaná biela   25 0,796

HAN0064             Renáta 120x60 cm, 250 gr./m2 handra netkaná biela   25 0,913
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HAN0064             Renáta 120x60 cm, 250 gr./m2 handra netkaná biela   25 0,913

zloženie : 60% bavlna, 20% viskóza, 20% zmes vlákien

handra je vyrobená technológiou maliwat = vhodná skôr 

pre pultový predaj a rýchlu priemyselnú spotrebu

PRA0030             Jana 50x50 cm, 250 gr./m2 handra netkaná šedá                  50 0,249

HAN0022             Jana 55x50 cm, 250 gr./m2 handra netkaná šedá                       50 0,270

HAN0023             Jana 60x50 cm, 250 gr./m2 handra netkaná šedá                     50 0,286

HAN0024             Jana 65x50 cm, 250 gr./m2 handra netkaná šedá                   50 0,308

HAN0025             Jana 70x50 cm, 250 gr./m2 handra netkaná šedá      50 0,328

zloženie :50% bavlna, 20% viskóza, 30% zmes vlákien

handra je vyrobená technológiou maliwat = vhodná skôr 

pre pultový predaj a rýchlu priemyselnú spotrebu

DRT0042             Bodentuch 60x50 cm 180 gr./m2 Fmix profi nebalený 10 0 0,446

DRT0152             Bodentuch 70x60 cm 180 gr./m2 Fmix profi nebalený 10 0 0,625

DRV0002             Bodentuch 70x50 cm 180 gr./m2 profi oranžový      5 0 0,481

DRV0003             Bodentuch 80x60 cm 180 gr./m2 profi oranžový      5 0 0,766

DRV0080             Bodentuch 90x60 cm 180 gr./m2 profi oranžový      5 0 0,853

DRV0067             Bodentuch 100x60 cm 180 gr./m2 profi oranžový     2 5 0,944

zloženie :80% viskóza, 20% polypropylén, zaručená kvalita, vhodná 

pre profesionálne upratovanie a náročných pultových zákazníkov, 5 farieb

DRT0741 Kuchynské utierky bavlnené 70x45cm 3ks 48 3,650

zloženie: 100% bavlna
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DRT0715 Mikrouterák Jenifer 80x50 cm 48 2,860

mikrouterák má 3x vyššiu absorbčnú schopnosť ako bežné froté

uteráky,je vhodný pre všetky typy pleti, je hypoalergénny a 

antibakteriálny

zloženie : 80% polyester, 20% polyamid

DRT0742         Mikroultra handra 60x50 cm 235 gr./m2 modrá nebalen á   100 1,070

DRT0759        Mikroultra handra 60x50 cm 235 gr./m2 modrá balená 6 0 1,150

mikrohandra štandartnej  kvality, predávaná na pultoch, ale aj  

v priemyselnej spotrebe, modrá farba

úžitková vlastnosť je ako u 280gr.mikrohandry

zloženie : 80% polyester, 20% polyamid

DRT0746            Mikrohandra Karo 60x50 cm 235 gr./m2 Fmix nebalená      200 1,070

DRT0760           Mikrohandra Karo 60x50 cm 235 gr./m2 Fmix balená 80 1,150

mikrohandra štandartnej kvality, predávaná na pultoch, ale aj  

v priemyselnej spotrebe, rôzne farby

úžitková vlastnosť je ako u 280gr.mikrohandry

zloženie : 80% polyester, 20% polyamid

DRT0602             Mikrohandra Crystal 60x50 cm 200 gr. na sklo      1 00 1,438

mikrohandra vhodná na leštenie skla a vysokolesklých povrchov

zloženie : 80% polyester, 20% polyamid
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DRT0436             Mikrohandra Home line 60x50 cm 235gr./m2 balená      100 1,250

mikrohandra štandartnej kvality, väčšinou predávaná na pultoch, 

rôzne farby

zloženie : 80% polyester, 20% polyamid

DRT0517             Mikrohandra Home line 80x50 cm 235 gr./m2 balená     100 1,540

mikrohandra štandartnej kvality, svojím väčším rozmerom

vhodná na metlu a podobne

zloženie : 80% polyester, 20% polyamid

DRT0328             Mikrohandra Destiny 60x50cm 260 gr./m2 balená        5/160 1,188

mikrohandra štandartnej kvality, väčšinou predávaná na pultoch, 

farba modrá

zloženie : 80% polyester, 20% polyamid

DRT0437             Mikrohandra Home line 60x50 280 gr./m2 balená        100 1,313

mikrohandra vyššej kvality, predávaná na pultoch, ale aj  

v priemyselnej spotrebe, rôzne farby

zloženie : 80% polyester, 20% polyamidzloženie : 80% polyester, 20% polyamid
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DRT0601             Mikrohandra Home line 60x50 cm 380 gr./m2 balená           60 1,750

mikrohandra vysokej kvality, predávaná na pultoch, ale aj  

v priemyselnej spotrebe, rôzne farby

zloženie : 70% polyester, 30% polyamid

PRA0025             Zuzka 40x30 cm biela prachovka netkaná                 50 0,229

PRA0044             Zuzka 40x35 cm biela prachovka netkaná                   50 0,249

PRA0018             Zuzka 40x40 cm biela prachovka netkaná                  50 0,270

PRA0042             Zuzka 45x40 cm biela prachovka netkaná                   50 0,290

PRA0022             Zuzka 50x40 cm biela prachovka netkaná             50 0,311

PRA0046             Zuzka 55x40 cm biela prachovka netkaná                50 0,333

zloženie :50% bavlna, 20% viskóza, 30% zmes vlákien

prachovka je vyrobená technológiou maliwat 

PRA0031             Jana 50x30 cm, prachovka netkaná šedopestrá                  50 0,195

PRA0010             Jana 50x40 cm, prachovka netkaná šedopestrá                50 0,220

zloženie :50% bavlna, 20% viskóza, 30% zmes vlákien

handra je vyrobená technológiou maliwat, vhodná skôr 

rýchlu priemyselnú spotrebu

gramáž : 250 gr./m2

podľa potreby vieme ušiť aj prachovky iných rozmerov

PRA0039             Denisa 40x35 cm, prachovka flanelová hrubá biela       50 0,313

PRA0040             Denisa 40x35 cm, prachovka flanelová biela 2 akos ť     50 0,188

tkaná počesaná biela prachovka, gramáž : 380 gr./m2

4/33

zloženie :99% bavlna, 1% polyesterová niť,

plátená väzba = dlhá životnosť,

tkaná z bavlnených, mäkkých priadzí = vodu saje okamžite,

2 akosť má buď stredom pevný šev, alebo škvrnu, ostatné

vlastnosti sú zachované

PRA0011             Katka 40x30cm, prachovka flanelová farebná              50 0,270

PRA0033             Katka 40x35 cm, prachovka flanelová farebná            50 0,313

PRA0012             Katka 45x35 cm, prachovka flanelová farebná            50 0,413

tkaná flanelová jednostranne aj obojstranne počesaná farebná prachovka,

zloženie :99% bavlna, 1% polyesterová niť, plátená väzba = dlhá životnosť

tkaná z bavlnených, mäkkých priadzí = vodu saje okamžite

gramáž : 180 gr./m2,

PRA0007             Monika 35x35 cm, prachovka flanelová biela             50 0.403

PRA0008             Monika 40x35 cm, prachovka flanelová biela             50 0,436

PRA0009             Monika 45x35 cm, prachovka flanelová biela             50 0,465

PRA0015             Monika 50x40 cm, prachovka flanelová biela             50 0,573

tkaná flanelová jednostranne aj obojstranne počesaná biela prachovka,

zloženie :99% bavlna, 1% polyesterová niť, plátená väzba = dlhá životnosť

tkaná z bavlnených, mäkkých priadzí = vodu saje okamžite

gramáž : 180 gr./m2

PRA0003             Lenka 40x30 cm, prachovka plienková                  50 0,386

PRA0038             Lenka 40x35 cm, prachovka plienková                  50 0,420

PRA0013             Lenka 40x40 cm, prachovka plienková                  50 0,450

PRA0006             Lenka 50x40 cm, prachovka plienková                  50 0,515

PRA0001             Lenka 80x50 cm, prachovka plienková                  50 1,060

PRA0027             Lenka 80x60 cm, prachovka plienková                  50 1,174

PRA0014             Lenka 80x80 cm, prachovka plienková                  50 1,510PRA0014             Lenka 80x80 cm, prachovka plienková                  50 1,510

zloženie :99% bavlna, 1% polyesterová niť, gramáž : 120 gr./m2
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PRA0004             Andrea 35x35 cm pestrá, prachovka froté                     50 0,770

tkaná froté obojstranne slučková pestrá prachovka,

zloženie :99% bavlna, 1% polyesterová niť,

plátená väzba = dlhá životnosť, rôzne farby,

podľa potreby vieme ušiť aj prachovky iných rozmerov

DRT0348             Uniabsorb 38x34 cm 110 gr./m2 Fmix bal. 10 ks     3 0 1,313

DRT0786       Uniabsorb 38x34 cm 110 gr./m2 Fmix bal. 3 ks      1 20/50 0,453

DRT0787          Uniabsorb 38x34 cm 110 gr./m2 Fmix bal. 5 ks      4 0/80 0,705

DRT0122             Uniabsorb 38x34 Fmix 110 gr./m2 nebalená          2 00 0,120

zloženie :80% viskóza, 20% polypropylén, zaručená kvalita,

vhodná pre profesionálne upratovanie a náročných pultových 

zákazníkov, 4 farby

DRV0010             Superclear 40x35 cm 2 ks v balení                 1 00 1,070

DRV0050             Superclear 40x35 cm Fmix nebalená                 2 50 0,505

zloženie :80% viskóza, 20% polypropylén, zaručená kvalita,

vhodná pre profesionálne upratovanie a náročných pultových 

zákazníkov, rôzne farby, utierka po namočení zmäkne, 

používa sa vo vlhkom stave a má vlastnosti syntetickej

jelenice, nezanecháva žiadne vlákna a je možné ju prať

gramáž : 160 gr./m2, rôzne farby

DRT0161             UNIversal III utierka 40x35 cm červená            10/200 0,657

DRT0162             UNIversal III utierka 40x35 cm modrá              1 0/200 0,657

DRT0537             UNIversal III utierka 40x35 cm zelená             1 0/200 0,657

DRT0563             UNIversal III utierka 40x35 cm žltá               1 0/200 0,657

zloženie :80% viskóza, 20% polypropylén, zaručená kvalita, 4 farby

vhodná pre profesionálne upratovanie a náročných pultových 
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zákazníkov, rôzne farby, utierka po namočení zmäkne, používa sa  

vo vlhkom stave, farebná úprava pôsobí abrazívne, gramáž :160 gr./m2

DRT0285             Wischtuch 40x20 cm modrá v rolke 50 ks            2 4 2,563

DRT0286             Wischtuch 40x20 cm ružová v rolke 50 ks           2 4 2,563

DRT0287             Wischtuch 40x20 cm zelená v rolke 50 ks           2 4 2,563

DRT0284             Wischtuch 40x20 cm žltá v rolke 50 ks             2 4 2,563

zloženie :70% viskóza, 30% polyester, 4 farby

perforovaná utierka sa používa na rýchle čistenie, vďaka 

perforácii dobre saje, je možné ju opakovane prať, 4 farby

gramáž : 50 gr./m2

DRT0268            Mikroultra 30x35 cm 200 gr./m2 Fmix nebalená      1 0/200 0,320

DRT0769 Mikroultra 30x35 cm 200 gr./m2 Fmix balená 15 0 0,400

mikroutierka štandartnej kvality, predávaná na pultoch, ale aj  

v rýchlejšej priemyselnej spotrebe, rôzne farby

úžitková vlastnosť je ako u 250gr. utierky

zloženie : 80% polyester, 20% polyamid

DRT0269           Mikroultra 40x40 cm 200 gr./m2 Fmix nebalená      1 0/100 0,497

DRT0775 Mikroultra 40x40 cm 200 gr./m2 Fmix balená      100 0,577

mikroutierka štandartnej kvality, predávaná na pultoch, ale aj  

v rýchlejšej priemyselnej spotrebe, rôzne farby

úžitková vlastnosť je ako u 250gr. utierky

zloženie : 80% polyester, 20% polyamid

DRT0740            Mikroultra profi 40x40 cm 250 gr./m2 Fmix nebalená      10/100 0,617

DRT0766 Mikroultra profi 40x40 cm 250 gr./m2 Fmix ba lená    100 0,697

mikroutierka vyššej kvality, predávaná na pultoch, ale aj  

v priemyselnej spotrebe, rôzne farby

úžitková vlastnosť je ako u 300 gr.utierky úžitková vlastnosť je ako u 300 gr.utierky 

zloženie : 80% polyester, 20% polyamid
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DRT0234             Mikroutierka Magic 40x40 cm Fmix nebalená      10/2 00 0,850

DRT0758 Mikroutierka Magic 40x40 cm Fmix balená      200 0,930

mikroutierka vyššej kvality, predávaná na pultoch, ale aj  

v priemyselnej spotrebe, rôzne farby

zloženie : 80% polyester, 20% polyamid

vhodná na čistenie skla 

DRT0234             Mikroutierka Destiny 30x35 cm 205 gr./m2 balená      20/400 0,400

mikroutierka štandartnej kvality, predávaná na pultoch, ale aj  

v rýchlejšej priemyselnej spotrebe, farba modrá

zloženie : 80% polyester, 20% polyamid

DRT0516             Mikroutierka Eva 40x40 cm 205 gr./m2 balená          24/240 0,625

mikroutierka štandartnej kvality, predávaná na pultoch, ale aj  

v rýchlejšej priemyselnej spotrebe, rôzne farby

zloženie : 80% polyester, 20% polyamid

DRT0501             Mikroutierka Hana 30x30 cm 210 gr./m2 balená         24/240 0,400

mikroutierka štandartnej kvality, predávaná na pultoch, ale aj  

v rýchlejšej priemyselnej spotrebe, rôzne farby

zloženie : 80% polyester, 20% polyamid

DRT0604             Mikroutierka Duo 40x40 cm 2ks 220 gr./m2                 96 0,994

mikroutierka vyššej kvality, predávaná na pultoch, ale aj  

v priemyselnej spotrebe, rôzne farby

zloženie : 80% polyester, 20% polyamid

DRT0600             Mikroutierka Home line 40x40 cm 235 gr.           1 00 0,694

mikroutierka vyššej kvality, predávaná na pultoch, ale aj  

v priemyselnej spotrebe, rôzne farby
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zloženie : 80% polyester, 20% polyamid

DRT0032             Micro 2000 45x40 cm 110 gr. profi nebalená        2 00 1,260

značková mikroutierka Meiko vysokej kvality, predávaná 

hlavne na profesionálne upratovanie a do priemyselnej spotreby,

utierka má dlhú životnosť, zloženie : 100% PES

netkaná mikroutierka vyrobená ukladaním mikrovlákna 

vodným lúčom

DRT0560             Mikroutierka Jarka 30x30 cm 250 gr. balená        2 0/100 0,500

mikroutierka vyššej kvality, predávaná na pultoch, ale aj  

v priemyselnej spotrebe, rôzne farby

zloženie : 80% polyester, 20% polyamid

DRT0714 Mikroutierka Panno 40x30 cm 220gr. 120 0,520

mikroutierka vyššej kvality, predávaná na pultoch, ale aj  

v priemyselnej spotrebe, rôzne jednostranné vzory

zloženie : 80% polyester, 20% polyamid

DRT0538             Mikroutierka Color 40x40 cm 250 gr.               1 20 0,850

mikroutierka vyššej kvality, predávaná na pultoch, ale aj  

v priemyselnej spotrebe, rôzne jednostranné vzory

zloženie : 80% polyester, 20% polyamid

DRT0282            Mikroutierka Home line 35x30 Fmix 280 gr. balená 400 0,656

mikroutierka vyššej kvality, predávaná na pultoch, ale aj  

v priemyselnej spotrebe, rôzne farby

zloženie : 80% polyester, 20% polyamid

DRT0561             Mikroutierka Quinto 40x40 cm 5ks 300 gr.          4 8 4,175

mikroutierka vysokej kvality, predávaná na pultoch, ale aj  

v priemyselnej spotrebe, rôzne farby

zloženie : 80% polyester, 20% polyamidzloženie : 80% polyester, 20% polyamid
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DRT0033             Microplus 35x30 červená 300 gr. profi nebalená       300 1,650

DRT0034             Microplus 35x30 modrá 300 gr. profi nebalená       300 1,650

DRT0036             Microplus 35x30 zelená 300 gr. profi nebalená       300 1,650

DRT0035             Microplus 35x30 žltá 300 gr. profi nebalená       3 00 1,650

DRT0154             Microplus 35x30 Fmix 300 gr. profi nebalená       3 00 1,650

značková mikroutierka Meiko vysokej kvality, predávaná 

hlavne na profesionálne upratovanie a do priemyselnej spotreby,

utierka má dlhú životnosť a je v rôznych farbách, 100% PES

DRT0599             Mikroutierky 40x30 cm sada 4 ks s dar čekom        24/48 2,763

sada mikroutierok z ktorých každá je na iný utieraný povrch

predávaná hlavne do domácnosti, sada obsahuje darček

zloženie : 80% polyester, 20% polyamid

DRT0566             Mikroutierka Stretch 40x40 cm 300 gr./m2 modrá prof i         10/300 1,160

DRT0565             Mikroutierka Stretch 40x40 cm 300 gr./m2 červená profi        10/300 1,160

DRT0567             Mikroutierka Stretch 40x40 cm 300 gr./m2 zelená pro fi        10/300 1,160

DRT0564             Mikroutierka Stretch 40x40 cm 300 gr./m2 žltá profi           10/300 1,160

značková mikroutierka vysokej kvality, predávaná 

hlavne na profesionálne upratovanie a do priemyselnej spotreby,

utierka má dlhú životnosť a je v rôznych farbách

zloženie : 70% polyester, 30% polyamid

DRT0115             Syntetická jelenica 40x35 balená                  0 1,063

DRT0116             Syntetická jelenica 40x35 nebalená                1 00 0,919

vhodná pre priemyselnú spotrebu aj pultových zákazníkov, 

po namočení zmäkne a používa sa vo vlhkom stave

gramáž : 290 gr./m2

DRT0782             Špongiová utierka 15,5x18 bal. 3 ks Spontex Janegal               24/288 0,632

DRT0247             Špongiová utierka 15,5x18 bal. 3 ks Spontex nepolep ená             24/288 0,597

DRT0783          Špongiová utierka 15,5x18 bal. 5 ks Spontex Janegal               20160 0,922
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DRT0783          Špongiová utierka 15,5x18 bal. 5 ks Spontex Janegal               20160 0,922

DRT0248          Špongiová utierka 15,5x18 bal. 5 ks Spontex nepolep ená              20160 0,887

DRT0784            Špongiová utierka 15,5x18 bal. 10 ks Spontex Janega l             1080 1,660

DRT0249           Špongiová utierka 15,5x18 bal. 10 ks Spontex nepole pená             1080 1,625

DRT0245             Špongiová utierka 15,5x18 nebalená  Spontex              1000 0,158

utierka vo vnútri obsahuje textilné vlákna pre zvýšenú pevnosť 

a životnosť, hrúbka utierky je 4 mm, rôzne farby

DRT0594             Špongiová PVA utierka 30x30 cm                    1 20 0,680

utierka je vyrobená z materiálu ako Mopset so špongoiu

zelený žmýkací PVA DRT0487, hrúbka utierky je 2 mm, 

je veľmi savá a ekologická, rôzne farby 

DRT0532             Vlhčené detské utierky 80ks bez klipu             24 1,163

pevné a pružné zvlhčené obrúsky sú priamo vyvinuté na 

čistenie, zjemnenie a zvlhčenie detskej pokožky. Neobsahujú 

alkohol, sú pH neutrálne s vitamínom E. Obsahujú Alantoin 

a Aloe Vera, ktoré pôsobia preventívne proti zapareniu

pokožky, obal ma samoplepiaci uzáver.

DRT0533             Vlhčené detské utierky 80ks s klipom              24 1,375

pevné a pružné zvlhčené obrúsky sú priamo vyvinuté na 

čistenie, zjemnenie a zvlhčenie detskej pokožky. Neobsahujú 

alkohol, sú pH neutrálne s vitamínom E. Obsahujú Alantoin 

a Aloe Vera, ktoré pôsobia preventívne proti zapareniu

pokožky. Obal ma plastový uzáver.

DRT0621             Vlhčené utierky Glasses 15ks                      144 0,613

utierky perfektne odstraňujú nečistoty a mastnotu, nerobia

šmuhy a zabraňujú zahmlievaniu skiel. Sú vhodné na čistenie

okuliarov, obrazoviek, ďalekohľadov, objektívu fotoaparátov okuliarov, obrazoviek, ďalekohľadov, objektívu fotoaparátov 

a kamier, obal ma samoplepiaci uzáver
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DRT0547             Vlhčené utierky na auto 40 ks                     60 1,283

vhodné na čistenie a ošetrovanie interiéru automobilu, 

palubné dosky aj na sedadlá, rýchlo ostraňuje prach, špinu

a škvrny, je tiež vhodná pre čistenie a ochranu kože,  

povrch zanecháva čistý a lesklý, obal ma samoplepiaci 

uzáver

DRT0622             Vlhčené utierky univerzálne 40ks                  60 1,283

univerzálne čistiace utierky sú vhodné do domácnosti na

čistenie kuchyne, kúpeľne, nábytku, ale aj interiéru áut, ľahko

odstraňujú prach, nečistoty, mastnoty, pevné škvrny a špinu,

povrch ostáva čistý a lesklý, sú vhodné aj na sporáky, pece,

vypnuté elektrické spotrebiče, drezy, umývadlá, wc misy,

vane a podobne, obal ma samoplepiaci uzáver.

DRT0018             Drôtenka kovová 3 ks v balení 12 gr./ks                   80 0,303

DRT0221             Drôtenka kovová 30 gr.                            1 80 0,226

DRT0512             Drôtenka kovová 50 gr.                            1 20 0,361

DRT0555             Drôtenka kovová 100 gr.                            120 0,600

DRT0294             Drôtenka nerezová 1ks na displeji 15 gr./ks                 12/480 0,163

displej je určený na predaj po jednej drôtenke odtrhávaním
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DRT0017             Drôtenka nerezová 2 ks v balení 15 gr./ks                    50/250 0,306

DRT0323             Drôtenka nerezová 3 ks v balení 15 gr./ks                     50250 0,414

DRT0322             Drôtenka nerezová 40gr. Jumbo                     1 44 0,375

DRT0593             Drôtenka nerezová s rú čkou                        100 0,520

plastová rúčka šetrí prsty pred poškiabaním a poranením,

nechty pred polámaním, po opotrebovaní drôtenky je možné 

na plastové kolíky nasadiť novú drôtenku 

DRT0019             Drôtenka plastová 3 ks v balení                     60 0,341

hmotmosť balenia je 22 gr.

pomerne veľká a tvrdá plastová drôtenka
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DRT0411             Oceľová vlna napúš ťaná 8 ks                       20 0,840

je napustená mydlovým saponátom, ktoré sa počas práce

s vodou rozpúšťa a napomáhaha lepšiemu čisteniu, je balená 

v maloobchodnom balení v kartóniku

DRT0007             Abrazív 15x10 cm balený 3 ks                                 0 0,296

DRT0006             Abrazív nebalený  15x10 cm                                 600 0,063

pady majú rôzne abrazívne schopnosti, čím je pad svetleší tým 

je mäkší a jemnejší, naopak čím je tmavší, tým je tvrdší a drsnejší

DRT0543             Drôtenka Quido 2 ks so špongiou                   1 50 0,446

špongia je obalená plastovotextilným materiálom

do ktorého sú zapracované nerezové vlákna, ktoré napomáhajú 

abrazívnym schopnostiam

rozmer : 13 x 9 x 1,8 cm

DRT0542             Drôtenka Nancy 20x15 cm mikrovláknová             1 50 0,800

tenký molitán je zabalený z jednej strany do froté mikrovlákna

a z druhej do mikrovlákna, ktoré je pretkávané nerezovými

vláknami a tie pôsobia vysoko abrazívne

DRT0085             Špongia 10 ks 8,1x5,1x2,5 cm                      1 2/252 0,375

DRT0084             Špongia 10 ks 8,1x5,5x2,8 cm                      5 0 0,480

hmotnosť 10ks bal. 8,1 x 5,1 x 2,5 cm - 36 gr.

hmotnosť 10ks bal. 8,1 x 5,5 x 2,8 cm - 40 gr.

zelený pad má viac abrazívnu schopnosť a preto je vhodný

na bežný riad a povrchy, kde nehrozí poškriabanie padom,
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rôzne farby v mixe

DRT0086             Špongia 6 ks extra 9x6x2,8 cm                     4 8 0,531

hmotnosť 6ks bal. - 35 gr.

zelený pad má viac abrazívnu schopnosť a preto je vhodný

na bežný riad a povrchy, kde nehrozí poškriabanie padom,

DRT0662           Špongia Twin antibakteriálna 2 ks bal. JANEGAL              150 0,669

hmotnosť 2ks bal. - 17 gr.

rozmer špongie - 10,5 x 8 x 2,5 cm

zelený pad má viac abrazívnu schopnosť a preto je vhodný

na bežný riad a modrý na teflón je mäkší a šetrnejší 

k čistenej ploche a preto je vhodný na teflón, obkladačky a pod.,

pena ma antibakteriálne vlastnosti a nemnožia sa v nej baktérie

DRT0098 Špongia celulózová balená 144 0,520

hmotnosť 1ks bal. - 15gr.

rozmer špongie - 11 x 7 x 2,5 cm

celulózová špongia absorbuje až 12x viac tekutín ako je jej váha,

nazapácha, rýchlo vysychá čo zabraňuje vzniku baktérií

DRT0205 Špongia na riad tvarovaná 3 ks bal. 50 0,320

DRT0096             Špongia na riad tvarovaná 5 ks bal.               5 0 0,475

DRT0097             Špongia na riad tvarovaná 10 ks bal.              5 0 0,938

hmotnosť 3ks bal. - 24 gr., hmotnosť 5ks bal. - 40 gr.

hmotnosť 10ks bal. - 80 gr. rozmer špongie - 9 x 7 x 4,5 cm

zelený pad má viac abrazívnu schopnosť a preto je vhodný

na bežný riad a povrchy, kde nehrozí poškriabanie,na bežný riad a povrchy, kde nehrozí poškriabanie,

rôzne farby v mixe
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DRT0206             Špongia na riad Super tvarovaná 5 ks bal. extra gri p  50 0,613

hmotnosť 5ks bal. - 50 gr., hustejšia pena o 20% ako DRT0096

rozmer špongie - 9 x 7 x 4,5 cm

čierny pad má najviac abrazívnu schopnosť a preto je vhodný

na bežný riad a povrchy, kde nehrozí poškriabanie

DRT0090             Špongia Jumbo na riad tvarovaná 5 ks v balení           30 1,175

DRT0371             Špongia Jumbo na riad tvarovaná 10 ks v balení         30 2,313

DRT0089             Špongia Jumbo na riad tvarovaná nebalená            240 0,206

hmotnosť 1ks - 16 gr., hustejšia pena o 20% ako DRT0096

rozmer špongie - 15 x 7 x 4,5 cm

zelený pad má viac abrazívnu schopnosť a preto je vhodný

na bežný riad a povrchy, kde nehrozí poškriabanie

špongia je v 4 farbách 

DRT0091             Špongia Jumbo na teflón tvarovaná 5 ks v balení            30 1,175

DRT0349             Špongia Jumbo na teflón tvarovaná 10 ks v balení       30 1,850

DRT0092             Špongia Jumbo na teflón tvarovaná nebalená       24 0 0,206

hmotnosť 1ks - 16 gr., hustejšia pena o 20% ako DRT0096

rozmer špongie - 15 x 7 x 4,5 cm

biely pad je najmäkší a najjemnejší, šetrí a nepoškriabe čistený

povrch a preto je vhodný na tefón, obkladačky a pod.

špongia je v 4 farbách 

DRT0080             Špongia univerzálna 15x10x5 cm balená                    50 0,325

DRT0079             Špongia univerzálna 15x10x5 cm nebalená                  500 0,250

hmotnosť 1ks - 16 gr.
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rozmer špongie - 15 x 10 x 5 cm

špongia je v 4 farbách 

DRT0088             Špongia oválna ve ľká balená                       80 0,513

hmotnosť 1ks  - 10 gr.

rozmer špongie - 13,5 x 9 x 5 cm

rôzne farby

DRT0082             Špongia masážna 15,5x9,0x5,0 cm balená            2 5 0,425

hmotnosť 1ks  - 14 gr.

rozmer špongie - 15,5 x 9 x 5 cm

rôzne farby

špongia má masážny penový pad vhodný na prekrvenie 

pokožky, tiež umožňuje jej dôkladnejšie čistenie 

DRT0008             Špongia  AUTO-JUMBO s abrazívom balená            1 0,799

DRT0222             Špongia  AUTO-JUMBO s abrazívom nebalená          5 00 0,709

hmotnosť 1ks  - 26 gr.

rozmer špongie - 21 x 12 x 6 cm

špongia má penový pad, ktorý lepšie odstraňuje nalepené

a prischnuté nečistoty, žltá farba

DRT0327             Lopatka Mini s metli čkou                          100 0,988

zberná plocha lopatky : šírka 15 cm, hĺbka 13 cm

metlička : dĺžka vlasu 5 cm, celková dĺžka 21 cm

súprava sa väčšinou používa na zametanie omrviniek a iných

nečistôt zo stola, drezu a podobne, rôzne farby
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DRT0318             Lopatka s gumennou lištou a metli čkou Eko                        28 0,975

DRT0396             Lopatka Eko s gumennou lištou                                      28 0,463

DRT0412             Metli čka Eko                                      28 0,513

zberná plocha lopatky : šírka 20 cm, hĺbka 16 cm

dĺžka vlasu 5,5 cm, celková dĺžka metličky 30 cm

lopatka s metličkou aj napriek svojej tenšej hrúbke plastu 

a vďaka prvotriednej surovine bez recyklátu je veľmi pružná,

ohybná a pri štandartnom použití sa neláme, rôzne farby 

DRT0027             Lopatka s gumennou lištou a metli čkou Delux            24 1,125

DRT0026             Lopatka s gumennou lištou Delux                   2 4 0,563

DRT0030             Metli čka Delux                                    24 0,563

zberná plocha lopatky : šírka 20 cm, hĺbka 19 cm

dĺžka vlasu 5,5 cm, celková dĺžka metličky 28 cm

lopatka s metličkou s väčšou hrúbkou plastu, je vyrobená 

z prvotriednej suroviny bez recyklátu, má väčší objem zbernej

plochy, pri štandartnom použití sa neláme, rôzne farby 

DRT0584             Lopatka s metli čkou Top s gumami                  24 1,625

zberná plocha lopatky : šírka 21 cm, hĺbka 17 cm

dĺžka vlasu 5,5 cm, celková dĺžka metličky 27 cm

lopatka s metličkou s väčšou hrúbkou plastu, je vyrobená 

z prvotriednej suroviny bez recyklátu, je v pastelových

farbách, pri štandartnom použití sa neláme, medzi štetinami

metličky je osadená guma, ktorá pomáha pri zmetaní vody,

prachu, ťažších a väčších predmetov

DRT0577             Metli čka plastová dlhá so syntetickým vlasom      30 1,444

dĺžka vlasu 7 cm, celková dĺžka metličky 40 cm
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pomerne veľká a pevná metlička vhodná ako náhradná

za drevennú s dlhou životnosťou, rôzne farby

DRT0579             Metli čka s prietokom vody                         14 1,733

dĺžka vlasu 5,5 cm, celková dĺžka metličky 37 cm

metlička s prietokom vody medzi štetiny napojiteľná

na hadicu prostredníctvom rýchlospojky

DRT0556             Lopatka kovová široká lakovaná                    4 8 2,550

zberná plocha lopatky : šírka 22 cm, hĺbka 22 cm

štandartne kvalitná plechová lakovaná lopatka

DRT0518             Lopatka s metli čkou s ty čami 75 cm                20 3,275

zberná plocha lopatky : šírka 23 cm, hĺbka 22 cm

dĺžka vlasu 7,5 cm, šírka štetín metličky 20 cm

slúži na zametanie v stoji, kvôli lepšiemu uskladneniu je 

medzi lopatkou a tyčou kĺb, ktorý umožňuje povysunutím tyče

sklopiť lopatku o 90 stupňou, tyč metličky obsahuje úchyt

na pricvaknutie k tyči lopatky, rôzne farbyna pricvaknutie k tyči lopatky, rôzne farby
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PRT0029             Metli čka drevená s prírodným vlasom                   50 2,250

dĺžka vlasu 7 cm, celková dĺžka metličky 32 cm

prírodné vlasy sú odolné vysokej teplote a nevytvárajú 

statický náboj

PRT0035             Metli čka drevená s prírodným vlasom dlhá              20 2,450

dĺžka vlasu 7 cm, celková dĺžka metličky 37 cm

prírodné vlasy sú odolné vysokej teplote a nevytvárajú 

statický náboj

PRT0024             Metli čka drevená so syntetickým vlasom                  6 4 1,208

dĺžka vlasu 6 cm, celková dĺžka metličky 32 cm

DRT0614             Autoškrabka plastová jednoduchá                           200 0,513

slúži hlavne na odstraňovanie snehu a ľadu z oknien auta

DRT0504             Autoškrabka s metli čkou                           60 1,900

dĺžka vlasu 5 cm, celková dĺžka metličky 40 cm,

šírka štetín 15 cm,
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slúži hlavne na odstraňovanie snehu a ľadu z oknien auta

s možnosťou sneh aj pozametať, dlhá rukoväť chráni ruku

od priameho kontaktu so snehom

DRT0503             Autoškrabka s rukavicou                           4 8 1,525

rozmer rukavice 20 x 15 cm

slúži hlavne na odstraňovanie snehu a ľadu z oknien auta,

zateplená rukavica chráni ruku od priameho kontaktu 

so snehom a ľadom, rôzne farby

DRT0258             Kefka na f ľaše 4 cm                               10 0,850

priemer vlasov kefky 4 cm, dĺžka točenia vlasov 18 cm

celková dĺžka kefky 40 cm

používa sa hlavne na čistenie vysokých fliaš, rôzne farby

DRT0257             Kefka na f ľaše 5 cm malá                          40 0,735

priemer vlasov kefky 5 cm, dĺžka točenia vlasov 13 cm

celková dĺžka kefky 33 cm

používa sa hlavne na čistenie bežných fliaš, na konci  

štetín je zhustená a má plastovú rukoväť, rôzne farby
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DRT0610             Kefka na radiátor 77 cm                                12 1,848

priemer vlasov kefky 6 cm, dĺžka točenia vlasov 48 cm

celková dĺžka kefky 77 cm

používa sa hlavne na čistenie radiatorov rôznych typov,

má plastovú rukoväť

DRT0752 Kefka na radiátor dvojitá  20 1,690

DRT0210             Kefka na riad 60 0,336

dĺžka vlasu 2,5 cm, rozvinutý priemer plochy štetín 4,5 cm

celková dĺžka kefky 20 cm

DRT0255             Kefka na riad Delux                               6 6 0,535

dĺžka vlasu 3 cm, rozvinutý priemer plochy štetín 10 cm

celková dĺžka kefky 26 cm

s touto kefkou sa lepšie čistia rohy a zaoblenie riadu

rôzne farby

DRT0511             Kefka na ruky malá obojstranná plastová           1 8/90 0,425
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dĺžka kefky 8,5 cm, šírka kefky 3,5 cm, výška kefky 3 cm

mail 3.4.

PRT0066           Kefka na ruky obojstranná drevená                10 /300 0,585

dĺžka vlasu 1,5 cm, dĺžka kefky 10 cm, šírka kefky 4,5 cm

DRT0173             Kefka s mäkkou pemzou                             6 0 0,647

dĺžka kefky 10,5 cm, šírka kefky 4,5 cm, výška kefky 4 cm

rôzne farby

DRT0530             Kefka s tvrdou pemzou                             6 0 0,743

dĺžka kefky 10,5 cm, šírka kefky 4,5 cm, výška kefky 4 cm

rôzne farby

DRT0617             Pemza mäkká farebná                               2 0/200 0,444

DRT0618             Pemza tvrdá biela Natural                         2 0/200 0,453

dĺžka 8 cm, šírka 5 cm, výška 2,3 cm
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DRT0502             Kefka s rú čkou perle ťová                          60 0,599

dĺžka vlasu 1,5 cm, dĺžka kefky 10 cm, šírka kefky 4 cm

rôzne farby

DRT0576             Kefka na ruky s rú čkou                            14/168 0,578

dĺžka vlasu 1,5 cm, dĺžka kefky 10 cm, šírka kefky 3 cm

rôzne farby

DRT0589             Kefka žehli čka malá                               30 0,520

dĺžka vlasu 2,5 cm, dĺžka kefky 10,5 cm, šírka kefky 5 cm

rôzne farby

DRT0023             Kefka žehli čka veľká                              38 0,754

dĺžka vlasu 3 cm, dĺžka kefky 15 cm, šírka kefky 6,5 cm

rôzne farby

DRT0575             Kefa na zeleninu                                  7 0 0,520

dĺžka vlasu 2 cm, dĺžka kefky 14 cm, šírka kefky 5 cm

kefka má na telíčku vruby na odstránenie zaschnutej
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hliny a s hrotom je možné vypichnúť hlbšie nečistoty,

rôzne farby

DRT0655 Kefka kosoštvorec                                  80 0,780

dĺžka vlasu 2 cm, dĺžka kefky 16 cm, šírka kefky 5 cm

rôzne farby

DRT0580             Kefa na chrbát pevná                              3 0 1,792

dĺžka vlasu 3 cm, priemer plochy štetín 10 cm

celková dĺžka kefy 42 cm

rôzne perleťové farby

DRT0581             Kefa na chrbát s k ĺbom                            40 2,172

dĺžka vlasu 3 cm, plocha štetín 10 x 6 cm

celková dĺžka kefy 40 cm

kĺb prispôsobí kartáč zakriveniu chrbta, rôzne perleťové farby

DRT0620             Kefa na odev oto čná plastová                      48 1,750

celková dĺžka kefy 27 cm

výborná na stieranie vlasov a drobných nečistôt z odevov

je otočná
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PRT0026             Kefka na šaty drevená                             2 0 0,907

dĺžka vlasu 2,3 cm, dĺžka kefky 12 cm, šírka kefky 4 cm

PRT0045             Kefka maza čka drevená                             20 0,600

dĺžka vlasu 2 cm, celková dĺžka kefky 16 cm, 

spodná plocha štetín 4,5 x 2,5 cm

PRT0055             Kefka na blato drevená                            2 0 0,845

dĺžka vlasu 2,3 cm, dĺžka kefky 13 cm, šírka kefky 4 cm

dreveným hrotom je možné odstrániť zaschnuté blato

PRT0027             Kefka leštenka drevená                            2 0 0,907

dĺžka vlasu 2,3 cm, dĺžka kefky 12 cm, šírka kefky 4 cm

DRT0590             Ryžák piškóta plastový                            3 0 0,754

dĺžka vlasu 3 cm, dĺžka ryžáka 18,5 cm, šírka ryžáka 5,5 cm

ryžák má stredne tvrdé štetiny, rôzne farby
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PRT0004             Ryžák oválny drevený                              8 0 0,675

dĺžka vlasu 2,5 cm, dĺžka ryžáka 18 cm, šírka ryžáka 5,5 cm

ryžák má tvrdé štetiny

PRT0005             Ryžák na palicu 23cm drevený s hladkou dierou                  40 1,046

PRT0071 Ryžák na palicu 21cm drevený s kovaním                  40 1,386

PRT0023             Násada drevená 120 cm 24 mm                    50 1,029

PRT0037             Násada drevená 140 cm pr.24 mm                    5 0 1,195

PRT0059             Násada drevená 150 cm pr.24 mm                    2 5 1,340

PRT0069 Násada drevená 160 cm pr.24 mm 25 1,430

PRT0060             Násada drevená 170 cm pr.24 mm                    2 5 1,520

dĺžka vlasu 3 cm, šírka ryžáka 6,5 cm

ryžák má tvrdé štetiny, rôzne farby štetín

DRT0629 Kartáč s prietokom teleskopický 190 cm 6 15,950

dĺžka vlasu 6 cm, rozvinutá plocha štetín 28 x 15 cm

tyč je v spodnej časti napojiteľná na hadicu prostredníctvom

rýchlospojky, pri rukoväti je vypínač prietoku vody  

kartáč má jemné štetiny a je vhodný na umývanie áut, 

hladkých stien, okien a iných plôch 

DRT0157             Kartáč na podlahu Klasik bez ty če                 24 1,040

DRT0022             Kartáč na podlahu Klasik+ ty č Klasik strieborná             12 1,628

DRT0273             Tyč  Klasik 120cm strieborná so závitom                 20 0,486

DRT0274             Tyč  Delux 120 cm chrom so závitom                20 1,768

dĺžka vlasu 3 cm, dĺžka kartáča 24 cm, šírka kartáča 7 cmdĺžka vlasu 3 cm, dĺžka kartáča 24 cm, šírka kartáča 7 cm

kartáč má tvrdé štetiny
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DRT0277             Metla záhradná Klasik bez ty če                    16 1,456

DRT0028             Metla záhradná Klasik + ty č Klasik strieborná              12 2,044

DRT0273             Tyč  Klasik 120cm strieborná so závitom                 20 0,486

DRT0274             Tyč  Delux 120 cm chrom so závitom                20 1,768

dĺžka vlasu 9 cm, spodná šírka štetín metly 28 cm

metla má jemné štetiny a je vhodná ako alternatíva k zmetákom

na zametanie v interiéri, prípadne hladkých povrchov 

v exteriéri, rôzne farby

DRT0582             Metla záhradná Extra bez ty če                     14 2,231

DRT0583             Metla záhradná Extra + ty č Klasik strieborná               0 2,819

DRT0273             Tyč  Klasik 120cm strieborná so závitom                 20 0,486

DRT0274             Tyč  Delux 120 cm chrom so závitom                20 1,768

dĺžka vlasu 15 cm, priemer vlasu 1,2 mm, sp. šírka štetín metly 33 cm,

metla má tvrdé štetiny a je vhodná viac na zametanie 

v exteriéri a vokajšie upratovanie, má dlhú životnosť, žltá farba

PRT0013             Metla priemyselná 25cm drev. s násadou 120cm    5 2,759

PRT0098             Metla priemyselná 25cm drevená so závitom bez násad y 5 1,890

dĺžka vlasu 9 cm, spodná plocha štetín metly 29 x 9 cm

metla má tvrdé štetiny a je vhodná viac na zametanie 

v exteriéri a vokajšie upratovanie, rôzne farby štetín

PRT0047             Metla priemyselná 30cm drevená so závitom bez násad y 10 2,325

PRT0046             Metla priemyselná 40cm drevená so závitom bez násad y 10 2,875

PRT0070 Metla priemyselná 40cm drevená s kovaním bez  násady 10 3,060

PRT0048             Metla priemyselná 50cm drevená so závirom bez násad y   10 3,525

PRT0093 Metla priemyselná 50cm drevená s kovaním bez  násady 10 3,620

PRT0056             Metla priemyselná 60cm drevená s kovaním bez násady        10 4,200
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PRT0056             Metla priemyselná 60cm drevená s kovaním bez násady        10 4,200

PRT0057             Metla priemyselná 80cm drevená s kovaním bez násady          10 5,825

PRT0058             Metla priemyselná 100cm drevená s kovaním bez násad y        10 6,650

dĺžka vlasu 8 cm, spodná šírka štetín metly 8 cm

metla má tvrdé štetiny a používa sa väčšinou v exteriéri

rôzne farby štetín

PRT0061             Metla ciroková 2x šitá 43 cm                       10 1,230

širka metly cca 17 cm, hmotnosť cca 180 gr.

tyč metly je z bukového dreva

DRT0781 Metla ciroková 2x šitá detská 100 cm 10 1,700

širka metly cca 20 cm, hmotnosť od 250 do 300 gr.

tyč metly je z bukového dreva

PRT0006             Metla ciroková 5x šitá 140 cm                     1 0 2,890

širka metly cca 33 cm, hmotnosť od 800 do 850 gr.

tyč metly je z bukového dreva

PRT0006             Metla Dijana ciroková 5x šitá 140 cm                     10 5,170

širka metly cca 35 cm, hmotnosť 1000 gr.

tyč metly je z bukového dreva
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PRT0023             Násada drevená 120 cm pr.24 mm                    5 0 1,060

PRT0037             Násada drevená 140 cm pr.24 mm                    5 0 1,195

PRT0059             Násada drevená 150 cm pr.24 mm                    2 5 1,340

PRT0069 Násada drevená 160 cm pr.24mm 25 1,430

PRT0060             Násada drevená 170 cm pr.24 mm                    2 5 1,520

násady s priemerom 26 cm sú zo smrekového dreva

PRT0053             Zmeták 30 cm drevený s hladkou dierou                             30 2,500

PRT0001             Zmeták 30 cm drevený so závitom                   3 0 2,300

PRT0086 Zmeták 30 cm drevený so závitom s prírodným vlasom                  30 3,040

DRT0280             Tyč buková 120 cm so závitom                      25 0,925

PRT0054             Tyč buková 140 cm so závitom                      25 1,183

PRT0068 Tyč buková 150 cm so závitom 25 1,222

PRT0051             Násada drevená 120 cm pr.24 mm                    2 5 1,060

dĺžka vlasu 7 cm, spodná šírka štetín metly 6 cm

PRT0025             Zmeták 40 cm drevený s kovaním                             10 3,000

PRT0030             Zmeták 60 cm drevený s kovaním                             10 4,400

PRT0042             Zmeták 80 cm drevený s kovaním                             10 5,450

PRT0036             Zmeták 100 cm drevený s kovaním                            10 6,875

PRT0023             Násada drevená 120 cm pr.24 mm                    5 0 1,060

dĺžka vlasu 7 cm, spodná šírka štetín metly 6 cm

metla má jemné štetiny a používa sa väčšinou v interiéri,

PRT0062             Zmeták 40cm drevený bez štetín s násadou 140cm    1 0 2,480

tento artikel slúži na umývanie podlahy pomocou handry,

má smrekovú násadu                
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má smrekovú násadu                

PRT0021 Odhŕňač na sneh plastový 4,100

zberná plocha lopatky: šírka 48 cm, hĺbka 37cm

celková výška odhŕňača s násadou je 132cm

DRT0400             Zmeták Eko bez ty če                               20 0,832

DRT0398             Zmeták Eko + ty č Klasik strieborná                         0 1,318

DRT0273             Tyč  Klasik 120cm strieborná so závitom                 20 0,486

dĺžka vlasu 6 cm, spodná plocha štetín metly 30 x 7 cm

stredne husté štetiny, rôzne farby

DRT0719          Zmeták Klasik Pastel bez ty če                            24 1,300

DRT0718            Zmeták Klasik Pastel + ty č Klasik strieborná                        24 1,786

DRT0273             Tyč  Klasik 120cm strieborná so závitom                 20 0,486

dĺžka vlasu 7 cm, spodná plocha štetín metly 32 x 7 cm

stredne husté štetiny, rôzne pastelové farby bez čiernej farby

DRT0160             Zmeták Klasik Fmix bez ty če                            24 1,181

DRT0144             Zmeták Klasik Fmix + ty č Klasik strieborná                       24 1,769

DRT0273             Tyč  Klasik 120cm strieborná so závitom                 20 0,486

dĺžka vlasu 7 cm, spodná plocha štetín metly 32 x 7 cmdĺžka vlasu 7 cm, spodná plocha štetín metly 32 x 7 cm

stredne husté štetiny, rôzne farby
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DRT0659             Zmeták Klasik čierny bez ty če                            24 1,062

DRT0692            Zmeták Klasik čierny + ty č Klasik strieborná                        24 1,548

DRT0273             Tyč  Klasik 120cm strieborná so závitom                 20 0,486

dĺžka vlasu 6 cm, spodná plocha štetín metly 31 x 7 cm

stredne husté štetiny, čierna farba

DRT0202             Zmeták Delux bez ty če                             16 2,313

DRT0143             Zmeták Delux + ty č Klasik strieborná                      10 2,799

DRT0273             Tyč  Klasik 120cm strieborná so závitom                 20 0,486

DRT0274             Tyč  Delux 120 cm chrom so závitom                20 1,768

dĺžka vlasu 8 cm, spodná plocha štetín metly 32 x 8 cm

veľmi husté štetiny a dlhé štetiny i pevné masívne telíčko 

ho radia k najkvalitnejším na trhu, rôzne farby

DRT0544             Zmeták Irma na vlasy s teleskop. ty čou 120cm gum. 12 4,305

dĺžka vlasu 3,5 cm, spodná plocha štetín metly 34 x 6 cm

metla má gumenné štetiny vďaka ktorým dobre zametá 

vlasy a chlpy, na boku má gumennú stierku

DRT0273             Tyč  Klasik 120cm Fmix so závitom                 25 0,588

pevná tyč má riedky závit, rôzne farby

DRT0273             Tyč  Klasik 120cm strieborná so závitom                 25 0,486

pevná tyč má riedky závit

DRT0274             Tyč  Delux 120 cm chrom so závitom                20 1,768
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veľmi hrubá a pevná pochrómovaná tyč s dlhou životnosťou

DRT0280             Tyč buková 120 cm so závitom                      25 0,840

PRT0054             Tyč buková 140 cm so závitom                      25 1,030

PRT0068 Tyč buková 150 cm so závitom 25 1,170

pevná buková tyč má riedky závit

DRT0422             Tyč teleskopická Klasik 130 cm                    25 1,534

priemer tyče 21 / 17 mm

pevná teleskopická tyč má riedky závit, červeno-čierna farba

DRT0176             Tyč teleskopická Super 130 cm                           25 1,831

priemer tyče 25 / 21 mm

veľmi pevná teleskopická tyč má riedky závit, modrá farba

DRT0319             Tyč teleskopická 200 cm duralová s konektorom     20 3,500

DRT0331             Tyč teleskopická 300 cm duralová s konektorom     12 4,200

konektor slúži pre nasunutie maliarskeho valčeka

DRT0650 Mopset Delux Pastel s teleskopickou ty čou Klasik 10 5,980

DRT0648 Mop náhradný Delux Pastel 12 2,756

veľmi kvalitný skrutkovaný držiak mopu s dvojitým istením

pevnej teleskopickej tyče 120cm, hustý mikrofázový mop  

3 pastelové farby

DRT0651 Mopset Klasik Pastel s teleskopickou ty čou Klasik 10 5,330

DRT0647 Mop náhradný Klasik Pastel 15 2,314

kvalitný držiak mopu s dvojitým istením pevnej teleskopickej

tyče Klasik 120cm, hustý microfázový mop, 3 pastelové farby tyče Klasik 120cm, hustý microfázový mop, 3 pastelové farby 
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DRT0652 Mopset Eko Pastel s ty čou Klasik 10 3,562

DRT0646 Mop náhradný Eko Pastel 20 1,612

kvalitný držiak mopu s tyčou Klasik 110cm s microfázovým

mopom, 3 pastelové farby

DRT0656 Mopset Pastel obojstranný s ty čou Klasik 10 4,433

DRT0649 Mop náhradný Pastel obojstranný 12 2,340

DRT0273             Tyč  Klasik 120cm Fmix so závitom                 20 0,588

kvalitný držiak mopu s dvojitým istením pevnej tyče Klasik 

s hustým obojstranným mikrofázovým mopom, 3 pastelové farby

DRT0702 Mopset 20x8cm Pastel s ty čou 60cm 10 2,400

DRT0753 Mop náhradný 20x8cm Pastel 30 1,110

kvalitný držiak mopu s tyčou 60cm s microfázovým

mopom, 3 pastelové farby, mopset je vhodný ako hračka 

pre deti alebo ho môžete použiť na čistenie zvislých plôch

DRT0391             Mopset Delux s mopom Super a ty čou Super 140 cm         10 5,525

DRT0047             Mop náhradný Super                                5 0 1,650

DRT0176             Tyč teleskopická Super 130 cm                            25 1,831

veľmi kvalitný skrutkovaný držiak mopu s dvojitým istením

veľmi pevnej teleskopickej tyče, hustý mikrofázový mop  

má abrazívne pruhy pre lepšie odstraňovanie nečistôt, 

DRT0045             Mopset Klasik bavlnený s ty čou Klasik             10 3,965

DRT0392             Mop náhradný bavlnený Klasik                      50 2,100
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DRT0392             Mop náhradný bavlnený Klasik                      5 0 2,100

DRT0273             Tyč  Klasik 120cm Fmix so závitom                 20 0,588

kvalitný držiak mopu s dvojitým istením pevnej tyče Klasik

s bavlneným plochým mopom  

DRT0485             Mopset ženilkový mikro s teles.ty čou 130cm        24 5,475

DRT0521             Mop náhradný ženilkový                            9 6 2,100

kvalitný držiak mopu s dvojitým istením pevnej teleskopickej

tyče s hustým ženilkovým mopom, mop má zloženie :  

80% polyester a 20% polyamid, vďaka ktorému sú ženilky

schopné aj v suchom stave viazať veľa prachu, mop je 

účinný aj na vlhko a mokro

DRT0487             Mopset so špongiou zelený žmýkací PVA                25 6,340

DRT0535             Mop náhradný žmýkací zelený PVA                      1 1,900

veľmi kvalitný žmýkací mopset s dvojradovým žmýkaním

špongie, držiak je z kvalitného plastu a tyč je kovová 

pochromovaná

DRT0305             Stierka podlahová 44 cm plastová                  2 4 2,390

DRT0306             Stierka podlahová 55 cm plastová                  2 4 3,125

DRT0273             Tyč  Klasik 120cm strieborná so závitom                 20 0,486

DRT0274             Tyč  Delux 120 cm chrom so závitom                20 1,768

slúžia hlavne na stieranie vody z podlahy, ale stierku je

možné použiť aj na úmyvanie podlahy s prevesenou handrou
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DRT0606             Stierka ženilková s gum. lištou a tel. ty čou 150cm 20 5,180

DRT0607             Náhrada pre stierku ženilkovú s gumenou lištou    1 1,430

slúžia na stieranie vody z podlahy, ale stierku je možné

použiť aj na úmyvanie podlahy s prevesenou handrou, 

mop má zloženie : 80% polyester a 20% polyamid, 

vďaka ktorému sú ženilky schopné aj v suchom stave

viazať veľa prachu, stierka je účinná aj na vlhko a mokro,

nasaje značné množstvo vody

DRT01228            WETmop set 10L IT Fmix okrúhly s bavl.mopom       2 4 3,466

set obsahuje okrúhle vedro 10L s kovovou rúčkou,

tyč 120 cm Klasik, plastový košík pre 10L vedro a mop

strapcový bavlnený 120 gr., modrá a červená farba 

DRT0141             WETmop set 12L IT okrúhly červený  s bavlneným               1 3,764

mopom 180 gr.

set obsahuje okrúhle vedro 12L s kovovou rúčkou, 

tyč 120 cm Klasik, plastový košík pre 12L vedro a mop

strapcový bavlnený 180 gr., červená farba 

DRT0395             WETmop set 10L Fmix. oválny bavl.biely mop 180gr.  1 3,601

DRT0403             WETmop set 10L Fmix. oválny visk.mop 80gr.     1 3,601

DRT0661 WETmop set 10L Fmix. oválny visk.mop 100gr. fialový    1 4,095
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set obsahuje hranaté vedro 10L s plastovou rúčkou,

tyč 120 cm Klasik, plastový samosvorný košík pre 12L vedro,

ktorý pri tlaku na mop z hora stláča mop z bokov,

strapcový bavlnený 180 gr. mop, alebo viskózny 80 gr. mop -žltý, 

bielomodrý alebo viskózny 100 gr. mop - fialový

DRT0402             WETmop set 12L Fmix. oválny bavl.biely mop 180gr. 1 4,043

DRT0409             WETmop set 12L Fmix. oválny visk.mop 80gr.         1 4,043

DRT0410 WETmop set 12L Fmix. oválny visk.mop 100gr. fialový 1 4,537

set obsahuje hranaté vedro 12L s plastovou rúčkou,

tyč 120 cm Klasik, plastový samosvorný košík pre 12L vedro,

ktorý pri tlaku na mop z hora stláča mop z bokov,

strapcový bavlnený 180 gr. mop, alebo viskózny 80 gr. mop - žltý,

bielomodrý alebo viskózny 100 gr. mop - fialový

DRT0420             WETmop set 15L oválny s bavl. mopom 180gr. 1 4,350

set obsahuje hranaté vedro 15L s plastovou rúčkou,

tyč 120 cm Klasik, plastový košík pre 15L vedro,

strapcový bavlnený 180 gr., červená a modrá farba

DRT0301             WETmop set 15L IT s ty čou a bavl. mopom 180,gr.          1 4,436

DRT0624             WETmop set 15L IT 5 dielny s kontajnérom          1 5,399

DRT0273             Tyč  Klasik 120cm Fmix so závitom                 20 0,588

DRT0300             Košík pre WETmop set 15L červený  IT              1 0,578

DRT0299             Kontajnér pre vedro 15L na špinavú vodu pod košíkom                            1 0,963

set je možné poskladať podľa potreby s vyššie uvedených

dielovdielov
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DRT0393             Mop strapcový 180 gr. biely bavlnený                      60 0,962

DRT0559             Mop strapcový 220 gr. biely bavlnený                      50 1,118

DRT0626             Mop strapcový 260 gr. biely bavlnený                      40 1,248

dĺžka strapcov je 23 cm

DRT0394             Mop viskózový 80 gr.                      80 0,962

dĺžka strapcov je 21 cm

DRT0657            Mop viskózový 100 gr.                      40 1,456

dĺžka strapcov je 23 cm

DRT0588             Mop ekologický 120gr. krútený biely               7 0 0,670

dĺžka strapcov je 18 cm

DRT0545             Mop strapcový 140 gr. mikrovláknový               5 0 1,875

dĺžka strapcov je 28 cm

zloženie : 80% polyester a 20% polyamid, 

rôzne farby
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DRT0283             Vedro 5L Fmix s plastovou rú čkou                  1 1,166

rôzne farby

DRT0401             Vedro 10L Fmix oválne s plastovou rú čkou                             1 1,664

rôzne farby

DRT0133             Vedro IT 10L červené s kovovou rú čkou                             1 1,431

DRT0134             Vedro IT 10L modré s kovovou rú čkou                               1 1,431

DRT0226             Vedro 10L Fmix s plastovou rú čkou                 1 1,720

rôzne farby

DRT0135             Vedro IT 12L červené s kovovou rú čkou                             1 1,664
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DRT0399             Vedro 12L Fmix oválne s plastovou rú čkou                           1 2,106

rôzne farby

DRT0414             Vedro 15L Fmix oválne s plastovou rú čkou                            1 2,130

modrá a červená farba

DRT0275             Vedro IT 15L  - oválne s plastovou rú čkou                    1 2,308

DRT0730 Vedro 12L okrúhle s vekom s plastovou rú čkou 1 2,995

modrá a červená farba

DRT0136             WC kefa Klasik                                     50 0,644
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má husté štetiny o priemere 80 mm, 

dĺžka kefy 37 cm, biela farba

DRT0506             WC kefa so slu čkou                                48 1,050

má husté štetiny o priemere 80 mm, 

dĺžka kefy 37 cm, biela farba, 

má slučku na čistenie obruby misy zo spodu

DRT0779 WC set čierny 20 0,720

má štetiny o priemere 70 mm, 

výška setu 35 cm, rôzne farby

DRT0137             WC set Eko                                        4 5 0,900

má štetiny o priemere 80 mm, 

výška setu 37 cm, rôzne farby

DRT0209             WC set Klasik                                     2 0 1,100

má husté štetiny o priemere 80 mm, 

výška setu 40 cm, rôzne farby
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DRT0208             WC set Top                                        2 4 1,780

má husté štetiny o priemere 80 mm, 

výška setu 42 cm, rôzne farby

DRT0578             WC set Toplux so slu čkou                          24 1,943

má husté štetiny o priemere 80 mm, 

výška setu 42 cm, rôzne farby

má slučku na čistenie obruby misy zo spodu

DRT0219             WC set na stenu s hmoždinkami a skrutkami         2 4 4,063

má husté štetiny o priemere 80 mm, 

výška setu 34 cm, chrómplastová kefa a plastová miska,

set obsahuje skrutky s hmoždinkami

DRT0138             WC set Delux nerezový         24 3,830

má husté štetiny o priemere 80 mm, 

výška setu 38 cm, chrómplastová kefa, nerezová miska

DRT0146             Zvon Mini na umývadlá                             5 0 1,470
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kvalitný a veľmi účinný gumený zvon na umývadlá

PRT0014             Zvon na WC vysoký gumenodrevený                   5 0 1,373

kvalitný gumený zvon na vysoký na misy, výlevky i umývadlá,

má drevennú rúčku

DRT0747 Sitko do pisoára gélové AROMAFRESH citrus  2 00 1,690

DRT0748 Sitko do pisoára gélové AROMAFRESH jablko a škorica 200 1,690

DRT0749 Sitko do pisoára gélové AROMAFRESH bavlna      200 1,690

DRT0750 Sitko do pisoára gélové AROMAFRESH melón a u horka  200 1,690

DRT0514             Sitko do pisoára gumové parfémované               2 40 1,568

rôzne farby

DRT0570             Sitko do pisoára plastové s tabletou              6 0 1,568

tableta po rozpustení je vymeniteľná
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DRT0515             Sitko do pisoára plastové štandard                2 40 0,770

farba biela

DRT0228             Sieťka na mydlo                                   20 0,263

rôzne farby

DRT0596 Mydelni čka cestovná dvojdielna 12/120 0,550

DRT0505 Mucholapka plastová 12/600 0,275

rôzne farby

DRT0385             Ometací kartá č guľatý                             13 1,444

DRT0422             Tyč teleskopická Klasik 130 cm                    25 1,350

kartáč má priemer štetín 17 cm

rôzne farby
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DRT0386             Ometací kartá č oválny                             8 2,100

DRT0422             Tyč teleskopická Klasik 130 cm                    25 1,350

kartáč má priemer štetín 13 cm a šírka kartáča je 34 cm

rôzne farby

DRT0609             Ometač mikro-ženilkový ohybný s teleskopickou ty čou 90cm   50 3,600

ohybný plechový držiak ometacieho mopu s teleskopikou

tyčou s hustým ženilkovým mopom, mop má zloženie :  

80% polyester a 20% polyamid, vďaka ktorému sú ženilky

schopné v suchom stave viazať veľa prachu, 

ometač v prípade potreby je možné použiť aj na vlhko

DRT0307             Oprašova č dúhový antistatický                     100 0,746

oprašovač sa trením o predmety nabíja statickou elektrinou,

čím priťahuje a viaže na seba značné množstvo prachu

DRT0484             Oprašova č teleskopický dúhový antistatický        100 1,150

oprašovač sa trením o predmety nabíja statickou elektrinou,

čím priťahuje a viaže na seba značné množstvo prachu

DRT0608             Duster Tango + 2ks náhrad                         4 8 1,425

oprašovač viaže na seba značné množstvo prachu,

používa sa na nedostupných miestach odkiaľ vie odstrániť

prach, má sklopnú rukoväť pre lepšiu skladovateľnosť prach, má sklopnú rukoväť pre lepšiu skladovateľnosť 
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DRT0541             Oprašova č Yessica s rú čkou mikro-ženilkový        40 1,540

plastový držiak s hustým ženilkovým mopom, mop má 

zloženie 80% polyester a 20% polyamid, vďaka ktorému 

sú ženilky schopné v suchom stave viazať veľa prachu, 

ometač v prípade potreby je možné použiť aj na vlhko

DRT0108             Stierka na okná 30 cm                             2 4 1,170

gumoplastová stierka 

DRT0335             Stierka s mopom šírky 31cm s teleskopickou ty čou 150 cm        20 4,500

DRT0623             Mop náhradný na stierku 31cm s teles.ty čou 150 cm 20 1,113

set obsahuje kombinovanú okennú stierku s mikromopom

s naskrutkovanou teleskopickou tyčou 150 cm 

DRT0324             Stierka so špongiou 23,5cm s teleskopickou ty čou 70cm 100 1,204

kombinovaná gumená stierka široká 23,5 cm so špongiou

a plastovou teleskopickou tyčou dĺžky 70 cm

DRT0595             Stierka na žaluzie mikro           96 1,584

DRT0072             Rukavice latexové S                               120 0,680
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DRT0072             Rukavice latexové S                               1 20 0,680

DRT0070             Rukavice latexové M                               1 20 0,680

DRT0071             Rukavice latexové L                               1 20 0,680

DRT0073             Rukavice latexové XL                              1 20 0,680

rukavice majú vo vnútri bavlnený prach

PRT0085 Rukavice univerzálne Klasik S 10/500 0,410

Rukavice univerzálne Klasik M 10/500 0,410

Rukavice univerzálne Klasik L 10/500 0,410

PRT0095 Rukavice univerzálne Klasik XL 10/500 0,410

vyrobené z prírodného latexu, bez vnútorného semišu, 

dezén v prstovej a dlaňovej časti umožňuje lepšie 

PRT0080 Rukavice Mona S 144 0,480

PRT0081 Rukavice Mona M 144 0,480

PRT0082 Rukavice Mona L 144 0,480

PRT0083 Rukavice Mona XL 144 0,480

hrúbka rukavíc 0,35mm, dĺžka 270mm (+-10%), vyrobené 

z prírodného latexu, s vnútorným semišom, dezén 

v prstovej a dlaňovej časti umožňuje lepšie uchopenie

predmetu pri práci vo vlhkom prostredí

PRT0076 Rukavice Jana S 144 0,660

PRT0077 Rukavice Jana M 144 0,660

PRT0078 Rukavice Jana L 144 0,660

PRT0079 Rukavice Jana XL 144 0,660

hrúbka rukavíc 0,40mm, dĺžka 300mm (+-10%), vyrobené 

z prírodného latexu, s vnútorným semišom, dezén 

v prstovej a dlaňovej časti umožňuje lepšie uchopenie v prstovej a dlaňovej časti umožňuje lepšie uchopenie 

predmetu pri práci vo vlhkom prostredí
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PRT0072 Rukavice Favorit S 144 0,680

PRT0073 Rukavice Favorit M 144 0,680

PRT0075 Rukavice Favorit L 144 0,680

PRT0074 Rukavice Favorit XL 144 0,680

hrúbka rukavíc 0,40mm, dĺžka 330mm (+-10%), vyrobené  

z prírodného latexu, s vnútorným semišom, dezén 

v prstovej a dlaňovej časti umožňuje lepšie uchopenie 

predmetu pri práci vo vlhkom prostredí

PRT0084 Rukavice technické TR 300/0,65, ve ľkos ť S, M ,L ,XL 70 1,520

hrúbka rukavíc 0,65mm, dĺžka 300mm, vyrobené z 

prírodného latexu s prímesou neoprénu, vnútorná strana

má bavlnenú úpravu. Sú určené pre prácu s kyselinami

(chlorovodíková - max.koncentr..25%, sírová - max.konc..40%),

luhmi (draselný,sodný - max.koncentr. 50%),vodou,

vodným sklom, saponátmi a roztokmi soli.

DRT0064             Rukavice Loon S jednorázové latexové              1 00/1000 0,059

DRT0065             Rukavice Loon M jednorázové latexové              1 00/1000 0,059

DRT0066             Rukavice Loon L jednorázové latexové              1 00/1000 0,059

DRT0633 Rukavice Loon XL jednorázové latexové 100/100 0 0,059

DRT0068             Rukavice Loon M-10 ks jednorázové     144 0,886

DRT0067             Rukavice Loon L-10 ks jednorázové  144 0,886

maloobchodné balenie
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DRT0539             Rukavica Fantasy mikro-ženilková                  4 8 1,550

mikrorukavica z hustého ženilkového mikromateriálu 

zloženie 80% polyester a 20% polyamid, vďaka ktorému 

sú ženilky schopné v suchom stave viazať veľa prachu, 

na druhej strane je hladkého mikrovlákno, 

zloženie 70% polyester a 30% polyamid, vďaka ktorému 

vynikajúco leští hladké povrchy, je možné ju použiť aj na vlhko

a mokro, rozmery rukavice 24 x 15 cm, rôzne farby

DRT0540             Rukavica Simona mikrovláknová                     2 40 0,850

mikrorukavica z hustého mikrovlákna vhodná vďaka svojmu

zloženiu 80% polyester a 20% polyamid, na univerzálne 

utieranie a umývanie v domácnosti, je možné ju použiť na 

sucho, vlhko aj mokro, rozmery rukavice 24 x 15 cm

rôzne farby

DRT0716 Rukavica Home line 23x14cm mikrovláknová                     24/144 0,780

mikrorukavica z hustého mikrovlákna vhodná vďaka svojmu

zloženiu 80% polyester a 20% polyamid, na univerzálne 

utieranie a umývanie v domácnosti, je možné ju použiť na 

sucho, vlhko aj mokro, rozmery rukavice 23 x 14 cm

rôzne farby
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DRT0611             Kuchynská rukavica bavlnená s magnetom            2 00 0,970

DRT0531             Kuchynská rukavica teflonová s magnetom           2 00 1,013

slúži ako ochrana na uchopenie horúcich predmetov,

rozmery rukavice 24 x 15 cm, rôzne vzory a farby

DRT0612             Kuchynské rukavice 1 pár bavlnené s magnetom      1 00 1,838

DRT0613             Kuchynské rukavice 1 pár teflónové s magnetom     1 00 2,024

slúži ako ochrana na uchopenie horúcich predmetov

pár obsahuje ľavú a pravú rukavicu,

rozmery rukavice 24 x 15 cm, rôzne vzory a farby

PRA0002             Froté vrecko                                      5 0 0.68

zloženie: 99% bavlna, 1% polyesterová niť

vrecko má pútko s ošetrovacími symbolmi

najčastejšie slúži na úmývanie pokožky pri kúpeli 

rôzne farby

DRT0489             Rukavica Animal mikro-froté                       2 4/192 1,100

mikrorukavica z hustého mikrovlákna vhodná vďaka svojmu

zloženiu 80% polyester a 20% polyamid, na umývanie

pokožky pri kúpeli, rozmery rukavice 23 x 14 cm 

ku vzoru rukavice sa dá dokúpiť ten istý vzor masážnej ruže

rôzne vzory a farby

DRT0490             Ruža  masážna 25 gr. so zvieratkom                4 8/96 0,900

DRT0550             Ruža  masážna 25 gr. so zvieratkom balená         48 1,000
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DRT0550             Ruža  masážna 25 gr. so zvieratkom balená         4 8 1,000

slúži na úmývanie pokožky pri kúpeli 

ku vzoru ruže sa dá dokúpiť ten istý vzor mikrorukavice

rôzne vzory a farby

DRT0320             Ruža masážna 20 gr.                               3 0/300 0,275

DRT0339             Ruža masážna 30 gr.                               3 0/300 0,375

slúži na úmývanie pokožky pri kúpeli 

rôzne farby

DRT0321             Ruža masážna s plastovou rú čkou                   150 1,125

celková dĺžka 45 cm

slúži na úmývanie pokožky pri kúpeli 

rôzne farby

PRT0091 Cumlík detský Haji 24/96 0,533

detský cumlík guľatý, 24 ks na 1 pláte

PRT0090 Cumlík detský Kvetinka 30 0,590

detský cumlík guľatý
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PRT0089 Cumlík detský Flora 03 s krúžkom 30 0,733

detský cumlík guľatý

PRT0094 Cumlík detský Míša s krúžkom 30 0,754

detský cumlík guľatý

PRT0096 Cumlík na f ľašu pr.0,60 mm na čaj 50 0,830

PRT0092 Cumlík na f ľašu pr.0,80 mm na mlieko 50 0,830

detský guľatý silikónový cumlík na fľašu 

Kúpacia čiapka č.1 - 44cm 40 2,106

Kúpacia čiapka č.2 - 48cm 40 2,106

PRT0087 Kúpacia čiapka č.3 - 52cm 40 2,106

PRT0088 Kúpacia čiapka č.4 - 56cm 40 2,106

kúpacia čiapka je vyrobená zo 100% prírodného latexu,

zaručuje svojou elasticitou a tvarom dokonalú ochranu

vašich vlasov pri kúpaní, 1kartón=20 x zelená +20 x ružová alebo

20 x fialová +20 x oranžová

DRT0785           Šnúra s oce ľovým lankom 20 m                      50 1,050

poplastované oceľové lanko

rôzne farby
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PRT0033             Štipce na prádlo drevené bal. 20+4 ks             6 0 0,492

dĺžka štipca 7,3 cm, šírka štipca 0,9 cm

DRT0616             Štipce na prádlo Exkluzív 12 ks                   7 2 1,338

dĺžka štipca 8,5 cm, šírka štipca 1,7 cm

DRT0507             Štipce na prádlo Jumbo plastové 12ks              7 2 0,650

dĺžka štipca 8,5 cm, šírka štipca 1,7 cm

DRT0330             Štipce na prádlo plastové bal. 20 ks            60 0,492

DRT0109             Štipce na prádlo plastové bal. 20+4 ks            6 0 0,562

dĺžka štipca 7,3 cm, šírka štipca 0,9 cm

DRT0569             Štipce na prádlo plastové bal. 20+4 ks s košíkom  2 4 1,475

dĺžka štipca 7,3 cm, šírka štipca 0,9 cm

obsahuje vysúvateľný košík
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DRT0615             Štipce na prádlo transparentné Venus 12 ks        7 2 1,338

dĺžka štipca 8,5 cm, šírka štipca 1,7 cm

DRT0524 Teplomer izbový 20 cm drevený 144 0,880

liehový

DRT0525            Teplomer izbový 30 cm drevený 144 1,650

liehový

DRT0527            Teplomer univerzálny 20 cm plastový 24/240 0,715

liehový

DRT0522            Teplomer okenný 21 cm plastový 120 1,210

liehový

DRT0523            Teplomer okenný 25 cm plastový 120 1,348
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DRT0523            Teplomer okenný 25 cm plastový 120 1,348

liehový

DRT0529            Teplomer okenný 15 cm samolepiaci plastový 24/144 1,320

liehový

DRT0526            Teplomer nalepovací 7,5x7,5 cm magnetický 120 1,155

DRT0528            Teplomer mrazni čkový 14 cm plastový 24/144 0,963

liehový

DRT0492             Rohož Aqua do sprch. kúta  54x54cm + mikrorukavica               24 4,325

DRT0491             Rohož Aqua do vane 68x33cm + mikrorukavica                      24 3,925

rohož s prísavkami, rôzne farby
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DRT0049             Rohož Ramsi 51x51 cm perle ťová                    20 5,750

rohož do sprchovacieho kúta s prísavkami, rôzne farby

DRT0061             Rohož Ramsi 72x34 cm perle ťová                    20 5,750

rohož do vane s prísavkami, rôzne farby

ROH0009             Rohož Stupnica na schody 75x25cm                  1 0 4,581

rohož na stupne schodov, ku schodu ju treba prilepiť

DRT0164             Rohož Compos 60x40 cm hrubá 22mm gumená           1 0 4,250

DRT0456             Rohož Compos 80x50 cm hrubá 22mm gumená           5 8,820

DRT0329             Rohož Compos 100x50 cm hrubá 22mm gumená          5 9,880

DRT0455             Rohož Compos 120x80 cm hrubá 22mm gumená          5 24,900

DRT0372             Rohož Compos 150x100 cm hrubá 22mm gumená         5 40,500

pre vzory a logá a na zvýšenie čistenia je možné dokúpiť  

kefky rôznych farieb ROH0008, spojkami ROH0001 je možné 

rohože spájať na akékoľvek rozmery

ROH0008             Kefka pre rohož Compos červená                    1 0,525

ROH0002             Kefka pre rohož Compos čierna                     1 0,525
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ROH0002             Kefka pre rohož Compos čierna                     1 0,525

ROH0007             Kefka pre rohož Compos modrá                      1 0,525

ROH0003             Kefka pre rohož Compos zelená                     1 0,525

ROH0004             Kefka pre rohož Compos žltá                       1 0,525

slúži pre rohož Compos na zvýšenie čistiaceho efektu 

a vytváranie napr. loga, rôzne farby

DRT0477             Rohož Rialto 60x40 cm gumená                      2 5 4,104

DRT0057             Rohož Rialto 70x40 cm gumená                      2 5 4,778

DRT0059             Rohož Tris 60x40 cm gumená                        2 5 4,104

ROH0015             Rohož Ornament 60x40  cm gumená                   1 0 4,900

DRT0054             Rohož Pin-Mat 75x45 cm gumená                     2 5 4,135

ihličková
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DRT0052             Rohož Mix-Mat 60x40 cm gumená                     2 5 2,880

DRT0475             Rohož Shoe 60x40 cm gumená                        2 0 2,980

ihličková 

DRT0472             Rohož Rubber 150x90 cm gumená                     1 34,000

ihličková

DRT0055             Rohož Erba 60x40 cm umelá tráva                   1 0 3,608

rôzne farby

DRT0048             Rohož Clin 60x40 cm gumotextilná                  2 0 4,730

DRT0438             Rohož Clin 90x60 cm gumotextilná                  1 0 10,550

DRT0457             Rohož Clin 120x80 cm gumotextilná                 1 20,825

DRT0439             Rohož Clin 150x90 cm gumotextilná                 1 26,500
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DRT0439             Rohož Clin 150x90 cm gumotextilná                 1 26,500

rôzne farby

Rohož Clin metráž gumotextilná                 1

na objednávku

ROH0006             Rohož Matador 60x40 cm gumotextilná               2 0 1,980

rôzne farby

ROH0022          Rohož Expo 60x40 cm textilná                   30 0,606

rôzne farby

DRT0062             Rohož Duo 60x40 cm gumotextilná                   2 5 4,300

DRT0060             Rohož Duo 75x45 cm gumotextilná                   2 5 6,380

rôzne vzory a farby

DRT0442             Rohož Panama 60x40 cm jutovogumená                2 0 3,308

DRT0444             Rohož Panama 75x45 cm jutovogumená                1 0 4,655

rôzne vzory
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DRT0443             Rohož Panama polkruh 60x40 cm jutovogumená        2 0 3,308

DRT0445             Rohož Panama polkruh 75x45 cm jutovogumená        1 0 4,655

rôzne vzory a farby

ROH0010             Rohož Panama 60x40 cm farebná jutovogumená        2 0 3,981

ROH0011             Rohož Panama 70x40 cm farebná jutovogumená        2 0 4,765

rôzne vzory a farby

ROH0012             Rohož Panama polkruh 60x40 cm farebná jutovogumená 2 0 3,981

ROH0013             Rohož Panama polkruh 70x40 cm farebná jutovogumená 2 0 4,765

rôzne vzory a farby

DRT0478             Rohož Romby 75x45 cm kokosovogumená               1 0 11,000

rôzne vzory a farby

ROH0018             Kober ček  60x40 cm malý            20 1,690

ROH0019             Kober ček  80x50 cm stredný       10 2,444
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rôzne vzory a farby

ROH0021             Kober ček do kúpe ľne sada 2ks 10 6,110

ROH0020             Kober ček do kúpe ľne sada 3ks 5 7,332

rôzne vzory a farby

DRT0235             Kôš plastový na papier               15 1,750

rôzne farby

DRT0585             Kôš odpadkový 60 L drôtený skladací               1 2 9,188

DRT0586             Kôš odpadkový 80 L drôtený skladací               6 12,375

kôš obsahuje drôtené dno

DRT0627             Kôš odpadkový 16 L kovový malý               12 5,180

DRT0628 Kôš odpadkový 24 L kovový ve ľký               12 6,073

čierny a strieborný
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DRT0313             Kôš odpadkový 7 L plastový okrúhly                8 2,390

DRT0314             Kôš odpadkový 15 L plastový okrúhly               6 4,350

DRT0315             Kôš odpadkový 25 L plastový okrúhly               6 6,250

rôzne farby

DRT0311             Kôš odpadkový 12 L plastový hranatý               6 4,250

DRT0316             Kôš odpadkový 26 L plastový hranatý               6 6,500

rôzne farby

DRT0493             Kôš odpadkový 6 L s pedálom okrúhly plastový      8 6,213

DRT0494             Kôš odpadkový 16 L s pedálom okrúhly plastový     1 2 9,338

kôš vo vnútri obsahuje vyťahovacie plastové vedro 

rôzne farby

DRT0317             Kôš odpadkový 50 L plastový hranatý               4 15,463
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DRT0495             Kôš odpadkový 3 L nerezový okrúhly s pedálom      2 8,100

DRT0496             Kôš odpadkový 5 L nerezový okrúhly s pedálom      2 10,288

DRT0497             Kôš odpadkový 12 L nerezový okrúhly s pedálom     2 18,950

DRT0498             Kôš odpadkový 20 L nerezový okrúhly s pedálom     2 22,838

kôš vo vnútri obsahuje vyťahovacie plastové vedro 

DRT0499             Kôš odpadkový 6 L nerezový hranatý s pedálom      4 10,288

DRT0500             Kôš odpadkový 12 L nerezový hranatý s pedálom     2 18,950

kôš vo vnútri obsahuje vyťahovacie plastové vedro 
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