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Podłogi - mycie codzienne z konserwacją

Panele, podłogi drewniane - mycie codzienne

Podłogi - mycie maszynowe z konserwacją

Emulsja nabłyszczająca do podłóg

Mediclean 113 Panel

Mediclean 110 Floor 

ź Nie zawiera alkoholu - nie niszczy czyszczonych powierzchni
ź Zalecane stężenie: 25 - 200 ml na 10 l zimnej wody
ź Cena: 0,24 zł netto za 10 l roztworu roboczego                

(25 ml na 10 l wody)
ź 1 l koncentratu = do 400 l roztworu roboczego 
ź pH 8 ± 0,5

Mediclean 111 Automat

Mediclean 112 Shine
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Opakowanie: butelka 1L kanister 5L, 

Zapach
pomarańczy

Zapach
owoców 
leśnych

Zapach
owoców 
egzotycznych

Koncentrat

Zapach
pomarańczyKoncentrat PodłogiMycie ręczne

i maszynowe

Zapach
gruszkowo-
jabłkowy

Koncentrat Panele
i drewno

Mycie
ręczne

Zapach
neutralnyEmulsja

Podłogi-
mycie
i nabłyszczanie

Mycie ręczne
i maszynowe

ź Koncentrat do codziennego mycia podłóg twardych
ź Zawiera woski - właściwości antypoślizgowe, 

antystatyczne i pielęgnacyjne
ź Mycie ręczne i maszynowe
ź 3 trwałe zapachy - pomarańcze, owoce leśne, owoce 

egzotyczne

ź Niskopieniący koncentrat do codziennego mycia 
podłóg twardych

ź Zawiera woski - właściwości antypoślizgowe, 
antystatyczne i pielęgnacyjne

ź Mycie ręczne i maszynowe
ź Trwały zapach pomarańczowy

ź Zalecane stężenie: 25 - 200 ml na 10 l zimnej wody
ź Cena: 0,33 zł netto za 10 l roztworu roboczego         

(25 ml na 10 l wody)
ź 1 l koncentratu = do 400 l roztworu roboczego
ź pH 9 ± 0,5 

ź Koncentrat do codziennego mycia paneli i podłóg        
z lakierowanego drewna

ź Nie pozostawia smug
ź Mycie ręczne
ź Trwały zapach  gruszkowo - jabłkowy

ź Zalecane stężenie: 25 - 100 ml na 10 l zimnej wody
ź Cena: 0,25 zł netto za 10 l roztworu roboczego         

(25 ml na 10 l wody)
ź 1 l koncentratu = do 400 l roztworu roboczego 
ź pH 8 ± 0,5

ź Do PCV, linoleum, gumolitu, kamienia naturalnego       
i sztucznego, paneli i lakierowanego drewna

ź Nabłyszczanie podłóg - zalecane stężenie  250 - 500 ml 
na 1 l wody

ź Mycie z pielęgnacją - zalecane stężenie 150 - 200 ml  
na 10 l wody

ź Właściwości antypoślizgowe, antystatyczne                  
i pielęgnujące

ź Zalecany na schody
ź Koszt zabezpieczania 100 m2 podłogi = 10,88 zł netto 

(0,5 l produktu na 2 l wody)
ź pH 8 ± 0,5

Mediclean 120 Striper
Stripper - usuwanie i renowacja ochronnych 
powłok polimerowych

Zapach
neutralny

Mycie
ręczne
i maszynowe

Koncentrat Podłogi

ź Łagodny stripper do renowacji powłok polimerowych - 
usuwania górnej warstwy powłok

ź Do gruntownego i okresowego czyszczenia podłóg 
wrażliwych np. posadzki sportowe

ź Zalecane stężenie: Mycie codzienne: 250-500 ml        
na 10 l zimnej wody. Mycie gruntowne: 500 ml - 2 l  
na 10 l zimnej wody

ź Mycie ręczne i maszynowe
ź Cena: 5,80 zł netto za 10 l roztworu roboczego       

(500 ml na 10 l wody)
ź 1 l koncentratu = 20 l roztworu roboczego
ź Mycie gruntowne 100 m2 = 11,60 zł netto                 

(1 l na 20 l wody)
ź pH 12 ± 0,5

Opakowanie: kanister 5L

Opakowanie: butelka 1L kanister 5L, 

Opakowanie: butelka 1L kanister 5L, 

Opakowanie: kanister 5L

zł netto
brutto 71,30 zł

5l 57 97

zł netto
brutto 14,97 zł

1l 1217

zł netto
brutto 58,70 zł

5l 47 73

zł netto
brutto 81,14 zł

5l 65 97

zł netto
brutto 14,57 zł

1l 1184

zł netto
brutto 61,34 zł

5l 49 87

zł netto
brutto 30,16 zł

1l 2452

zł netto
brutto 133,79 zł

5l 10877
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Koncentrat PodłogiMycie ręczne
i maszynowe

Mycie ręczne
i maszynowe

Koncentrat

Mediclean 121 Striper

Mediclean 130 Strong

Mediclean 131 Stone

Stripper - usuwanie ochronnych powłok polimerowych

Podłogi - gruntowne czyszczenie

Kostka brukowa i posadzki kamienne

ź Silny bezzapachowy stripper do wszystkich typów 
podłóg twardych

ź Idealny do gruntownego czyszczenia ciężkich zabrudzeń 
pochodzenia organicznego

ź Skuteczny już od 5 % w 5 min.
ź Mycie ręczne i maszynowe

ź Cena: 6,91 zł netto za 10 l roztworu roboczego       
(500 ml na 10 l wody)

ź 1 l koncentratu = 20 l roztworu roboczego
ź Strippowanie 100 m2 = 20,73 zł netto                     

(1,5 l na 30 l wody)
ź pH 13,5 ± 0,5

ź Koncentrat do gruntownego mycia podłóg twardych 
odpornych na środki zasadowe

ź Usuwa zaskorupiały brud, sadzę, ślady gumy i inne 
trudne zabrudzenia

ź Zalecany do używania w marketach, pasażach 
handlowych, zakładach przemysłowych, warsztatach     
i in.

ź Mycie maszynowe i ręczne
ź Zalecane stężenie: 100-1000 ml na 10 l zimnej wody
ź Cena: 1,03 zł netto za 10 l roztworu roboczego        

(100 ml na 10 l wody)
ź 1 l koncentratu = do 100 l roztworu roboczego
ź pH 13,5 ± 0,5

ź Koncentrat do doczyszczania mocno zabrudzonych 
posadzek przemysłowych odpornych na alkalia

ź Do betonu, kamienia sztucznego i naturalnego, kostki 
brukowej, klinkieru

ź Usuwa smary, oleje, substancje smoliste, zaskorupiały 
brud i inne trudne zabrudzenia

ź Zalecany do używania w warsztatach, na parkingach, 
stacjach benzynowych, halach produkcyjnych, centrach 
logistycznych

ź Mycie maszynowe i ręczne
ź Zalecane stężenie: 50-400 ml na 10 l zimnej wody
ź Cena: 1,75 zł netto za 10 l roztworu roboczego        

(100 ml na 10 l wody)
ź 1 l koncentratu = do 100 l roztworu roboczego
ź pH 13,5 ± 0,5

PodłogiMycie ręczne
i maszynowe

Koncentrat Kostka 
brukowa

Podłogi - powłoka ochronna

Mediclean 141 Polimer

ź Polimerowa twarda powłoka samopołyskowa            
do zabezpieczania i nabłyszczania podłóg twardych      
(m.in. z PCV, linoleum, gumolitu, lastriko, betonu)

ź Nakładanie emulsji: 2-3 l wystarcza na zabezpieczenie 
100 m2 podłogi przy 2-3 warstwach

ź Koszt zabezpieczania 100 m2 podłogi przy                  
2-3 warstwach = od 109,96 zł netto

ź Działa antypoślizgowo
ź Chroni podłogę przed zniszczeniem
ź Nadaje połysk i estetyczny wygląd
ź Odporny na dezynfekcję
ź pH 8,8 ± 0,5

Zapach
neutralnyPolimer

Podłogi-
nabłyszczaniePolerowanie

Podłogi - powłoka ochronna

Mediclean 142 Polimer 

ź Polimerowa twarda powłoka samopołyskowa            
do zabezpieczania i nabłyszczania podłóg twardych    
(m.in. z PCV, linoleum, gumolitu, lastriko, betonu)

ź Nakładanie emulsji: 2-3 l wystarcza na zabezpieczenie 
100 m2 podłogi przy 2-3 warstwach

ź Koszt zabezpieczania 100 m2 podłogi przy 2-3 
warstwach = od 70,23 zł netto

ź Działa antypoślizgowo
ź Chroni podłogę przed zniszczeniem
ź Nadaje połysk i estetyczny wygląd
ź Odporny na dezynfekcję
ź pH 8 ± 0,5

Polimer
Podłogi-
nabłyszczaniePolerowanie

Zapach
neutralny

Opakowanie: kanister 5L

Opakowanie: butelka 1L kanister 5L, 

Opakowanie: kanister 5L

Opakowanie: kanister 5L

Opakowanie: butelka 1L kanister 5L, 

zł netto
brutto 84,98 zł

5l 69 09

zł netto
brutto 15,33 zł

1l 1247

zł netto
brutto 63,13 zł

5l 5132

zł netto
brutto 28,75 zł

1l 2338

zł netto
brutto 107,47 zł

5l 8737

zł netto
brutto 338,12 zł

5l 27490

zł netto
brutto 215,96 zł

5l 17558



Powierzchnie 
zmywalne
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Wykładziny i tapicerki - szamponowanie

Mediclean 150 Carpet

ź Koncentrat do prania dywanów, powierzchni 
tekstylnych i tapicerowanych

ź Wytwarza aktywną pianę, która rozpuszcza 
zabrudzenia

ź Zalecane stężenie: 150-300 ml na 1 l zimnej wody

ź Cena: 2,13 zł netto za 1 l roztworu roboczego        
(150 ml na 1 l wody)

ź 1 l koncentratu = do 75 l roztworu roboczego 
ź pH 7 ± 0,5

Mediclean 151 Carpet

ź Koncentrat do prania dywanów, powierzchni  
tekstylnych i tapicerowanych

ź Do urządzeń czyszczących za pomocą metody 
ekstrakcyjnej lub parowej

ź Zawiera neutralizator zapachów - przywraca świeżość 
pranym powierzchniom

ź Niskopieniący
ź Zalecane stężenie: 150-250 ml na 10 l zimnej wody
ź Cena: 4,47 zł netto za 1 l roztworu roboczego             

(15 ml na 1 l wody)
ź 1 l koncentratu = do 75 l roztworu roboczego 
ź pH 12 ± 0,5

Wykładziny i tapicerki - czyszczenie ekstrakcyjne

Mediclean 160 Gres

ź Koncentrat do czyszczenia płytek gresowych               
i ceramicznych, kamienia naturalnego i sztucznego 
oraz innych podłóg odpornych na środki kwasowe

ź Usuwa osady mineralne tj. wapń, rdza, osady 
cementowe, kamień wodny

ź Usuwanie zimą soli z podłóg twardych i wykładzin 
tekstylnych

ź Wybielanie powierzchni ze stali nierdzewnej i aluminium
ź Mycie maszynowe i ręczne
ź Cena: 1,40 zł netto za 10 l roztworu roboczego            

(100 ml na 10 l wody)
ź 1 l koncentratu = do 100 l roztworu roboczego
ź pH 1 ± 0,5 

Podłogi gresowe i kamienne - mycie gruntowne 

Mediclean 200 Indust

ź Koncentrat do czyszczenia podłóg, maszyn, silników, 
plandek, odzieży roboczej i innych powierzchni           
w halach produkcyjnych, warsztatach, zakładach 
przemysłowych

ź Do PCV, lastrico, betonu, płytek podłogowych
ź Usuwa smary, oleje, sadze, tłuszcze, zaschnięty 

zeskorupiały brud

ź Mycie maszynowe i ręczne
ź Zalecane stężenie: 50-400 ml na 10 l zimnej wody
ź Cena: 0,56 zł netto za 10 l roztworu roboczego            

(50 ml na 10 l wody)
ź 1 l koncentratu = do 200 l roztworu roboczego 
ź pH 13 ± 0,5

Obiekty przemysłowe - czyszczenie powierzchni 

Dywany,
wykładzinyTapicerkaKoncentrat

Czyszczenie
maszynoweKoncentrat Tapicerka

Zapach
neutralny

Podłogi
gresowe
i kamienne

Mycie ręczne
i maszynoweKoncentrat

Koncentrat Podłogi
Maszyny,
odzież 
robocza

Mycie ręczne
i maszynowe

Zapach
zielonej
herbaty

Zapach
czerwonych 
owoców 

Koncentrat

Mediclean 210 Surface 
Powierzchnie zmywalne - mycie codzienne

ź Uniwersalny koncentrat do wszystkich powierzchni 
wodoodpornych

ź Do tworzyw sztucznych, powierzchni lakierowanych, 
płytek ceramicznych, marmuru, szkła, mebli, okien, 
drzwi i in.

ź Nie zostawia smug, nadaje właściwości antystatyczne   
i delikatny połysk

ź Mycie ręczne

ź 2 trwałe zapachy – zielona herbata i czerwone owoce
ź Cena: 0,24 zł netto za 10 l roztworu roboczego         

(25 ml na 10 l wody)
ź 1 l koncentratu = do 400 l roztworu roboczego 
ź pH 8 ± 0,5

Dywany,
wykładziny

Opakowanie: butelka 1L kanister 5L, 

Opakowanie: butelka 1L kanister 5L, 

Opakowanie: butelka 1L kanister 5L, 

Opakowanie: butelka 1L kanister 5L, 

Opakowanie: butelka 1L kanister 5L, 

zł netto
brutto 21,21 zł

1l 1725

zł netto
brutto 87,41 zł

5l 71 06

zł netto
brutto 40,89 zł

1l 3325

zł netto
brutto 183,12 zł

5l 14888

zł netto
brutto 86,26 zł

5l 7013

zł netto
brutto 21,60 zł

1l 1756

zł netto
brutto 68,88 zł

5l 5600

zł netto
brutto 15,46 zł

1l 1257

zł netto
brutto 14,97 zł

1l 1217

zł netto
brutto 58,70 zł

5l 47 73
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Powierzchnie 
zmywalne

Zapach
różany

Meble
drewniane
i laminowane

Mediclean 211 Office
Powierzchnie zmywalne - aktywna pianka

Mediclean 220 Glass 
Szyby i lustra - aktywna piana 

Mediclean 230 Wood
Meble - mleczko pielęgnacyjne 

ź Gotowy do użycia preparat w formie pianki do mycia 
powierzchni wodoodpornych

ź Do mebli, okien, drzwi, urządzeń biurowych, ekranów, 
monitorów, blatów, ścian, glazury, szyb, drzwi i in.

ź Nadaje właściwości antystatyczne i delikatny połysk

ź Nie pozostawia smug i zapobiega powstawaniu śladów 
palców

ź Zapach zielonej herbaty
ź pH 8,5 ± 0,5

ź Gotowy do użycia płyn do codziennego mycia 
powierzchni szklanych

ź Zawiera alkohol - szybko odparowuje, nie pozostawia 
smug

ź Właściwości antystatyczne
ź Ochrona przed ponownym zabrudzeniem

ź Wyposażony w spryskiwacz typu DUO - piana lub 
mgiełka

ź Zapach morski
ź pH 8,5 ± 0,5

ź Gotowy do użycia preparat  do mycia i pielęgnacji 
mebli drewnianych i laminowanych

ź Nabłyszcza, chroni przed wilgocią i kurzem
ź Zapobiega powstawaniu śladów palców
ź Zapach różany
ź pH 8 ± 0,5

Zapach
zielonej
herbaty

Pianka

Płyn Szyby
Zapach
świeżej
bryzy

Mleczko

Mediclean 240 Steel
Stal nierdzewna - mycie i pielęgnacja

ź Gotowy do użycia płyn do czyszczenia i konserwacji 
stali nierdzewnej, aluminium i stali galwanizowanej

ź Chroni przed rdzą i procesami utleniania
ź Właściwości antystatyczne

ź Zapobiega powstawaniu śladów palców
ź Zapach zielonej herbaty
ź pH 8 ± 0,5

Spray Stal
nierdzewna

Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem kanister 5L, 

Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem kanister 5L, 

Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem

Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem

zł netto
brutto 53,41 zł

5l 43 43

zł netto
brutto 13,55 zł
1101500

ml

brutto 31,56 zł
5l 25 66

zł netto
brutto 8,69 zł
7 06500

ml

zł netto
brutto 14,44 zł
1174500

ml

zł netto
brutto 46,77 zł
38 02500

ml

Mediclean 250 Glue 
Preparat do usuwania śladów kleju, markerów, gum do żucia

ź Gotowy do użycia
ź Działa po kilku sekundach od nałożenia
ź Do usuwania naklejek i gum do żucia użyć szczoteczki
ź pH 11 ± 0,5

Spray
Usuwanie 
śladów 
po naklejkach

Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem

zł netto
brutto 43,70 zł
35 53500

ml



NOWOŚĆ
Mediclean 270 Universal*
Chusteczki do czyszczenia powierzchni

ź Do codziennego mycia powierzchni zmywalnych        
t.j. meble, okna, blaty, drzwi, szyby

ź Duży rozmiar chusteczki 22 x 30 mm
ź Mięsista włóknina
ź Zapach świeżej bryzy
ź pH 8,5 ± 0,5

* Produkt dostępny od 03.2019

Zapach
świeżej
bryzy

Powierzchnie 
zmywalneChusteczki Duży

rozmiar Opakowanie: 25 chusteczek

zł netto
brutto 9,90 zł
80525

szt.

Chusteczki Duży
rozmiar

Zapach
wiśni

Zapach
czarnych
winogron

Powierzchnie
sanitarneKoncentrat

Pianka
Kabiny
prysznicowe,
armatura

Kabiny
prysznicowe,
armatura
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Mediclean 370 Bathroom*

Mediclean 310 Sanit

Mediclean 311 Foam

Chusteczki do czyszczenia powierzchni sanitarnych

Sanitariaty - mycie codzienne

Łazienki - aktywna piana

NOWOŚĆ
ź Zalecane do kabin prysznicowych, armatury 

łazienkowej i kuchennej, glazury, osłon szklanych          
i plastikowych

ź Doskonale usuwa kamień, rdzę, naloty z mydła oraz 
tłusty osad

ź Duży rozmiar chusteczki 22 x 30 mm

ź Mięsista włóknina
ź Posiada właściwości antybakteryjne
ź pH 1 ± 0,5

ź Koncentrat do czyszczenia powierzchni sanitarnych - 
armatura, podłogi, glazura, umywalki, wanny, kabiny 
prysznicowe, brodziki, pisuary, baterie, stal nierdzewna

ź Usuwa kamień, rdzę, pozostałości mydła, tłuste 
zabrudzenia organiczne

ź Mycie ręczne. 

ź Do gruntownego czyszczenia stosować koncentrat
ź 2 przyjemne zapachy - czarny winogron, wiśnie
ź Cena: 0,24 zł netto za 10 l roztworu roboczego             

(25 ml na 10 l wody)
ź 1l  koncentratu = do 400 l roztworu roboczego
ź pH 1 ± 0,5

ź Gotowa do użycia pianka do codziennego mycia kabin 
prysznicowych, brodzików, płytek, wyposażenia 
łazienki i kuchni

ź Usuwa kamień, rdzę, pozostałości mydła, tłuste 
zabrudzenia organiczne

ź Właściwości antybakteryjne
ź Przyjemny zapach czarnych winogron
ź pH 1,5 ± 0,5

Zapach
wiśni

Zapach
czarnych
winogron

* Produkt dostępny od 03.2019

Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem kanister 5L, 

Opakowanie: 25 chusteczek

Opakowanie: butelka 1L kanister 5L, 

Fugi

Mediclean 260 Fugue
Fugi - gruntowne czyszczenie

ź Gotowy do użycia płyn do mycia fug podłogowych       
i ściennych

ź Usuwa zanieczyszczenia nieorganiczne, nagromadzone 
osady mineralne

ź Działa już po kilku sekundach od aplikacji

ź Działa już po kilku sekundach od aplikacji
ź Nie stosować na powierzchnie wrażliwe na kwasy
ź pH 1 ± 0,5

Spray

Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem

zł netto
brutto 19,81 zł
16 10500

ml

zł netto
brutto 14,97 zł

1l 1217

zł netto
brutto 58,70 zł

5l 4773

zł netto
brutto 53,41 zł

5l 4343

zł netto
brutto 13,55 zł
1101500

ml

zł netto
brutto 9,90 zł
80525

szt.
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Mediclean 320 WC

Mediclean 330 Chlorine 

Mediclean 340 Tube

Mediclean 610 Fresh

Mediclean 611 Fresh

Sanitariaty - antybakteryjny żel

Sanitariaty - wybielający chlorowy żel
do czyszczenia sanitariatów

Granulat do rur

Odświeżacz powietrza 

Perfumowany odświeżacz powietrza

ź Gotowy do użycia żel do codziennego mycia sedesów, 
pisuarów, umywalek i armatury łazienkowej

ź Usuwa kamień, rdzę, pozostałości mydła, tłuste 
zabrudzenia organiczne

ź Właściwości antybakteryjne
ź Przyjemny jabłkowy zapach
ź pH 1 ± 0,5

ź Preparat w formie granulek do udrażniania syfonów 
odpływowych w zlewozmywakach, wannach i in.

ź Rozpuszcza tłuszcz, włosy, watę, papier, odpadki 
kuchenne i inne zanieczyszczenia

ź pH ok. 13

ź Gotowy do użycia preparat do neutralizacji i usuwania 
nieprzyjemnych zapachów

ź Do stosowania w łazienkach, biurach, pomieszczeniach 
użyteczności publicznej

ź 5 trwałych zapachów: czarny winogron, zielona 
herbata, leśny, morski, cytrusowy

ź pH 7 ± 0,5

ź Gotowy do użycia preparat do neutralizacji i usuwania 
nieprzyjemnych zapachów

ź Do stosowania w łazienkach, biurach, pomieszczeniach 
użyteczności publicznej

ź Do rozpylania w pomieszczeniach                             
lub na wodoodpornych powierzchniach

ź Wyjątkowo trwały ekskluzywny zapach
ź pH 7 ± 0,5

Zapach
jabłkowy

Zapach
cytrusowy

Proszek
Udrażniacz 
do wanien 
i zlewów

Odświeżacz 
powietrza

Odświeżacz 
powietrza

Antybakteryjny Muszle
i pisuary

Kabiny
prysznicowe,
armatura

Muszle
i pisuary

Kabiny
prysznicowe,
armatura

ź Do sedesów, pisuarów, wanien, brodzików, zlewów, 
odpływów, koszy i pojemników na odpady

ź Neutralizuje nieprzyjemne zapachy
ź Usuwa przebarwienia wywołane obecnością grzybów

ź Czyści fugi i powierzchnie wrażliwe na środki kwasowe
ź Właściwości antybakteryjne
ź pH 13 ± 0,5

Pojemniki
na śmieci

Zapach
czarnych
winogron

Zapach
leśny

Zapach
morski

Zapach
zielonej
herbaty

Zapach
pieniędzy

Antybakteryjny

Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem

Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem kanister 5L, 

Opakowanie: pojemnik 600 g

Opakowanie: butelka kanister 5L750 ml, 

Opakowanie: butelka kanister 5L750 ml, 

zł netto
brutto 56,10 zł

5l 45 61

zł netto
brutto 11,37 zł

925750
ml

zł netto
brutto 50,99 zł

5l 4145

zł netto
brutto 10,35 zł
842750

ml

zł netto
brutto 13,29 zł
10 80600

g

brutto 148,23 zł
5l 12051

zł netto
brutto 18,27 zł
1486500

ml

zł netto
brutto 24,15 zł
1964500

ml
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Mediclean 520 Sanit Cream

Mediclean 510 Dishes 

Mediclean 530 Grill

Mediclean 540 Dishes

Mediclean 550 Dishes 

Mediclean 560 Dezi Clean

Mleczko do czyszczenia powierzchni 
sanitarnych i kuchennych

Naczynia - mycie ręczne

Tłuste przypalenia - aktywna piana

Mycie naczyń w zmywarkach gastronomicznych 

Płukanie i nabłyszczanie naczyń 
w zmywarkach gastronomicznych

Mycie z dezynfekcją - powierzchnie zmywalne

Zapach
cytrynowyMleczko

Wanny, 
umywalki, 
zlewy

Zmywarki, 
bojlery, 
czajniki

Płyn
Naczynia 
i sztućce

Tłuste
i przypalone 
powierzchnie

Pianka

Koncentrat Zmywarki
gastronomiczne

Koncentrat Dezynfekcja

ź Skoncentrowany płyn do ręcznego mycia naczyń, 
sztućców oraz urządzeń i powierzchni kuchennych

ź Zawiera pochodną olejku kokosowego                         
- chroni skórę dłoni

ź 2 świeże zapachy - cytrynowy, miętowy

ź 2 świeże zapachy - cytrynowy, miętowy
ź Cena: 0,02 zł netto za 5 l roztworu roboczego             

(5 ml na 5 l wody)
ź 1 l koncentratu = do 1000 l roztworu roboczego 
ź pH 7 ± 0,5

ź Gotowa do użycia pianka do odtłuszczania                    
i czyszczenia przypalonych powierzchni

ź Do piekarników, rożnów, grilli, rusztów, kuchni 
gazowych i elektrycznych, komór wędzarniczych, 
kominków

ź Bezzapachowy
ź Najskuteczniej działa na powierzchniach podgrzanych 

do temp. 50˚C
ź pH 13 ± 0,5

ź Koncentrat do mycia naczyń, sztućców, sprzętu 
kuchennego w zmywarkach przemysłowych i myjniach 
gastronomicznych

ź Niskopieniący, o neutralnym zapachu

ź Cena: 0,01 zł netto za 1 l roztworu roboczego             
(1 ml na 1 l wody)

ź 1 l koncentratu = do 1000 l roztworu roboczego
ź pH 13 ± 0,5

ź Koncentrat do płukania naczyń, sztućców sprzętu 
kuchennego w zmywarkach przemysłowych i myjniach 
gastronomicznych

ź Niskopieniący, o neutralnym zapachu

ź Cena: 0,01 zł netto za 1 l roztworu roboczego             
(1 ml na 1 l wody)

ź 1 l koncentratu = do 1000 l roztworu roboczego 
ź pH 3 ± 0,5

ź Koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu i urządzeń 
kuchennych mających kontakt z żywnością: ściany, 
połogi, drzwi, blaty, szafki, stoły, deski, noże, krajalnice 
itp.

ź Działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, drożdżobójcze, 
wirusobójcze

ź Badania wg normy dla obszaru spożywczego i medycznego
ź Pełne spektrum (z Tbc) 4% w 15 min.
ź Wysoka tolerancja materiałowa – do wszystkich rodzajów 

powierzchni
ź 1 l koncentratu = do 25 l roztworu roboczego
ź pH 11 ± 0,5 

ź Gotowy do użycia 
ź Do wanien, umywalek, zlewów stalowych                    

i ceramicznych, kafli, kuchenek

ź Usuwa naloty z kamienia wodnego i rdzę
ź pH ok. 10

Zapach
cytrynowy

Pow. mające 
kontakt 
z żywnością

Zapach
miętowy

Naczynia 
i sztućce

Naczynia 
i sztućcePłyn

Zmywarki, 
bojlery, 
czajniki

Pow. mające 
kontakt 
z żywnością

Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem kanister 5L, 

Opakowanie: butelka 1L kanister 5L, 

Opakowanie: butelka 1L kanister 5L, 

Opakowanie: butelka 650 g

Opakowanie: bkanister 10L

Opakowanie: bkanister 10L

zł netto
brutto 47,69 zł

1l 4415

zł netto
brutto 200,28 zł

5l 185 45

zł netto
brutto 8,56 zł

696650
g

zł netto
brutto 29,26 zł

5l 2379

zł netto
brutto 7,03 zł
571

1l

zł netto
brutto 72,45 zł

5l 5891

zł netto
brutto 13,42 zł
10 91500

ml

zł netto
brutto 177,11 zł
14399

10l

zł netto
brutto 89,45 zł

5l 7272

Zmywarki
gastronomiczne



Zapach
białych
kwiatów

Mycie rąkEmulsja
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Mediclean 561 Velox Spray

Mediclean 570 All

Mediclean 580 Lime

Mediclean 410 Soap

Mediclean 420 Scrub

Gotowy do użycia alkoholowy preparat
do szybkiej dezynfekcji powierzchni

Odtłuszczanie i mycie codzienne - 
podłogi i inne powierzchnie

Odkamieniacz - do zmywarek i innych urządzeń

Pielęgnacyjne mydło w płynie

Antybakteryjne mydło w płynie

ź Do blatów, stołów, uchwytów, klamek, szafek, desek, 
noży, krajalnic itp. 

ź Działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, drożdżobójcze, 
ograniczone wirusobójcze

ź Badania wg normy dla obszaru spożywczego                
i medycznego

ź Przetestowany w sektorze żywnościowym, warunkach 
przemysłowych i domowych oraz zakładach 
użyteczności publicznej

ź Skuteczny w 30 sekund
ź pH 8 ± 0,5

ź Zalecany do odtłuszczania w warsztatach i halach 
przemysłowych

ź Zalecany do mycia delikatnych posadzek sportowych
ź Mycie maszynowe i ręczne
ź Delikatny zapach jabłkowo - gruszkowy

ź Cena: 0,55 zł netto za 10 l roztworu roboczego         
(50 ml na 10 l wody)

ź 1 l koncentratu = do 200 l roztworu roboczego
ź pH 8 ± 0,5 

ź Zalecany do odkamieniania obiegów zamkniętych  
m.in. wanien z hydromasażem

ź Usuwa kamień kotłowy, rdzę, osady mineralne 
powstałe w trakcie eksploatacji urządzeń

ź Nie niszczy stali nierdzewnej, glazury, szkła

ź Zalecane stężenie 100 ml na 1 l wody
ź Cena: 1,27 zł netto za 1 l roztworu roboczego         

(100 ml na 1 l wody)
ź 1 l koncentratu = do 10 l roztworu roboczego
ź pH 0,5 ± 0,5 

ź Do mycia rąk i całego ciała
ź Zawiera środki myjące łagodne dla skóry
ź Zawiera glicerynę i pochodną olejku kokosowego - 

chroni skórę przed wysuszeniem i delikatnie nawilża
ź Dobrze się pieni

ź Delikatny zapach białych kwiatów
ź Przyjazne dla skóry pH 5,5-6,5

ź Do mycia rąk i całego ciała
ź Zawiera środki myjące łagodne dla skóry
ź Zawiera glicerynę i pochodną olejku kokosowego - 

chroni skórę przed wysuszeniem i delikatnie nawilża
ź Zawiera triclosan substancję posiadającą właściwości 

antybakteryjne

ź Dobrze się pieni
ź Bez barwników, bez zapachu
ź Przyjazne dla skóry pH 5,5-6,0

Dezynfekcja
Pow. mające 
kontakt 
z żywnością

Spray

Pow. mające 
kontakt 
z żywnością

Koncentrat Posadzki
sportowe

Koncentrat Odkamienianie
zmywarek

Emulsja

Opakowanie: butelka 1L kanister 5L, 

Opakowanie: butelka 1L kanister 5L, 

Opakowanie: butelka kanister 5L500 ml, 

Opakowanie: butelka kanister 5L500 ml, 

Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem kanister 5L, 

zł netto
brutto 163,03 zł

5l 150 95

zł netto
brutto 24,35 zł
22 54500

ml

zł netto
brutto 67,09 zł

5l 5454

zł netto
brutto 16,10 zł
1309

1l

zł netto
brutto 78,33 zł

5l 6369

zł netto
brutto 20,45 zł
1662

1l

zł netto
brutto 6,90 zł
5 61500

ml

zł netto
brutto 23,90 zł

5l 1943

zł netto
brutto 9,46 zł

769500
ml

zł netto
brutto 42,55 zł

5l 3460

Odkamienianie
urządzeń
kuchennych

Mycie rąk



ZESTAW magnesowy 50 cm 
IM-AKC-0721 
(nakładka bawełniana DUO 
50 cm, uchwyt magnesowy 50 cm, 
drążek aluminiowy 140 cm)

ZESTAW KENTUCKY Delux
IM-AKC-0705
(mop sznurkowy, 
zapinka, drążek)

niebieska, czerwona, zielona, żółta, (op. 5 szt.) 
Ściereczki z mikrofazy

30 x 30 cm   
IM-AKC-0301
220 g

40 x 40 cm
IM-AKC-0302
220 g   

30 x 30 cm
IM-AKC-0303
360 g   

Mikrofaza do 
gruntownego 
czyszczenia 40
IM-AKC-0005
kieszenie i taśma, 
40 cm, waga: 80 g

Mikrofaza pętelkowa 40 
IM-AKC-0004
kieszenie i taśma, 40 cm,
waga: 100 g

Mikrofaza DUO 40
IM-AKC-0007
kieszenie i trapezowe
zakładki 40 cm,
waga: 100 g

Mikrofaza 40
IM-AKC-0002
kieszenie i taśma,           
40 cm, 
waga: 80 g

zł netto
brutto 63,28 zł
5145

zł netto
brutto 23,76 zł
1932

zł netto
brutto 23,25 zł
1890

zł netto
brutto 15,37 zł
1250

zł netto
brutto 63,28 zł
5145

zł netto
brutto 45,20 zł
3675

zł netto
brutto 40,81 zł
3318

zł netto
brutto 112,36 zł
9135

zł netto
brutto 28,93 zł
2352

zł netto
brutto 69,74 zł
5670

zł netto
brutto 45,20 zł
3675

zł netto
brutto 101,51 zł
8253

zł netto
brutto 16,01 zł
1302

zł netto
brutto 20,15 zł
1638

zł netto
brutto 10,33 zł

8 40
zł netto

brutto 18,21 zł
14 81

zł netto
brutto 16,14 zł
13 13

zł netto
brutto 11,37 zł

9 24

Bawełna DUO 40 
IM-AKC-0006 
kieszenie i trapezowe 
zakładki (z czerwoną, 
niebieską, żółtą
i zieloną wszywką)
40 cm, waga: 180 g

Mikrofaza DUO 
niebieska
IM-AKC-0003
kieszenie i trapezowe 
zakładki (z czerwoną, 
niebieską, żółtą i zieloną 
wszywką) 40 cm, 
waga: 90 g 

Mikrofaza DUO 40 
IM-AKC-0003B
biało-niebieska
IM-AKC-0016 - 
biało-czerwona
kieszenie i trapezowe 
zakładki (z czerwoną, 
niebieską, żółtą 
i zieloną wszywką) 
40 cm, waga: 90 g 

ZESTAW STANDARD 
bawełna 40 cm
IM-AKC-0700
(nakładka bawełniana 40 cm,
uchwyt STANDARD 40 cm,
drążek aluminiowy 140 cm) 

Bawełna DUO 40  
PREMIUM
IM-AKC-0013 
kieszenie i trapezowe
zakładki 40 cm, 
waga: 200 g

Bawełna 40 
IM-AKC-0001
kieszenie i taśma               
(z czerwoną, 
niebieską, żółtą                  
i zieloną wszywką)          
40 cm, waga: 160 g 

Bawełna DUO 50  
IM-AKC-0011 
kieszenie i trapezowe
zakładki (z czerwoną, 
niebieską, żółtą                  
i zieloną wszywką)          
50 cm, waga: 250 g

ZESTAW CLIP 40 cm
IM-AKC-0715
(nakładka bawełniana
DUO 40 cm, 
uchwyt CLIP 40 cm, 
drążek aluminiowy 140 cm) 

ZESTAW do ręcznego
doczyszczania powierzchni 
IM-AKC-0722
(pad ręczny czarny 115 x 20 mm, 
uchwyt padów ręcznych 23 cm, 
drążek aluminiowy 140 cm)   

ZESTAW STANDARD 
mikrofaza 40 cm
IM-AKC-0701
(nakładka z mikrofazy 40 cm,
uchwyt STANDARD 40 cm,
drążek aluminiowy 
140 cm) 

ZESTAW KENTUCKY 
IM-AKC-0702
(mop sznurkowy
zapinka, drążek)

Nakładka
do DUSTMOPA
IM-AKC-0012 
110 cm

ZESTAW DUSTMOP 110 cm
IM-AKC-0703
(nakładka, uchwyt, 
drążek aluminiowy 110 cm)

Mop sznurkowy KENTUCKY DELUX (szary)
Delux: IM-AKC-0008
Mop sznurkowy KENTUCKY (biały)
IM-AKC-0009
waga: 400 g

Ściereczka z mikrofazy KOLOR-MIX
IM-AKC-0308C
do mycia wszelkich
powierzchni zmywalnych, 
30 x 30 cm, 
waga: 220 g, (op. 4 szt.)

Mikrofaza 40
IM-AKC-0002B
kieszenie i taśma,           
40 cm, 
(z czerwoną, 
niebieską, żółtą                 
i zieloną wszywką)
waga: 90 g

zł netto
brutto 14,46 zł
1176

zł netto
brutto 13,17 zł
1071

zł netto
brutto 15,37 zł
1250

zł netto
brutto 13,17 zł
1071

zł netto
brutto 13,84 zł
1125

Mikrofaza DUO 
IM-AKC-0007B 
kieszenie i trapezowe 
zakładki (z czerwoną,
niebieską, żółtą
i zieloną wszywką),
40 cm, waga: 120 g
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zł netto
brutto 17,05 zł
1386

zł netto
brutto 14,46 zł
1176

zł netto
brutto 14,46 zł
1176

zł netto
brutto 15,19 zł
1235



Wózek dwuwiaderkowy
IM-SPR-0501
poj. 2 x 23 L, z prasą

Wózek dwuwiaderkowy
IM-SPR-0502 
poj. 2 x 17 L, prasa, 
uchwyt na 1 worek 120 L, 
metalowy koszyczek

Wózek serwisowy
IM-SPR-0519
(2 wiaderka 14 L, 
2 wiadra 20 L z prasą, 
uchwyt na 1 worek, 
1 worek serwisowy 75 L)

Uchwyt
magnesowy 40 cm
IM-AKC-0103

Uchwyt
magnesowy 50 cm
IM-AKC-0105  

Uchwyt magnesowy
CLIP 40 cm
IM-AKC-0101 

Uchwyt
STANDARD 40 cm
IM-AKC-0100

Uchwyt do mycia 
okien z nakładką 40 cm
IM-AKC-0706

Uchwyt padów ręcznych 23 cm
IM-AKC-0102 
do mocowania na drążek 140 cm

Drążek aluminiowy
IM-AKC-0200 
140 cm 
uniwersalne mocowanie

Dmuchawa 
do suszenia 
podłóg
IM-URZ-MCBDF110
moc 850 W
waga 17,3 kg
dł.kabla 6 m
gwarancja 1 rok

Polerka wysokoobrotowa
IM-URZ-MCHSP20-1-B
moc 1800 W
waga 48 kg
1500 obrotów/min
średnica 20"
dł.kabla 12 m
gwarancja 1 rok

Szorowarka wielofunkcyjna
IM-URZ-MCMB17-1
(ze szczotkami i trzymakiem padów)
moc 1200 W
waga 48 kg
175 obrotów/min.
średnica 17"
dł.kabla 12 m
gwarancja 1 rok

Odkurzacz do pracy 
na sucho-mokro 15 l
IM-URZ-MCWDV15 
poj. 15 L   
moc 1000 W
waga 12,2 kg   
jednosilnikowy   
dł.kabla 7,2 m  
gwarancja 1 rok

Odkurzacz do pracy 
na sucho 8 l
IN-CHG-DSY8
poj. 8 L   
moc 1000 W
waga 5,05/5,2 kg  
jednosilnikowy  
dł.kabla 8 m   
gwarancja 1 rok

Odkurzacz do pracy 
na sucho-mokro 80 l
IM-URZ-MCWDV80
poj. 80 L   
moc 3000 W
waga 25,4 kg   
trzysilnikowy   
dł. kabla 7,2 m  
gwarancja 1 rok

Dostępne kolory padów: biały - 19", czerwony, 
zielony, czarny - 16" i 17"
Opakowanie handlowe - 5 szt. 
z jednego rozmiaru i koloru

Wózek jednowiaderkowy
IM-SPR-0400
poj. 20 L, z prasą  

Wózek dwuwiaderkowy
IM-SPR-0500
poj. 2 x 17 L, z prasą

Wózek dwuwiaderkowy
IM-SPR-0514
poj. 2 x 23 L z prasą
i metalowym koszyczkiem 

Wiaderko do wyżymania na kółkach
IM-SPR-0403
do uchwytu do mycia okien
z nakładką IM-AKC-0706

DRĄŻEK 
ALUMINIOWY 

TELESKOPOWY 
IM-AKC-0201 - 2,4 m 

(2-łączeniowy)

Odkurzacz do pracy 
na sucho-mokro 30 l
IM-URZ-MCWDV30
poj. 30 L   
moc 1200 W
waga 13,5 kg   
jednosilnikowy   
dł.kabla 7,2 m  
gwarancja 1 rok

Nakładka 
do mycia okien 40 cm
IM-AKC-0714

zł netto
brutto 92,99 zł
7560

zł netto
brutto 473,98 zł

38535
zł netto

brutto 365,49 zł
29715

zł netto
brutto 209,22 zł

17010

zł netto
brutto 946,67 zł

76965
zł netto

brutto 812,35 zł
66045

zł netto
brutto 3782,80 zł

307545
zł netto

brutto 4054,02 zł
329595

IM-AKC-0202 - 3 m (2-łączeniowy) 
38,01 zł netto, 46,75 brutto
IM-AKC-0203 - 4 m (3-łączeniowy) 
58,80 zł netto, 72,32 brutto
IM-AKC-0204 - 6 m (3-łączeniowy) 
88,20 zł netto, 108,49 brutto

zł netto
brutto 10,33 zł

840
zł netto

brutto 1088,73 zł
88515

zł netto
brutto 22,34 zł
1817

zł netto
brutto 19,37 zł
1575

zł netto
brutto 37,20 zł
3024
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zł netto
brutto 55,53 zł
4515

zł netto
brutto 1225,63 zł

99645
zł netto

brutto 542,43 zł
44100

zł netto
brutto 431,36 zł

35070

zł netto
brutto 25,83 zł
2100

zł netto
brutto 31,00 zł
2520

zł netto
brutto 72,32 zł
5880

zł netto
brutto 68,45 zł
5565

zł netto
brutto 1817,14 zł

147735
zł netto

brutto 594,09 zł
48300

rozmiar

cena netto 
za 1 szt.

cena brutto
za 1 szt.

26,51

32,60

29,73

36,57

17"16"

41,65

51,23

19"

PADY 
RĘCZNE

PADY MASZYNOWE

250x115x20 mm

7,74

9,52
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Skrobaczka
z rączką
IM-AKC-0604 

Koszyczek do wózka
IM-WYP-0921
pasuje do wózka IM-SPR-0501
(metalowy)

Pompka do kanistra 5 l,
MS-CHE-POMS
dozowanie 25 ml  

Dozownik z podziałką
co 5 ml do butelek
MEDICLEAN 1 l,
MS-CHE-DOZK1L
poj. 25 ml   

Zestaw sprzątający 14 elementowy
IM-AKC-0607 

Tablica
ostrzegawcza
IM-WYP-0927
z napisem
UWAGA ŚLISKO!  

Zestaw leniuch
z pokrywą
IM-AKC-0707
dł. drążka 94 cm
szufelka 32 x 12 cm

System dozowania
PROMAX 4
Wydajność: 16 l/min. 

Dozownik do mydła
IM-DOZ-0001
napełnienie bezpośrednio
do dozownika,
poj. 1L
wymiary:
wys. 19,5 cm
szer. 10,5 cm
głęb. 10,8 cm
waga: 320 g
materiał: ABS 

Dozownik do ręczników
ZZ mini
IM-DOZ-0101
napełnienie:
ręczniki typu zetka
wymiary:
wys. 27 cm
szer. 27 cm
głęb. 11 cm
waga: 750 g
materiał: ABS

Prasy do wyciskania
IM-WYP-0922
szara, wyciskanie dolne
IM-WYP-0922B
niebieska, wyciskanie
boczne    

Spryskiwacz do kanistrów 5 l, 
z wydłużonym wężykiem
IM-AKC-0033

Pianownica - przenośny system
pianowania niskiego ciśnienia
do butelek 1 l lub 5 l
IN-CHG-0187 

Zestaw ściągaczka
do podłogi 
plastikowa 56 cm
IM-AKC-0704
dł. drążka 140 cm

76 cm - IM-AKC-0717
- 50,40 zł netto, 61,99 brutto 

Guma wymienna
do ściągaczki
35,5 cm - IM-AKC-0601
45,7 cm - IM-AKC-0603
- 4,52 zł netto,
- 5,55 zł brutto  

Dozowniki łokciowe do mydła, żelu i płynu
500 ml  IM-DEZ-ML011
1000 ml  IM-DEZ-ML010
500 ml z podstawką  IM-DEZ-ML012

Przenośny system
dozowania do butelek 1 l
IN-CHG-0185
Wydajność: 14 l/min.    

Zestaw leniuch
IM-AKC-0708
dł.drążka 94 cm
szufelka 32 x 12 cm 

Skrobaczka
kieszeniowa
IM-AKC-0606
3,5 x 12 cm 

Nożyki zapasowe
do skrobaczki
z rączką
IM-AKC-0605
op. 10 szt. 

Przenośny system dozowania
do kanistrów 5 l i 10 l
IN-CHG-0186
Wydajność: 14 l/min.   

Zestaw zawiera:
uchwyt do mycia okien z wymienną 
nakładką z mikrofazy / łącznik 
przegubowy / gąbkę / gumę ściągającą
4 szt. (10", 14", 18", 42") / skrobaczkę / 
duże ostrze ze stali nierdzewnej /
trzymak ostrza / łącznik prosty mały /  
drążek teleskopowy 2,4 m (2- łączeniowy)

zł netto
brutto 218,26 zł

17745
zł netto

brutto 61,99 zł
5040

zł netto
brutto 25,18 zł
2048

Ściągaczka do szyb
IM-AKC-0600
35,5 cm

INNE ROZMIARY:
45,7 cm - IM-AKC-0602
24,15 zł netto, 29,70 brutto

Dozownik do papieru
w roli mini
IM-DOZ-0104
napełnienie:
papier rola
śr. max 23 cm
wymiary:
śr. 24 cm
wys. 26 cm
szer. 13 cm
waga: 675 g
materiał: ABS

zł netto
brutto 27,12 zł
2205

zł netto
brutto 2,97 zł

242
zł netto

brutto 9,56 zł
777

zł netto
brutto 54,24 zł
4410

zł netto
brutto 19,11 zł
1554

zł netto
brutto 12,36 zł
1005

zł netto
brutto 49,08 zł
3990

zł netto
brutto 32,93 zł
2678

zł netto
brutto 125,28 zł

10185

zł netto
brutto 104,61 zł
8505

zł netto
brutto 5,30 zł

4 31

zł netto
brutto 178,35 zł

14500

zł netto
brutto 178,35 zł

14500

zł netto
brutto 155,84 zł

12670

zł netto
brutto 3,51 zł
285

zł netto
brutto 19,13 zł
1555

zł netto
brutto 123,00 zł

10000
zł netto

brutto 138,38 zł
11250

zł netto
brutto 91,70 zł
7455

zł netto
brutto 52,95 zł
4305

zł netto
brutto 785,97 zł

63900
zł netto

brutto 153,75 zł
12500

zł netto
brutto 91,70 zł
7455

Producent:
Medi-Sept Sp. z o.o., Konopnica 159 c
21-030 Motycz, Polska,
tel.: 81 535 22 22
info@medi-sept.com.pl,
www.medisept.pl

Data opracowania: 2019.01

Dystrybutor:


