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Opis produktu 

Dopuszczalne odchylenie 

Razem 
Sztuki 

(3) 

Cena jednostkowa 
Za sztukę 

(4) 

Wartość całkowita złoty 
netto 
(3x4) 

Ścierka wykonana z włókniny 
przeszywanej. 
Skład materiału- bawełna 50%; wiskoza 
20%; poliester 30%. Ścierka do mycia 
podłóg - biała 
 
 
Gramatura 250g 
Wymiar 60 cm x 70 cm 

 Bawełna +-10% 
Wiskoza+-25% 

Poliester +- 20% 
Gramatura: 
min. 250 g 

Powierzchnia: min. 0,42 m2  
19 800   

Ścierka wykonana z włókniny 
przeszywanej. 
Skład materiału- bawełna 50%; wiskoza 
20%; poliester 30%. Ścierka do mycia 
podłóg - szara 
 
 
Gramatura 250g 
Wymiar 60 cm x 70 cm 

Bawełna +-10% 
Wiskoza+-25% 

Poliester +- 20% 
Gramatura: 
min. 250 g 

Powierzchnia: min. 0,42 m2  
52 650   

Ściereczka ostra typu „bąbel”  
Skład materiału: gąbka obszyta 
dwustronnie utwardzoną tkaniną frotte 
Ściereczka o wymiarach 10 cm x 14 cm 
przeznaczona do szorowania 

Powierzchnia min. 0,014 m2 

16 440   

Ścierka do wycierania naczyń 48x68 
 
Skład materiału – bawełna 100% 
Gramatura 160g 

Powierzchnia min. 0,32 m2 
0% 

min. 160 g 
900   

Delikatna ściereczka wykonana z 
mikrowłókna. Stosowana do czyszczenia, 
wycierania i polerowania wszelkiego 
rodzaju gładkich powierzchni takich jak 
ceramika, szkło, metal, tworzywa 
sztuczne czy drewno. Do stosowania  na 
sucho jak i na mokro 
Skład materiału  : mikrowłókno  - 100% 
Gramatura: 220g-230g 
Wymiar: 30 cm x 30 cm 

Powierzchnia  
min. 0,09 m2 

 
 

Gramatura: 
min. 230g 

 

19 440   

Ścierka wykonana z mikrowłókna do 
stosowania na dużych powierzchniach 
gładkich 
Gramatura: 240g 

Powierzchnia: 
min. 0,30 m2 
Gramatura: 
min. 240g 

9 120   
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Wymiary: 50 cm x 60 cm  

Ścierka wykonana z fabrycznie 
impregnowanej mikrofibry  PVAmicro, 
która zapewnia doskonałe rezultaty 
czyszczenia wszystkich twardych 
powierzchni , szkła, mebli biurowych, 
stali nierdzewnej i wielu innych bez 
pozostawiania smug. Bardzo dobrze 
czyści i skutecznie zbiera cząsteczki 
brudu, jest bardzo chłonna – doskonale 
zbiera rozlany płyn, łatwo się spłukuje i 
wyżyma, gwarantuje bezsmugowe mycie 
– eliminuje konieczność wycierania 
powierzchni po umyciu, usuwa odciski 
palców ze szkła, Doskonała propozycja 
dla alergików oraz osób, które nie chcą 
stosować substancji chemicznych do 
sprzątania. 

Powierzchnia: 
Min. 0,13 m2 

Skład: 80% poliester i 20% poliamid 
(tkanina)/100% PVA (alkohol 

poliwinylowy)  
(powłoka) 

Temperatura prania - do 95°C 

1 350    

Ściereczka z mikrofazy ogólnego 
zastosowania przeznaczona do mycia 
wszelkich powierzchni zmywalnych 
takich jak blaty, lustra, szyby, meble 
biurowe i sprzęt komputerowy. Dzięki 
wyjątkowym właściwościom mikrofazy, 
ściereczka zapewnia wysoki komfort 
mycia zarówno na mokro, jak i na sucho. 
Gwarantuje wyjątkowe właściwości 
zbierania i zatrzymywania w swojej 
strukturze brudu, kurzu i płynów. 
Absorbuje do 8 razy więcej wody niż 
sama waży. Wytrzymałość: ok. 300 cykli 
prania. Do wycierania kurzu zaleca się 
używać suchej ściereczki. W celu umycia 
powierzchni należy zwilżyć ściereczkę 
wodą. Zastosowanie płynu myjącego 
zwiększa skuteczność aktywnej 
mikrofazy. Ściereczka nie rysuje 
powierzchni i nie pozostawia smug. 
Każda ściereczka ma wszywkę 
z informacją o sposobie użycia i 
instrukcję prania. 

Wymiary – 30 x 30 cm   
Waga – 32,40 g   
Gramatura – 360 g/m² 
Skład - 80% poliester, 20% poliamid 
Kolory – czerwony, niebieski, żółty, 
zielony 
Temperatura prania - 60°C 

 

 
6000 

  

Ściereczka z mikrofazy ogólnego 
zastosowania przeznaczona do mycia 
wszelkich powierzchni zmywalnych 
takich jak blaty, meble biurowe i sprzęt 

Wymiary – 38 x 38 cm   
Grubość – 2,70 mm   
Gramatura – 340 g/m² 
Mikrowłókna o grubości 0.1-0.3 dtex 

 
6000 
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komputerowy. Dzięki wyjątkowym 
właściwościom mikrofazy, ściereczka 
zapewnia wysoki komfort mycia 
zarówno na mokro, jak i na sucho. 
Gwarantuje wyjątkowe właściwości 
zbierania i zatrzymywania w swojej 
strukturze brudu, kurzu i płynów. Do 
wycierania kurzu zaleca się używać 
suchej ściereczki. W celu umycia 
powierzchni należy zwilżyć ściereczkę 
wodą. Zastosowanie płynu myjącego 
zwiększa skuteczność aktywnej 
mikrofazy. Ściereczka nie rysuje 
powierzchni i nie pozostawia smug. 
Każda ściereczka ma wszywkę z 
informacją o sposobie użycia i instrukcję 
prania. 

Skład -  80% poliester, 20% poliamid 
Kolory – czerwony, niebieski, żółty, 
zielony 
Temperatura prania - 60°C 
Wchłanianie wody przez suchą ścierkę – 

680 % 

Ścierka do szyb i powierzchni szklanych 
wykonana z PVAmicro - to innowacyjna 
tkanina wykonana z fabrycznie 
impregnowanej mikrofibry PVA. 
Zapewnia to ściereczce PVA gładką 
strukturę wewnętrzną, zapewniającą 
wysoką wydajność czyszczenia. PVA jest 
dobrze znane w profesjonalnych 
zastosowaniach, dzięki swojej chłonności 
i braku powstawania smug na 
czyszczonych powierzchniach. Doskonała 
propozycja dla alergików oraz dla osób, 
które nie chcą stosować substancji 
chemicznych do sprzątania. Sucha 
ściereczka jest bardzo sztywna, jednak 
po zmoczeniu, robi się miękka i 
przyjemna w dotyku. Ścierka PVAmicro 
stanowi połączenie dwóch unikalnych 
materiałów: mikrowłókien i PVA (alkohol 
poliwinylowy). Trójwymiarowa struktura 
tkanych mikrowłókien, które stanowią 
materiał bazowy, oferuje dobre 
własności czyszczące i skuteczne 
zbieranie cząsteczek brudu. 
Mikrowłókna łatwo usuwają nawet 
trudne zabrudzenia, jak odciski palców 
ze szkła. Unikalny proces impregnacji 
PVA zapewnia wiele dodatkowych 
korzyści. Cząsteczki brudu łatwo 
spłukują się ze ścierki podczas ręcznego 
płukania, ponieważ PVA wygładza 

Wymiary – 38 x 35 cm   
Skład - 80% poliester i 20% poliamid 
(tkanina) / 100% PVA (alkohol 
poliwinylowy) (powłoka) 
Kolory – czerwony, niebieski, żółty, 
zielony 
Temperatura prania – do 95°C 

 

 
600 
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wewnętrzną jej strukturę. Ścierka 
uwalnia mniejszą ilość wody na 
powierzchniach, co zapobiega 
powstawaniu smug. Ze względu na 
wyjątkowe właściwości PVA ścierka 
cechuje się wyjątkowo wysoką 
chłonnością, co jest ważne przy 
wycieraniu rozlanych płynów.  

 
                                                                      RAZEM 

 

                          


