nr 2/2014

Promocja obowiązuje od 1.04.2014 do 15.08.2014
lub do wyczerpania zapasów

dezynfekcja narzędzi

dezynfekcja wierteł

dezynfekcja powierzchni

Viruton® Powder 1 kg

Quatrodes® Drill 1 l

Velox® Foam NA 1 l

Preparat w proszku do mycia
i dezynfekcji narzędzi

Gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji
narzędzi obrotowych i chirurgicznych

Pianka do mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych
na działanie alkoholu oraz do protez i wycisków stomatologicznych

stężenie 1%

gotowy
do użycia

czas działania
od 30 sek.

nie wymaga
aktywatora

działa
w 30 min. na
B, Tbc, F, V

działa
na prątki
gruźlicy

czas
działania
od 10 min.

CENA
CENA
PROMOCYJNA
PROMOCYJNA

9800

zł netto
105,84 zł brutto

CENA
CENA
PROMOCYJNA
PROMOCYJNA

CENA
CENA
PROMOCYJNA
PROMOCYJNA

2299

2790

cena 1 l roztworu
0,98 zł netto

zł netto
24,83 zł brutto

zł netto
30,13 zł brutto

antybakteryjne mycie rąk

dezynfekcja rąk

2 x Velodes® Scrub 500 ml + pompka gratis

2 x Velodes® 500 ml + pompka gratis

Antybakteryjna emulsja do higienicznego mycia rąk

Preparat na bazie alkoholu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

zalecana
dla
alergików

zawiera
lanolinę

zawiera
glicerynę
i olejek
kokosowy

czas działania
30 sek.
KUPUJĄC PAKIET
OSZCZĘDZASZ

cena 1 szt.
15,90 zł netto

KUPUJĄC PAKIET
OSZCZĘDZASZ

59

13

cena 1 szt.
21,30 zł netto

zł netto

PROMOCJA

PROMOCJA

cena
pakietu
zł netto

cena
pakietu
zł netto

32,61

P0_K284

GRATIS
Pakiet dostępny od 15.04.2014.

43,41

P0_K285

Wartość towaru oznaczonego jako gratis wynosi 0,81 zł netto. Promocja nie obejmuje klientów kupujących w oparciu o umowy przetargowe.

1359

zł netto

GRATIS
Pakiet dostępny od 15.04.2014.

dezynfekcja powierzchni

dezynfekcja powierzchni

2 x Velox® AF 1 l + Velox® AF 1 l gratis

2 x Velox® Spray 1 l + Velox® Spray 1 l gratis

Gotowy do użycia preparat na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji powierzchni
sprzętu medycznego

Preparat na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni
sprzętu medycznego

każda butelka
zawiera spryskiwacz

każda butelka
zawiera spryskiwacz

nie
podrażnia dróg
oddechowych

działa
w 30 sek.

Cena za 1 szt.
przy zakupie pakietu

Cena za 1 szt.
przy zakupie pakietu

2758

2558

zł netto
brutto 29,78 zł

zł netto
brutto 27,62 zł

PROMOCJA
cena
pakietu
zł netto

w tym
GRATIS

82,73

P0_K253

dezynfekcja narzędzi

PROMOCJA
cena
pakietu
zł netto

w tym
GRATIS

76,73

P0_K155

dezynfekcja wycisków i powierzchni
®

Viruton® Plus 1 l

Quatrodes Protect 1 l

Wydajny koncentrat do mycia
i dezynfekcji narzędzi

Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz protez i wycisków stomatologicznych

stężenie już
od 0,25%

stężenie
od 0,25%
w 5 min.

czas
działania już
od 5 min.

zalecany
do protez
i wycisków
zawiera
inhibitory
korozji

CENA
CENA
PROMOCYJNA
PROMOCYJNA

45

72

zł netto
78,25 zł brutto

CENA
CENA
PROMOCYJNA
PROMOCYJNA

80

63

zł netto
68,90 zł brutto

cena 1 l roztworu 0,18 zł netto

dezynfekcja powierzchni

cena 1 l roztworu 0,16 zł netto

dezynfekcja powierzchni

4 x Velox® chusteczki 100 szt.
®
+ Velox chusteczki 100 szt. gratis

3 x Velox® NA chusteczki 100 szt.
®
+ Velox NA chusteczki 100 szt.

Chusteczki na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji powierzchni

Bezalkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji
delikatnych powierzchni

działają
w 30 sek.

działają
w 30 sek.

Cena za 1 szt.
przy zakupie pakietu

Cena za 1 szt.
przy zakupie pakietu

95

91

11

12

zł netto
brutto 12,90 zł

zł netto
brutto 13,94 zł

PROMOCJA
cena
pakietu
zł netto

59,73

P0_K276

do
inkubatorów
i głowic USG

PROMOCJA
w tym
GRATIS

cena
pakietu
zł netto

51,63

P0_K158

Wartość towaru oznaczonego jako gratis wynosi 0,93 zł netto. Promocja nie obejmuje klientów kupujących w oparciu o umowy przetargowe.

w tym
GRATIS

dezynfekcja rąk

Velodes®
Płyn do higienicznej
i chirurgicznej dezynfekcji rąk

2130

Velodes®Gel

00

34

Żel do higienicznej
i chirurgicznej
dezynfekcji rąk

zł netto
brutto 36,72 zł

działa
w 30 sekund

zł netto
brutto 23,00 zł

14600

zł netto
brutto 157,68 zł

pełne
spektrum
działania

2370

2470

zł netto
brutto 25,60 zł

zł netto
brutto 26,68 zł

Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej
dezynfekcji rąk. Posiada potwierdzone badaniami spektrum bakteriobójcze, bójcze
wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójcze i ograniczone wirusobójcze.
Działa szybko i skutecznie wobec wirusów otoczkowych (w tym HIV, HBV, HCV) opakowanie:
oraz wirusa Rota i Noro.
butelka 500 ml

opakowanie: butelka 250 ml z atomizerem,
butelka 500 ml, butelka 1 l, kanister 5 l

antybakteryjne mycie rąk

mycie rąk

NOWOŚĆ

®

Velodes Scrub
Antybakteryjna emulsja do higienicznego mycia rąk

Velodes® Soap to emulsja do mycia rąk i całego ciała. Dzięki zawartości
gliceryny i pochodnej olejku kokosowego chroni skórę przed nadmiernym
wysuszeniem i lekko ją nawilża. Posiada przyjazne dla skóry pH oraz
łagodne środki myjące.

7200

opakowanie:
butelka 500 ml,
butelka 1 l,
kanister 5 l

Drill box
Wanienka do dezynfekcji wierteł
z sitkiem i pokrywką
poj. 250 ml

1800

zł netto
brutto 22,14 zł

zł netto
brutto 14,64 zł

zł netto
brutto 20,30 zł

zł netto
brutto 88,56 zł

Pompka pasuje
do butelek Velodes
o poj. 500 ml i 1 l

Dozownik łokciowy do mydła, żelu
i płynu do dezynfekcji rąk
- dozownik wykonany z tworzywa ABS o dużej odporności na alkohol,
- może być sterylizowany w autoklawie,
- posiada ruchomą tarczę z możliwością ustawienia dozy
od 1 ml do 3 ml (co 0,5 ml),
- pasuje do opakowania 500 ml i 1 l z linii Velodes
- opcja dokupienia podstawki „niekapki”
Cena nie zawiera
podstawki

NOWOŚĆ

1440

zł netto
brutto 17,71 zł

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

opakowanie:
butelka 500 ml,
butelka 1 l,
kanister 5 l

Produkty Velodes Soap i Velodes Scrub dostępne od 15.04.2014.

Pompka do mydła, żelu
i płynu do dezynfekcji rąk

Produkt dostępny od 15.04.2014.

500 ml
1l

zł netto
brutto 114,39 zł

1650

5l

9300

500 ml

zł netto
brutto 30,01 zł

1l

2440

1190

5l

Velodes Scrub to delikatna emulsja do mycia rąk i całego ciała. Nie zawiera
barwników ani kompozycji zapachowej. Idealna dla lekarzy, stomatologów,
pielęgniarek i osób z wrażliwą skórą, często myjących ręce. Neutralne dla skóry pH
oraz zawartość gliceryny i pochodnej olejku kokosowego pozwala na codzienne
mycie rąk nie powodując podrażnień. Dzięki zawartości triclosanu posiada
właściwości, które nie sprzyjają rozwojowi bakterii. Emulsja może być stosowana
w przemyśle spożywczym, instytucjach służby zdrowia oraz w miejscach
o zwiększonych wymaganiach sanitarnych.

zł netto
brutto 19,56 zł

Velodes Soap
Emulsja do mycia rąk i ciała

®

1590

®

20160

zł netto
brutto 247,97 zł

Dozownik pasuje
do butelek Velodes
o poj. 500 ml i 1 l
Dodatkowo możliwość
zakupu podstawki: 59,00 netto
72,57 brutto

szybka dezynfekcja powierzchni
®

®

Velox AF

Velox Spray

Preparat na bazie jednego alkoholu do szybkiej dezynfekcji powierzchni

Preparat na bazie alkoholu do mycia i dezynfekcji powierzchni

Preparat o niskiej zawartości alkoholu przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni,
sprzętu medycznego, łóżek i foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz innych
trudnodostępnych powierzchni, a także przedmiotów mających kontakt z żywnością. Zalecany jest
również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz protez
i wycisków silikonowych. Preparat nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Posiada przyjemny świeży zapach.

Przeznaczony do małych powierzchni, sprzętu medycznego, foteli zabiegowych, łóżek, aparatury
medycznej i operacyjnej oraz innych trudno dostępnych powierzchni, a także przedmiotów mających kontakt z żywnością. Zalecany jest również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych oraz
protez i wycisków silikonowych. Preparat nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Posiada
przyjemny cytrynowy zapach. Produkt uzyskał pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka.

działa w 1 min.

działa
w 30 sek.

nie podrażnia

Cena za 1 l
z op. 5 l: 34,44 zł netto

4090

20

172

zł netto
brutto 44,17 zł

zł netto
brutto 185,98 zł

opakowanie:
butelka 1 l
ze spryskiwaczem
kanister 5 l

Cena za 1 l
z op. 5 l: 25,60 zł netto

3790

12800

zł netto
brutto 40,93 zł

zł netto
brutto 138,24 zł

opakowanie:
butelka 1 l
ze spryskiwaczem
kanister 5 l

chusteczki do dezynfekcji powierzchni

Velox® 100 szt.

Velox® NA 100 szt.

Chusteczki na bazie alkoholu do mycia i dezynfekcji powierzchni

Chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji delikatnych powierzchni

Przeznaczony do małych powierzchni, sprzętu medycznego, foteli zabiegowych, łóżek, aparatury
medycznej i operacyjnej oraz innych trudno dostępnych powierzchni, a także przedmiotów mających
kontakt z żywnością. Zalecany jest również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych oraz protez
i wycisków silikonowych. Preparat nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Posiada przyjemny
cytrynowy zapach. Produkt uzyskał pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka.

Zalecana jest do powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw
sztucznych oraz szkła akrylowego. Może być stosowana do dezynfekcji aparatury medycznej,
sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Przeznaczona
również do mycia i dezynfekcji wycisków stomatologicznych. Posiada przyjemny, świeży zapach.
Nie wymaga spłukiwania. Produkt uzyskał pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka.

do
inkubatorów
i głowic USG

działa
w 30 sek.

1470

zł netto
brutto 15,88 zł

90

20

rozmiar:
13 x 20 cm
opakowanie:
pojemnik 100 szt.
op. uzup. 100 szt.

zł netto
brutto 22,57 zł

2400

zł netto
brutto 25,92 zł

90

16

zł netto
brutto 18,26 zł

delikatne powierzchnie

posiada
przyjemny
zapach

rozmiar:
13 x 20 cm
opakowanie:
pojemnik 100 szt.
op. uzup. 100 szt.

dezynfekcja powierzchni
®

®

Velox Foam NA

Quatrodes Protect

Bezalkoholowa pianka do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni

Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz protez i wycisków stomatologicznych

Zalecana jest do powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw
sztucznych oraz szkła akrylowego. Może być stosowana do dezynfekcji aparatury medycznej,
sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Przeznaczona
również do mycia i dezynfekcji wycisków stomatologicznych. Posiada przyjemny, świeży zapach.
Nie wymaga spłukiwania. Produkt uzyskał pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka.

Preparat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych
ze szkła, porcelany, metalu, gumy, drewna oraz aluminium. Zalecany jest do dezynfekcji sprzętu
medycznego, aparatury oddechowej oraz wyrobów ze szkła akrylowego. Przeznaczony również
do mycia i dezynfekcji wycisków stomatologicznych. Na powierzchni tworzy niewidoczny film
ochronny opóźniający ponowne zanieczyszczenie. Może być stosowany do powierzchni
mających kontakt z żywnością. Nie wymaga spłukiwania. Produkt uzyskał pozytywną opinię
Centrum Zdrowia Dziecka.

do lamp
i głowic USG
CENA
CENA
PROMOCYJNA
PROMOCYJNA
opakowanie:
1 l ze spryskiwaczem DUO
(możliwość dozowania
płynu lub piany)

27

90

zł netto
30,13 zł brutto

spektrum
poszerzone
o prątki
gruźlicy

do
wycisków
stomatologicznych

stężenie
od 0,25%
w 5 min.
Cena za 1 l
z op. 5 l: 56,66 zł netto

CENA
CENA
PROMOCYJNA
PROMOCYJNA

28330

zł netto
brutto 305,96 zł

80

63

zł netto
68,90 zł brutto

cena 1 l roztworu z op. 5 l od 0,14 zł netto

opakowanie:
butelka 1 l
z dozownikiem,
kanister 5 l

dezynfekcja narzędzi

dezynfekcja powierzchni
®

Viruton® Powder

Quatrodes Strong
Wydajny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni

Preparat w proszku do mycia i dezynfekcji narzędzi

Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszelkiego rodzaju sprzętu medycznego oraz
dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka zabiegowe oraz podłogi i ściany. Może być
stosowany w obecności pacjentów. Zalecany do powierzchni ze szkła akrylowego ze względu na
dobrą tolerancję materiałową. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością.
Produkt uzyskał pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka.

stężenie
od 0,25%
w 15 min.

działa na
Adeno, Polio,
Spory

Cena za 1 l
z op. 5 l: 70,50 zł netto

50

97

352

zł netto
brutto 105,30 zł

opakowanie:
butelka 1 l
z dozownikiem
kanister 5 l

50

zł netto
brutto 380,70 zł

Przeznaczony do dezynfekcji manualnej, w obiegu zamkniętym, a także w myjkach ultradźwiękowych. Posiada bardzo dobre właściwości myjące i rozpuszczające zaschnięte pozostałości
organiczne jak krew, białko i wydzieliny. Preparat wykazuje wysoką tolerancję materiałową
i ochronę przed korozją. Idealny do endoskopów, wyrobów z tworzyw sztucznych. Może być
stosowany również do mycia i dezynfekcji powierzchni.

nie wymaga
aktywatora

stężenie 1%

CENA
CENA
PROMOCYJNA
PROMOCYJNA

00

98

58050

zł netto
brutto 626,94 zł

zł netto
105,84 zł brutto

opakowanie:
wiaderko 1 kg z miarką
wiaderko 6 kg z miarką

z 1 l koncentratu otrzymasz 400 l roztworu roboczego
cena 1 l roztworu z op. 5 l od 0,18 zł netto

Cena za 1 kg
z op. 6 kg: 96,75 zł netto

z 1 kg proszku otrzymasz 100 l roztworu roboczego
cena 1 l roztworu z op. 6 kg od 0,97 zł netto

dezynfekcja narzędzi
Viruton® Plus

Viruton® Strong

Wydajny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi

Wydajny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi

Wydajny koncentrat o wyjątkowych właściwościach czyszczących i wysokiej tolerancji materiałowej.
Przeznaczony jest do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej, w automatach myjących,
a także w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany jest do instrumentów chirurgicznych, rotacyjnych
oraz wszelkiego rodzaju endoskopów. Aktywność nieużywanego roztworu roboczego wynosi
14 dni.

Posiada szerokie spektrum bójcze w bardzo niskich stężeniach użytkowych. Zastosowanie
inhibitorów korozji gwarantuje wysoką tolerancję materiałową instrumentarium oraz wyrobów
medycznych i przyrządów laboratoryjnych ze szkła, porcelany, metalu, gumy i tworzyw sztucznych. Może być stosowany w myjce ultradźwiękowej.

działa na
Adeno, Polio,
Spory

stężenie
od 0,25%
w 15 min.

stężenie już
od 0,25%
CENA
CENA
PROMOCYJNA
PROMOCYJNA

7245

zł netto
78,25 zł brutto

Cena za 1 l
z op. 5 l: 85,16 zł netto

80

425

zł netto
brutto 459,86 zł

opakowanie:
z 1 l koncentratu otrzymasz 400 l roztworu roboczego
butelka 1 l z dozownikiem
cena 1 l roztworu z op. 5 l od 0,21 zł netto
kanister 5 l

Cena za 1 l
z op. 5 l: 87,00 zł netto

11137

43499

zł netto
120,28 zł brutto

0197

zł netto
469,79 zł brutto

z 1 l koncentratu otrzymasz 400 l roztworu roboczego opakowanie:
butelka 1 l z dozownikiem
cena 1 l roztworu z op. 5 l od 0,22 zł netto
kanister 5 l

dezynfekcja urządzeń ssących
®

CENA
CENA
PROMOCYJNA
PROMOCYJNA

CENA
CENA
PROMOCYJNA
PROMOCYJNA

dezynfekcja wierteł
®

Quatrodes Suck

Quatrodes Drill

Koncentrat do mycia i dezynfekcji urządzeń ssących

Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi obrotowych i chirurgicznych

Wyjątkowo skuteczny preparat o właściwościach dezodorujących przeznaczony do jednoczesnego
mycia i dezynfekcji urządzeń ssących, separatorów amalgamatu i spluwaczek unitu dentystycznego. Może być stosowany również do dezynfekcji obiegu zamkniętego w wannach z hydromasażem. Preparat nie pieni się. Przy codziennym stosowaniu zapobiega powstawaniu biofilmu.

Gotowy do użycia preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi oraz wierteł, frezów
kostnych ze stali, twardych metali, diamentów, narzędzi ściernych i polerujących takich jak: gumki
silikonowe, płytki ceramiczne oraz narzędzi do leczenia kanałowego. Zawiera inhibitory korozji,
posiada bardzo dobre właściwości myjące, również w przypadku zaschniętych pozostałości
organicznych. Może być stosowany poprzez zanurzenie narzędzi w myjce ultradźwiękowej.

stężenie
2%

czas
działania
5 min.
opakowanie:
butelka 1 l
z dozownikiem

gotowy
do użycia

CENA
CENA
PROMOCYJNA
PROMOCYJNA

6630

zł netto
brutto 71,60 zł

99

opakowanie:
butelka 1 l

22

zł netto
24,83 zł brutto

działa
w 30 min. na
B, Tbc, F, V

sterylizacja narzędzi

wstępna dezynfekcja narzędzi

Viruton® Foam
Pianka do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych
Gotowy do użycia preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi przed właściwym procesem dezynfekcji. Idealnie sprawdza się
do wszystkich instrumentów ze stali i stopów metali, a także materiałów z tworzyw sztucznych i gumy. Posiada bardzo dobre
właściwości myjące, również w przypadku zaschniętych pozostałości organicznych. Zapobiega zasychaniu zabrudzeń organicznych
podczas gromadzenia i przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji.

zł netto
brutto 13,21 zł

Cena za 1 l
z op. 5 l: 47,26 zł netto

50

57

23630

zł netto
brutto 62,32 zł

w tym
GRATIS

zł netto
brutto 255,20 zł

opakowanie:
butelka 1 l
ze spryskiwaczem DUO
kanister 5 l

cena pakietu
zł netto

Torebki do sterylizacji samoprzylepne,
70 x 260 mm
Oszczędzasz 20,57 zł netto

Cena za 1 op.
przy zakupie
pakietu

5x

07

18

zł netto
brutto 19,52 zł

108,43

P0_K247

Rękawy do sterylizacji płaskie
50 mm x 200 m
75 mm x 200 m

48,93

P0_K233

Torebki do sterylizacji samoprzylepne, Torebki do sterylizacji samoprzylepne,
90 x 260 mm
135 x 260 mm
Oszczędzasz 26,87 zł netto

Cena za 1 op.
przy zakupie
pakietu

5x

w tym
GRATIS
cena pakietu
zł netto

12

przy zakupie
pakietu

3x

idealnie
rozpuszcza
zabrudzenia

pianka
do narzędzi

Torebki do sterylizacji
samoprzylepne,
Oszczędzasz 15,07 zł netto
57 x 120 mm
23
Cena za 1 op.

32

23

zł netto
brutto 25,19 zł

Oszczędzasz 40,07 zł netto

Cena za 1 op.
przy zakupie
pakietu

5x

w tym
GRATIS
cena pakietu
zł netto

139,93

100 mm x 200 m

zł netto
brutto 37,07 zł

w tym
GRATIS
cena pakietu
zł netto

P0_K248

3432

205,93

P0_K249

Rękawy do sterylizacji
Torebki do sterylizacji
płaskie 200 m
samoprzylepne 200 szt.
CENY KATALOGOWE

3990

5670

zł netto
brutto 43,09 zł

zł netto
brutto 61,24 zł

7340

zł netto
brutto 79,27 zł

szerokość
rękawa
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

cena
netto
39,90
56,70
73,40
106,90
140,60
174,00
207,50

cena
brutto
43,09
61,24
79,27
115,45
151,85
187,92
224,10

rozmiar
torebki
57 x 120 mm
70 x 260 mm
90 x 260 mm
135 x 260 mm
190 x 360 mm

cena
netto
16,00
21,50
27,80
41,00
80,00

cena
brutto
17,28
23,22
30,02
44,28
86,40

Rękawy i torebki są przeznaczone do sterylizacji parą lub tlenkiem etylenu, spełniają normy EN 868 i EN 11607

Chusteczki w roli
do nasączania
w zamykanym
wiaderku

Zestaw higieniczny
®

TORK XPRESS nablatowy dozownik
do ręczników Multifold
(w składce wielopanelowej) biały
nr art. 552200
+ 3 bindy GRATIS
nr art. 100289
cena zestawu

długość 70 m,
250 odcinków
nr art. 90492

93

112

- Specjalne przyssawki
zapobiegają przesuwaniu
- Bez wiercenia dziur
i instalacji na kołki
- Średnia pojemność
- Wskaźnik uzupełnienia wkładu

zł netto
cena zestawu

96

29

GRATIS

zł netto
Wartość towaru oznaczonego jako gratis wynosi 0,10 zł netto.

Wartość towaru oznaczonego jako gratis wynosi 0,93 zł netto. Promocja nie obejmuje klientów kupujących w oparciu o umowy przetargowe.

11550

zł netto
brutto 142,07 zł

