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 109,- 

  149,- 

 105,- 

 

  45,- 

  33,- 

Vysoce savá viskózní utěrka pro 

univerzální použití. 19 x 11 cm 

 

Extra savý ručník z mikrovlákna. Vhodný pro 

péči o vaše mazlíčky. Rozměr 40 x 80 cm 

 

  185,- 

 129,- 

3x utěrka z mikrovlákna, ideální pro čištění a 

efektivní odstranění otisků prstů a nečistot, 

vhodná zejména pro brýle, Hi - Tech zařízení 

(tablety, smartphony atd.,). 15 x 15 cm 

 

  59,- 

  41,- 

Mikroutěrka Spontex Magic Effect je odolnější 

proti opotřebení, čistí povrchy, schne rychleji. 

Za mokra dokonale čistí, za sucha má výborný 

absorpční efekt. 20,5 x 22 cm 

 

  69,- 

  49,- 

3 středně velké kombinované tvarované 

houbičky s unikátním designem, odolnější 

vůči opotřebení při každodenním 

používání. 7,5 x 8 x 4 cm 

 

  65,- 

  45,- 

Účinné mytí talířů a hrnců. Pro každodenní použití. 

Zelená abrazivní vrstva. Speciálně tvarovaná pro 

ochranu nehtů. 87 x 64 mm 

 

 27,- 

  19,- 

Univerzální utěrky z mikrovlák na 

velmi savé účinný úklid i bez použití 

čistících prostředků. Možnost prát v 

pračce na 60 stupňů. 30 x 30 cm 

71 109 

 109,- 

 71,- 

10 víceúčelových utěrek z mikrovlákna, 

které snadno odstraňují nečistoty a 

mastnotu. Výborný absorpční efekt. 

Efektivní pouze s vodou, není potřeba 

chemikálií. 30 x 30 cm 

 

  179,- 

 125,- 

5 víceúčelových utěrek z mikrovlákna, které 

snadno odstraňují nečistoty a mastnotu. 

Výborný absorpční efekt. Efektivní pouze s 

vodou, není potřeba chemikálií. 38 x 40 cm 

 

  159,- 

 113,- 

Ocelová šňůra na prádlo s plastovým 

povrchem, udrží až 60kg prádla, 20m.  

 

 53,- 

  37,- 

  
Metalický povrch usnadňující žehlení. Více 

motivů. 

 

Vel. M 120x40 cm 

 

 

 

Vel. L 135x50 cm 

 

  159,- 

 109,- 

  179,- 

 125,- 

  
Náhradní třásně k mopu Full Action systém. 

 

 

 
Abrazivní náhrada z mikrovlákna pro mop 

QuickMax Profi, snadné a rychlé čištění, 

vhodný na všechny typy podlah. 

 

Náhrada z mikrovlákna pro snadné a rychlé čištění, 

vhodný na všechny typy podlah 

 

Velká kulatá hlava na vytírání se sklápěcím 

rohem.Hlava mopu je vyrobena z 

inovativného microfiberu s přiléhajícími 

vlákny pro vyšší účinnost a snadnější úklid. 

Vhodná pro úklid v rozích, na schodech a 

podél lišt. Designové pásky pro lepší 

účinnost úklidu bez poškrábání podlahy. 

Materiál: 100 % mikrovlákno. 

 

Náhrada k mopu Full Action system. Nová verze s 

modrým středem pro efektivnější čistění. Vyrobeno z 

mikrovlákna. Složení: 100% polyester. 

 

Akce platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny. 
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  329,- 

  119,- 

  85,- 
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   1049,- 

  739,- 

  105,- 

  73,- 

  1149,- 

  799,- 

  999,- 

  655,- 

  89,- 

  61,- 

  91,- 

  63,- 

Akce platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny. 

Vysoce savý víceúčelový hadr na podlahu ze 

100% mikrovlákna, které špínu pohlcuje do 

svojí struktury a nehrne ji před sebou, úklid je 

díky tomu efektivnější a snazší. Snadno se 

ždíme a je účinný i bez čisticího prostředku. 

Vhodný pro suché i mokré použití. 50 x 60 cm 

 

 
Náhradní hlavice k třásňovému 

mopu Fashion, vysoce savé 

netkané třásně z viskózy. 

 

  89,- 

  61,- 

 
Náhradní hlavice k třásňovému 

mopu Poder Azul, odolné netkané 

třásně zpevněné pryskyřicí. 

 

Vylepšená technologií ždímání. Výhodou je, že se na 

houbě nedrží nečistoty (vlasy, chlupy apod.), které se při 

rotaci odstředí spolu s vodou. 360° rotační mechanismus 

účinně mop vyždímá. Návlek z mikrovlákna zachytí 

veškerou nečistotu a vlhkost, a to i bez použití čisticích 

prostředků, vhodný je pro všechny typy podlah. Velice 

účinný pro úklid rohů a podél zdí. Sada obsahuje: 1× 

kbelík, 1× mop, 1× náhrada k mopu. 

 

  
Třásňový systémový mop s kulatou hlavou. 

Spiningový systém založený na 2 úrovních v kbelíku 

– spodní úroveň pro namočení mopu, vrchní 

úroveň pro vyždímání. Menší kompaktní balení. 

Vhodný pro všechny typy podlah. Teleskopická tyč.  

PROMO SET v červené barvě obsahuje dvě náhrady 

- 1.standardní bílá, 2. s modrou abrazivní vrstvou 

 

Dvou úrovňový systém, který vyčístí podlahu 

díky unikátnímu čistícímu systému. Tento 

systém umí rozdělit špinavou vodu od čisté, 

aby byl mop vždy během vytírání čistý. Kbelík 

v kulatém tvaru má objem 3 litry a díky tomu 

dosáhne vytřít až 45m2 plochy. Ždímací 

systém je zabudován v rukojeti, stejně jako u 

Express system mopu a Full Action system 

mopu. Hlava mopu ze 100% mikrovlákna s 

ohýbatelným rohem se dostane do všech 

zákoutí. Vhodné pro všechny typy podlah. 

 

  1149,- 

  799,- 
Vysoce kvalitní kbelík, pro použití s 

plochým mopem Quick Max/Quick 

Max Profi, plastové držadlo, výlevka, 

objem 10 l. 

 

  189,- 

  129,- 

Plochý mop se samoždímacím systémem, díky kterému 

zůstanou ruce suché a čisté. Vyrobeno z mikrovlákna. 

Vhodný na všechny typy podlah. 360 stupňová otočná 

hlava, teleskopická nastavitelná tyč do délky 140 cm. 

 

Viskózní třásňový mop, odolné 

třásně zpevněné pryskyřicí, dlouhá 

životnost, 120 cm dlouhá kovová 

tyč. 

 

Plastový rýžák s tyčí, krátké odolné 

syntetické štětiny, 120 cm modrá 

kovová tyč. 

73 105 

Osikové světlé dřevo impregnované olivovým 

olejem. Dřevěná tyč, 130 cm, kovový německý 

závit. Pro interiér/exteriér. Koště, rýžák na 

podlahu. Délka 130 cm, průměr 2,3 cm. 

 

Tyč na smetáky, černá, kovová, 120 

cm, německý (jemný) závit, tyč sedí 

do všech smetáků a košťat. 

   53,- 

  37,- 

 
Venkovní koště se zelenými tvrdými 

plastovými štětinami. Atraktivní design. 

Vhodné pro všechny venkovní plochy. S 

černou kovovou tyčí 120 cm. 


