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1

Papier toaletowy w rolce - szary, fi: min. 18, max. 19, 

wykonany ze 100% makulatury ekologicznej, gofrowany, 

miękki, z tuleją, dł. min. 215 mb, max 225 mb, łatwo 

rozpuszczalny w wodzie 

rolka 2700

2

Papier toaletowy - szary, wykonany ze 100% makulatury, 

gofrowany, minimum 49 mb, max 51 mb w rolce, z tuleją 

pasująca do wszystkich typów uchwytów, łatwo 

rozpuszczalny w wodzie

rolka 3600

3

Ręcznik papierowy na rolce - 100 % celulozy, nie mniej niż 
48 listków na rolce, szer. listka min. 23 cm, max. 26cm,  

trzywarstwowy, perforowany, chłonny i wytrzymały

rolka 18500

4

Ręcznik papierowy jednowarstwowy - składany, odporny na 

szybkie rozmiękczenie, bezzapachowy, składany ZZ, do 

dozowników, rozmiar listka 25 x 23 cm, zielony, 4000 listków 

w kartonie

karton 600

5

Dozownik na mydło uzupełniane z karnistra, poj.min.0,8l  

max. 1,2l , wykonany z wysokiej jakości tworzywa, 

mocowany do ściany, w kolorze białym 

szt 10

6
Druciak metalowy, spiralny, do mycia naczyń - 3 szt. w 

opakowaniu
op. = 3 szt. 30

7

Gąbka do mycia i szorowania, miekka, wykonana z tworzywa 

o podwyższonej odporności na ścieranie, rozdarcie i środki 

myjaco - dezynfekujace, z rączką 

szt 30

8

Gąbka do mycia i szorowania, miekka, z plastikowym 

uchwytem, wykonana z tworzywa o podwyższonej 

odporności na ścieranie, rozdarcie i środki myjaco - 

dezynfekujace - zapas - do rączki z poz. 7   

szt 30

9

Gąbka do mycia i szorowania, wykonana z tworzywa o 

podwyższonej odporności na ścieranie, rozdarcie i środki 

myjaco - dezynfekujace, posiadające dwie powierzchnie 

robocze, jedna o standardowej chropowalności, druga o 

zwiększonej do szorowania, pakowana po 5 szt.

op.= 5szt. 17

10 Końcówka mopa - wkręcana, sznurkowa, bawełniana  szt. 10

11
Kosze na śmieci, pedałowe, zamykane, 25 l, z tworzywa, 

kolor biały
szt 20

Środki czystości i sprzęt gospodarczy
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12
Miska okrągła, wykonana w z wysokiej jakości tworzywa, 

pojemnośc 8l
szt 10

13
Mop - bawełniany, supełkowy, płaski, do stelaża typu 

Speedy o rozm. 50 x 15, zapinany na zapinki
szt. 50

14
Mop - bawełniany, supełkowy, płaski do stelaża typu Speedy 

o rozm. 40 x 13, zapinany na zapinki  
szt. 417

15
Mydło toaletowe - kostka, delikatne, przeznaczone do mycia 

dzieci i niemowląt, nie powodujące podrażnień skóry
szt. 150

16

Mydło w płynie do mycia rąk, gęste, o dobrych 

właściwościach myjąco-pielęgnacyjnych, zwierające lanoline 

i inne substancje zapobiegające wysuszeniu skóry, nadający 

jej elestyczność i gładkość, kremowe, o przyjemnym 

zapachu, op.= 5 litr

op. = 5 l 350

17 Mydło w saszetkach 1 l do dozowników TORK S1 SYSTEM szt 50

18
Nakładka na stelaż - 35 cm, do mycia płytek ściennych i 

okien typu baranek, zapinany na rzep
szt. 20

19
Prasa do wyciskania mopa do wózka 

Roll-Mop M0 3
szt. 5

20
Prasa do wyciskania mopa do wózka 

Roll-Mop M0 4
szt. 15

21

Proszek do czyszczenia bardzo trudnych zabrudzeń i plam, 

nadający się do urzadzeń sanitarnych (umywalek, wanien, 

muszli) a także garnków i zlewów, op=0,5kg

op. = 0,5 kg 100

22

Rękawice gospodarcze, ochronne, gumowe, łatwe w 

nakładaniu, o dobrych właściwościach izolacyjnych, 

wytrzymałe z delikatną wyściółką, w rozmiarach S, M, L

para 500

23

Skoncentrowany płyn do mycia naczyń skutecznie 

usuwający tłuszcz, o przyjemnym zapachu, delikatny dla 

skóry rąk - op.  1l 

op. = 1 l 80

24
Stelaż do mopa płaskiego o wymiarach 50x13 cm z 

zapinkami typu Speedy
szt 10

25
Stelaż do mopa płaskiego o wymiarach 40x11 cm z 

zapinkami typu Speedy
szt 25

26 Szczoteczka do szorowania rąk i paznokci z uchwytem szt 17

27
Szczotka do czyszczenia kaloryferów, ze sztywnego włosia, 

sprężyste mocowanie, okragła, długa, z uchytem
szt 5
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28 Szczotka do szorowania typu 'żelazko", PCV, midi szt 20

29
Szczotka do zamiatania, z naturalnego włosia, oprawa 

drewniana, kij drewniany z końcówką gwintowaną
kpl 10

30 Szczotka okągła do WC z pojemnikiem wykonana z plastiku szt. 67

31
Szczotka ryżowa typu szrober, kij drewniany z końcówką 

gwintowaną
kpl 10

32
Szczotki do czyszczenia kaloryferów  typu widełki, ze 

sztywnego włosia, z uchwytem
szt 8

33

Ściereczki: czerwone, niebieskie, żółte, 100 % wiskozy, 

miękkie, przyjemne w dotyku, bardzo dobrze wchłaniające 

wodę i brud wym  50 x 40 cm

szt. 3500

34

Ścierka do mycia podłóg, super chłonna, odporna na zużycie 

i pranie w wysokich temperaturach  (min. w 60 stopni C), o 

wym. min. 70 x 80 cm, bawełniana, biała

szt. 200

35

Uchwyt na papier toaletowy (50 m) z osłoną, wykonany z 

wysokiej jakości tworzywa sztucznego, biały, mocowany do 

ściany za pomoca śrub

szt 33

36

Uchwyty na ręcznik papierowy, na rolce, z regulacją 

szerokości, wykonany z plastiku, mocowany do ściany za 

pomoca śrub

szt 13

37
Wiadro o pojemności 6l, plastikowe (wykonane z wysokiej 

jakości tworzywa) z pokrywką, okrągłe
szt 18

38 Zmiotka + śmietniczka w komplecie, z tworzywa sztucznego kpl 15

39

Żel do udrażniania rur, wysoce skuteczny, usuwający zapory 

i złogi tłuszczu oraz inne substancje pochodzenia 

organicznego, skutecznie dezynfekujący odpływy 

kanalizacyjne. Likwidujący nieprzyjemny zapach - op. 0,5 

litra

op. = 0,5 l 70

40

Wiadro plastikowe (wykonane z wysokiej jakości tworzywa) 

o pojemności 20 l kolor czerwony i  niebieski pasujące do 

wozków Merida 

szt. 10

41

Wiadro plastikowe (wykonane z wysokiej jakości tworzywa) 

o pojemności 13 l kolor czerwony i niebieski pasujące do 

wozków Merida 

szt 4

42 Kij aluminiowy do stelaża typu Speedy, długość 140 cm szt 5

Razem
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