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Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

20

20

14

12

7

7

1960

1680

Papier do pieczenia 29 cm x 6 m
Baking paper 29 cm x 6 m
Papier do pieczenia 38 cm x 8 m
Baking paper 38 cm x 8 m

PAPIER
DO PIECZENIA

BAKING PAPER

ciast i ciasteczek
cakes and cookies

pizzy
pizza

zapiekanek
grilled cheese

baguettes

frytek
chips

IDEALNY DO:
PERFECT FOR:

może być stosowany 
obustronnie, dzięki 
pełnemu pokryciu 

silikonem
both sides of the paper 

can be used, 
as both are coated 

with silicone

PIECZENIE
BAKING
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Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

20 14 7 1960
Rękaw do pieczenia 31 cm x 3 m
Roasting sleeve 31 cm x 3 m

piecz
bez

tłuszczu
roast 

without
 grease

opatentowany klips
nie trzeba nakłuwać 

rękawa
patented clip

no need to puncture 
the sleeve 

RĘKAW
DO PIECZENIA
ROASTING SLEEVE

NOWY
opatentowany klips

NEW 
patented clip

PIECZENIE
BAKING
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Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

20

20

20

35

35

54

7

7

7

4900

4900

7560

Woreczki do pieczenia XXL 500 mm x 500 mm, 3 szt.
Roasting bags XXL 500 mm x 500 mm, 3 pcs.
Woreczki do pieczenia 380 mm x 400 mm, 6 szt.
Roasting bags 380 mm x 400 mm, 6 pcs.
Woreczki do pieczenia ryby 200 mm x 500 mm, 6 szt.
Roasting bags - fish 200 mm x 500 mm, 6 pcs.

WORECZKI
DO PIECZENIA
ROASTING BAGS

piecz
bez

tłuszczu
roast 

without
 grease

opatentowany klips
nie trzeba nakłuwać 

rękawa
patented clip

no need to puncture 
the sleeve 

NOWY
opatentowany klips

NEW 
patented clip

listwa clip strip
clip strip

PIECZENIE
BAKING

5



Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

5

10

12

20

6

5

360

1000

Foremki aluminiowe lasagne i zapiekanka 3 szt.
Aluminium pans lasagne and gratin 3 pcs.
Foremki aluminiowe pizza i tarta 3 szt.
Aluminium pans  pizza and tart 3 pcs.

jednorazowe
- bez zmywania

disposable 
- no washing

FOREMKI ALUMINIOWE
ALUMINIUM PANS

lasagne
lasagne

zapiekanek 
warzywnych 

mięsnych
i makaronowych

vegetable, meat 
and pasta gratins

pizza
pizza

tarta
tart

IDEALNE DO:
PERFECT FOR:

PIECZENIE
BAKING

6



Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

10

10

15

14

4

7

600

980

Foremki aluminiowe ciasto i zapiekanka 3 szt.
Aluminium pans cake and gratin 3 pcs.
Foremki aluminiowe babka i pasztet 3 szt.
Aluminium pans cake and pâté  3 pcs.

jednorazowe
- bez zmywania

disposable 
- no washing

FOREMKI ALUMINIOWE
ALUMINIUM PANS

ciasta
cake and pie

zapiekanek 
warzywnych 

mięsnych
i makaronowych

vegetable, meat 
and pasta gratins

babki
yast cake

pasztetu
pâté

IDEALNE DO:
PERFECT FOR:

PIECZENIE
BAKING
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8

Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

12

12

12

14

6

10

864

1680

Foremki aluminiowe muffiny 2 formy (po 6 muffinek każda)
Aluminium pans muffins 2 pans (6 muffins each)
Foremki aluminiowe muffiny i suflet, 12 szt.
Aluminium pans muffins and souffle, 12 pcs.

FOREMKI ALUMINIOWE
ALUMINIUM PANS

jednorazowe
- bez zmywania

disposable 
- no washing

mocne
- nie wymagają

użycia innej formy
strong – no other 
molds are needed

nie wymagają
natłuszczania

przed pieczeniem
they don’t have to be 

greased before baking

PIECZENIE
BAKING



Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

16 28 8 3584
Foremki na muffinki 30 szt.
Muffin molds 30 pcs.

FOREMKI
NA MUFFINKI
MUFFIN MOLDS

mocne
- nie wymagają

użycia innej formy
strong – no other 
molds are needed

mogą służyć
jako papilotki

may serve 
as muffin cups 

listwa clip strip
clip strip

produkt 2 w 1:
forma i papilotka

jednocześnie
product 2 in 1:

a mold and 
a muffin cup

in one

PIECZENIE
BAKING

9



Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

20 14 10 2800
Folia aluminiowa mocna 10 m
Aluminium foil 10 m

FOLIA ALUMINIOWA
ALUMINUM FOIL

pieczenia mięsa,
ryb i warzyw
roasting meat,

fish and vegetables

grilowania
– można

uformować
tackę

grilling - it can be 
formed into trays

pakowania
i przechowywania

potraw
packaging
and storing

food in fridge

Teraz o

30%
grubsza folia

Now

30%
thicker foil

IDEALNA DO:
PERFECT FOR:

PIECZENIE
BAKING
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Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

30

16

14

9

7

7

2940

1008

Folia do żywności 30 m
Cling film 30 m
Folia do żywności z ucinarką 50 m
Cling film with cutter 50 m

FOLIE
DO ŻYWNOŚCI

CLING FILM

pakowania
kanapek

 packing 
sandwiches

przechowywania
w lodówce
storing food 
in the fridge

zabiegów
kosmetycznych

cosmetic
treatments

zabezpieczania
przed zapachami

as fragrance
barrier

IDEALNE DO:
PERFECT FOR:

WKŁAD
UZUPEŁNIAJĄCY

REFILL

        łatwe odcinanie dzięki
opatentowanej ucinarce

easy cutting off 
thanks to the patented cutter

PRZECHOWYWANIE
STORAGE
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Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

20

16

14

14

10

10

2800

2240

Folia aluminiowa 10 m
Aluminium foil 10 m
Folia aluminiowa 30 m
Aluminium foil 30 m

FOLIE
ALUMINIOWE
ALUMINUM FOIL

Teraz o

20%
grubsza folia

Now

20%
thicker foil

IDEALNE DO:
PERFECT FOR:

pakowania
kanapek

 packing 
sandwiches

przechowywania
w lodówce
storing food 
in the fridge

farbowania
włosów

dyeing
hair

zabezpieczania
przed zapachami

as fragrance
barrier

PRZECHOWYWANIE
STORAGE
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Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

14

14

14

18

15

15

7

7

7

1764

1470

1470

Woreczki z suwakiem 1,5 l, 20 szt.
Slider bags 1,5 l, 20 pcs.
Woreczki z suwakiem 3 litry, 15 szt.
Slider bags 3 l, 15 pcs.
Woreczki z suwakiem mix 12 szt. (4X0,75l; 4x1,5 l; 4x3l) 
Slider bags mix sizes 12 pcs. (4X0,75l; 4x1,5 l; 4x3l)

WORECZKI
Z SUWAKIEM

SLIDER BAGS

w czasie
podróży

travel

przechowywania
drobiazgów

various
treats

mrożenia
żywności

frozen
food

drugiego
śniadania

lunch
sandwiches

listwa półkowa
shelf liner 

Możliwość sprawdzenia 
produktu

The possibility to check  
product

IDEALNE DO:
PERFECT FOR:

łatwe otwieranie
i zamykanie

easy to open and seal

PRZECHOWYWANIE
STORAGE
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46cm

2 sheets, with a perforated joint,
make it easier to wrap

even jumbo sandwiches 

z naklejkami   
do zamykania  
adhesive strips  

for easier sealing

14

Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

24

24

8

40

22

50

7

6

6

6720

3168

2400

Woreczki śniadaniowe rolka, 100 szt.
Sandwich bags, 100 pcs.
Torebki śniadaniowe, 40 szt. 
Lunch bags, 40 pcs.
Papier śniadaniowy, 40 ark.
Sandwich paper, 40 pcs.

drugiego
śniadania

lunch
sandwiches

IDEALNE DO:
PERFECT FOR:

pakowania
kanapek

 packing 
sandwiches

przechowywania
w lodówce
storing food 
in the fridge

w czasie
podróży

travel

PAPIER, TOREBKI, WORECZKI
ŚNIADANIOWE

LUNCH AND SANDWICH BAGS, SANDWICH PAPER

PRZECHOWYWANIE
STORAGE



Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

25

20

14

14

14

25

7

7

8

2450

1960

2800

Woreczki na mrożonki 3l, 25 szt.
Freezer bags 3l, 25 pcs. 
Woreczki na mrożonki 5l, 20 szt.
Freezer bags 5l, 20 pcs.
Woreczki na mrożonki 2l, 30 szt.
Freezer bags 2l, 30 pcs.

WORECZKI
NA MROŻONKI

FREEZER BAGS

owoców i warzyw
fruits and vegetables

chleba
bread

mięsa
meat

ryb
fish

IDEALNE DO MROŻENIA:
PERFECT FOR FREEZING:

nowy,
wygodny w użyciu klips

new
convenient clip

PRZECHOWYWANIE
STORAGE
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Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

42

42

26

26

7

7

7644

7644

Woreczki do lodu „wstrząśnij i gotowe”- duże kostki 216 kostek 
Ice cube bags „shake it and it’s done” - 216 cubes
Woreczki do lodu „wstrząśnij i gotowe” - lód kruszony 960 kostek 
Crushed ice bags „shake it and it’s done” 960 cubes

WORECZKI
DO LODU

ICE CUBE BAGS

listwa clip strip
clip strip

lód kruszony
crushed ice

duże kostki
large cubes

wstrząśnij i gotowe
shake it and it’s done

PRZECHOWYWANIE
STORAGE
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Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

12

42

50

20

7

7

4200

5880

Woreczki do lodu wiązane - duże kostki 192 kostki
Ice cube bags tied 192 cubes
Woreczki do lodu samozamykające - duże kostki 216 kostek
Ice cube bags self-sealing 216 cubes

WORECZKI
DO LODU

ICE CUBE BAGS

listwa clip strip
clip strip

duże kostki
large cubes

samozamykające
self-sealing

PRZECHOWYWANIE
STORAGE
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Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

25120 4 12000
Jednorazowe wykałaczki w pojemniku, 200 szt.
Disposable toothpicks in box, 200 pcs.

WYKAŁACZKI
TOOTHPICKS

otwór ułatwiający
dozowanie

slot for easy dosing

otwór ułatwiający
dozowanie

slot for
easy dosing

PRZECHOWYWANIE
STORAGE
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Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

6

12

24

8

1

5

144

480

Mop żółta mikrofibra - komplet 1szt. 
Mop yellow microfiber - set 1 pc.
Mop żółta mikrofibra - zapas 1szt. 
Mop yellow microfiber - complement 1 pc.

MOP
ŻÓŁTA MIKROFIBRA

MOP YELLOW MICROFIBER

odświeżenia dywanów 
oraz wykładzin

refreshing carpets
and floor covering

mycia podłóg,
zwłaszcza drewnianych 

paneli i parkietów
cleaning floors,

especially made from
wooden panels

or parquet

wycierania rozlanych 
płynów, ponieważ 

skutecznie chłonie wodę
wiping spilled liquids
dry, because the mop 

absorbs water very well

Propozycja dodatkowej ekspozycji
w punktach sprzedaży

Proposal of additional placement 
at the point of sale 

IDEALNY DO:
PERFECT FOR:

Możliwość sprawdzenia 
materiału produktu

The possibility to check  
product’s material

gąbka szorująca –
usuwa nawet najtrwalsze 

zabrudzenia
scrubbing sponge - 

removes even the most 
stubborn dirt

SPRZĄTANIE
CLEANING
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SPRZĄTANIE
CLEANING

Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

8

10

24

20

1

8

192

1600

Mop płaski do płytek i paneli - komplet 1 szt.
Flat mop for tiles and panels - set 1 pc. 
Mop płaski do płytek i paneli - zapas 1 szt.
Flat mop for tiles and panels - complement 1 pc. 

Propozycja dodatkowej ekspozycji
w punktach sprzedaży

Proposal of additional placement 
at the point of sale 

paski szorujące –
 usuwają trudne

 zabrudzenia
scrubbing stripes

removes even the most 
stubborn dirt

MOP PŁASKI
DO PŁYTEK I PANELI

FLAT MOP FOR TILES AND PANELS

z kijem teleskopowym
marki Gosia mogę

wyczyścic powierzchnie
na wysokościach

thanks to Gosia telescopic 
stick I can clean 

surfaces higher up

mycia podłóg,
zwłaszcza powierzchni
ceramicznych i paneli

cleaning floors,
especially  for 

tiles and panels

czyszczenia cokolików
i listew 

przypodłogowych
cleaning mop boards
and skirting boards

IDEALNY DO:
PERFECT FOR:
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SPRZĄTANIE
CLEANING

Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

8

8

24

20

1

6

192

960

Mop płaski do podłóg drewnianych - komplet 1 szt.
Flat mop for wooden floor - set 1 pc.
Mop płaski do podłóg drewnianych - zapas 1 szt.
Flat mop for wooden floor - complement 1 pc.

stand kartonowy
cardboard stand

MOP PŁASKI
DO PODŁÓG DREWNIANYCH

FLAT MOP FOR WOODEN FLOOR

mycia podłóg,
zwłaszcza drewnianych 

paneli i parkietów
cleaning floors, 
especially tiles

and panels

IDEALNY DO:
PERFECT FOR:

specjalne pętelki myjące
- doskonale zbierają
kurz i zabrudzenia

special cleaning loops
- great for collecting dust

and dirt particles

z kijem teleskopowym
marki Gosia mogę

wyczyścic powierzchnie
na wysokościach

thanks to Gosia telescopic 
stick I can clean 

surfaces higher up

czyszczenia cokolików
i listew 

przypodłogowych
cleaning mop boards
and skirting boards

21



SPRZĄTANIE
CLEANING

Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

6

12

24

8

1

5

144

480

Mop paskowy - komplet 1 szt. 
Strip mop - set 1 pc. 
Mop paskowy - zapas 1 szt. 
Strip mop - complement 1 pc.

MOP PASKOWY
STRIP MOP

specjalny układ
pasków nie rysuje

podłogi
specially aligned

strips do not scratch
 the floor

Propozycja dodatkowej ekspozycji
w punktach sprzedaży

Proposal of additional placement 
at the point of sale 

IDEALNY DO:
PERFECT FOR:

mycia podłóg,
zwłaszcza powierzchni

ceramicznych 
cleaning floors,
especially  for 

tiles

wycierania rozlanych 
płynów, ponieważ 

skutecznie chłonie wodę
wiping spilled liquids
dry, because the mop 

absorbs water very well
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SPRZĄTANIE
CLEANING

Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa

6

12

24

8

1

5

144

480

Mop sznurkowy z mikrofibrą - komplet 1 szt.
String mop with microfiber - set 1 pc. 
Mop sznurkowy z mikrofibrą - zapas 1 szt.
String mop with microfiber - complement 1 pc.

MOP SZNURKOWY
Z MIKROFIBRĄ

STRING MOP WITH MICROFIBER

połączenie zalet
bawełny i mikrofibry

combination of advantages
of cotton and microfiber

Propozycja dodatkowej ekspozycji
w punktach sprzedaży

Proposal of additional placement 
at the point of sale 

IDEALNY DO:
PERFECT FOR:

mycia podłóg,
zwłaszcza powierzchni

ceramicznych 
cleaning floors,
especially  for 

tiles

wycierania rozlanych 
płynów, ponieważ 

skutecznie chłonie wodę
wiping spilled liquids
dry, because the mop 

absorbs water very well
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SPRZĄTANIE
CLEANING

Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

18
20
10
10

24
15
33
30

7
5
7
9

3024
1500
2310
2700

Ścierka do wycierania naczyń 1 szt. / Kitchen tea towel 1 pc.
Ścierka XXL „żółta mikrofibra” 1 szt. / XXL Cloth yellow microfiber 1 pc.
Ścierka z mikrofibry do okien 2szt. / Windows microfiber cloths 2 pcs.
Ścierka z mikrofibry do łazienki 1szt. / Bathroom microfiber cloth 1 pc.

ŚCIERKI
Z MIKROFIBRY

MICROFIBER CLOTHS

mikrofibry
microfibre

100%

szybciej wysycha
i lepiej poleruje 

niż ścierka z bawełny
the kitchen tea towel dries

faster and gives better polish
than a cotton cloth

bardziej chłonna i szybciej
wysycha niż tradycyjna ścierka

absorbs more and dries faster
than a traditional cloth

idealne rozwiązanie
do kompleksowego

umycia łazienki
perfect colution for

comprehensive bathroom
cleaning

idealne rozwiązanie
do kompleksowego

mycia okien
perfect colution for

comprehensive windows
cleaning
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SPRZĄTANIE
CLEANING

Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

Ścierka do kurzu 1 szt.
Dust cloth 1 pc. 

18 20 8 2880

ŚCIERKA
DO KURZU

MICROFIBER CLOTHS

antystatyczna
skutecznie

przyciąga kurz
attracts dust 

particles effectively

listwa clip strip
clip strip

działa jak magnes 
na kurz

attracts dust
like a magnet

mikrofibry
microfibre

100%
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SPRZĄTANIE
CLEANING

Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

20

20

25

25

8

8

4000

4000

Ścierka do szyb i luster 1 szt.
Glass and mirror cloth 1 pc. 
Ścierka do polerowania 1 szt.
Polishing cloth 1 pc.

ŚCIERKI
Z MIKROFIBRY

MICROFIBER CLOTHS

mikrofibry
microfibre

100%

listwa clip strip
clip strip

bezszwowe 
wykończenie bezpiecznie 

dla delikatnych powierzchni
seamless rims safe for delicate 

surfaces

świetnie czyści
nawet bez detergentów

cleans efficiently, even
without detergents
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SPRZĄTANIE
CLEANING

Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

22

16

24

14

5

7

2640

1568

Ścierka „superka” 3 szt.
Superka kitchen cloth 3 pcs. 
Ścierka „falka” 10 szt. 
Falka kitchen cloth 10 pcs.

ŚCIERKI
TRADYCYJNE

TRADITIONAL CLOTHS

wyjątkowo
chłonna
extremely
absorptive

trwała
durable

listwa clip strip
clip strip

dzięki perforacji jest 
bardziej chłonna i szybciej schnie

thanks to the perforation,
 the cloth is more absorbent 

and dries faster

dzięki perforacji jest 
bardziej chłonna i szybciej schnie

thanks to the perforation,
 the cloth is more absorbent 

and dries faster
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SPRZĄTANIE
CLEANING

Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

28

34

9

15

7

5

1764

2550

Ścierka gąbczasta 3 szt.
Sponge cloth  3 pcs. 
Ścierka domowa 3 szt.
Household cloth  3 pcs. 

ŚCIERKI
TRADYCYJNE

TRADITIONAL CLOTHS

wyjątkowo
chłonna
extremely
absorptive

trwała
durable

uniwersalna
multi-purpose

listwa clip strip
clip strip

szybko wysycha, 
co ogranicza rozwój bakterii

dries quickly and prevents bacteria
proliferation

bardziej chłonna dzięki
większej zawartości wiskozy

more absorbent thanks to higher
viscose content
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SPRZĄTANIE
CLEANING

Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

12 9 6 648
Ściereczki na rolce 50 szt.
Rolled wipes 50 pcs.

ŚCIERECZKI
NA ROLCE

ROLLED WIPES

częsta wymiana
ścierki zapobiega
rozwojowi bakterii

replace the wipes
often to avoid bacterial

proliferation

IDEALNE DO:
PERFECT FOR:

mycia
naczyń
cleaning 

the dishes

wycierania
kurzu

dusting

codziennego
czyszczenia różnych

powierzchni
daily cleaning

of various
surfaces

polerowania
butów

polishing
shoes

wycierania
armatury 
i kafelków

wiping bathroom 
fittings and tiles

polerowania
tapicerki

samochodowej
washing and  
polishing car

upholstery
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SPRZĄTANIE
CLEANING

Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

12 42 6 3024
Magiczna gąbka 3 szt.
Magic sponge 3 pcs.

MAGICZNA GĄBKA
MAGIC SPONGE

listwa clip strip
clip strip

usuwa bardzo trudne
zabrudzenia bez detergentow

- wystarczy woda!
removes stubborn grime without 
detergents - you only need water!

usuwania
śladów kredek

i pisaków
cleans very

stubborn crayon 

IDEALNA DO:
PERFECT FOR:

usuwania
rys z butów

remove scratches 
from shoes

usuwania plam na 
ścianie, podłodze, 

drzwiach
cleans stains

on doors, floors
and walls

usuwania brudu
na plastikowych 

meblach
cleans dirt from 
plastic furniture 



SPRZĄTANIE
CLEANING

Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

10

10

54

54

7

7

3780

3780

Czyścik z uchwytem 1 szt.
Scrubber with handle 1 pc.
Czyścik plastikowy z uchwytem 1 szt.
Plastic scrubber with handle 1 pc.

CZYŚCIKI
Z UCHWYTEM

SCRUBBERS WITH HANDLE

tacka ekspozycyjna 
a display tray

chroni dłonie i paznokcie
protects your hands and 

nails

uchwyt chroni dłonie
i paznokcie przed uszkodzeniem
the handle protects your hands and 

nails from damage

uchwyt chroni dłonie
i paznokcie przed uszkodzeniem
the handle protects your hands and 

nails from damage

listwa clip strip
clip strip
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SPRZĄTANIE
CLEANING

Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

Zmywak frotka 3 szt. / Heavy duty scour pads 3 pcs.
Zmywak do delikatnych powierzchni 1szt. / Scourer for delicate surfaces 1 pc.

20
18

12
20

15
12

3600
4320

ZMYWAKI
SCOURERS

wytrzymałe
durable

bezpieczny
dla naczyń

cleans
without

scratches

idealnie czyści
nie rysując

cleans perfectly
without scratches
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SPRZĄTANIE
CLEANING

Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

Zmywak duży 5 szt. / Scouring pad big 5 pcs.
Zmywak profilowany 4 szt. / Profiled scouring pad 4 pcs.

12
10

12
9

10
10

1440
900

ZMYWAKI
SCOURERS

wytrzymałe
durable

ochrona paznokci
nail protection
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SPRZĄTANIE
CLEANING

Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

16 24 11 4224
Czyścik do grilla i rusztu - 1 szt.
Grill stone cleaning block - 1 pc.

Usuwa bardzo trudne
zabrudzenia bez detergentów

Removes ingrained dirt
without any detergents

listwa clip strip
clip strip

karton zbiorczy
packaging

CZYŚCIK
do grilla i rusztu

Grill stone cleaning block

wielokrotnego użytku
reusable

usuwa przypalony tłuszcz
removes burnt on grease



SPRZĄTANIE
CLEANING

Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

4

4

12

12

10

3

480

144

Miotła domowa 2w1 - zapas 1 szt. 
House hold broom 2in1 - complement 1 pc.
Miotła domowa 2w1 - komplet 1 szt. 
House hold broom 2in1 - set 1 pc.

Propozycja dodatkowej ekspozycji
w punktach sprzedaży

Proposal of additional placement 
at the point of sale 

twarde 
i miękkie

włosie
soft

and hard
bristles

z gumkami
ochronnymi

with rubber
bumpers

MIOTŁA
DOMOWA 2W1

HOUSEHOLD BROOM 2IN1

    połączenie miękkiego
         i twardego włosia
          combination of soft
            and hard bristles
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SPRZĄTANIE
CLEANING

Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

4

4

12

12

10

3

480

144

Miotła ogrodowa - zapas 1 szt.
Outdoor broom - complement 1 pc.
Miotła ogrodowa - komplet 1 szt.
Outdoor broom - set 1 pc.

Propozycja dodatkowej ekspozycji
w punktach sprzedaży

Proposal of additional placement 
at the point of sale 

MIOTŁA
OGRODOWA

OUTDOOR BROOM

twarde włosie o specjalnym
układzie ułatwia sprzątanie
trudno dostępnych miejsc
specially aligned stiff bristles 
make it easier to clean hard

to reach places

z twardym 
włosiem
with stiff
bristles

z gumkami
ochronnymi

with rubber
bumpers
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SPRZĄTANIE
CLEANING

Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

4

4

12

12

10

3

480

144

Miotła domowa miękka - zapas 1 szt. 
Indoor broom soft - complement 1 pc. 
Miotła domowa miękka - komplet 1 szt. 
Indoor broom soft - set 1 pc. 

Propozycja dodatkowej ekspozycji
w punktach sprzedaży

Proposal of additional placement 
at the point of sale 

MIOTŁA
DOMOWA MIĘKKA

INDOOR BROOM SOFT

z miękkim
włosiem
with soft
bristles

z gumkami
ochronnymi

with rubber
bumpers

gumki ochronne
rubber bumpers
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gumka przylegająca
do powierzchni

with rubber lip edge

38

Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

6 10 6 360
Zmiotka z szufelką - 1 szt.
Dustpan and brush set - set 1 pc.

ZMIOTKA Z SZUFELKĄ
DUSTPAN AND BRUSH SET

gumka przylegająca
do powierzchni

with rubber lip edge

SPRZĄTANIE
CLEANING



SPRZĄTANIE
CLEANING

Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

Kij uniwersalny 1szt. 130 cm / Universal handle 1 pc. 130 cm
Kij teleskopowy 1szt. 80 -150 cm / Telescopic  handle 1 pc. 80 -150 cm
Wiadro z wyciskaczem 15 L / Bucket 15 L 

10
10
10

96
24
8

1
1
3

960
240
240

WIADRA I KIJE
BUCKETS AND HANDLES

Propozycja dodatkowej ekspozycji
w punktach sprzedaży

Proposal of additional placement 
at the point of sale 

wytrzymałe
durable

wzmocnione
rainforced
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SPRZĄTANIE
CLEANING

Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

25

25

25

30

30

30

5

5

5

3750

3750

3750

Rękawice domowe rainbow - rozmiar: S, 1 para
Household gloves - size: S, 1 pair
Rękawice domowe rainbow - rozmiar: M, 1 para
Household gloves - size: M, 1 pair
Rękawice domowe rainbow - rozmiar: L, 1 para
Household gloves- size: L, 1 pair

RĘKAWICE
DOMOWE

HOUSEHOLD GLOVES

listwa clip strip
clip strip

trzy kolory
- trzy rozmiary: S, M, L

three colors
- three sizes: S, M, L,

sprzątania
dusting

mycia naczyń
cleaning the dishes

prania ręcznego
washing clothes 

manually

prac w ogrodzie
working in the garden

IDEALNE DO:
PERFECT FOR:



SPRZĄTANIE
CLEANING

Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

25 20 7 3500
Rękawice domowe stylowe - rozmiar: S, M, 1 para 
Stylish household gloves - size: S, M, 1 pair

RĘKAWICE DOMOWE
STYLOWE

STYLISH HOUSEHOLD GLOVES

listwa clip strip
clip strip

funkcjonalny ściągacz
pomieści zegarek lub biżuterię

functional ribbing holds your 
watch and jewellery

IDEALNE DO:
PERFECT FOR:

sprzątania
dusting

mycia naczyń
cleaning the dishes

prania ręcznego
washing clothes 

manually

S M
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Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

20

16

20

20

8

8

3200

2560

Worki na śmieci z taśmą 35 L 15 szt. 
Trash bags with drawstring 35 L 15 pcs.
Worki na śmieci z taśmą 60 L 10 szt. 
Trash bags with drawstring 60 L 10 pcs.

WORKI
NA ŚMIECI
TRASH BAGS

bardzo
wytrzymałe

very
durable

z taśmą
with drawstring

taśma ułatwiająca
związanie worka
drawstring makes

closing easy

SPRZĄTANIE
CLEANING
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Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

20

20

12

25

25

18

7

7

6

3500

3500

1296

Worki na śmieci z uszami 35 L 10 szt. 
Trash bags with handles 35 L 10 pcs. 
Worki na śmieci z uszami 60 L 10 szt. 
Trash bags with handles 60 L 10 pcs.
Worki na śmieci z uszami 120 L 10 szt. 
Trash bags with handles 120 L 10 pcs.

WORKI
NA ŚMIECI
TRASH BAGS

bardzo
wytrzymałe

very
durable

z uszami
with handles

uszy ułatwiające 
związanie worka

handles makes
closing easy

SPRZĄTANIE
CLEANING
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SPRZĄTANIE
CLEANING

Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie

Nazwa
Name

Worki na śmieci ldpe 35 L 15 szt. / 
Worki na śmieci ldpe 60 L 10 szt.  / 
Worki na śmieci ldpe 120 L 10 szt. / 
Worki na śmieci ldpe 240 L 10 szt. / 

70
60
25
12

12
12
12
9

6
5
6
5

5040
3600
1800
540

WORKI
NA ŚMIECI
TRASH BAGS

bardzo
wytrzymałe

very
durable



Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

20 20 8 3200
Worki do segregacji z taśmą 35 L 15 szt. - brązowe, niebieskie, zielone, żółte
Bags for segregations with drawstring 35 L 15 pcs. - brown, blue, green, yellow 

WORKI
DO SEGREGACJI

BAGS FOR SEGREGATIONS

bardzo
wytrzymałe

very
durable

z taśmą
with drawstring

taśma ułatwiająca
związanie worka
drawstring makes

closing easy

SPRZĄTANIE
CLEANING
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Ilość sztuk 
w kartonie
Units / carton

Ilość kartonów
na warstwie
Cartons / layer

Ilość warstw
na palecie

Layers / pallet

Ilość sztuk
na palecie
Units / pallet

Nazwa
Name

9

12

28

18

5

6

1260

1296

Worki do segregacji z uszami 100 L 10 szt. - brązowe, zielone
Bags for segregations with handles  100 L 10 pcs. - brown, green
Worki do segregacji z uszami 120 L 10 szt. - niebieskie, żółte
Bags for segregations with handles  120 L 10 pcs. - blue, yellow 

bardzo
wytrzymałe

very
durable

z uszami
with handles

uszy ułatwiające 
związanie worka

handles makes
closing easy

WORKI
DO SEGREGACJI

BAGS FOR SEGREGATIONS

SPRZĄTANIE
CLEANING

46
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ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY!



1982

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
44-203 Rybnik, ul. Przemysłowa 13

tel.: +48 32 721 23 70, fax: +48 32 721 24 90


