
Produktový katalog

Řešení čistoty, hygieny a pracovní ochrany
již více než                      let
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již více než 40 let je skupina ZVG stabilní a stále rostoucí společností s obchodními aktivitami nejen v Evropě, ale 
i v mnoha dalších zemích. Náš sortiment produktů odráží individuální potřeby regionálních trhů a naše služby se 
neustále rozšiřují a zlepšují tak, aby odpovídaly stále rostoucím požadavkům Vás – našich zákazníků.

Od počátku existence, kdy se společnost ZVG soustředila především na vývoj, výrobu a prodej výrobků z celulózy, 
se sortiment rozšířil o řadu dalších produktových skupin z různých oblastí použití.

Na následujících stránkách získáte základní přehled nabízeného zboží. Pro více informací, variant produktů, či 
v případě jakéhokoliv dotazu, neváhejte využít našich kontaktních údajů:

Tel.: +420 515 221 508
Fax: +420 515 221 709
E-mail: info@zvg.cz
  
  Váš tým ZVG

Vážení obchodní partneři,



Jednorázové skládané ručníky. S vysokým stupněm bělosti, natur a zelené, 
1, 2 a 3vrstvá kvalita. Vyberte si ručníky skládané "Z-Z", "C" nebo interfold.

Papírové ručníky v roli. Podle požadavku 1, 2 nebo 3vrstvé, v bílé, natur 
nebo zelené barvě.

Úsporné velké a malé role toaletního papíru. Vhodné pro všechny běžně používané zásobníky.

Tekutá krémová mýdla, ochrana rukou, pasty k umývání rukou, rovněž i ošetřovací 
a čisticí prostředky. Čisté řešení pro účinné čištění a hygienu.

1 až 4vrstvé utěrky v rolích – ideální řešení pro čištění, mytí a leštění. Váš pomocník při práci 
na každém pracovišti. K dodání s nástěnnými držáky nebo stojany.

Lékařské role 1, 2 a 3vrstvé ve všech šířkách a další výrobky pro čistotu 
ve zdravotnických zařízeních.

Zásobníky, ostatní. Zásobníky pro všechny shora uvedené výrobky.
Různé rozměry a provedení, decentní barevné provedení a design.

Savá netkaná textilie v rolích i nastříhané formě. Vysoká sorpční schopnost, 
lze použít opakovaně.
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Program ochranných oděvů vlastní výroby. Pracovní kombinézy, pláště, kalhoty, haleny, návleky a další 
výrobky z doplňkového programu k ochraně před znečiš�ujícími, agresivními a jedovatými látkami.

Jemné protiprachové filtrační polomasky k ochraně před pevnými 
a kapalnými částicemi nejedovatých, středně jedovatých a jedovatých látek.

Čisticí rohože v různých barevných odstínech a provedeních. Standardní rohože 
nebo rohože s individuálním návrhem.
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Náskok díky bezpečnosti

Jednorázový ochranný oděv – odolný vůči postřiku a proniknutí částic. 
Na základě úspěšné zkoušky k ochraně proti virům podle normy 
EU 14126 je tato pracovní kombinéza vhodná při zacházení s chemikáliemi 
ohrožujícími zdraví v laboratoři a při dekontaminačních pracích. Je odolná 
vůči oděru a nepouští vlákna.

30 kartonů30512
30513
30514
30515
30516

Cena Kč/ksBalení/paletaVýr. č. Velikost

2 (M)
3 (L)
4 (XL)
5 (XXL)
6 (XXXL)

Cena Kč/ksBalení/paletaVelikost

Pracovní kombinéza, bílá
Typ 5: protichemický ochranný oděv odolný vůči pronikání pevných částic
Typ 6: protichemický ochranný oděv omezeně odolný vůči postřiku kap.
S překrytím zipu. V pase, rukávech a nohavicích do gumy, kapuce 
s elastickým páskem.
Balení = 25 ks (1 × 25)

Jednorázový ochranný oděv z 3vrstvého materiálu SMS1) k ochraně 
před zdraví ohrožujícím jemným prachem. Prodyšný, antistatický, 
odolný vůči oděru a nepouštějící vlákna.

30 kartonů30753
30754
30755

3 (L)
4 (XL)
5 (XXL)

Cena Kč/ksBalení/paletaVýr. č. Velikost

Pracovní kombinéza, bílá
Typ 5: protichemický ochranný oděv odolný vůči pronikání pevných částic
Typ 6: protichemický ochranný oděv omezeně odolný vůči postřiku kap.
S překrytím zdvojeného zipu, na zádech, rukávech a nohavicích do gumy, 
kapuce s elastickým páskem. 
Balení = 25 ks (1 × 25)

Jednorázový ochranný oděv k ochraně před jemným prachem 
a postřikem kapalných chemikálií. Prodyšný, pevný, odolný vůči 
oděru, nepouštějící vlákna, antistatický.

30 kartonů30442
30443
30444
30445
30446

2 (M)
3 (L)
4 (XL)
5 (XXL)
6 (XXXL)

Velikosti: Koncová číslice 1 = S (44/46), 2 = M (48/50), 3 = L (52/54), 4 = XL (56/58), 5 = XXL (60/62)   1)SMS = spunbond-meltblown-spunbond

Výr. č.

Pracovní kombinéza, bílá
Typ 4: protichemický ochranný oděv odolný vůči postřiku kap. částic
Typ 5: protichemický ochranný oděv odolný vůči pronikání pevných částic
Typ 6: protichemický ochranný oděv omezeně odolný vůči postřiku kap. částic
S oranžově přelepenými švy, s překrytím zdvojeného zipu. Kapuce, rukávy 
a nohavice do gumy, antistatický. 
Balení = 25 ks (1 × 25)

Pracovní kombinéza, modro-bílá
Typ 5: protichemický ochranný oděv odolný vůči pronikání pevných částic
Typ 6: protichemický ochranný oděv omezeně odolný vůči postřiku kap.
S překrytím zdvojeného zipu. V pase a nohavicích do gumy, kapuce 
s elastickým páskem, pletené manžety na rukávech.
Balení = 25 ks (1 × 25)

Jednorázový ochranný oděv k ochraně před jemným prachem 
a postřikem kapalných chemikálií. S vloženým zadním dílem SMS1). 
Prodyšný, pevný, odolný vůči oděru, nepouštějící vlákna, antistatický.

30 kartonů

Cena Kč/ksBalení/paletaVýr. č. Velikost

30652-L 
30652-XL
30652-XXL
30652-XXXL

3 (L)
4 (XL)
5 (XXL)
6 (XXXL)

další velikosti na vyžádání

další velikosti na vyžádání

tritex® pro Kategorie  III,      0624, Typ 5+6 

tritex® aircool Kategorie  III,       0624, Typ 5+6

secutex® pro 5/6  Kategorie  III,      0624, Typ 5+6

secutex SL® Kategorie  III,      0624, Typ 4+5+6

NOVÉ



Cena Kč/ksBalení/paletaVýr. č. Velikost

Pracovní kombinéza, SMS 65g/m2, světle šedá
Typ 5: protichemický ochranný oděv odolný vůči pronikání pevných částic
Typ 6: protichemický ochranný oděv omezeně odolný vůči postřiku kap.
S překrytím zdvojeného zipu, vnitřní švy zabraňují úniku vláken. 
V zádech a nohavicích do gumy, kapuce s elastickým páskem. 
Balení = 25 ks (1 × 25)

Jednorázový ochranný oděv o vyšší měrné hmotnosti 65g/2 odolný 
vůči pronikání částic z 3vrstvého materiálu SMS1) o vyšší měrné hmotnosti, 
k ochranně před zdraví ohrožujícím jemným prachem. Zvýšené bariérové 
vlastnosti, antistatický, prodyšný, odolný vůči oděru a nepouštějící vlákna.

32 kartonů2 (M)
3 (L)
4 (XL)
5 (XXL)
6 (XXXL)

Velikosti: Koncová číslice 1 = S (44/46), 2 = M (48/50), 3 = L (52/54), 4 = XL (56/58), 5 = XXL (60/62)   1)SMS = spunbond-meltblown-spunbond

paint-tex® plus Kategorie  III,      1023, Typ 5+6 

30762
30763
30764
30765
30766

Pracovní kombinéza, bílá
Prodyšný ochranný oděv proti hrubým nečistotám, 
s překrytím zipu. V pase, rukávech a nohavicích do 
gumy, kapuce s elastickým páskem. 
Balení = 50 ks (50 × 1)

monotex®

Jednorázový ochranný oděv ze 100% polypropylenu 
K ochraně před hrubými, neagresivními a nejedovatými 
částicemi nečistot, popř. prachu. Ideální pro špinavé 
a čisticí práce každého druhu nebo jako pracovní kombinéza 
pro návštěvníky. Nepoužívat v nebezpečných oblastech!
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Cena Kč/ksBalení/paletaVýr. č. Velikost

30 kartonů30733-00
30734-00
30735-00

3 (L)
4 (XL)
5 (XXL)

Cena Kč/ksBalení/paletaVelikost

Pracovní kombinéza, bílá
Typ 5: protichemický ochranný oděv odolný vůči pronikání pevných částic
Typ 6: protichemický ochranný oděv omezeně odolný vůči postřiku kap.
S překrytím zipu. V pase a nohavicích do gumy, kapuce s elastickým pás-
kem, pletené manžety v rukávech. 
Balení = 25 ks (1 × 25)

Jednorázový ochranný oděv z 3vrstvého materiálu SMS1) k ochraně 
před zdraví ohrožujícím jemným prachem. V úpravě s retardantem 
hoření, prodyšný, antistatický, odolný vůči oděru a nepouštějící vlákna.

3651-L
3651-XL
3651-XXL

3 (L)
4 (XL)
5 (XXL)

Výr. č.

další velikosti na vyžádání

další velikosti na vyžádání

Kategorie I,      

tritex® FR Kategorie  III,       0624, Typ 5+6 

30 kartonů



Zástěra
Vysoké provedení, s páskem, jednotná velikost. 
Balení = 500 ks

Rukávníky
Se 2 rukávy do gumy, cena za jeden pár, délka cca. 38 cm. 
Balení = 800 párů (4 × 200), 

Návleky na boty
Vysoké provedení, do gumy, jednotná velikost, cena za jeden pár.
Balení = 500 párů (4 × 125)

Návleky na boty
Vysoké provedení, šněrovací, jednotná velikost, cena za jeden pár. 
Balení = 500 párů (4 ×125)

Návleky na boty
Nízké provedení, jednotná velikost, cena za jeden pár. 
Balení = 960 párů (8 × 120)

Kapuce
Do gumy a s límcem překrývajícím ramena, jednotná velikost. 
Balení = 800 ks

Program doplňků v kvalitě secutex® pro

Pláš�
Provedení na druky, s límcem a 2 kapsami, 
rukávy do gumy, bílý.
Balení = 160 ks (4 × 40)

Halena pro lakýrníky a malíře, bílá
Zip, kolem krku a rukávy do gumy, kapuce. 
Balení = 100 ks (2 × 50)

Kalhoty, bílé
Nohavice do gumy.
Balení = 200 ks (4 × 50)

Návleky na boty
Nízké, s podešví, jednotná velikost, vel. podešve 38/14 cm, 
cena za jeden pár, 
Balení = 500 párů (4 × 125)

Návleky na pneumatiky
Do gumy, pro osobní automobily, Ø 62 cm.
Balení = 100 ks

Návleky na roboty, stříkací pistole a hadice
Na vyžádání, individuální zhotovení dle předlohy.

individuální
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Cena Kč/ksBalení/paletaVýr. č. Velikost

12 kartonů30263-00
30264-00
30265-00

3 (L)
4 (XL)
5 (XXL)

12 kartonů30223-00
30224-00
30225-00

3 (L)
4 (XL)
5 (XXL)

12 kartonů30203-00
30204-00
30205-00

3 (L)
4 (XL)
5 (XXL)

24 kartonů30240-00

24 kartonů30245-00

12 kartonů30241-00

12 kartonů30250-00

24 kartonů30251-00

24 kartonů30252-00

12 kartonů30254-00

24 kartonů30401-00

Velikosti: Koncová číslice 1 = S (44/46), 2 = M (48/50), 3 = L (52/54), 4 = XL (56/58), 5 = XXL (60/62)

1023

1023

1023
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Cena Kč/ksBalení/paletaVýr. č. Velikost

Kalhoty
Nohavice do gumy, světle šedé.
Balení = 100 ks (4 × 25)

16 kartonů

Pracovní pláš�
Provedení na druky, s límcem a 2 kapsami, rukávy do gumy, bílý. 
Balení = 100 ks (4 × 25)

12 kartonů

Vinylové rukavice, nepudrované, natur, 
lehce pudrované na vyžádání, AQL2) –1,5; 5 g/ks. 
Balení = 1000 ks (10 × 100)

70 kartonů

Latexové rukavice, nepudrované, natur, 
lehce pudrované na vyžádání, AQL2) –1,5; 5,5 g/ks.
Balení = 1000 ks (10 × 100)

70 kartonů

Nitrilové rukavice, nepudrované, modré,
cca 10 mi, AQL2) –1,5; 4 g/ks.
Balení = 1000 ks (10 × 100)

70 kartonů

Program doplňků v kvalitě paint-tex® plus

16 kartonů30783-00
30784-00
30785-00

3 (L)
4 (XL)
5 (XXL)

Halena pro malíře
Zip, kolem krku a na rukávech do gumy, kapuce, 
světle šedá.
Balení = 100 ks (4 × 25)

30793-00
30794-00
30795-00

3 (L)
4 (XL)
5 (XXL)

30773-00
30774-00
30775-00

3 (L)
4 (XL)
5 (XXL)

80558-00
80558-01
80558-02
80558-03

S
M
L
XL

vel. 8
vel. 9
vel. 10

80559-01
80559-02
80559-03

M
L
XL

80581-01
80581-02
80581-03

M
L
XL

Ceny Kč/
balení

Balení/paletaVýr. č.
Doplňky z programu zetDress®

Návleky na boty, PE, nízké provedení, modré, cena za jeden kus.
jednotná velikost (15 x 42). Balení = 2000 ks (20 x 100)

16 kartonů30350-00

Pracovní plášť, jednovrstvý PP, s límcem, plast. druky, bílý.
Balení = 50 ks (jednotlivě)

30 kartonů30813-00 (XL)
30814-00 (XXL)

Čepice z netkané textilie, CLIP bílá, PP, Ø 52 cm.
Balení = 1000 ks (10 × 100)

42 kartonů30416-00

Čepice z netkané textilie, CLIP modrá, PP, Ø 52 cm.
Balení = 1000 ks (10 × 100)

Čepice z netkané textilie, CLIP červená, PP, Ø 52 cm.
Balení = 1000 ks (10 × 100)

Čepice z netkané textilie, CLIP zelená, PP, Ø 52 cm.
Balení = 1000 ks (10 × 100)

42 kartonů30416-01

42 kartonů30416-02

42 kartonů30416-03

Montážní rukavice, nylonové strečové rukavice 
s nitrilovou máčenou vrstvou, s protiskluzovými terčíky, 
bezešvé, šedo-černé.
Balení = 120 párů (10 x 12)

70 kartonů80605-08
80605-09
80605-10

Velikosti: Koncová číslice 1 = S (44/46), 2 = M (48/50), 3 = L (52/54), 4 = XL (56/58), 5 = XXL (60/62)                               1) SMS = spunbond-meltblown-spunbond

1023

1023

Jednorázový ochranný oděv z 3vrstvého materiálu SMS1) k ochraně před zdraví ohrožujícím 
jemným prachem. Prodyšný, antistatický, odolný vůči oděru a nepouštějící vlákna.

2) AQL (Acceptable Quality Limit) = procentuální četnost výskytu poškozených rukavic během výrobního procesu



Standard plus program

testovaný podle normy EN 149:2001, 0086

Obličejové fi ltrační polomasky proti jemnému prachu, jednotlivě 
hygienicky balené, úsporně složené, v praktickém boxu

32 kartonů30930-01Respirátor proti jemnému prachu FFP1 NR D 
Ochrana před hrubými, zdraví ohrožujícími částicemi, s výdechovým ventilkem.
Balení = 240 ks (12 krabic à 20 ks)

32 kartonů30936-01Respirátor proti jemnému prachu FFP2 NR D 
Ochrana před mírně jedovatými částicemi.
Balení = 240 ks (12 krabic à 20 ks)

32 kartonů30931-01Respirátor proti jemnému prachu FFP2 NR D 
Ochrana před mírně jedovatými částicemi, s vydechovacím ventilkem.
Balení = 240 ks (12 krabic à 20 ks)

32 kartonů30932-01Respirátor proti jemnému prachu FFP3 NR D 
Ochrana před jedovatými látkami, s vydechovacím ventilkem.
Balení = 240 ks (12 krabic à 20 ks)

Respirátor proti jemnému prachu FFP2 NR D 
Ochrana před mírně jedovatými částicemi, s vydechovacím ventilkem.
Balení = 120 ks (12 krabic à 10 ks)

Respirátor proti jemnému prachu FFP3 NR D 
Ochrana před jedovatými látkami, s vydechovacím ventilkem.
Balení = 60 ks (12 krabic à 5 ks)

40 kartonů30972-01

Respirátor proti jemnému prachu FFP1 NR D 
Ochrana před hrubými, zdraví ohrožujícími částicemi. 
Balení = 240 ks (12 krabic à 20 ks)

40 kartonů30971-01
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Bezpečná ochrana dýchacích cest

Standard program 

testovaný dle normy EN 149:2001, 0086
Obličejové fi ltrační polomasky proti jemnému prachu 
v praktickém boxu

Cena Kč/ksBalení/paletaVýr. č.

40 kartonů30973-01

45 kartonů

30945-01 45 kartonů

30943-01

Cena Kč/ksBalení/paletaVýr. č.

Ceny Kč/
balení

Balení/paletaVýr. č.

45 kartonů

30941-01

Respirátor proti jemnému prachu FFP2 NR, 
Combi FF P2, s fi ltrem s aktivním uhlíkem a vydechovacím ventilkem, proti org. zápachu.
Balení = 150 ks (10 krabic à 15 ks)

Respirátor proti jemnému prachu FFP2 R D s vydechovacím ventilkem.
Balení = 150 ks (10 krabic à 15 ks)

Obličejové fi ltrační polomasky proti jemnému prachu, 
skládatelné, jednotlivě hygienicky balené, v praktickém boxu

Komfort program 

testovaný dle normy EN 149:2001, 0194

Respirátor proti jemnému prachu FFP2 R D 0086
Balení = 200 ks (10 krabic à 20 ks)

Respirátor proti jemnému prachu FFP3 R D 
S vydechovacím ventilkem.
Balení = 150 ks (10 krabic à 15 ks)

30953-01

45 kartonů

D = Výrobek byl byl úspěšně podroben testu Dolomite.
R = Výrobek opakovaně použitelný
NR = Výrobek jednorázový



Průmyslové utěrky

Multiclean® plus extra

Utěrky v roli, bílé 
Ražba bod po bodu, návin: cca. 1000 útržků à 38 cm. 
Šíře: cca. 26 cm.
Balení = 1 role

42 rolí
(42 × 1)

11474-00

Bílé utěrky v rolích, ražba bod po bodu, extrémně 
odolné vůči trhání a pevné za mokra, velmi savé. 
Ideální pro provozy zpracovávající potraviny.

Multiclean® plus

Utěrky v rolích, modré
Ražba bod po bodu, návin: cca. 500 útržků à 36 cm, 
šíře: cca. 22 cm, cena za jednu roli. 
Balení = 2 role

108 rolí
(54 × 2)

11224-00

Utěrky v rolích, modré
Ražba bod po bodu, návin: cca. 500 útržků à 36 cm, 
šíře: cca. 38 cm, cena za jednu roli. 
Balení = 2 role

Utěrky v roli, bílé 
Ražba bod po bodu, návin: cca 1000 útržků à 30 cm, 
Šíře: cca. 24 cm, cena za jednu roli.
Balení = 2 role

60 rolí
(30 × 2)

108 rolí
(54 × 2)

11238-00

11427-00

Utěrky v rolích, modré 
Ražba bod po bodu, návin: cca. 500 útržků à 36 cm, 
šíře: cca. 22 cm, cena za jednu roli. 
Balení = 2 role

108 rolí
(54 × 2)

11324-00

Utěrky v rolích, modré
Ražba bod po bodu, návin: cca. 500 útržků à 36 cm, 
šíře: cca. 38 cm, cena za jednu roli. 
Balení = 2 role

60 rolí
(30 × 2)

11338-14

Modré utěrky v rolích, ražba bod po bodu.  
Vysoce objemové utěrky jsou díky novému 
výrobnímu postupu ještě pevnější a mají větší 
absorpční schopnost.

Multiclean®

Utěrky v rolích, modré
Ražba bod po bodu, návin: cca. 1000 útržků à 35 cm, 
šíře: cca. 22 cm, cena za jednu roli.
Balení = 2 role

108 rolí
(54 × 2)

11424-12*

30 rolí
(30 × 1)

40 rolí
(40 × 1)

11452-14
11452-12*

Utěrky v rolích, modré 
Ražba bod po bodu, návin: cca. 1000 útržků à 35 cm, 
šíře: cca. 38 cm, cena za jednu roli. 
Balení = 2 role

40 rolí
(20 × 2)

11436-14
11436-12*

Utěrky v rolích, modré
Ražba bod po bodu, návin: cca. 1000 útržků à 35 cm, 
šíře: cca. 38 cm.
Balení = 1 role

Modré utěrky v rolích, vysoce kvalitní utěrky pro 
průmysl a řemeslo. Díky své odolnosti a vysoké 
pevnosti za mokra jsou optimální pro čištění 
lehkých i hrubých nečistot.

2vrstvá

2vrstvá

3vrstvá

2vrstvá

2vrstvá

2vrstvá

3vrstvá

3vrstvá

3vrstvá

Cena Kč/roleBalení/paletaVýr. č.

Cena Kč/roleBalení/paletaVýr. č.

Cena Kč/roleBalení/paletaVýr. č.
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* Varianta v recyklované kvalitě.

NOVÉ



Ceny Kč/
karton nebo 
role

Balení/paletaVýr. č.

48 rolí
(24 × 2)

72 rolí
(72 × 1)

11801-01

11142-60

36 kartonů10801-01

Multitex® Premium, Unitex®

Lešticí utěrky nejvyšší kvality Multitex® Premium, Unitex® pro nejnáročnější použití. Extra 
jemné, vysoce savé a odolné při opakovaném použití. Nepouští vlákna, jsou optimální 
např. v potravinářském nebo lakýrnickém průmyslu. 55 % celulóza / 45 % PES.

180 kartonů10148-01

100 rolí
(50 × 2)

11199-01Multitex® Premium  lešticí utěrky v roli, cca. 68g/m2, tyrkysové.
Cca. 28 × 38 cm, cca. 400 útržků/role. 
Balení = 1 role

Unitex® lešticí utěrky skládané, cca. 68g/m2, tyrkysové.
Cca. 30 × 38 cm, cca. 200 utěrek (4 × 50)/karton

Multisoft®

Extra měkké, bílé a savé utěrky a utěrky v rolích
Vysoce kvalitní speciální utěrky k úpravě citlivých povrchů, 
ideální k čištění, ošetřování a leštění.

Multisoft® Air 
Robustní, bílé, extra měkké utěrky s ražbou. Vynikají 
velmi vysokou savostí (100% celulóza).

32 kartonů10104-00Utěrka z celulózy, bílá, materiál typu Airlaid, s ražbou, 80g/m2. 
Cca. 500 utěrek à cca. 32 × 34 cm, skládané (20 × 25)

48 rolí
(48 × 1)

11781-01Utěrka z celulózy v roli, bílá, materiál typu Airlaid, s ražbou, 80g/m2. 
Cca. 500 útržků à 40 cm, šíře: cca. 25 cm. Balení = 1 role

48 rolí
(48 × 1)

11782-00Utěrka z celulózy v roli, bílá, materiál typu Airlaid, s ražbou, 60g/m2. 
Cca. 500 útržků à 40 cm, šíře: cca. 30 cm. Balení = 1 role

10

Ceny Kč/
karton nebo 
role

Balení/paletaVýr. č.

Ceny Kč/
karton nebo 
role

Balení/paletaVýr. č.

Ceny Kč/
karton nebo 
role

Balení/paletaVýr. č.

70 rolí
(35 × 2)

11760-00Lešticí utěrka v roli Multisoft® „Trikot“, bílá. 
Extrémně měkká a robustní, cca. 65 g/m2, 
cca. 420 útržků à 38 cm, šíře: cca. 38 cm. Balení = 2 role

60 kartonů11764-00Lešticí utěrka v roli Multisoft® „Trikot“, bílá. 
V praktickém zásobníku se středovým odběrem, cca. 40 g/m2, 
cca. 375 útržků à 40 cm, šíře: cca. 38 cm. Balení = 1 karton

Multitex® z 47
Lešticí viskózové utěrky, s velmi dobrým poměrem mezi kva-
litou a cenou, odolné vůči protržení a čisticím prostředkům. 
Vícenásobné mnohostranné použití. 65% viskóza, 35% PES.

32 kartonů10147-00

77 rolí
(77 × 1)

11147-00Multitex® z 47 lešticí utěrky v roli, velmi savé, cca. 65 g/m2, bílé.
Cca. 475 útržků à 40 cm, šíře 30 cm. Balení = 1 role

Multitex® z 47 lešticí utěrky, velmi savé, cca. 65 g/m2, bílé.
Cca. 38 × 34 cm, cca. 400 utěrek (10 × 40)/karton

Ceny Kč/
karton nebo 
role

Balení/paletaVýr. č.

NOVÉ

Multitex® soft, v roli, jemná děrovaná struktura, bílé.
Cca. 475 útržků à 38 cm, šíře: cca. 30 cm. Balení = 2 role

Multitex® ultra z 60, v roli, jemná děrovaná struktura, bílé.
70 % polypropylen, 30 % celulóza, cca 60 g/m2.
Cca. 500 útržků à 38 cm, šíře: cca. 30 cm. Balení = 1 role

Multitex® soft, skládané, jemná děrovaná struktura, bílé.
Cca. 400 utěrek à cca. 38 × 34 cm, skládané (10 × 40).

Multitex® soft
Viskózové utěrky z netkané textilie Multitex® soft s vysokou pevností.
Díky děrované struktuře ideálně absorbuje nečistoty. 70% viskóza, 30% PES, cca. 65 g/m2.

NOVÉ



48 rolí
(24 × 2)

11149-00Role Multitex®, 70% viskóza / 30% PES, cca. 65 g/m2, bílá
Cca. 475 útržků, à 38 cm, šíře: cca. 30 cm. Balení = 2 role

42 kartonů10149-00Utěrky Multitex®, 70% viskóza / 30% PES, cca. 65 g/m2, bílé
Cca. 400 utěrek, à cca. 38 × 34 cm, skládané (10 × 40)

42 kartonů10149-01Utěrky Multitex®, 70% viskóza / 30% PES, cca. 65 g/m2, modré.
Cca. 400 utěrek, à cca. 38 × 34 cm, skládané (10 × 40)

Multitex®

Multitex® strong

Viskózová utěrka z netkané textilie. Díky enormní pevnosti vhodná 
na mokré i suché čištění. Odolná vůči roztržení, textilní charakter.

■ vysoká nasákavost
■ nepouští vlákna
■ velmi měkká

■ odolná vůči rozpouštědlům
■ extrémně odolná vůči roztržení
■ opětovně použitelná

■ ždímatelná
■ vhodná pro automobilový 
   i pro potravinářský průmysl

60 kartonů11144-00Role Multitex®, 70% viskóza / 30% PES, cca. 65 g/m2, bílá. 
V praktickém zásobníku se středovým odběrem, cca. 300 útržků à 40 cm, 
šíře: cca. 38 cm. Balení = 1 role

48 rolí
(24 × 2)

11149-01Role Multitex®, 70% viskóza / 30% PES, cca. 65 g/m2, modrá. 
Cca. 475 útržků, à 38 cm, šíře: cca. 30 cm. Balení = 2 role

42 kartonů10155-00Utěrky Multitex® strong, 50% cel., 25% vis., 25% PES, bílé.
Cca. 80 g/m2, cca. 400 utěrek à cca. 30 × 42 cm, 
skládané (8 × 50)

48 rolí
(48 × 1)

11155-00Role Multitex® strong, 50% cel., 25% vis., 25% PES, bílá.
Cca. 80 g/m2, bílá, cca. 500 útržků à 40 cm, 
šířka: cca. 30 cm. Balení = 1 role
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32 kartonů10171-00Savé utěrky Polytex®, cca. 75 g/m2, modré.
Cca. 420 utěrek à cca. 40 × 42 cm, skládané (12 × 35)

32 kartonů10160-00Savé utěrky Polytex® light, cca. 60 g/m2, bílé.
Cca. 420 utěrek à cca. 40 × 42 cm, skládané (12 × 35)

60 rolí
(60 × 1)

11160-00Savé utěrky v rolích Polytex® light, cca. 60 g/m2, bílá.
Cca. 500 útržků à 38 cm, šíře: cca. 32 cm. Balení = 1 role

Polytex® 

Savá utěrka k utírání za mokra ze 100% polypropylenu

54 rolí
(54 × 1)

11165-00Savé utěrky v rolích Polytex®, cca. 75 g/m2, modrá.
Cca. 500 útržků à 38 cm, šíře: cca. 32 cm. Balení = 1 role

Ceny Kč/
karton nebo 
role

Balení/paletaVýr. č.

Ceny Kč/
karton nebo 
role

Balení/paletaVýr. č.

54 rolí
(54 × 1)

144 rolí
(6 × 24)

11159-00

11156-00

Savé utěrky v rolích Polytex® 40, cca. 40 g/m2, modrá.
Cca. 1 000 útržků à 38 cm, šíře: cca. 32 cm. Balení = 1 role

Savé utěrky v rolích Polytex® 40, cca. 40 g/m2, modrá.
Cca. 360 útržků à 30 cm, šíře: cca. 32 cm. Balení = 6 rolí

Utěrky Multitex® MOBIL Box, 70% viskóza / 30% PES, cca. 65 g/m2, bílé. 
Cca. 200 ks/box, à cca. 38 x 42 cm, balení = 1 kart. (4 boxy), cena za 1 box 

16 kartonů10149-00MO

■ saje oleje a rozpouštědla
■ odolná při utírání
■ odolná vůči rozpouštědlům

■ opětovně použitelná
■ vhodná pro automobilový
   i potravinářský průmysl

NOVÉ



Utěrky z mikrovlákna

12

10291-01

10292-01

10293-01

10294-01

10297-01

10297-03

Utěrka z mikrovlákna Praktitex® Pro s okrajovým zesílením 
40 x 40 cm, 80% PES/20% PA, cca 300 g/m2, modrá. Balení =10 ks

Utěrka z mikrovlákna Praktitex® Pro s okrajovým zesílením 
40 x 40 cm, 80% PES/20% PA, cca 300 g/m2, žlutá. Balení =10 ks

Utěrka z mikrovlákna Praktitex® Pro s okrajovým zesílením 
40 x 40 cm, 80% PES/20% PA, cca 300 g/m2, zelená. Balení =10 ks

Utěrka z mikrovlákna Praktitex® Pro s okrajovým zesílením 
40 x 40 cm, 80% PES/20% PA, cca 300 g/m2, růžová. Balení =10 ks

Utěrka z mikrovlákna Praktitex® Perfect s okrajovým zesílením 
Nopová struktura, 40 x 40 cm, 80% PES/20% PA, cca 310 g/m2, 
modrá. Balení =10 ks

Utěrka z mikrovlákna Praktitex® Perfect s okrajovým zesílením 
Nopová struktura, 40 x 40 cm, 80% PES/20% PA, cca 310 g/m2, 
zelená. Balení =10 ks

30 

30

30

30

30

30

Cena Kč/
baleníBalení/paletaVýr. č.

Multitex® Safe & Clean
Modulární řešení pro dezinfekční a čistící činnosti, 
např. ve zdravotnictví nebo pečovatelských službách.

Cena Kč/ksBalení/paletaVýr. č.

288 rolí
(36 × 8)

Utěrka v roli Multitex® DR vhodná pro kyblík Wiper Bowl® Safe & Clean 
Viskózová tkanina k dezinfekci a čištění, jemná, odolná vůči roztržení, 
savá, nepouštějící vlákna. Role jednotlivě balená, 60 útržků, 
50g/m2, 100% PET, cca. 30 × 32 cm. Balení = 8 rolí

11830-02
kyblík 
60995-00

NOVÉ

zetPutz®

72 rolí
(36 x 2)

11429-00Utěrka Maxi premium 2 
Savá a pevná za mokra, cca. 1000 útržků à cca. 35cm, 
šíře cca 29 cm, cena za jednu roli. Balení = 2 role

72 rolí
(36 x 2)

11129-00Utěrka Jumbo premium 2000 
Savá a pevná za mokra, cca. 2000 útržků à cca. 35cm, 
šíře cca 29 cm, cena za jednu roli. Balení = 2 role

Prémiové utěrky Maxi 
Savé utěrky nepouštějící vlákna, jsou vyrobeny 
ze 100% celulózy.

Mikrovlákenné utěrky ZVG jsou vyrobeny z extrémně jemných 
vláken, která pronikají hluboko do podkladu stírané plochy. 
Ideální řešení nejen v průmyslové výrobě pro mokré i suché čištění.

1vrstvá

2vrstvá

Ceny Kč/
karton nebo 
role

Balení/paletaVýr. č.

216 rolí
(36 × 6)

Utěrka v roli Multitex® DR vhodná pro kyblík Wiper Bowl Safe & Clean 
Viskózová tkanina k dezinfekci a čištění, jemná, odolná vůči roztržení, 
savá, nepouštějící vlákna, Role jednotlivě balená, 90 útržků, 
60g/m2, 100% PET, cca 30 × 32 cm. Balení = 6 rolí

11840-00
kyblík 
60997-00

1ksKyblík Wiper Bowl® Safe & Clean 
Praktický a uzavíratelný kyblík pro utěrky Multitex® DR, plnitelný 
dezinfekčním nebo čisticím roztokem, plast. Balení = 1ks

60995-00
60997-00

10122-00 30Podlahový hadr Waffl e 3050 pevný a odolný, vysoká absorpce, netřepí se, šedý 
50 x 70cm. Balení =10 ks

Podlahové hadry



Ceny Kč/
karton nebo 
role

Ceny Kč/
karton nebo 
role

Balení/paleta

Balení/paleta

Výr. č.

Výr. č.

30 kartonů80013-00

48 rolí
(48 × 1)

Univerzální savá utěrka, žlutá, současně saje vodu a olej, 
cca 300g/m2, cca. 40 × 40 cm. 
Balení = 100 utěrek, (10 × 10)

11811-00

Je jedno, zda se jedná o emulze vrtacího oleje, chladicí vodu nebo 
kontaminované kapaliny – zetSorb® universal absorbuje všechno. 
Současně váže i olejové a H2O substance. 100% polypropylen.

Krycí textilie, tmavá, šíře: 1m, návin cca 25 m

Univerzální sorpční materiály

Speciální absorpční tkanina s jednostranným povrstvením PE folií, odolná vůči roztržení. 
Vhodná pro ochranu povrchů při univerzálních renovacích a údržbě. 

Řešení pro bezprašnou absorpci těžkých a lehkých olejů, 
paliv i ostatních chemikálií a velkého počtu ve vodě neroz-
pustných substancí. 100% polypropylen.

Krycí sorpční textilie

30 kartonů
(30 × 1)

80006-00Savá utěrka na olej v roli
Extra savá, 300 g/m2, modrá, návin: cca. 46 m,
perforovaná, zpevněná ultrazvukem, šíře: cca. 40 cm. 
Balení = 1 karton

Sorpční materiály na olej

30 kartonů80007-00Savá utěrka na olej
Extra savá, 300 g/m2, modrá cca. 40 × 40 cm. 
Balení = 100 utěrek (10 × 10)

30 kartonů
(30 × 1)

30 rolí
(30 × 1)

80005-00

80016-00

Univerzální savá utěrka v roli, žlutá, současně saje vodu a olej, 
cca 300g/m2, návin cca. 46 m, šíře cca. 40 cm. 
Balení = 1 karton

Univerzální savá utěrka v roli s perforací, SMS pojená ultrazvukem, 
šedá, současně saje vodu a olej, cca 360 g/m2, návin cca. 40 m, 
šíře cca. 40 cm. 
Balení = 1 role

13

Savé a bezpečné

Ekologický materiál z netkané textilie může zachytit až 15násobek vlastní váhy, je odolný vůči horku a plně plovoucí.

Ceny Kč/
karton nebo 
role

Balení/paletaVýr. č.

NOVÉ



Čisticí příslušenství/RohožeNOVÉ

14

Rohože pro čisticí zóny
Rohož pro čisticí zóny váže vlhkost a nečistoty, které jsou na 
botách vnášeny do budovy. Tak se i v silně frekventovaných 
oblastech snižují náklady na úklid a čištění a zvyšuje se 
životnost podlah.

Výr. č. Balení Cena Kč/m2

Tichý služebník v barvách Uniton*
Rohož pro čisticí zóny z materiálu Polyamid-Nylon s nitrilovou vrstvou na spodní straně 
v 30 barvách Uni. Výška rohože cca 13mm, 2,7 kg/m2, standardní šířky: 85, 115, 
150 cm včetně nášlapného okraje, délka až 400 cm.

76005-30 1 ks

Tichý služebník v barvách Black Plus*
Rohož pro čisticí zóny z materiálu Polyamid-Nylon s nitrilovou vrstvou na spodní straně 
v 10 barvách (např. černá-červená, černá-modrá, černá-šedá atd.). Výška rohože 
cca 11mm, 2,6 kg/m2, standardní šířky: 85, 115, 150 cm (některé barvy také až do 
200 cm) včetně nášlapného okraje, délka až 400 cm.

76001-09 1 ks

Tichý služebník XL v barvách Black Plus*
Rohož pro čisticí zóny se silnou nášlapnou vrstvou z materiálu Polyamid-Nylon s nitrilovou 
vrstvou na spodní straně v 7 barvách (např. černá-hnědá, černá-zelená atd.). Výška 
rohože cca 13,5mm, 2,7 kg/m2, standardní šířky: 85, 115, 150 cm včetně nášlapného 
okraje, délka až 400 cm.

76002-06 1 ks

*) Délky nad 400 cm a zvláštní šířky na vyžádání.

Vstupní a protiúnavové rohože
Tyto speciální rohože se používají přímo v mokrých oblastech 
v kuchyních, šatnách a v průmyslu. Jsou odolné vůči vlhku, 
žáru, chladu, opotřebení, snižují nebezpečí uklouznutí. Výr. č. Balení/paleta Cena Kč/m2

Protiskluzové rohože
černá, materiál 100% nitril, vhodná pro veškeré mokré oblasti. Velký žebrovitý vzor: 
85 × 75 cm, 85 × 150 cm, 85 × 300 cm. Velký šachovnicový vzor: 115 × 175 cm

76007-00 1 ks

Protiúnavové rohože
černá, materiál 100 % nitril, s elastickým povrchem ve tvaru bublin. 
Velikosti: 85 × 75 cm, 85 × 150 cm, 85 × 300 cm, 110 × 170 cm

76008-00 1 ks

Multi-Effekt rohož
Děrovaná struktura, černá, ze 100 % nitrilu, s účinnou anti-mikrobiologickou látkou. 
Velikost: 85 × 150 cm

76009-00 1 ks

Rohož s logem
Individuálně vytvořená rohož pro čisticí zóny ve vstupních 
oblastech výrazně přitahuje pozornost a současně efektivně 
zachycuje nečistoty. Na základě nejmodernějších výrobních 
technologií nejsou pro jejich design stanovena téměř žádná 
omezení. Minimální odběr: 1 m2.

Výr. č. Balení Cena Kč/m2

Rohož pro čisticí zóny
S individuálním designem, s vlákny z materiálu Polyamid-Nylon, v barevných kombinacích 
volně volitelných z 20 až 44 barev, spodní strana s nitrilovou vrstvou. Výška rohože 
cca 10mm, 2,6 kg/m2, standardní šířky: 60, 75, 85, 115, 150 a 200 cm včetně 
nášlapného okraje, délka až 400 cm, speciální formáty na vyžádání.

76006-00 1 ks



Skládání „interfold“

32 kartonů15422-27Skládané ručníky, tissue papír, recykl. papír, bílé, cca. 25 × 23 cm, 
skládané (20 × 160). Balení = cca 3200 ks 

32 kartonů15423-27Skládané ručníky, tissue papír, 100% celulóza, cca. 25 × 23 cm, 
skládané (20 × 150). Balení = cca. 3000 ks

32 kartonů15536-01Skládané ručníky, tissue papír, 100% celulóza, bílé,
cca. 22 × 32 cm, s ražbou bod po bodu, skládané (20 × 125). 
Balení = cca. 2500 ks

32 kartonů

40 kartonů

15532-01

40160-00

Skládané ručníky, tissue papír, 100% celulóza, bílé,
cca. 22 × 32 cm, s ražbou bod po bodu, skládané (20 × 160). 
Balení = cca. 3200 ks

ZetGastro®, hygienické ubrousky bílé, cca. 33 × 33 cm, přeložené 1/4, 
100% celulóza, skládané (100 × 36).
Balení = cca. 3600 ks

2vrstvé

1vrstvé

3vrstvé

2vrstvé

2vrstvé

Balení/paleta

Balení/paleta

Výr. č.

Výr. č.

Ceny Kč/
balení

Ceny Kč/
balení

32 kartonů15408-08Skládané ručníky, natur, cca. 25 × 23 cm, 
skládané (20 × 250). Balení = cca. 5000 ks 

32 kartonů15423-00Skládané ručníky, tissue papír, 100% celulóza, bílé, cca. 25 × 23 cm, 
skládané (15 × 210). Balení = cca. 3150 ks

32 kartonů15422-00Skládané ručníky, tissue papír, natur se zelenou gravurou, cca. 25 × 23 cm, 
skládané (15 × 210). Balení = cca. 3150 ks

15

Hygienické ručníky a ubrousky

Jednorázové skládané ručníky

Gastronomické ubrousky

32 kartonů15400-08Skládané ručníky, zelené, cca. 25 × 23 cm, 
skládané (20 × 250). Balení = cca. 5000 ks

Skládání "Z-Z"

1vrstvé

2vrstvé

2vrstvé

Cena Kč/
kartonBalení/paletaVýr. č.

1vrstvé

NOVÉ

NOVÉ



16515-00Hygienické kapesníčky zetFlower

2vrstvé, bílé, savé a velmi jemné, pro citlivé 
použití, cca. 21 × 22 cm, 150 ks/krabička. 
Balení = 30 krabiček/karton

zetBox ®

28 kartonů2vrstvé

16500-00Hygienické kapesníčky
2vrstvé, bílé, savé a velmi jemné, pro citlivé 
použití, cca. 20 × 21 cm, 100 ks/krabička. 
Balení = 40 krabiček/karton

32 kartonů2vrstvé

Cena Kč/ksBalení/paletaVýr. č.

480 rolí
(12 × 40)

16650-00 Ručník „Tritone“, tissue papír, celulóza 
Cca. 220 útržků à 24 cm, návin: 53 m, 
šíře: 22 cm, Ø = 14,2 cm. Balení = 12 rolí

216 rolí
(36 × 6)

16433-00*Ručníky v roli, celulóza
S ražbou bod po bodu, návin: cca. 150 m, 
šíře: cca. 20 cm, Ø = 19,5 cm. Balení = 6 rolí

360 rolí
(36 × 10)

16450-00*Ručníky v roli, celulóza
S ražbou bod po bodu, návin: cca. 70 m, 
šíře: cca. 22 cm, Ø = 14,8 cm. Balení = 10 rolí

480 rolí
(12 × 40)

16654-00Ručník „Titano“, tissue papír, celulóza 
Cca. 275 útržků à 24 cm, návin: 72 m, 
šíře: 22 cm, Ø = 14,2 cm. Balení = 12 rolí

16

Hygienické ručníky

768 rolí
(24 × 32)

16520-04Kuchyňská role, celulóza
Cca 64 útržků, á 27cm, šíře: 25 cm, 
návin: 17 m. Balení = 32 rolí (16x2 ks)

216 rolí
(36 × 6)

16461-00
zásobník:
výr. 60979

Ručníky v roli, celulóza
Návin: cca. 320 m, šíře: cca. 22 cm, Ø = 20 cm.
Balení = 6 rolí

Jednorázové ručníky v roli

540 rolí
(45 × 12)

16460-00
zásobník:
výr. 60972

Ručníky v roli, celulóza
Návin: cca. 120 m, šíře: cca. 20 cm, Ø = 13 cm.
Balení = 12 rolí

600 rolí
(12 × 50)

16525-00
zásobník:
výr. 60972-02

Ručníky v roli „MINI“, celulóza
S ražbou bod po bodu, cca. 230 útržků à 36 cm, 
šíře: cca. 20,3 cm, Ø = 13 cm. Balení = 12 rolí

240 rolí
(40 × 6)

16469-00
zásobník:
výr. 60979 

Ručníky v roli, recyklovaná celulóza, natur
S perforací, cca. 840 útržků à 38 cm, 
šíře: cca. 20 cm, Ø = 20 cm. Balení = 6 rolí

216 rolí
(36 × 6)

16463-00
zásobník:
výr. 60979

Ručníky v roli, celulóza
S ražbou bod po bodu, cca. 450 útržků à 38 cm, 
šíře: cca. 22 cm, Ø = 20 cm. Balení = 6 rolí

216 rolí
(36 × 6)

16442-00*Ručníky v roli, bílé, celulóza
S ražbou bod po bodu, návin: cca. 140 m, 
šíře: cca. 21 cm, Ø = 19 cm. Balení = 6 rolí

320 rolí
(32 × 10)

16440-00*Ručníky v roli, zelené, celulóza
S ražbou bod po bodu, návin: cca. 75 m, 
šíře: cca. 23 cm, Ø = 13,5 cm. Balení = 10 rolí

Vhodné zásobníky na straně 25–28!
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1vrstvé

1vrstvé

2vrstvé

2vrstvé

1vrstvé

2vrstvé

2vrstvé

2vrstvé

3vrstvé

2vrstvé

3vrstvé

2vrstvé

Cena Kč/ksBalení/paletaVýr. č.

NOVÉ



504 rolí
(84 × 6)

19051-08
zásobník:
výr. 60977-02

Toaletní papír Jumbo, jednovrstvý papír, šedý 
Min. návin: 125 m, Ø role 19 cm, Ø dutinky 6,3 cm.
Balení = 6 rolí

1vrstvý

252 rolí
(42 × 6)

19055-08
zásobník:
výr. 60978-02

Toaletní papír Jumbo, jednovrstvý papír, šedý 
Min. návin: 280 m, Ø role 28 cm, Ø dutinky 6,3 cm.
Balení = 6 rolí

1vrstvý

420 rolí
(70 × 6)

19052-08
zásobník:
výr. 60978-02

Toaletní papír Jumbo, jednovrstvý papír, šedý
Min. návin: 190 m, Ø role 23 cm, Ø dutinky 6,3 cm.
Balení = 6 rolí

1vrstvý

32
kartonů

19100-02
zásobník:
výr. 60974-02

Toaletní papír z tissue papíru, Bulk Pack, skládaný, bílý 
S ražbou bod po bodu, cca. 9000 listů, délka: cca. 18 cm, 
šíře: cca.11 cm.
Balení = 36 balíků à 250 listů

1512 rolí
(21 × 72)

19009-04
zásobník:
výr. 60966 

Toaletní papír z tissue papíru, malé role, bílý 
250 útržků, 30 m. 
Balení = 72 rolí (9 × 8)

1600 rolí
(40 × 40)

19010-09
zásobník:
výr. 60966 

Toaletní papír z tissue papíru, malé role, bílý 
380 útržků, 42 m. 
Balení = 40 rolí (4 × 10)

1920 rolí
(30 × 64)

19005-04
zásobník:
výr. 60966 

Toaletní papír z tissue papíru, malé role, bílý 
250 útržků, 30 m.
Balení = 64 rolí (8 × 8)

Vhodné zásobníky k                   na stranách 25–26!

2vrstvý

2vrstvý

3vrstvý

2vrstvý

420 rolí
(70 × 6)

19052-88
zásobník:
výr. 60977-02

Toaletní papír Jumbo, tissue papír, bílý 
Návin: cca. 175 m, Ø role 23 cm, Ø dutinky 6,3 cm.
Balení = 6 rolí

480 rolí
(12 × 40)

432 rolí
(77 × 6)

19049-01
zásobník:
výr. 60977-02

19061-00

Toaletní papír Jumbo, tissue papír, celulóza, perforovaný, bílý 
Návin: cca. 170 m, Ø role 19 cm, Ø dutinky 6,3 cm. 
Balení = 12 rolí

Toaletní papír Jumbo, tissue papír, celulóza, perforovaný s vnitřním 
odvinem, bílý. Návin: cca 200 m, Ø 19 cm, š. role 13,5 cm, 
1050 útržků, Ø dutinky 6,1 cm. 
Balení = 6 rolí

Malé role toaletního papíru

Toaletní papír Jumbo Premium

Toaletní papír Jumbo Economy

252 rolí
(42 × 6)

19055-888
zásobník:
výr. 60978-02

Toaletní papír Jumbo, tissue papír, celulóza, bílý 
Návin: cca. 272 m, Ø role 28 cm, Ø dutinky 6,3 cm. 
Balení = 6 rolí

Hygienicky a úsporně
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2vrstvý

2vrstvý

2vrstvý

2vrstvý

Cena Kč/
role

Cena Kč/
role

Cena Kč/
role

Balení/paleta

Balení/paleta

Balení/paleta

Výr. č.

Výr. č.

Výr. č.

NOVÉ



50814-100
dávkovač:
výr. 60839-02

50835-005
dávkovač:
výr. 60835-00

Pěnové mýdlo
Pěnové mýdlo 10 l, velmi šetrné pro pokožku, 
lehce parfémované. Balení = 10 l kanystr

60 kanystrů

1152 patron
(96 × 12)

50814-004Pěnové mýdlo
Patrona pěnového mýdla 400 ml, velmi šetrné pro 
pokožku, lehce parfémované. Balení = 12 patron

1176 patron
(98 × 12)

96 
kanystrů

50200-050

Kanystr 10 l
Balení = 1 kanystr

Kanystr 5 l
Balení = 4 kanystry

60 
kanystrů

50271-100

60 
kanystrů

50200-100Kanystr 10 l
Balení = 1 kanystr

Kanystr 5 l
Balení = 4 kanystry

Tekuté mýdlo
HWL neutrální, bílé
Bez vůně.

96 
kanystrů

50271-050Tekuté mýdlo DES, bílé
Dezinfikující, pH neutrální,
bez vůně.

Cena Kč/ksBalení/paletaVýr. č.

480 patron
(80 × 6)

50250-010Patrona 1000 ml
Balení = 6 patron

96 
kanystrů

50250-050Kanystr 5 l
Balení = 4 kanystry

60
kanystrů

50250-100Kanystr 10 l
Balení = 1 kanystr

Prostředky pro úklid, čištění a ošetřování 

480 patron
(80 × 6)

50205-010Patrona 1000 ml
Balení = 6 patron

Tekutá a pěnová krémová mýdla, pH neutrální

96 
kanystrů

50205-050Kanystr 5 l
Balení = 4 kanystry

60 
kanystrů

50205-100Kanystr 10 l 
Balení = 1 kanystr

18

Tekuté mýdlo 
HWL Premium

Krémové mýdlo velmi šetrné 
k pokožce. Jemné díky 
přírodním ošetřujícím složkám.

Tekuté mýdlo 
HWL Rosé

Jemné a k pokožce šetrné 
krémové mýdlo s účinkem 
zpětného promaštění.

Čištění a dezinfekce

V patronách (pro všechny běžné modely) a v kanystrech. Všechna 
mýdla obsahují prostředky k ochraně pokožky, s účinkem zpětného 
promaštění, lze je biologicky odbourat a neobsahují alkalické složky.

Vhodné zásobníky k                  na straně 25–27!

96 
kanystrů

50274-050Kanystr 5 l
Balení = 4 kanystry

Tekuté mýdlo 
HWL Öko

Jemné mýdlo, šetrné k pokožce, 
pro časté použití. 60 

kanystrů
50274-100Kanystr 10 l

Balení = 1 kanystr

Cena Kč/ksBalení/paletaVýr. č.

Tekuté mýdlo HWL/DES
Prostředky k mytí rukou pro časté použití, vhodný do potravinářského 
průmyslu. Jemné, k pokožce šetrné krémové mýdlo, vyrobené na bázi  
rostlinných účinných látek se zpětným promaštěním. Dezinfekční, pH 
neutrální, bez vůně.

Pěnové mýdlo
Patrona pěnového mýdla 500 ml, šetrné pro pokožku 
a jemně parfémované. Balení = 12 patron



50112-001 3500 ks 
(25 × 140)

Kbelík 10 l
Balení = 1 kbelík

33
kbelíků

50211-100
dávkovač:
výr. 60204-00L

Plechovka 500 ml
Balení = 12 plechovek

Pasta k mytí rukou HWP Lavo

Bez písku, s ochranou pokožky, 
slabě kyselá, pro silná 
znečištění.

19

720 
plechovek

50211-005

Kbelík 10 l
Balení = 1 kbelík

Láhev 1 l
Balení = 12 lahví

144 konví
(48 × 6)

50228-030
nástěnný držák:
výr. 60088-00

480 lahví50214-010
pumpička:
výr. 60115-00
50214-100
dávkovač:
výr. 60204-00

144 konví
(48 × 6)

50210-045
pumpička:
výr. 60817-00

Čisticí účinek pronikající do hloubky pórů se současným ošetřením namáhané 
pokožky díky použití vysoce účinných komponent na ochranu pokožky. 
Neobsahuje písek.

Unikátní systém péče o ruce v pracovním prostředí. Máte možnost 
sestavit si ideální trio, které dá Vašemu nejdůležitějšímu pracovnímu 
nástroji – rukám – co možná nejlepší ochranu.

Čisticí krém na ruce HR Racing, pro silná znečištění olejem a mazivy. 
S účinkem zpětného promaštění, kbelík 10 l. Balení = 1 kbelík

33 
kbelíků

33 
kbelíků

50101-100
dávkovač:
výr. 60204-00

Vhodné zásobníky k                 na straně 29!

Gel k čištění rukou HRG Yellow 
Bezproblémově odstraní silné 
nečistoty, zbytky laku a barvy, 
olej i dehet.

Gel k čištění rukou HR Orange Premium 3L Mobil 
Bez rozpouštědel, velmi šetrný k pokožce, pH-neutrální, se silou 
pomerančů, neobsahuje silikon. Balení = 3 l včetně pumpičky.

Cena Kč/ksBalení/paletaVýr. č.

Průmyslové pasty, gely a krémy na ruce

zetClean® 3 stupňový systém péče o ruce – měkké láhve

Čisticí krém na ruce, průmyslový HW Creme, konev 4 l. Vysoký čisticí 
účinek, bez rozpouštědel, bez zásaditých složek, se substancemi 
šetrnými k pokožce a účinkem zpětného promaštění. Balení = 6 konví

50263-010
dávkovač:
výr. 60203-00

50102-020
dávkovač:
výr. 60203-00

50104-020
dávkovač:
výr. 60203-00

50264-010
dávkovač:
výr. 60203-00

Multisoft® Protect Flexi – ochrana pokožky před pracovním 
výkonem, láhev 1000 ml. Formou ochranného filmu chrání 
pokožku před znečištěním a podrážděním. Balení = 6 lahví

HR Racing extra – čištění pokožky bezprostředně 
po práci, láhev 2000 ml. Pro čištění pokožky při normálním 
až silném znečištění, pH neutrální, bez rozpouštědel.
Balení = 6 lahví

HR Racing speciál – čištění pokožky bezprostředně 
po práci, láhev 2000 ml. Pro čištění pokožky při silném 
až velmi silném znečištění, pH neutrální, bez rozpouštědel, 
s obsahem speciálních esterů.
Balení = 6 lahví

Multisoft® Cura – péče o pokožku během a po práci, 
láhev 1000 ml. Pro silně namáhanou a poškozenou pokožku, 
s účinnými látkami potlačujícími záněty, pH neutrální, 
dermatologicky testováno.
Balení = 6 lahví

420 lahví
(70 × 6)

420 lahví
(70 × 6)

330 lahví
(55 × 6)

330 lahví
(55 × 6)

Cena Kč/ksBalení/paletaVýr. č.

NOVÉ

ISOLDA regenerační krém na ruce s Aloe Vera.
Obnovuje kožní bariéru. 
Balení =100 ml

y.

cí



60
kanystrů

50301-100Podlahový nátěr, FB, pH 8, koncentrát, kanystr 10 l
Pro trvalé, proti opotřebení odolné povrstvení všech podlah odolných vůči 
vodě, neklouzavý a vodotěsný.

60
kanystrů

50375-100Ochranná disperze, GD Profi, pH 8,5, pro profesionální použití, koncentrát 
Kanystr 10 l vysoce odolná disperze s protiskluzovým účinkem.

60
kanystrů

50343-100Odstraňovač vosku a polymeru, WP Basic, pH 12, pro ruční i strojové profi použití 
Koncentrát, kanystr 10 l. Vhodné pro všechny voděodolné podlahové krytiny, nevhodné 
pro linoleum.

60 
kanystrů

50435-100Víceúčelový čistič, AZ citro, pH 12, koncentrát, kanystr 10 l
Čistí silně znečištěné povrchy odolné vůči vodě se sílou citrusů. 
Rozpouští tuky a dezinfikuje, pro renovační čištění.

60 
kanystrů

50317-100Intenzivní čistič IR Turbo, pH 12, koncentrát, kanystr 10 l
Speciální čisticí prostředek s antistatickým účinkem proti silnému znečištění 
na téměř všechny povrchy odolné vůči vodě, vhodný pro profi čistící 
a vysokotlaké stroje.

60 
kanystrů

50423-100Mýdlo na podlahu, BS, pH 9, koncentrát, kanystr 10 l
Ošetřuje a čistí všechny povrchy a podlahy odolné vůči vodě. Dodává 
polomatný lesk s účinkem zpětného promaštění. Hodnota pH 8-9, proto 
vhodné pro PVC podlahy a citlivé kamenné/keramické podlahy.

60 
kanystrů

50318-100Podlahový čistič, BR stírání s leskem, pH 9, koncentrát, kanystr 10 l
Rychlý a šetrný čisticí prostředek pro profesionální použití na všechny 
podlahy odolné vůči vodě, odstraňuje mastné, olejové nečistoty, rovněž 
i usazeniny.

60 
kanystrů

50366-100Podlahový čistič, BR stírání s voskem, pH 7, koncentrát, kanystr 10 l
Pro všechny umývatelné plochy, např. podlahy z kamene, linolea, PVC, 
pro lehce až středně znečištěné podlahy, s přírodním tvrdým voskem.

20

Kanystr 10 l
Balení = 1 kanystr

60 
kanystrů

50005-100Plošná dezinfekce, pH 10
Bacy-Sept®

Kanystr 10 l
Balení = 1 kanystr

60 
kanystrů

50008-100Plošná dezinfekce, pH 10
BC Sept®

Plošná dezinfekce 
BC Sept

® se používá pro všechny povrchy odolné vůči vodě v kuchyních, nemocnicích, ošetřovatelské oblasti a v potravinářském průmyslu. 
BC Sept

® 
je prostředek k plošné dezinfekci neobsahující aldehydy, se širokým mikrobiocidním spektrem účinku. Fungicidní, baktericidní 

a HIV deaktivující, zapsán v seznamu DGHM/VAH. Koncentrát.
Bacy-Sept

® má široké spektrum účinku proti grampozitivním a gramnegativním 
mikroorganizmům. Může být používán i na citlivé povrchy. Účinný zejména u ploch 
zatížených nečistotami a bílkovinami, testován podle kritérií DGHM/VAH. Koncentrát.

Cena Kč/ksBalení/
paleta

Výr. č.

Prostředky pro čištění a péči o podlahy

Pumpičky vhodné na 10l kanystry na straně 29!



264 
(44 × 6)

50130-10Wiper Bowl® Polytex® 

Vlhčené čisticí utěrky, modré, v odběrovém kyblíku 
Cca. 72 utěrek à cca. 25 × 25 cm. Balení = 6 kyblíků

Vlhčené čisticí utěrky

264
(44 × 6)

50132-00Wiper Bowl® Multitex®

Vlhčené čisticí utěrky, modré, v odběrovém kyblíku, viskózové utěrky 
s textilním charakterem, extrémně odolné vůči roztržení a trvanlivé, 
cca. 72 utěrek à cca. 25 × 25 cm. Balení = 6 kyblíků

■ uvolňují nečistotu u těžkých tuků, maziv, lepidel, olejů, dehtů, uhlí atd. 
■ velmi šetrné k pokožce díky výtažkům z Aloe Vera a vitamínu E
■ bez silikonu, příjemně svěží vůně

Wiper Bowl®

Cena Kč/ksBalení/paletaVýr. č.

60
kanystrů

50449-100Čistič skel, GL, pH 9, koncentrát, kanystr 10 l
Vyčistí všechny skleněné plochy, např. okna, zrcadla, kachličky. 
Bezezbytkově odstraní olejové, mastné zbytky, nebo stopy po nikotinu.

528
lahví

96
kanystů

50910-005

50910-050

Čistič na bázi pomerančového oleje/koncentrát, pH 7,5
Vhodný k čištění do hloubky pórů všech povrchů odolných vůči 
vodě v kuchyni a koupelně, odstraňuje žvýkačky, inkoustové skvrny 
a skvrny od kuličkových per z textilií, polstrovaného nábytku 
a kobercových podlah. Balení = 12 lahví à 500 ml, kanystr 5 l.
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60
kanystrů

50608-100Prostředek k ničení řas a mechu, AM, pH 7, koncentrát, kanystr 10 l
Prostředek k ničení řas a mechu do domácnosti a na zahradu, např. 
na stěny domu, kabřinec, plasty, kameny, dlažební desky. Brání 
novému vytváření, neleptavý.

480
lahví

50333-003Leštěnka na nábytek, Eilfix, láhev 300 ml
Krémová leštěnka na lakovaný a dřevěný nábytek, umělé plochy. 
S obsahem přírodního vosku. Balení = 24 ks.

48 ks50431-100Prací prášek, WP Profi, 10 kg
Pro profesionální použití v hotelech, restauracích apod. 
Vhodný pro teploty 30°, 60° a 90 °C. 

60
kanystrů

50930-100Šampon na koberce, Eilfix EX, koncentrát, kanystr 10 l
Určen pro strojové profesionální čištění, antistatický účinek.

Ostatní čisticí prostředky

60 
kanystrů

50303-100Alkoholový čistič, AR modrý, pH 9, koncentrát, kanystr 10 l
Rychlý a šetrný čisticí prostředek, čistí a ošetřuje sklo, plasty, mramor, 
lakovaný a plastem povrstvený nábytek. Rychleschnoucí.

Cena Kč/ksBalení/paletaVýr. č.

1ksKyblík Wiper Bowl® Safe & Clean*  
Praktický a uzavíratelný kyblík pro utěrky Multitex® DR, plnitelný 
dezinfekčním nebo čisticím roztokem, plast. Balení = 1ks

60995-00
60997-00

*Určeno pro role Multitex® DR, výr. č. 11830-02 a 11840-00, str.12.
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60 
kanystrů

50440-100Sanitärreiniger, SR fresh, 10 l Kanister, saurer, hochkonzentrierter 
Sanitär reini ger für schnelle und gründliche Reinigung aller säu-
rebeständigen Oberflächen, entfernt Kalk- und Wasser reste, mit 
desinfizierenden Wirkstoffen, VE = 1 Kanister

Sanitární čistič, SR fresh, pH 1, kanystr, 10 l 
Kyselý, vysoce koncentrovaný sanitární čistič k rychlému a účinnému 
čištění všech povrchů odolných vůči kyselinám, odstraňuje zbytky 
vápníku a vody, s dezinfekčními účinnými látkami.

480 
lahví

(40 x 12)

400 
kbelíků
(40 x 10

680
lahví

(40 x 17)

50302-010

50307-010

50443-075

Čistič odpadů, granulát, 1 láhev
Vysoce koncentrovaný, samočinně vyčistí každý odpad, dřezy, 
umyvadla, vany. Rychle uvolní zamrzlé odpady. Balení = 12 ks

WC pisoárové kostky BIO, 1kg
Dlouhotrvající, neutralizační a dezinfekční účinek. Bez obsahu 
paradichlorbenzolu s vůní jedle. Balení = 1 kbelík, karton = 10 kg

WC čistič KRYSTAL, ANTIKALK, antibakteriální, modrý 
Odstraňuje rez a vodní kámen, poradí si i s dlouhodobými nánosy 
mechanických nečistot. Parfemovaný. Balení = 750 ml 

Sanitární čisticí prostředky

100 
kbelíků

50329-050Čisticí prostředek do myček nádobí, MS tablety 
160 ks × tablety 17,5 g = kbelík 2,8 kg. 
Dvoufázový, vhodný pro všechny běžné myčky nádobí. 
Vysoká odbouratelnost, vhodný pro všechny tvrdosti vody.

60 
kanystrů

50420-100Prostředek k ručnímu mytí, HS citro, pH 8, koncentrát, kanystr 10 l 
Univerzálně použitelný, pro velké kuchyně, potravinářský průmysl. 
Vysoká schopnost rozpouštění tuků i u silně znečištěného nádobí,  
s účinkem zpětného promaštění, chrání pokožku.

60
kanystrů

50415-100Lešticí přípravek, KS, pH 2, kanystr 10 l
Vysoce koncentrovaný lešticí přípravek, pro univerzální použití 
ve všech myčkách nádobí. Lesk bez pruhů, rychlé schnutí.

60
kanystrů

60
kanystrů

50304-100

50320-100

Kuchyňský čistič kyselý, KRS, pH 1, koncentrát, kanystr 10 l
Speciální čistič pro celou kuchyň. Čistí samočinně a zanechává 
příjemnou, čerstvou vůni. Mikrobiocidní účinek.

Alkalický čistič, GK Kombi, pH 14, koncentrát, kanystr 10 l
Koncentrovaný čistič na trvalou mastnotu, např. na grily, 
konvektomaty, nerez apod. Nevhodný na lakované a Al povrchy. 

60
kanystrů

50256-100Kuchyňský čistič alkalický, KRA, pH 10, koncentrát, kanystr 10 l
Odstraňuje mastné, olejové nečistoty ze strojů a přístrojů. 
Nepoškozuje plasty a lakované plochy.

Kuchyňské čisticí prostředky

Kanystr 30 kg 20 
kanystrů

50326-300

Kanystr 14 kg 60 
kanystrů

50326-140Čisticí prostředek do myček nádobí, 
tekutý, MS 14, pH 14, koncentrát. 
Tekutý, alkalický čistič s dobrým účinkem.

Kanystr 10 l 60 
kanystrů

50347-100

Láhev 1000 ml 50347-010Tekutý písek Eilfix s ochranou pokožky. 
Tekutý krém na silně znečištěné nádobí 
odstraní mastnotu díky mikrojemným 
substancím.

Cena Kč/ksBalení/paletaVýr. č.

480 
lahví

(40 x 12)



Cena KčBalení/paletaVýr. č.

160900-00Držák lékařské role
pro šířku role 39 – 60 cm, k montáži 
na lůžko a stěnu

Univerzální držák lékařské role

36 kartonů12416-00Lékařská role, podložka na operační stoly, modrá
Jednostranně nepropustná (celulóza + PE), 
perforovaná à cca. 38 cm = 50 m, šíře cca. 39 cm.
Balení = 9 rolí

48 kartonů12415-00Lékařská role, podložka na operační stoly, modrá
Jednostranně nepropustná (celulóza + PE),
perforovaná à cca. 38 cm = 50 m, šíře cca. 39 cm.
Balení = 9 rolí

30 kartonů12424-00Lékařská role, podložka na operační stoly, bílá
Jednostranně nepropustná (tissue papír + PE), 
perforovaná à cca. 38 cm = 50 m, šíře cca. 39 cm.
Balení = 6 rolí

18 kartonů12226-00Lékařská role tissue papír, bílá
Perforovaná à cca. 38 cm = 50 m, šíře: cca. 59 cm.
Balení = 9 rolí

24 kartonů12225-00Lékařská role tissue papír, bílá
Perforovaná à cca. 38 cm = 50 m, šíře: cca. 50 cm. 
Balení = 9 rolí

30 kartonů12224-00Lékařská role tissue papír, bílá
Perforovaná à cca. 38 cm = 50 m, šíře: cca. 39 cm.
Balení = 9 rolí

Lékařské role, 2vrstvé

25 kartonů12114-01

27 kartonů12155-01

27 kartonů12116-01

150 m

50 m

50 m

Vhodné pro držák rolí výr. č. 60900-00.

2vrstvá

2vrstvá

2vrstvá

2vrstvá

2vrstvá

2vrstvá

2vrstvá

2vrstvá

2vrstvá
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Potřeby pro lékaře a zdravotnická zařízení

Cena Kč/ksBalení/paletaVýr. č.

Lékařská role, celulóza, bílá, 
perforovaná à cca. 38 cm = 150 m, šíře: cca. 39 cm.
Balení = 6 rolí

Lékařská role, celulóza, bílá, 
perforovaná à cca. 38 cm = 150 m, šíře: cca. 55 cm. 
Balení = 4 role

Lékařská role, celulóza, bílá, 
perforovaná à cca. 38 cm = 150 m, šíře: cca. 59 cm. 
Balení = 4 role



150 
kartonů
à 6 lahví

50229-005Prostředky k čištění a péči o pokožku Multisoft® Care
Pro rychlé, šetrné čištění a péči při inkontinenci, pro pacienty upoutané 
na lůžko. Dermatologicky testované. Aerosolová láhev 500 ml. 
Balení = 6 ks

24

400 rolí

70 kartonů

16524-00

12515-00

Utěrky k omytí v roli, natur, bez barevných přísad 
S ražbou bod po bodu, 100% recyklovaný materiál.
Cca. 142 útržků à 38 cm, šíře: cca. 24 cm. 
Balení = 10 rolí

24 kartonů10333-00Víceúčelová utěrka, natur, savá a pevná i za mokra
Cca. 1000 utěrek à cca. 27 × 32 cm, skládané (20 × 50)

32 kartonů10441-00Víceúčelová utěrka, natur, savá a pevná i za mokra 
Cca. 1000 utěrek à cca. 32 × 34 cm, skládané (20 × 50)

32 kartonů10444-00Víceúčelová utěrka, natur, savá a pevná i za mokra 
Cca. 1000 utěrek à cca. 32 × 34 cm, skládané (20 × 50)

36 kartonů10440-00Víceúčelová utěrka, natur, savá a pevná i za mokra
Cca. 1000 utěrek à cca. 27 × 32 cm, skládané (20 × 50)

Žínky k omývání a otírání

48 kartonů

48 kartonů

12102-01

12102-22

Žínky UNISAN DeLuxe, netkaná textilie, extra silné, bílé 
Cca. 23 × 15,5 cm, cca. 80g/m2. Balení = 500 ks (10 × 50)

Žínky UNISAN DeLuxe, netkaná textilie Molton, extra silné, bílé 
Cca. 23 × 15,5 cm, cca. 80g/m2. Balení = 1000 ks (20 × 50)

48 kartonů12103-01Žínky UNISAN Comfort, Airlaid, bílé 
Cca. 23 × 15,5 cm, cca. 75g/m2. Balení = 500 ks (10 × 50)

48 kartonů12101-10Žínky UNISAN Basic, netkaná textilie, bílé 
Cca. 23 × 15,5 cm, cca. 50g/m2. Balení = 1500 ks (15 × 100)

32 kartonů10104-00Utěrka z celulózy, bílá, materiál typu Airlaid, s ražbou, 80g/m2 
Cca. 500 utěrek à cca. 32 × 34 cm, skládané (20 × 25)

24 kartonů10102-00Utěrka z celulózy, bílá, s ražbou, materiál Airlaid
Cca.1000 utěrek à cca. 27 × 32 cm, skládané (20 × 50)

Utěrky pro pacientskou péči

Prostředky k čištění a péči o pokožku

3vrstvá

3vrstvá

4vrstvá

4vrstvá

2vrstvé

Balení/paletaVýr. č.

Balení/paletaVýr. č.

Cena Kč/
kartonBalení/paletaVýr. č.

Cena Kč/
karton

Cena Kč/
karton

32 kartonů12104-00Žínky UNISAN Economy, Airlaid, bílé 
Cca. 23 × 15,5 cm, cca. 55g/m2. Balení = 1000 ks (20 × 50)

Bryndák pro dospělé a zubaře, UNISAN Care
Tissue papír+PE folie, nepropustný, sv. modrý 36 x 65 cm, 
s kapsou a úvazky. 
Balení = 500 ks (10 x 50 ks) 

Lékařská rouška, zelená, s gumičkami, bez skelných vláken, 
3vrstvá. Certifi kace dle EN-14683 typ II, 99% bakteriální fi ltrační 
účinek (BFE), cena za jednu krabičku.
Balení = 2000 ks (40 krabiček à 50 ks)

30 kartonů30960-00

NOVÉ

NOVÉ



1 ks60820-02
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Dávkovací systémy Economy

1 ks60972-02    Zásobník utěrek a ručníků v rolích pro vnitřní odvíjení, plast, bílý, 
vhodný pro role s výškou 23,5 cm a průměrem 16 cm, 
14,1 × 27 × 13,9 cm (Š × V × H)

1 ks60950-02    Zásobník skládaných ručníků pro 600 Z-Z listů, plast ABS, bílý, 
uzamykatelný, 27,6 × 26,5 × 13 cm (Š × V × H)

Balení/paletaVýr. č. Cena Kč/ks

1 ks60979-02    Zásobník utěrek a ručníků v rolích pro vnitřní odvíjení, plast, bílý, 
vhodný pro role s výškou 23,5 cm a průměrem 21,5 cm, 
23,0 × 34,0 × 24,0 cm (Š × V × H)

Zásobníky zetMatic® třídy Economy z robustního plastu jsou k dodání v bílém provedení. 
Odolný plastový materiál zásobníků je navržen pro místa s vysokou frekvencí používání. 
Uplatnění najde také např. na toaletách a v umývárnách dálničních odpočívadel, 
závodních kantýn nebo restaurací s velkým provozem. Veškeré dávkovací systémy jsou 
bezúdržbové, snadno doplnitelné a díky zámku odolávají vandalismu.

1 ks60978-02    Zásobník toaletního papíru pro role JUMBO, plast, bílý, drsný povrch, 
uzamykatelný, průměr 34,0 cm, jádro: 5,5 cm, pro průměr rolí do 32 cm, 
33 × 35 × 12 cm (Š × V × H)

1 ks

1 ks

60815-02

60966-02

    Zásobník mýdla, bílý, uzamykatelný, pro patronu mýdla výr. číslo 50274-008,  
jednodušší a rychlejší výměna náplně, cca 13,0 × 27,1 × 10,5 cm (Š × V × H)

1 ks60977-02    Zásobník toaletního papíru pro role JUMBO, plast, bílý, uzamykatelný, 
průměr 26 cm, jádro: 4,5 cm, 26 × 27 × 12 cm (Š × V × H)

Balení/paletaVýr. č. Cena Kč/ks

1 2 3

1

2

3

1 2 3

4 5

1

2

3

4

    Zásobník mýdla, 800 ml, doplňovací, plast, bílý, uzamykatelný, 
cca 13,0 × 27,1 × 10,5 cm (Š × V × H)
5

    Zásobník toaletního papíru s držákem pro dvě role, plast, bílý, 
pro 2 standardní malé role, uzamykatelný, 14,1 × 28,7 × 13,8 cm (Š × V × H)

Dávkovací systémy
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Dávkovací systémy Business

1 ks60966-00    Zásobník toaletního papíru s držákem pro dvě role, plast, bílý, 
pro 2 standardní role, uzamykatelný, 26,0 × 15,0 × 15,0 cm (Š × V × H)

1 ks60974-02    Zásobník skládaného toaletního papíru pro balení Bulk-Pack,  plast, bílý, 
pro jednotlivé odebírání, uzamykatelný, 15,8 × 30,7 × 13,3 cm (Š × V × H)

1 ks60942-00    Zásobník skládaných ručníků, plast, bílý, uzamykatelný, 
29,5 × 29,0 × 12,0 cm (Š × V × H)

Balení/paletaVýr. č. Cena Kč/ks

Vzhledově atraktivní hygienické zásobníky do umýváren série Business pro použití 
především v kancelářích, hotelích, nemocnicích nebo oblastech v lehkém průmyslu. 
Zásobníky série Business sortimentu zetMatic® pro papírové ručníky, tekutá mýdla 
a toaletní papír mají jednotný design, takže prostředí umýváren působí příjemným 
a harmonickým dojmem. Technologie dávkovacích systémů byla vyvinuta za použití 
náročných zkušebních postupů, jejich mimořádně robustní provedení vyniká dlouhou 
životností. Díky zaoblenému tvaru povrchu je znemožněno odkládání odpadků nebo 
cigaret. Integrovaný zámek zamezuje poškození vandaly.

1 ks60835-00    Zásobník pěnového mýdla pro výrobek č. 50835-005, 500 ml, plast, bílý, 
dokonalého tvaru, extrémně úsporný. Jednoduchá a rychlá výměna náplně, 
uzamykatelný, cca. 21,6 × 12,9 × 10,2 cm (Š × V × H)

1 ks60990-00    Zásobník toaletního papíru pro role JUMBO, plast, bílý, uzamykatelný, 
pro průměr rolí do 34 cm, 36,0 × 37,0 × 13,0 cm (Š × V × H)

Balení/paletaVýr. č. Cena Kč/ks

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2



Různé vybavení do umýváren

1 ks60989-02    Vůně do osvěžovače vzduchu, LEMON, vyměnitelná patrona o objemu 250 ml, 
2200 dávek, vhodné pro výr. č. 60988-02. Balení = 4 ks

1 ks60988-00    Osvěžovač vzduchu, programovatelný, 2x1,5V baterie, ABS plast, bílý
cca 24 x 8,6 x 8,5 cm, vhodný pro výr. č. 60989-02

Balení/paletaVýr. č. Cena Kč/ks

Zásobníky ručníků a mýdel ze sortimentu zetMatic® firmy ZVG nacházejí uplatnění 
nejen v gastronomii, v hotelích, v domovech důchodců a v nemocnicích, ale také 
v umývárnách průmyslových podniků a v maloobchodě. Zde všude je možné se na tyto 
robustní zásobníky s příjemnou obsluhou plně spolehnout. Díky svému decentnímu 
vzhledu přispívají k příjemné atmosféře čistoty ve Vašich umývárnách.

1 ks60814-02    Zásobník tekutého mýdla, plast, transparentní,
400 ml, doplňovatelný, 9 × 13,5 × 11,5 cm (Š × V × H)

1 ks60814-00    Zásobník tekutého mýdla, plast, bílý, 
350 ml, doplňovatelný, 9,5 × 9,5 × 16 cm (Š × V × H)

1

2

1

2
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1 ks60810-00    Zásobník tekutého mýdla, plast, bílý, 
1200 ml, doplňovatelný, 11,0 × 32,0 × 10,5 cm (Š × V × H)

1 ks60839-02    Dávkovač pěnového mýdla, plast, bílý, 
800 ml, doplňovatelný, cca 13,0 × 27,1 × 10,5 cm (Š × V × H)
vhodný pro výr. č. 50814-100

1 ks60751-04    Zásobník hygienických sáčků, z plastu, bílý, 
pro hygienické sáčky z PE, výr. č. 80750-02, 10 × 14 × 2,5 cm (Š × V × H)

1 ks80750-02Hygienické sáčky z PE (bez vyobrazení), 
vhodné pro výr. č. 60751-04, 8 × 6 × 2,5 cm (Š × V × H). Balení = 25 ks/krabička

3

4

5

Balení/paletaVýr. č. Cena Kč/ks

1

4

1
2

53

2
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Zásobníky ručníků v rolích řady Basic

1 ks60940-90    Zásobník ručníků v rolích s automatickou perforací
Plast, bílý, vhodný pro role 16442-00, 16433-00. 

Balení/paletaVýr. č. Cena Kč/ks

V sortimentu zetMatic® firmy ZVG najdete robustní, snadno doplnitelné 
zásobníky ručníků v rolích v různých provedeních a pro nejrůznější obory. 
Optimální použití jak v umývárnách, tak i ve velkých kuchyních průmyslových 
a řemeslnických provozů.

1

1 ks60941-00    Zásobník ručníků v rolích „Komfort“
Transparentní, s automatickou odtrhovou perforací, vhodný pro výr. č. 16432-00, 
16433-00, 16440-00, 16441-00, 16450-00. 
32 × 37 × 22 cm (Š × V × H)

2

4

1 ks60962-00    Zásobník ručníků v rolích MAXI
Bílý, vhodný pro role ručníků výr. č. 16461-00, 16463-00, 16469-00. 
Průměr 26 cm, výška 34 cm.

1 ks60972-00    Zásobník ručníků v rolích MINI
Bílý, vhodný pro role ručníků výr. č. 16459-00, 16460-00, 16525-00, 16524-00. 
Průměr 16 cm, výška 27 cm.

2

4

3

1

1 ks60961-00Nástěnný kovový držák
Pro průmyslové utěrky s držákem odpadního sáčku,
do šíře role 42 cm.

1 ks60959-00Nástěnný kovový držák
Pro průmyslové utěrky do šíře role 34 cm.

1 ks60955-00Stojan kovový
Pro průmyslové utěrky s držákem odpadního 
sáčku, do šířky role 42 cm.

1 ks60953-00Stojan kovový
Pro průmyslové utěrky do šíře role 34 cm.

Držák utěrek v rolích

3

NOVÉ



Dávkovací pumpičkové systémy

1 ks

1 ks

60115-00

60099-00

    Dávkovací pumpička pro čisticí krémy na ruce, mýdla a čističe 
v kanystrech
Dávkovací pumpička z plastu vhodná pro průmyslové provozy. Pumpičku 
lze snadno rozebrat a očistit. Ve spojení s nástěnným držákem z nerezové 
oceli získáte za minimální pořizovací náklady dávkovací systém s dlouhou 
životností.
• cenově výhodná alternativa k jiným dávkovacím systémům
• pro 1, 5 a 10litrové nádoby
• dodáváme také s kanystrovým uzávěrem

Balení/paletaVýr. č. Cena Kč/ks

V sortimentu zetClean®  najdete také individuální dávkovače pro nejrůznější mycí 
pasty a krémy. Ve spojení s vhodným nástěnným držákem se tak nabízí hospodárný 
a tvarově přitažlivý způsob dávkování mycích past. Jediné stlačení dávkovací 
pumpičky stačí pro celý proces umytí. Dávkovače z robustního plastového materiálu 
se snadno plní, čistí a jsou tak trvale připraveny k použití. Na přání Vám dodáme 
také dávkovací pumpičku s kanystrovým uzávěrem.

1

29

Objem

pro 1 l

pro 10 l

1 ks60117-00         Dávkovací pumpička s nástěnným držákem 
pro 3litrové konve

pro 3 l

1 ks60117-01    Dávkovací pumpička z nerezové oceli
pro 3litrové konve

pro 3 l

1 ks

1 ks

1 ks

60817-00

60204-00

60203-00

    Dávkovací pumpička s držákem
Vhodná pro 4litrové konve s průmyslovým mycím krémem na ruce 
výr. č. 50210-045.

    Zásobník na mycí pasty a krémy nástěnný
S pístovou mechanikou, plast, transparentní.
Vhodný pro výr. č. 50211-100, 50101-100.

Zásobník na mycí pasty a krémy nástěnný 
S pákovou mechanikou, plast, vhodné pro měkké lahve v balení 1000 
a 2000 ml, výr. č. 50264-010, 50263-010, 50102-020, 50104-020.

2 3+

2

4

2

1

3

4

5

*) Čisticí krémy na ruce viz str. 21.

5



Cena KčBalení/paletaVýr. č.

1 ks60900-00Držák lékařské role
pro šířku role 39 – 60 cm, k montáži 
na lůžko a stěnu

Držák lékařské role

30

1 ks60751-04Zásobník hygienických sáčků, z plastu, bílý 
Pro hygienické sáčky z PE, vhodné pro výr. č. 80750-02, 10 × 14 × 2,5 cm (Š × V × H).

Ostatní

18060761Zásobník pro papíry na WC sedátko, z plastu, bílý

200060760Papír na WC sedátko, balení = 10 × 200 ks

Výr. č.

70

100 
přebalů

126

80122-03

80101-07

80123-01

60805-00

Sáčky do odpadkových košů LDPE, bílé, cca. 60 l, 11 mi, 630 × 740 mm. 
Balení = 40 rolí à 50 ks

Pytle na odpad, transparentní, extra silné, cca. 120 l, 
1100 × 700 mm, 200 mi. Balení = 1 přebal (25 kusů), volně ložené

Sáčky do odpadkových košů LDPE, černé, cca. 35 l, 500 × 600 mm. 
Balení = 40 rolí à 50 ks

Drátěný koš na odpadky, lakovaný kov, bílý, cca. 60 l, 
34 × 54 × 26 cm (Š × V × H). Balení = 1 ks

4280101-06Pytle na odpad, černé, extra silné, cca. 120 l, 
1100 × 700 mm, 100 mi. Balení = 100 kusů, volně ložené

40

1

80101-09Sáčky do odpadkových košů LDPE, černé, zatahovací, cca. 60 l, 40 mi, 
600 × 800 mm. Balení = 25 rolí à 10 ks

42

42

80101-01

80101-08

Pytle na odpad, modré, extra silné, cca. 120 l, 
1100 × 700 mm, 80 mi. Balení = 10 rolí à 15 kusů

Pytle na odpad, černé, extra silné, cca. 120 l, 
1100 × 700 mm, 80 mi. Balení = 10 rolí à 15 kusů

4280101-02Pytle na odpad, modré, cca. 120 l, 
1100 × 700 mm, 60 mi. Balení = 10 rolí à 20 kusů

Cena Kč

Cena Kč

Balení/paleta

Balení/paleta

Výr. č.

Výr. č.

Výr. č.

Pytle na odpad a sáčky do odpadkových košů

Pytle na odpad v jiných barvách a velikostech na vyžádání

Pytle na odpad

Sáčky do odpadkových košů

Koše na odpadky

1 ks80750-02Hygienické sáčky z PE 
Vhodné pro výr. č. 60751-04, 8 × 6 × 2,5 cm (Š × V × H). Balení = 25 ks/krabička

Cena Kč/ks 
nebo karton

Cena Kč/ks 
nebo karton

Balení

Balení
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Obchodní podmínky společnosti ZVG-Zellstoff-Verarbeitung AG 

organizační složka 

1. VZNIK OBCHODNÍHO VZTAHU
Obchodní vztah vzniká potvrzením závazné objednávky kupujícího prodávají-
címu. Dnem kdy začíná běžet lhůta dodání, se myslí den převzetí objednávky 
prodávajícím od kupujícího. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že je sezná-
men s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi 
souhlasí. Závaznou objednávku lze provést písemně poštou, faxem, elektronic-
kou poštou nebo telefonem.

Minimální hodnota objednávky je 500,-Kč bez DPH.
Nový zákazník předloží spolu s objednávkou zboží také platný Výpis z OR 
a osvědčení o registraci DIČ, v případě, že je plátcem DPH. Tyto informace slouží 
výhradně k identifikaci zákazníka ve firmě ZVG. 

2. DOPRAVA ZBOŽÍ
Nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak, zajištuje prodávající kupujícímu 
dopravu zboží na vlastní náklady.

Je-li souhrnná hodnota objednávky nižší než 2000,-Kč bez DPH, zasíláme 
zboží na dobírku a účtujeme položku přepravné, balné ve výši 100,-Kč bez DPH.
Je-li souhrnná hodnota objednávky vyšší než 2000,- Kč bez DPH a zboží je za-
síláno na dobírku, je doprava v ceně zboží a účtujeme dobírkovou část ve výši 
50,-Kč bez DPH. 

Zboží se zásadně expeduje na paletách označených ochranou známkou EUR. 
Zákazník je povinen přepravci po dodání zboží stejný počet palet, které obdržel, 
i vrátit a to v nepoškozeném a neznečištěném stavu. 
Minimální dodací množství každého produktu je celé originálně zabalené balení. 

3. CENY
Ceny jsou platné podle aktuálních ceníků společnosti a v průběhu roku se 
aktualizují. Změna v sortimentu zboží společnosti ZVG je vyhrazena. Pro naše zá-
kazníky jsou pravidelně připravovány akční cenové nabídky prodávaného zboží. 
Ceny jsou uvedeny v Kč, bez DPH. O možných individuálních slevách rozhoduje 
vedení společnosti.

4. TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ
Dodací lhůta je od potvrzení objednávky do 5 pracovních dnů, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. V případě, že je nutno zboží objednat a není možné dodržet 
domluvený termín expedice, zákazník bude na tuto skutečnost upozorněn telefo-
nicky nebo e-mailem a termín bude upřesněn.

Dodávky zboží lze dohodnout do 24 hodin, pokud je zboží skladem. Případný 
doplatek ceny za expresní dodávku bude kupujícímu předem sdělen a musí být 
kupujícím odsouhlasen.

Místem dodání zboží se rozumí místo stanovené kupujícím na objednávce.
Kupující přebírá zboží pouze prostřednictvím osob jím zmocněných a oprávně-
ných k převzetí zboží. Převzetí dodávky zboží potvrdí kupující svým podpisem, či-
telným jménem, eventuelně razítkem na přiloženém dodacím listě nebo faktuře. 
Převzetím dodávky kupující potvrzuje, že zboží nemá zjevné vady, množství a sor-
timent odpovídá údajům uvedeným na dodacím listu nebo faktuře. Společnosti 
ZVG garantuje řádně zabalené zboží. 

5. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Prodávající vystaví kupujícímu fakturu (daňový doklad), která slouží zároveň jako 
dodací list a dopraví ji současně s dodávkou zboží nebo poštou.

Faktura kromě obecných náležitostí daňového dokladu obsahuje číslo objed-
návky, pokud je na objednávce uvedeno.

Dodávky materiálu jsou denně fakturovány, vyjma celozávodní dovolené, 
státních svátků nebo dnů pracovního klidu. První nákup je vždy hrazen v hoto-
vosti bez ohledu na výši objednávky. Výjimku mohou tvořit případy projednané 
a schválené vedením společnosti.

Standardní splatnost faktury je 14 dní od data vystavení, nedohodnou-li se 
strany jinak, například na platbě dobírkou nebo na platbě v hotovosti. O delší 
splatnosti faktur rozhoduje vedení společnosti.

Faktura se považuje za zaplacenou teprve dnem připsání částky na účet pro-
dávajícího.

V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je  prodávající oprávněn 
zastavit další dodávky zboží nebo změnit způsob platby. Rovněž je oprávněn 
kupujícímu účtovat za každý den prodlení úrok ve výši stanovené ust. §369 
a 502 obchodního zákoníku, tj. ve výši 0,05% denně z dlužné částky.

6. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Firma ZVG Zellstoff- Verarbeitung AG-organizační složka garantuje, že její zboží 
je bez materiálových a výrobních vad po dobu 6 měsíců od data expedice zboží. 
Tato garance nebude platit pro zboží, u kterého podle výlučného rozhodnutí 
firmy ZVG Zellstoff-Verabeitung AG-organizační složka, došlo k nedbalému za-
cházení, nevhodnému použití nebo jinému zneužití, či se jedná o zboží jednorá-
zového použití. Další ujednání se řídí obchodním zákoníkem.

Plnění záruky spočívá dle dohody prodávajícího s kupujícím v dodání náhrad-
ního zboží za zboží vadné, v případě dodání chybějícího zboží, slevě kupní ceny 
a nebo odstoupení od smlouvy. 

Předpokladem uznání nároků kupujícího na výměnu zboží vadného za bez-
vadné je písemné oznámení vady se stručným popisem bez zbytečného odkla-
du poté, co vadu zjistil. Právo na uznání nároků při vadách zjevných zaniká 
po uplynutí 10 dnů po převzetí zboží.

7. REKLAMACE
V případě výskytu důvodné reklamace se musí tato skutečnost písemně oznámit 
do 3 pracovních dnů po obdržení zboží. Kupující je povinen si zboží prohlédnout 
neprodleně po přechodu nebezpečí škody na zboží. Pokud tak neučiní, může 
uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady 
mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Odpovědnost firmy 
ZVG za vady, na něž se vztahuje záruka na jakost, nevzniká, jestliže tyto vady 
byly způsobeny po přechodu nebezpečí vady na zboží vnějšími událostmi a ne-
způsobila je firma ZVG jako prodávající nebo osoby s jejichž pomocí plnila svůj 
závazek.

8. VRÁCENÉ ZBOŽÍ 
Vrácené zboží je možné přijmout pouze po předchozí domluvě a to pouze 
v originálně zabalené formě. Zboží objednané na individuální objednávku (např. 
u výrobce) nebude možné zpětně přijmout na sklad. Při chybně objednaném 
zboží nebo při objednání přílišného množství se jejich vrácení na sklad zpo-
platňuje příplatkem 10% hodnoty vráceného zboží, minimálně však 200 Kč 
(z důvodů manipulačních nákladů). Přepravní náklady vráceného zboží na sklad 
přechází rovněž v plné výši na objednavatele.

Na dodané zboží se vztahuje záruka v délce 24 měsíců. Záruční doba začne 
běžet dnem dodání zboží kupujícímu. Na poškození vzniklé nesprávným použi-
tím, nadměrným namáháním, přirozeným opotřebením se záruka nevztahuje. 
Toto se netýká zboží určeného pro jednorázové použití.

9. VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
V souladu s ust. §273 odst. 2 obchodního zákoníku mají odchylná ujednání 
ve smlouvě přednost před zněním těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní 
podmínky v podrobnostech upravují postavení, práva a povinnosti prodávají-
cího a kupujícího při uzavírání kupních smluv na dodávky zboží ZVG Zellstoff-
Verabeitung AG-organizační složka Znojmo, zjednodušenou formou potvrze-
ním objednávky. V případě uzavření kupní smlouvy písemnou formou se použijí 
tyto obchodní podmínky pouze v případě, kdy tak formou odkazu stanoví kupní 
smlouva.

´
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Ochranné oděvy

Výrobky toaletní hygieny Čistící produkty Zdravotnické výrobky Zásobníky Papírové ubrousky

Ochranné polomasky Utěrky v rolích Sorpční materiály Skládané papírové ručníky Papírové ručníky v roli


