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67

Ścierka do podłogi z tkaniny wiskozowej , 

wymagany kolor pomarańczowy, nie mniejsza 

od wym. 50cm x  60cm 

szt 60

68

Ścierka bawełniana - 100% bawełny, 

ściereczki uniwersalne przeznaczone są do 

utrzymania czystośc i polerowania 

powierzchni szklanych, metalowych, z 

tworzyw sztucznych, ceramicznych, 

skórzanych, a także drewnianych. Nadają się 

do kilkukrotnego wykorzystania. Do użytku na 

sucho, jak i na mokro. Produkt jest w 100% 

biodegradowalny. wymiar min.: 17,5 x 15,5 

cm. Rolka 50 sztuk.

szt 20

69

Ścierka flanelowa,  produkt ogólnego 

zastosowania, przeznaczony do mycia 

wszelkich powierzchni zmywalnych nie 

mniejsza niż wym. 50 cm x 50 cm

szt 100

70

Ścierka z mikrowłóknami do czyszczenia, 

polerowania stali, ceramiki, szkła o wym. 40 x 

40cm. Gramatura minimum 210g, 

przeznaczona do powierzchni 

ponadpodłogowych. Pakowana po 1 sztuce.

szt. 40

71

Ścierka  z mikrofazy Ścierka wykonana z 

mikrofazy. Przeznaczona do mycia wszelkich 

powierzchni wykonanych ze szkła, takich jak 

lustra, szyby, lady, witryny itp. Kolor niebieski, 

wymiary 40x40cm, minimalna gramatura: 210 

g/m²

szt. 80

72

Ścierka mikrofibra wym. 30 x 30 cm, 

gramatura minimum  300g, posiada 

domieszkę z włóknami bambusa powodującą 

chłonność 5 - krotnie większą od 

bawełny.Przeznaczona do wszystkich 

rodzajów delikatnych  powierzchni 

ponadpodłogowych. Pakowana po jednej 

sztuce,

szt 200

73

Ścierka mikrofibra o wymiarach 50 x 80cm 

gramatura minimum 310g do czyszczenia 

podłóg. Pakowana po jednej sztuce

szt 150

74

Ścierka z tetry - białe, o wymiarach 

40cm/60cm, tetra, bawełna 100%, gramatura 

min. 100 g/m
2
, obszyte brzegi

szt 150

75

Ścierka bawełniana -ręcznik kuchenny, 

minimalny rozmiar; 45 x 65 cm gramatura 200 

g/m materiał 100 % bawełna jednobarwna.

20

76

Ręczniki bawełna 100% - tkanina frotte, 

gruba, dwustronna, gęstość froty jednakowa 

po obydwu stronach. Gat. I, gramatura 

tkaniny bawełnianej 450g / m
2
.  Zgodność z  

Normą PN-EN 14697:2007, wymiar: 50cm x 

100cm

szt 70

77

Ręczniki bawełna 100% - tkanina frotte, 

gruba, dwustronna, gęstość froty jednakowa 

po obydwu stronach. Gat. I, gramatura 

tkaniny bawełnianej 450g / m
2
.  Zgodność z  

Normą PN-EN 14697:2007, wymiar: 70cm x 

140cm

szt 250

ścierki, ręczniki bawełniane
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78

Myjka dwustronna / jedna powierzchnia 

gąbka - druga powierzchnia ostra ściereczka 

wym: nie mniejsze od 10 x 7 x 3 cm

1 op. 10 

szt
100

79

Myjka dwustronna / jedna powierzchnia 

gąbka - druga powierzchnia ostra ściereczka 

wym: nie mniejsze od 8,5cm/14cm/4,5cm

szt 200

80

Druciak metalowy wykonany z wyskiej 

jakości stali, doskonały do czyszczenia 

powierzchni z aluminium i stali emaliowanej

szt. 40

81

Gąbka sanitarna typu YORK lub 

równoważna w zakresie wymiarów minim. 

7,5cm/14cm/4cm, ostrości ściereczki oraz 

wcięcia ułatwiającego trzymanie gąbki

szt 20

82
Szczotka do zamiatania dł. 30 cm/ włos 

naturalny , z możliwością mocowania styliska 
szt 50

83

Styliska do szczotek do zamiatania - 

drewniane z końcówką zakończoną wkrętem, 

dł. 150cm, 

szt 50

84
Szczotka ryżowa do szorowania / plastik / 

wym.30 x 7 / wkręcana do styliska
szt 20

85
Szczotka zmiotka + szufelka z gumową 

listwą / plastik / komplet.
szt 50

86
Szczotka z pojemnikiem  / kpl. do WC / 

plastik
szt 30

87
Szczotka do zamiatania dł. 40 cm/ włos 

mieszany: naturalny + sztuczny /
szt 40

88

Szczotka do szorowania ręczna, włos 

plastik / z ergonomicznym  uchwytem 

dopasowanym do dłoni tzw. "żelazko"

szt 40

89

Miotła z trawy SORGO - przeszyta minimum 

4 razy,osadzona na stylu drewnianym 

minimum o długości 150 cm

szt 30

90

Wkłady  do mopa płaskiego bawełniane  

pętlowe do mopów łamanych, dł. 40cm x 

szer. 14cm, możliwość prania w temp. 90C, 

niekurczliwy, , pasujące do posiadanego 

sprzętu firmy Vermop, mocowanie typu 

kieszeniowe lub/i na uszy

szt 60

91

Wkład do mopa płaskiego z mikrowłókna 

do mopów łamanych, dł. 40cm x szer. 14cm, 

możliwość prania w temp. 90C, niekurczliwy, 

strzyżony / pasujące do posiadanego sprzętu 

firmy Vermop, mocowanie kieszeniowe lub/i 

na uszy.

szt 150

miotły, szczotki, styliska

mopy, pady

gąbki kuchenne, myjki
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92

Wkłady  do mopa płaskiego bawełniane  

pętlowe  do mopów łamanych, dł. 50cm. X 

15cm, możliwość prania w temp. 90C, 

niekurczliwy,minimalna odporność 250 cykli 

prań,  pasujące do posiadanego sprzętu firmy 

Vermop, mocowanie typu kieszeniowe lub/i 

na uszy

szt. 60

93

Wkład do mopa płaskiego z mikrowłókna 

do mopów łamanych  dł. 50cm. X 15cm. 

Wykonany z mikrowłókna,możliwość prania w 

temp. 90C, niekurczliwy, strzyżony, 

minimalna odporność 250 cykli prań, 

pasujące do posiadanego sprzętu firmy 

Vermop, mocowanie kieszeniowe lub/i na 

uszy.

szt 20

94

Końcówki sznurkowe do mopa wykonane z 

włókien naturalnych, gramatura minimum 

300g. Wysoka chłonność wody, wysoka 

jakość / długość sznurków  30cm +/- 5cm  

szt 50

95

Końcówki paskowe do mopa wykonane z 

włókien naturalnych, gramatura minimum 

300g. Wysoka chłonność wody, wysoka 

jakość / długość pasków 30cm +/- 5cm  

szt 50

96

Końcówki   typu "sukienka" do mopa

wymiary: długość powierzchni myjącej 25 cm 

gramatura minimum 300g. Wysoka 

chłonność wody, wysoka jakość 

szt 30

97

Styliska do końcówek mopów  drewniana  z 

końcówką zakończoną wkrętem / min. dł. 

150cm 

szt 50

98

Stelaż płaski do mopa , łamany w połowie 

zamykany na zatrzask dł. 40 cm x szer 

14cm /mocowanie wkładów typu kieszeniowe 

lub/i na uszy

szt 30

99

Stelaż płaski do mopa , łamany w połowie  

zamykany na zatrzask dł. 50 cm x szer 

15cm /mocowanie wkładów typu kieszeniowe 

lub/i na uszy

szt 15

100 Kij aluminiowy pasujący do ww stelaży szt 20

101
Stelaże do padów 25 cm na 11cm,ze stylem 

- wysokość styla 1,5 m, 
szt. 20

102

Pady do szorowania ręcznego 22-25 cm na 

11cm, średnio agresywny pad do bieżącego 

czyszczenia na mokro wszelkiego typu 

posadzek twardych, usuwający doskonale 

wszystkie bieżące zanieczyszczenia oraz 

zniszczoną i zanieczyszczoną warstwę 

powłoki polimerowej 

szt. 120

103

Wiadro Vileda (Super wiadro) lub 

równoważne przeznaczone  do mopów 

paskowych specjalny uchwyt na drążek, 

trwałe, wysokiej jakości tworzywo, elastyczne 

sito, chwytające mopa od samej jego nasady.

szt 10

104

Wiadro z sitkiem MOP / do mopa 

sznurkowego / poj. minimum15l wykonane z 

plastiku odpornego na uderzenia i 

uszkodzenia.

szt 20

kosze, wiadra
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105
Wiadro z plastiku odpornego na uderzenia i 

uszkodzenia, pojemność: minimum 16l
szt 20

106

Wiadro wykonane z masy  ABS - 

wzmocnione, z nakładanym mechanizmem 

ręcznym  dostosowanym do wyciskania 

mopów płaskich łamanych. Poj. 20 - 25l / 

szt 5

107
Prasa do wyciskania mopów pasująca do 

pozycji powyżej
szt 5

108

Wózek dwuwiadrowy wykonany z tworzywa 

sztucznego na kółkach samoskrętnych, dwa 

wiadra o pojemności 25 litrów każde, prasa 

do wyciskania mopów.

szt 5

109
Prasa do wyciskania mopów pasująca do 

pozycji powyżej
szt 5

110
Kosz na odpady - uchylny, biurowy, 30l  / 

plastik odporny na uderzenia
szt 10

111
Kosz na odpady - uchylny, biurowy, 15l  / 

plastik odporny na uderzenia
10

112

Worki 10 L na odpady medyczne czerwone 

wykonane z folii typu HDPE,  worki odporne 

na zrywanie i rozciąganie o poj. nie mniejszej 

niż 10 L, 1 rolka - min.48 szt worków. 

Grubość folii od 35-40 mikronów.

rolka 50

113

Worki 35 L na odpady wykonane z folii typu 

LDPE, ( grube) worki odporne na zrywanie i 

rozciąganie o poj. nie mniejszej niż 35 L, 1 

rolka - 50 szt worków. Grubość folii od 35-40 

mikronów.

rolka 500

114

Worki 35 L na odpady wykonane z folii typu 

HDPE, worki odporne na zrywanie i 

rozciąganie o poj. nie mniejszej niż 35 L,, 1 

rolka - 50 szt worków. Grubość folii od 7 - 8 

mikronów.

rolka 150

115

Worki 60 L na odpady wykonane z folii typu 

LDPE  ( grube) odpornej na rozciąganie i 

zrywanie o poj. nie mniejszej niż  60 L,  1 

rolka - 50 szt.worków. Grubość folii od 35 - 40 

mikronów

rolka 500

116

Worki 60 L na odpady wykonane z folii typu 

HDPE  odpornej na zrywanie i rozciąganie o 

poj. nie mniejszej niż  60 L / 1 rolka - 50 

szt.worków. Grubość folii od 7 - 8  mikronów.

rolka 60

117

 Worki 120 L na odpady wykonane z folii 

typu LDPE  ( grube) odpornej na zrywanie i 

rozciąganie o poj. nie mniejszej niż 120 L 1 

rolka - 10 szt worków. Grubość folii od 35 do 

40 mikronów

rolka 600

118

Worki  160 L na odpady wykonane z folii 

typu LDPE  ( grube) odpornej na zrywanie i 

rozciąganie o poj. nie mniejszej niż 160 L, 1 

rolka - 10 szt. worków, grubość folii od 48 do 

50 mikronów.

rolka 1000

worki na  śmieci
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119

Worki  240 L na odpady, wykonane z folii 

typu LDPE  ( grube) odpornej na zrywanie i 

rozciąganie o poj. nie mniejszej niż 240 L, 1 

rolka - 10 szt. worków. Grubość od 48 - 50 

mikronów.

rolka 250

120

Ręczniki papierowe układ V - Cliver 

Standard  lub równoważny , kolor szary lub 

biały, listek o wymiarach 21 na 25 cm +/-

2mm, gramatura jednego ręcznika min 40 

g/m
2
, (1 karton = opakowanie zawiera 4000 

szt)

karton
4000 

szt
400

121

Papier toaletowy dwuwarstwowy w rolce do 

pojemników / celuloza / średnica rolki 19 cm, 

długość papieru na rolce 110m, gramatura 

2x17 g/m
2
 Produkowany zgodnie z prawem i 

zaleceniami dotyczącymi ochrony środowiska 

naturalnego. 

szt 1 rol 6 000

122

 PAPIER TOALETOWY  -dwie warstwy 100% 

celulozy -opakowanie 8 rolek -średnica rol 10 

cm -waga rolki 0,055 kg -gramatura 40g/m
2 

(2x20g/m
2
) -długość 17m. Produkowany 

zgodnie z prawem i zaleceniami dotyczącymi 

ochrony środowiska naturalnego.

worek 8 rolek 150

123

Papier toaletowy / małe rolki / 

jednowarstwowy w. 64 ekologiczny, 

gofrowany ,perforowany, 100%makulatury 

selekcjonowanej. Dł. papieru na rolce: 20 - 

25m, gramatura 36-40 g/m
2
. Produkowany 

zgodnie z prawem i zaleceniami dotyczącymi 

ochrony środowiska naturalnego. Taśma nie 

dzielona na odcinki.

worek 64 rolki 100

124

Ręczniki kuchenne papierowe w rolkach - 

2 warstwy, 100% celuloza, wysoka 

chłonność, dwuwarstwowe, długość rolki 

minimum 300 listków

rol 250

125

Czyściwo przemysłowe do trudnych 

zabrudzeń dwuwarstwowe gramatura 2x26 

g/m
2
,celulozowe, w belach o wymiarach 

minimalnych wysokość 369mm., średnica 375 

mm., długość 340 m,

bela 40

126

Zgarniacz wody do podłóg = ściągaczka do 

wody szerokość 55 cm, z gumy o wysokości 

minimum 3 cm tzw. wysoki kołnierz 

umożliwiający ściąganie dużej ilości wody, 

wykonany z metalu nieulegającemu korozji, 

osadzenie styla umożliwia jego wymianę

szt szt 40

127 Styl do zgarniacza wykonany z aluminium szt szt 30

128
Ręczna ściągaczka wody do szyb szerokość 

30 cm
szt szt 30

ręczniki papierowe, papier toaletowy, czyściwo

ściągacze do wody
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129

Kurzawka - posiadająca właściwości 

elektrostatyczne, dzięki temu przyciąga 

drobinki kurzu z czyszczonych miejsc, 

długość samego włosia: 39cm, długość z 

drążkiem: 91cm, długość po rozciągnięciu 

drążka: 126cm

szt szt 20

OGÓŁEM
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