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DLA  SZKÓŁ  PRZEDSZKOLI  I  ŻŁOBKÓW 
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KIM JESTEŚMY? 
 
Jesteśmy sklepem internetowym oferującym sprzęt, materiały eksploatacyjne oraz środki chemiczne z szeroko rozumianej branży czystości. Nie chcemy jednak 
sprzedawać wszystkiego. Proponujemy to, co sami używamy i co sprawdza się zarówno w użytkowaniu profesjonalnym jak i domowym. Bazujemy wyłącznie na 
produktach z linii profesjonalnej – ponieważ są trwalsze i wydajniejsze – a w całościowym rozrachunku również ekonomiczniejsze. 
 

 

Naszymi partnerami są wiodący producenci środków czystości, co gwarantuje nie tylko wysoką jakość produktu, ale również wsparcie technologiczne. Jeśli macie 
Państwo jakiekolwiek wątpliwości jakiego sprzętu lub środka czyszczącego powinniście użyć - chętnie pomożemy. W porozumieniu z naszymi partnerami 
przeprowadzamy również okresowe/specjalistyczne usługi doczyszczania. 

DLA KOGO? 
 
Nasze doświadczenie w branży porządkowej – także po stronie użytkowników środków czystości – pozwala wyselekcjonować i zaoferować asortyment przeznaczony dla 
konkretnej grupy odbiorców. Wiemy zatem, które materiały pielęgnacyjne będą najbardziej funkcjonalne w użytkowaniu przez:  
 
SZKOŁY,  PRZEDSZKOLA,  ŻŁOBKI,  JEDNOSTKI OŚWIATOWE. 
 
Poniżej znajdziecie Państwo konkretne propozycje. Oferta uwzględnia promocję „przy zakupie 10 sztuk/1 sztuka gratis” (na wybrany asortyment/ograniczona czasowo do 
31.12.2017). Bezpłatna dostawa przy zamówieniu powyżej 500,00 PLN netto. Jednorazowy koszt dostawy (poniżej tej wartości) wynosi 20,00 PLN brutto. 
Zapraszamy również na stronę internetową naszego sklepu www.magazynczystosci.com, gdzie znajdziecie Państwo więcej informacji o produktach dedykowanych dla 
sektora szkolnego, jak również o pozostałym oferowanym przez nas asortymencie. 

Z pozdrowieniami 

Wojciech Drozdowski 
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CO OFERUJEMY? 
 

Zestaw VILEDA ULTRA SPEED PRO (starter 15L) Zestaw VILEDA ULTRA SPEED PRO (pełna opcja) Zestaw VILEDA SPRAY PRO (kij ze spryskiwaczem) 

 

 

 

 

 

Alternatywa dla dużego zestawu 2-wiaderkowego. Solidny, profesjonalny 
zestaw do czyszczenia i pielęgnacji podłóg. Sprawdzi się wszędzie tam - 
gdzie ograniczona ilość miejsca uniemożliwia zastosowanie dużego 
zestawu. 
 
 ergonomiczna konstrukcja - solidne, profesjonalne wykonanie z trwałego 

tworzywa  
 wydajna prasa - uwalnia do 50% wody (zwiększona szybkość schnięcia 

powierzchni) 
 
Zawartość zestawu: 
 wiadro Ultra speed 15L 
 prasa Ultra Speed Pro 
 podstawa mopa Ultra Speed 40 cm + kij do mopa 
 1 mop w systemie Ultra Speed (5 rodzajów do wyboru) 
 
Miejsce produkcji: Włochy 

Profesjonalny, niezwykle wytrzymały, w pełni wyposażony zestaw do mycia 
i pielęgnacji podłóg. Przeznaczony do częstego użytkowania na dużych 
powierzchniach.  
 
 łatwy w użyciu system 2-wiaderkowy (czysta/brudna woda) 
 wydajna prasa - uwalnia do 50% wody (zwiększona szybkość schnięcia 

powierzchni) 
 
Zawartość zestawu: 
 wiadro Ultra Speed 25L + wiadro Ultra Speed 12L 
 prasa Ultra Speed Pro 
 podstawa jezdna na kółkach Ultra Speed Pro 
 prowadnica (uchwyt) Ultra Speed Pro  
 podstawa mopa Ultra Speed + kij do mopa Ultra Speed 
 1 mop w systemie Ultra Speed (5 rodzajów do wyboru) 
 
Miejsce produkcji: Włochy 

Alternatywa dla zestawów wiaderkowych. Lekki i łatwy w użyciu kij ze 
spryskiwaczem. Doskonale sprawdzi się na niewielkich powierzchniach lub 
w przypadku braku miejsca składowania.  
 
 bez zewnętrznych butelek – ciecz robocza we wnętrzu rączki i kija 
 brak potrzeby stosowania ciężkich wiader 
 ergonomiczny uchwyt z dźwignią dozującą płyn (spryskiwacz) 
 
Zawartość zestawu: 
 kij z wewnętrznym zbiornikiem 
 pojemniczek do nalewania z podziałką 
 podstawa mopa (3 rodzaje do wyboru) + 1 mop (5 rodzajów do wyboru) 
 
 waga: ok. 850 g 
 wysokość: 145 cm 
 szerokość mopa: 40 cm 

 
od 322,90 do 404,15 PLN brutto/1 komplet 

(w zależności od wybranego rodzaju mopa i kija) 

od 899,40 do 980,50 PLN brutto/komplet 
(w zależności od wybranego rodzaju mopa i kija) 

od 219,50 do 454,30 PLN brutto/1 komplet 
(w zależności od wybranego rodzaju podstawy mopa i mopa) 
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CO OFERUJEMY? 
 

Zestaw VILEDA SUPERMOP AG Mop VILEDA TRIO  Mop VILEDA MICROSPEED PLUS 

 

 

 

 

 

Kompaktowy system wszechstronnego zastosowania do czyszczenia na 
mokro. Idealny do sprzątania powierzchni od 10 do 30 m2.  
 
 ergonomiczna konstrukcja 
 tradycyjny sposób czyszczenia (mop pionowy, tzw. "babajaga") 
 możliwe zastosowanie 2 rodzajów mopów Vileda Professional 
 
Zawartość zestawu: 
 wiadro 10L 
 praso-wyciskarka 
 zintegrowany uchwyt na kij 
 kij 
 antybakteryjny SuperMop AG lub SuperMop Micro AG 
 
Miejsce produkcji: Włochy 

Uniwersalny mop o doskonałym działaniu czyszczącym, wysokiej 
chłonności i trwałości. Świetnie radzi sobie również we wstępnym 
zamiataniu powierzchni. 
 
Mieszanka włókien:  
 białe mikrowłókna o doskonałych właściwościach czyszczących i 

mniejszej potrzebie stosowania substancji chemicznych 
 szare włókna poliestrowe/bawełniane zapewniające niski 

współczynnik tarcia i trwałość 
 beżowe włókna bawełniane, poliestrowe i wiskozowe o wysokiej 

chłonności 
 
Szerokość mopa: 40 cm 
Możliwe zastosowanie do podstaw: Vileda Ultra Speed oraz Velcro 
 
Miejsce produkcji: Włochy 

Idealne rozwiązanie do każdej powierzchni. Mop doskonale myje i osusza 
czyszczone miejsca. Szczególnie dedykowany jest do stref socjalnych. 
Bardzo dobrze przylega do czyszczonej powierzchni. Niezwykle 
wytrzymały na konserwację (pranie). 
 
Właściwości włókien:  
 strzyżone mikrowłókna o wydajnych właściwościach czyszczenia 
 doskonale nadają się do czyszczenia powierzchni strukturalnych 
 włókna poliamidowe (sztywniejsze) bardzo dobrze usuwają brud z fug 
 mop posiada lamelki do kodowania kolorystycznego 
 
Szerokość mopa: 40 cm 
Tworzywo: mikrowłókna oraz poliamidowe paski czysczące 
Możliwe zastosowanie do podstaw: Vileda Ultra Speed oraz Velcro 
 
Miejsce produkcji: Włochy  

 
od 78,70 do 84,40 PLN brutto/1 komplet 

(w zależności od wybranego rodzaju mopa) 
od 35,80 do 40,30 PLN brutto/1 szt 

(w zależności od wybranego systemu podstawy mopa) 
od 58,00 do 59,50 PLN brutto/1 szt 

(w zależności od wybranego systemu podstawy mopa) 
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CO OFERUJEMY? 
 

Środek do podłóg drewnianych TIMBER LAMITAN Środek do mycia podłóg TANET ALCOSMART Środek do sanitariatów SANET INOSMART 

 

 

 

 

 

Środek do mycia i impregnacji laminatu oraz podłóg drewnianych. 
Wytwarza niewidoczny film ochronny, który nie wpływa negatywnie na 
naturalną optykę podłogi i nie zmienia właściwości poślizgu. Trwale 
zabezpieczający przed wnikaniem wilgoci w łączenia laminatu lub 
zabezpieczonego parkietu. 
 
Zastosowanie: 
 do konserwującego mycia wszystkich twardych podłóg wysokiej jakości, 

podatnych na absorbowanie wilgoci i pęcznienie, np. niezabezpieczone 
podłogi drewniane, laminat, podłogi z korka 

 
 koncentrat do stosowania w stężeniach od 10 mL/1L wody (zawiera 

zintegrowaną membranę dozującą) 
 pojemność: 1L 
 wartość pH: ok. 3,6 
 
Producent: TANA / WERNER & MERTZ 

Środek do mycia powierzchni i podłóg. Łatwo usuwa brud i tłuszcz z 
różnych rodzajów podłóg. Pozostawia świeży zapach. 
 
Zastosowanie: 
 kamienne powierzchnie porowate, podłogi hydrofobowe PUR, gumowe, 

PCV, szczególnie podłogi pokryte akrylowymi dyspersjami 
 powierzchnie zmywalne (plastik, szkło, ceramika, metal lub glazura) 
 
 wysoce skoncentrowana formuła umożliwia dozowanie od 0,2 mL/1L 

wody (zawiera zintegrowaną membranę dozującą) 
 pojemność: 1L (opakowanie wykonane z recyklatu) 
 wartość pH: ok. 8,3 
 posiada certyfikat potwierdzający właściwości ekologiczne produktu i 

zakładu produkcyjnego - Cradle to Cradle 
 

Producent: TANA / WERNER & MERTZ 

Środek do mycia sanitariatów. Usuwa kamień, osady z mydła, brud i 
zacieki. Pozostawia przyjemny zapach. 
 
Zastosowanie: 
 wszystkie powierzchnie w obszarach sanitarnych odporne na działanie 

kwasów 
 strefy socjalne 

 
 wysoce skoncentrowana formuła umożliwiająca dozowanie od 0,2 

ml/1L wody (zawiera zintegrowaną membranę dozującą) 
 pojemność: 1L  
 wartość pH: ok. 2,2 
 posiada certyfikat potwierdzający właściwości ekologiczne produktu i 

zakładu produkcyjnego - Cradle to Cradle 
 

Producent: TANA / WERNER & MERTZ 

 

27,00 PLN brutto/1 szt 28,00 PLN brutto/1 szt 24,00 PLN brutto/1 szt 
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CO OFERUJEMY? 
 

Środek do mycia szyb i luster GLASS CLEANER Uniwersalny środek czyszczący TANET MULTICLEAN Kuchenny środek czyszczący GREASE CLASSIC 

 

 

 

 

 

Gotowy do użycia środek do czyszczenia szyb, okien i luster. Produkt o 
właściwościach szybkoschnących, nie pozostawiający zacieków - 
zachowuje pierwotny połysk powierzchni. 
 
W komplecie ze ścierką PVA (sztuczna ircha) o rewelacyjnych 
właściwościach antysmugowych. 
 
Zastosowanie: 
 do czyszczenia w pomieszczeniach oraz na zewnątrz 
 usuwa zabrudzenia, tłuszcz oraz osad z nikotyny 

 
 pojemność: butelka ze spryskiwaczem 750 ml 
 wartość pH: ok. 7,0 
 posiada certyfikat potwierdzający właściwości ekologiczne produktu i 

zakładu produkcyjnego - Cradle to Cradle 
 
Producent: TANA / WERNER & MERTZ 

Gotowy do użycia, uniwersalny środek czyszczący. Produkt 
szybkoschnący, nadający połysk. Zapobiega powstawaniu smug. Nadaje 
świeży zapach. 
 
W komplecie ze ścierką ogólnego stosowania. 
 
Zastosowanie: 
 uniwersalne 
 specjalistyczne: usuwa różne rodzaje zabrudzeń, tj. odciski palców, 

pozostałości nikotynowe, tłuste plamy, pozostałości po atramencie, 
długopisach i flamastrach 

 
 pojemność: butelka ze spryskiwaczem 750 ml 
 wartość pH: ok. 6,0 
 nie jest substancją lub mieszaniną niebezpieczną 

 
Producent: TANA / WERNER & MERTZ 

Gotowy do użycia środek czyszczący do kuchni. Szybko usuwający 
wszelkie kuchenne zabrudzenia. 
 
W komplecie z trójwarstwową ścierką z mikrowłókna. 
 
Zastosowanie: 
 do wszystkich powierzchni wchodzących w kontakt z żywnością (blaty 

w kuchni, sprzęt do krojenia, lodówki, zlewozmywaki, urządzenia 
kuchenne, wyciągi, piekarniki, kuchenki mikrofalowe itp.) 

 do czyszczenia powierzchni z tworzyw sztucznych (np. ramy okienne) 
 
 pojemność: butelka ze spryskiwaczem 750 ml 
 wartość pH: ok.10,5     
 posiada certyfikat potwierdzający właściwości ekologiczne produktu 

Ecolabel  
 
Producent: TANA / WERNER & MERTZ 

 

24,17 brutto/1 komplet 24,50 PLN brutto/1 komplet 27,50 PLN brutto/1 komplet 
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CO OFERUJEMY? 
 

Ścierka VILEDA PVA MICRO Ścierka VILEDA BREAZY Ścierka VILEDA MICRO MIX 

 

 

 

 

 

Ścierka z mikrowłókien impregnowana PVA (ircha syntetyczna). 
Posiada rewelacyjne właściwości antysmugowe, wysoką chłonność, 
bardzo łatwa w spłukiwaniu. 
 
Ze względu na swoje właściwości przeznaczona głównie do wycierania 
„końcowego na czysto” by uzyskać właściwy efekt mytej powierzchni. 
 
Zastosowanie: 
 nie wymaga polerowania - czyści bez smug – idealna do szyb, lusterek, 

stali nierdzewnej, etc. 
 nie rysuje powierzchniŁatwa w spłukiwaniu  

 
 można prać w temperaturze do 95º C 
 gramatura: 245 g/m2 
 wymiary:35 x 38 cm 
 kodowanie kolorystyczne: niebieski, czerwony, zielony i żółty  

Ścierka krótkotrwałego użytku - służy do bieżącego utrzymania czystości. 
Wysoka jakość za rozsądną cenę. Opatentowana falista struktura 
wyłapująca cząsteczki brudu. Redukcja bakterii o 96.3% (przy pierwszym 
użyciu). 
 
Zastosowanie: 
 prace jednorazowe 
 wstępne lub gruntowne usuwanie niebezpiecznych zabrudzeń 
 strefy gastronomiczne (tłuszcz, przywarte zabrudzenia trudne do 

płukania) 
 
 można prać w temperaturze do 60º C 
 gramatura:105 g/m2 
 wymiary:35 x 35 cm 
 kodowanie kolorystyczne: niebieski, czerwony, zielony i żółty  

 

Innowacyjna ścierka z mikrowłókna. Trzy warstwy zapewniające 
wyjątkowe działanie - o 60% wyższa chłonność w porównaniu do 
tradycyjnych ścierek nietkanych 
 
Struktura ścierki (warstw): 
 dwie zewnętrzne (włókna Evolon) zapewniają bardzo wysoką 

odporność mechaniczną i trwałość (zapobiegają strzępieniu się 
włókien)  

 wewnętrzna warstwa szybko i skutecznie pochłania wodę oraz sprawia, 
że ścierka jest przyjemnie mięsista w dotyku. 
 

 gramatura: 145 g/m2  
 wymiary: 35x38 cm 
 grubość: 0,6 mm (nowa ścierka); 0,9 mm (ścierka w użyciu) 
 absorbcja wody: 720 mL/m²  
 skład: 40% poliester,  40% wiskoza, 20% poliamid 

 
11,30/1 szt 

(przy zakupie 10 sztuk/1 sztuka gratis) 
2,50/1 szt 

(przy zakupie 10 sztuk/1 sztuka gratis) 
6,10/1 szt 

(przy zakupie 10 sztuk/1 sztuka gratis) 
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CO OFERUJEMY? 
 

Ścierka VILEDA NANO TECH (jony srebra) Ścierka VILEDA MICRO TUFF BASE Gąbka antyrys VILEDA (biały pad) 

 

 

 

 

 

Antybakteryjna ścierka oparta na technologii mikrowłókien Evolon. Dzięki 
zawartości jonów srebra jest odporna na namnażanie i rozprowadzanie 
bakterii na oczyszczonych powierzchniach.  
 
 czyszcząc powierzchnie usuwa bakterie i drobnoustroje  
 właściwości antybakteryjne ze względu na zawartość srebra we 

włóknach 
 
Zastosowanie: 
 szpitale, gabinety lekarskie, gabinety fryzjerskie 
 przedszkola, żłobki, sektor oświatowy, strefy gastronomiczne  

 
 gramatura: 140 g/m2 
 wymiary: 38 x 40 cm  
 można prać w temperaturze do 95º C 
 kodowanie kolorystyczne: niebieski, czerwony, zielony  i żółty  

Tkana ścierka z mikrofazy o dobrych właściwościach czyszczących 
Doskonała relacja cena/jakość. 
 
Zastosowanie: 
 Wydajne czyszczenie powierzchni gładkich i strukturalnych – 

zastosowanie przy gruntownym czyszczeniu odpornych na 
zarysowania powierzchni – np. armatury, blatów, przeszkleń, etc. 

 
 gramatura: 190 g/m2 
 wymiary: 38 x 38 cm 
 można prać w temperaturze do 95ºC 
 kodowanie kolorystyczne: niebieski, czerwony, zielony i żółty 

Miękka nierysująca gąbka bez materiału ściernego (biały pad). 
Specjalne zastosowanie w usuwaniu trudnych zabrudzeń i plam na 
powierzchniach delikatnych, nieodpornych na tarcie. Produkt 
niezastąpiony w  dezynfekcji i przywracaniu pierwotnej jakości tkanin i 
powierzchni płaskich.  
 
Zastosowanie: 
 do czyszczenia wszystkich powierzchni, także bardzo delikatnych, bez 

zadrapań  
 codzienna pielęgnacja powierzchni wrażliwych na zarysowania 
 
 wymiary: 7 x 15 cm 
 wygodny, profilowany uchwyt piankowy 
 kodowanie kolorystyczne: niebieski, czerwony, zielony  i żółty 
 
 

 
18,30/1 szt 

(przy zakupie 10 sztuk/1 sztuka gratis) 
4,30/1 szt 

(przy zakupie 10 sztuk/1 sztuka gratis) 
5,50/1 szt 

(przy zakupie 10 sztuk/1 sztuka gratis) 
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CO OFERUJEMY? 
 

Gąbka ścieralna VILEDA MIRACLEAN Ścierka do naczyń VILEDA TEA TOWEL Gąbka VILEDA POWER INOX 

 

 

 

 

 

Gąbka ścieralna - czyści trudno usuwalne zabrudzenia, plamy i mocno 
przywarty brud (przy minimalnym wysiłku) wszędzie tam - gdzie inne 
tradycyjne metody czyszczenia okazują się zawodne. 
 
Zastosowanie: 
 ślady smaru i gumy 
 ślady butów na meblach i drzwiach, etc. 
 skuteczność na większości powierzchni 
 
Nie wymaga stosowania środków chemicznych. Do 26 razy bardziej 
skuteczna w porównaniu ze ścierką z mikrofazy. 
 
 wymiary: 10 x 6 x 2,8 cm (małe kostki)  
 wymiary: 12 x 7,5 x 3,8 cm (duże kostki) 
 Ilość w paczce: 12 szt. (duże kostki), 8 szt. (małe kostki) 

Ścierka z mikrofazy. Rewelacyjne właściwości - czyści nie pozostawiając 
smug i nitek - można stosować do polerowania na sucho, charakteryzuje 
się dużą wydajnością i trwałością.  
 
Zastosowanie: 
 szczególnie zalecana do czyszczenia, wycierania na sucho i 

polerowania szkła, talerzy, sztućców  
 łatwo usuwa tłusty brud, odciski palców i kamień  

 
 wymiary: 40 x 60 cm  
 gramatura: 180 g/m2 Można prać w temperaturze do 95º C  
 ilość w opakowaniu: komplet 3 szt. 
 

Gąbka druciana do usuwania najbardziej przywartych zabrudzeń w kuchni. 
Nierdzewiejąca, odporna na działanie substancji chemicznych.  
 
Właściwości produktu: 
 tkana struktura 
 aluminiowe druciki odrywające zabrudzenia 
 wnętrze gąbki wypełnione pianką poliuretanową 
 
 wymiary: 14,5 x 10 cm 
 tworzywo: aluminium/pianka poliuretanowa 
 konserwacja: po użyciu myć w zmywarce w temp. do 60o C 
 ilość w opakowaniu: komplet 2 szt. 
 

 
35,00 PLN brutto/8 szt      74,00 PLN brutto/12 szt  

(małe kostki)                                                    (duże kostki) 16,50 PLN brutto/3 szt 10,40 PLN brutto/2 szt 

 



          +48 606 650 690               sklep@magazynczystosci.com                  www.magazynczystosci.com 
              Dane w dokumencie stanowią własność niematerialną sklepu.   Każde wykorzystanie, również częściowe, wymaga zgody firmy. 
             Podmiotem odpowiedzialnym jest firma MAGAZYN MEBLOWY.COM Wojciech Drozdowski, ul. Szyperska 13a/26, 61-754 Poznań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zamówienia:  606 650 690 
sklep@magazynczystosci.com 

 

doradztwo techn.:  600 160 190 
pomoc@magazynczystosci.com 

 


