KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE HIGIENĄ

ARTYKUŁY
PAPIERNICZE
PROMOCJA
PRZY ZAKUPIE 3 KARTONÓW RĘCZNIKA DOZOWNIK ZA 1 ZŁ Ł
RĘCZNIK W ROLI UNIACTION 300 411118

RĘCZNIK W ROLI SPECJAL 411120

+
dozownik za 1zł

cena netto za ręcznik 96,77 zł
ilość rolek w op: 12
dł. rolki [m]: 165

materiał: celuloza
szer. rolki [cm]: 21,4

warstwy: 1
kolor: biały

surowiec: plastik
wysokość (cm): 33

kolor: biały
długość (cm): 31,4

szerokość (cm): 20,4

DO TEGO DOZOWNIKA PASUJĄ RÓWNIEŻ:
RĘCZNIK MATIC DRY-TECH

symbol

RĘCZNIK W ROLI MINI 150

05119

kod producenta

kod producenta

411102

411116

cena netto

cena netto

95,08 zł

76,32 zł

cena brutto

cena brutto

116,95 zł

93,87 zł

ilość rolek w op: 6

ilość rolek w op: 6 materiał: celuloza dry-tech

warstwy: 2

dł. rolki [m]: 100

Kod produktu: 411116
dł. rolki [m]: 185
kolor:
biały
Nazwa produktu: Ręcznik standardowy AUTOCUT

szer. rolki [cm]: 21

symbol

4935

Surowiec: Recykled
Warstw: 1
Gramatura g / m2: 37,00
Kolor: Beżowy
Tłoczenie: Micro
Rolka Długość (m): 185,00

materiał: recykled
szer. rolki [cm]: 20

warstwy: 1
kolor: beżowy

RĘCZNIKI PAPIEROWE W ROLI
RĘCZNIK W ROLI SPECJAL

ilość rolek w op: 12
dł. rolki [m]: 57

materiał: celuloza
szer. rolki [cm]: 21,4

RĘCZNIK W ROLI MIDI 450

ilość rolek w op: 6
dł. rolki [m]: 108

materiał: celuloza
szer. rolki [cm]: 19,6

ilość rolek w op: 1

materiał: celuloza
szer. rolki [cm]: 23,4

symbol

5306

3895

kod producenta

kod producenta

403780

406930

cena netto

cena netto

83,34 zł

85,92 zł

cena brutto

cena brutto

102,51 zł

105,68 zł

dedykowany dozownik:
406716

dedykowany dozownik:
406716

warstwy: 2

ilość rolek w op: 6

kolor: biały

dł. rolki [m]: 290

materiał: celuloza
szer. rolki [cm]: 19,7

RĘCZNIK W ROLI MINI 150

symbol

RĘCZNIK KUCHENNY SPECJAL

dł. rolki [m]: 69

RĘCZNIK W ROLI UNIACTION 300

symbol

warstwy: 1
kolor: biały

symbol

2986

05118

kod producenta

kod producenta

403832

404263

cena netto

cena netto

60,69 zł

38,60 zł

cena brutto

cena brutto

74,65 zł

47,48 zł

dedykowany dozownik:
406716

dedykowany dozownik:
406716

ilość rolek w op: 6
warstwy: 2Kod produktu: 404263

materiał: celuloza

warstwy: 2

celuloza
rolki [m]: 59,66
kolor: białySurowiec: Czysta dł.

szer. rolki [cm]: 21,5

kolor: biały

Nazwa produktu: Ręcznik w mini roli

Kontakt z żywnością: Tak
Warstw: 2
Gramatura g / m2: 20,00
Kolor: biały
symbol Jasność: 85
Tłoczenie: Micro
4161 Rolka Długość (m): 59,66
Średnica rolki (cm): 13,00
kod producenta
Średnica rdzenia (cm): 5,10
402406 Ilość listków: 157
Długość arkusza (cm): 38,00
cena netto Wysokość (cm): 21,40
Tak
7,93 zł Centralnego:
Jakość: specjalna

RĘCZNIK KUCHENNY 2W

symbol

4681
kod producenta

409132
cena netto

1,94 zł

cena brutto

cena brutto

9,75 zł

1,94 zł

dedykowany dozownik:
406716

dedykowany dozownik:
---

warstwy: 2

ilość rolek w op: 2

kolor: biały

Tel:[m]:
12 643-69-52,
dł. rolki
10,3 12 642-95-95
szer. rolki [cm]: 22,9
ul. Makuszyńskiego 4a, 31-752 Kraków

materiał: celuloza

warstwy: 2
kolor: biały

www.czystonamaxa.pl

RĘCZNIKI W ROLI “AUTOCUT”
RĘCZNIK W ROLI MATIK

ilość rolek w op: 6
dł. rolki [m]: 140

materiał: celuloza
szer. rolki [cm]: 20

symbol

RĘCZNIK W ROLI MATIC „CAPTIV”

symbol

2514

4378

kod producenta

kod producenta

403829

406936

cena netto

cena netto

86,08 zł

105,00 zł

cena brutto

cena brutto

105,88 zł

129,15 zł

dedykowany dozownik:
406714; 410204

dedykowany dozownik:
409937

warstwy: 2

ilość rolek w op: 6

kolor: biały

dł. rolki [m]: 125

materiał: celuloza
szer. rolki [cm]: 20

warstwy: 2
kolor: biały

RĘCZNIKI W LISTKACH
RĘCZNIK Z SUPERIOR
DRY-TECH 2P WHITE

symbol

RĘCZNIK V BIAŁY 2W

300
kod producenta

dedykowany dozownik: 406720

407551

402292
cena netto

60,69 zł

85,28 zł

cena brutto

cena brutto
dedykowany dozownik: 406713

ilość arkuszy w kartonie: 2600

warstwy: 2

materiał: celuloza dry-tech

kolor: biały

ilość arkuszy w kartonie: 3150
materiał: celuloza

symbol

RĘCZNIK V SUPERIOR WHITE 2W

3702
kod producenta

ilość arkuszy w kartonie: 3750
materiał: makulatura

104,89 zł
warstwy: 2
kolor: biały
symbol

2972
kod producenta

406342

411169

cena netto

cena netto

74,00 zł

81,73 zł

cena brutto

cena brutto

91,02 zł

dedykowany dozownik: 406713

4124
kod producenta

cena netto

74,65 zł

RĘCZNIK V SUPER EXTRA WHITE 2W

symbol

dedykowany dozownik: 406713

warstwy: 2

ilość arkuszy w kartonie: 3150
materiał: celuloza

kolor: biały

100,53 zł
warstwy: 2
kolor: biały

CZYŚCIWA W ROLI
symbol

OVER SOFT 800

symbol

OVER SOFT “ECO”

2713

4377

kod producenta

dedykowany dozownik:
406970; 709158; 406973; 709141

ilość rolek w op: 2
dł. rolki [m]: 232

402059

404260

cena netto

cena netto

52,71 zł

40,00 zł

cena brutto

cena brutto

dedykowany dozownik:
406970; 709158; 406973; 709141

64,83 zł

materiał: celuloza
szer. rolki [cm]: 25,6

warstwy: 2

ilość rolek w op: 2

kolor: biały

dł. rolki [m]: 191

symbol

DUOMINI BLUE 1000

kod producenta

materiał: celuloza
szer. rolki [cm]: 25,7

SUPERIOR VIPER DRY-TECH

2993
kod producenta

dł. rolki [m]: 360

szer. rolki [cm]: 22

3936

402143

406935
cena netto
dedykowany dozownik:
406970; 709158;
406973; 709141

63,58 zł

materiał: makulatura

symbol

cena netto

51,69 zł

ilość rolek w op: 2

kolor: biały

kod producenta

cena brutto

dedykowany dozownik:
406970; 709158; 406973; 709141

49,20 zł
warstwy: 2

warstwy: 2
kolor: niebieski

warstwy: 2

dł. rolki [m]: 330

kolor: biały

szer. rolki [cm]: 37,2

symbol

5110
kod producenta

400800
cena netto
dedykowany dozownik:
406970; 709158;
406973; 709141

dł. rolki [m]: 741

106,60 zł

ilość rolek w op: 1 materiał: celuloza dry-tech

SPECJAL VIPER

ilość rolek w op: 1

86,67 zł
cena brutto

materiał: celuloza
szer. rolki [cm]: 25,8

73,44 zł
cena brutto

90,33 zł
warstwy: 1
kolor: biały

PAPIER TOALETOWY
symbol

MAXI JUMBO 27.60

2970

symbol

MINI JUMBO 19.60

2669
kod producenta

kod producenta

dedykowany dozownik: 406718

ilość rolek w op: 6

materiał: celuloza

dł. rolki [m]: 247

SPECJAL EXTRA WHITE 2W

402298

402297

cena netto

cena netto

56,67 zł

56,82 zł

cena brutto

cena brutto

69,70 zł

ilość rolek w op: 12

kolor: biały

dł. rolki [m]: 140

symbol

4675

69,89 zł

dedykowany dozownik: 406717

warstwy: 2

materiał: celuloza

kolor: biały

ilość rolek w op: 64

materiał: celuloza

dł. rolki [m]: 20

kod producenta

404539

cena netto

cena netto

37,72 zł

9,63 zł

cena brutto

cena brutto

46,40 zł

dedykowany dozownik: 403370

warstwy: 2

ilość rolek w op: 8

kolor: biały

dł. rolki [m]: 24

2962

11,84 zł

materiał: makulatura

dedykowany dozownik: 403370

materiał: celuloza

dł. rolki [m]: 27,5

warstwy: 3
kolor: biały
symbol

MINI JUMBO KRAFT TECH 300

kod producenta

ilość rolek w op: 8

30650

409742

symbol

SUPERIOR 3W TOP

symbol

SPECJAL EXTRA WHITE 3W

kod producenta

dedykowany dozownik: 403370

warstwy: 2

4579
kod producenta

401977

406349

cena netto

cena netto

11,83 zł

52,08 zł

cena brutto

cena brutto

14,55 zł

64,06 zł

dedykowany dozownik: 406717

warstwy: 3

ilość rolek w op: 12

kolor: biały

dł. rolki [m]: 300

materiał: makulatura

warstwy: 1
kolor: naturalny

SERWETKI, CHUSTECZKI I PODKŁADY MEDYCZNE
PODKŁAD HIG. W ROLI 50.50

symbol

2997

PODKŁAD HIG. W ROLI 50.60

kod producenta

materiał: celuloza

rozmiar: 50cm x 50m

SERWETKI TABLE 33 WHITE

401845

401847

cena netto

cena netto

12,68 zł

14,83 zł

cena brutto

cena brutto

18,24 zł

warstwy: 2

ilość w opakowaniu: 1

kolor: biały

rozmiar: 60cm x 50m

symbol

3003

materiał: celuloza

CHUSTECZKI KOSMETYCZNE

rozmiar: 33x33cm

ul. Makuszyńskiego 4a
31-752 Kraków
tel. +48 12 642 95 95

symbol

4683
kod producenta

400710

409744

cena netto

cena netto

2,76 zł

2,18 zł

cena brutto

cena brutto

3,39 zł
materiał: celuloza

warstwy: 2
kolor: biały

kod producenta

ilość w opakowaniu: 50

2998
kod producenta

15,60 zł
ilość w opakowaniu: 1

symbol

2,68 zł

warstwy: 2

ilość w opakowaniu: 100

kolor: biały

rozmiar: 20x21cm

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE HIGIENĄ

materiał: celuloza

warstwy: 2
kolor: biały

domtom@domtom.com.pl
www.domtom.com.pl

