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% zł

1.
Mleczko do czyszczenia armatury i 
urządzeń sanitarnych, op. 0,5 l. op 98

2.
Pasta do podogi typu Sin Lux do wykładzin 
z PCV op 80

3.
Płyn do czyszczenia sanitariatów typu 
Sansed WC poj. 0,5 l op 90

4.
Uniwersalny preparat do czyszczenia 
powierzchni ze szkła, drewna,plastiku 
p/kurzowy w aerozolu ok.. 350 ml

op 15

5. Płyn do mycia szyb z atomizerem poj .0,5 l op 40

6.
Płyn Unisept, czyszcząco-dezynfekujący do 
mycia połóg  op. 1 l op 90

7. Preparat do czyszczenia monitorów i 
ekranów LCD w aerozolu poj. Ok.. 650 ml

op 6

8.
Preparat Voigt do usuwania kamienia 
wodnego,zabrudzeń wapniowych, rdzawych 
nacieków typu poj. 500 ml 

op 30

9. Proszek do czyszczenia typu Yplon  1kg  op 35

10. Proszek do prania E 8 kg do białego op 2

11. Szczotka zmiotka + szufelka kpl 11

12.
Szczoteczki do rąk  ze sztucznego włosia, 
mała z uchwytem szt 30

13. Szczotka do sedesu z podstawką kpl 30

14.
Szczotka do zamiatania drewniana z 
mieszanym włosiem + drewniany, 
gwintowany kij 

kpl 10

15. Szczotka ryżowa na kij z gwintem kpl 9

16. Szczotka ryżowa do szorowania ręcznego szt 12

17. Kosz plastikowy  pedałowy  16 l szt 20

18. Wiadro plastikowe 10 l okrągłe bez pokrywki szt 9
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19.
Zmywak kuchenny z częścią szorstką 
"Maxi" op/5 szt op 70

20. Zmywak kuchenny  op/10 szt op 14

21.
Żel do udrażniania rur np.Kret 0,5l op 20

22.

Chusteczki jednorazowego użytku, 
wyciągane, koloru białego, pakowane w 
opakowanie jednostkowe tekturowe 
pojemności 100 szt

op 130

Razem x x x x x x -  zł            x x x -  zł             
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