UTĚRKY CHICOPEE
Microfibre Light - plasty
Jemné, měkké, savé a současně pevné utěrky lze použít za sucha i za mokra k utírání hladkých
povrchů včetně elektroniky, ale i pokožky těla, mají univerzální použití ve zdravotnictví,
kosmetice, wellnes, k úklidu, v laboratořích.

kód: 0365010-01
mikrovlákno, 40 x 34 cm – skládané
barva: bílá
Cena: 7,70 Kč bez DPH/ks
308,00 Kč bez DPH/bal ā 40ks

DuraDry – sklo, nerez
Utěrky dokonale čistí beze šmouh, mikrovlákno absorbuje veškeré nečistoty, mají velmi dlouhou
životnost, i po mnoha vypráních si zachovávají své jedinečné vlastnosti, absorbují velké
množství tekutiny, minimálně vlákní, ideální na nerezové a skleněné povrchy.

kód: 0365001
mikrovlákno, 34 x 40 cm – skládané
barva: červená, modrá, žlutá, zelená
Cena: 18,83 Kč bez DPH/ks
94,13 Kč bez DPH/bal ā 5ks

Lavette Super
Otevřená struktura zajišťuje mimořádně účinný sběr nečistot a vysokou absorpci tekutin. Utěrky
mají velmi dlouhou životnost, i po mnoha vypráních si zachovávají své jedinečné vlastnosti, jsou
ideální pro mytí povrchů v potravinářství, kuchyních, zdravotnictví, laboratořích.

kód: 0365002
netkaná textilie, 51 x 36 cm - skládané
barva: červená, modrá, žlutá, zelená, bílá
Cena: 13,13 Kč bez DPH/ks
328,18 Kč bez DPH/bal ā 25ks
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Super-Twill Hygiene
Utěrky vysoce savé, pevné, odolné, minimálně vlákní, lze je použít za sucha i za mokra, tepelně
odolné do 210o C, lze je použít k přenášení horkých nádob, čištění sporáků, grilů, jsou vhodné k
čištění povrchů, utírání rukou v potravinářství, kuchyních, k úklidu.

kód: 0365006-03, 0365007-03
netkané, polootevř. struktura, 34 x 53 cm - skládané
37 x 22 cm - role
barva: modrá
Cena: 9,55 Kč bez DPH/ks skládaných
1 241,00 Kč bez DPH/bal ā 130ks
Cena: 6,98 Kč bez DPH/ks na roli
3 491,00 Kč bez DPH/bal ā 500ks

J-Cloth Lavette
Otevřená struktura sebere veškeré nečistoty, velmi lehké, univerzální použití v místech s
vyššími nároky na hygienu: v kuchyních, v potravinářství, ve zdravotnictví.

kód: 0365004, 036005
100% vizkóza, netkaná textilie, 34 x 36 cm - skládané
37 x 22 cm - role s vnitřním odvinem
barva: červená, modrá, zelená, žlutá, bílá
Cena: 3,54 Kč bez DPH/ks skládaných
177,41 Kč bez DPH/bal ā 50ks
Cena: 3,79 Kč bez DPH/ks na roli
1 137,15 Kč bez DPH/bal ā 300ks

Super Twill Industrial
Mimořádná pevnost za sucha i za mokra, rychlá absorpce tekutin, odolnost proti roztržení,
tepelná odolnost do 210o C přináší vynikající výsledky při čištění strojních součástek, všech
typů povrchů včetně horkých, otevřená struktura umožní sebrat veškeré nečistoty a mastnotu,
utěrky lze použít za sucha i za mokra, také s použitím rozpouštědel ve strojírenství, při úklidu.

kód: 0365008-03
netkané, 34 x 53 cm - skládané
barva: modrá
Cena: 7,16 Kč bez DPH/ks
3 580,00 Kč bez DPH/bal ā 500ks
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