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AUTOKOSMETIKA

Zpět Auto-moto Kontakty

SCIC ORANGE

600 ml
- kokpit prej

- renovuje, chrání

Kód: MAHH0043

PULIMAX 

rozprašovač, 

500 ml
- univerzální čistič interiéru

- dokonale čistí kožená       

a koženková sedadla, 

plastové povrchy

Kód: MAHH0215

TRATTAMENTO 

PELLI rozprašovač, 

500 ml
- přípravek na ošetření kůže

Kód: MAHN043

CHROMOL,               

na nerez, 

drahé kovy, 

s rozprašovačem, 500 

ml
- k čištění a ošetřování 

leštěných i matných 

nerezových, chromovaných a 

hliníkových ploch.

- vytváří na kovovém povrchu 

ochranný film odpuzující 

vodu                    a 

znečištění a propůjčuje 

plochám nový lesk

Kód: 21A.902939

Podlahy-technika Pytle na odpad Další tipy

SPLIT rozprašovač

1 l
- čištění a leštění oken

Kód: MAHH0138

Čistič disků             

a pneumatik      500 

ml, 

(SPLENDORLEGA), 

rozprašovač
- čistí ráfky ze slitin i kovů

Kód: MAHH0245

PULIMOSCERINI

/KILLER

rozprašovač, 

500 ml
- odstraňuje zbytky hmyzu

Kód: MAHH0207

DAYTONA šampon

s voskem 1000 ml 

(CAR WASH)
- karosérii umyje a dodá 

mimořádný lesk
- na autě vytváří ochranný 

film
- efekt „Hydro Speed“ 

zajišťuje rozrušení vodního 
filmu a stékání vody

- příjemně voní a vystačí na 
25 mytí

- Kód: MAHHB065

Ochr. pomůcky Podlahy - chemieUtírání Čištění Odmašťování Hygiena rukou

https://www.hygotrend.cz/produkt/pulimax-univerzalni-cistic-interieru-500-ml-2710
https://www.hygotrend.cz/produkt/scic-orange-2839
https://www.hygotrend.cz/produkt/split-cisteni-a-lesteni-oken-2862
https://www.hygotrend.cz/produkt/trattamento-pelli-31983
https://www.hygotrend.cz/produkt/pulimoscerinikiller-odstranuje-zbytky-hmyzu-500-ml-2868
https://www.hygotrend.cz/produkt/chromol-7631


UTÍRÁNÍ
Tork Heavy-Duty papírová utěrka
- s velkou pevností za sucha i mokra

- vysoká absorce i kapacita

- výborná pro práci s vodou.

- určena na utírání s detergenty a slabšími 

rozpouštědly

- nezanechává vlákna, dobrá na leštění skel

- modrá, 2 vrstvy, 500 útržků, návin 170 m

- Rozměr útržku 34 x 23,5 cm

- balení 2 role

Kód: 522.130072

Tork Heavy-Duty papírová 

utěrka
- s velkou pevností za sucha i mokra

- vysoká absorce i kapacita

- výborná pro práci s vodou.

- určena na utírání s detergenty a slabšími 

rozpouštědly

- nezanechává vlákna, dobrá na leštění skel

- modrá, 2 vrstvy, 1000 útržků, návin 340 m

- rozměr útržku – 37 x 34 cm

Kód: 522.130070

Tork Basic utěrka, velká roli
- univerzální jednovrstvá papírová utěrka z recyklovaného 

materiálu pro jednorázové použití

- dobře saje a odstraňuje oleje, nečistoty a vodu

- doporučována k čištění pracoviště a utírání rukou

- je vhodná zejména pro oblasti s velkou spotřebou materiálu

- vynikající doplněk nabídky netkaných textilií

- recykl, žlutá, 

- výška role 23,5cm, návin 1190 m

Kód: 522.127103

Tork držák na stěnu 

na velké a malé role
- kov / ABS-MABS plast 

- 46,3 x 64,6 x 27,4 cm

Kód: 511.652108 – červeno – černý

511.652100 – bílo - tyrkysový

Tork průmyslová papírová utěrka, 

zelená
- dobrá absorpce pro stírání rozlitých tekutin

- Tork Easy Handling® plastový obal – pro snadnější 

přenášení a likvidaci balení

- ideální pro utírání rukou a lehce znečištěných 

povrchů

- díky pevné struktuře a vysoké absorpční schopnosti 

je ideální pro odstraňování oleje, mazadel, 

lubrikačních prostředků a nečistot

- 34 x 23,5 cm - 2 vrstvy - 1500 útržků - délka role 510 

m 

- balení 2 role

Kód: 522.129243

Tork průmyslová čistící utěrka - malá role
- netkaná textilie - šedá,

- 32 x 38 cm, délka role 148,2 m,  průměr 25  cm

- mimořádná víceúčelová utěrka představuje cenově efektivní řešení pro 

různé aplikace v průmyslovém prostředí

- jemný materiál, pocit textilu – vhodný na citlivé povrchy 

- jemnost znamená flexibilitu a umožňuje čištění v rozích

- může se používat s různými druhy rozpouštědel – na čištění povrchu

- extrémně pevné utěrky, odolné ředidlům a tím pádem cenově efektivní

Kód: 531.520337

Zpět Auto-moto KontaktyPodlahy-technika Pytle na odpad Další tipy

Ochr. pomůcky Podlahy - chemieAutokosmetika Čištění Odmašťování Hygiena rukou

https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=511.65210
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-prumyslova-papirova-uterka-1265
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-heavy-duty-papirova-uterka-8107
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-heavy-duty-papirova-uterka-1271
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-basic-uterka-9406
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-prumyslova-cistici-uterka-mala-role-1294


ČIŠTĚNÍ
Tork Heavy-Duty průmyslová papírová 

utěrka
- univerzální třívrstvá papírová utěrka vyrobena technologií 

TAD

- překvapivě objemná a pevná s dokonalou absorpcí 

maziva, oleje, chladicí kapaliny a vody

- lze použít s rozpouštědly a detergenty

- dokonale odstraňuje nečistoty a je doporučována pro 

čištění strojů, nástrojů a ploch

- používá se také v potravinářském průmyslu, například pro 

čištění výrobní linky a v laboratořích pro čištění pracovní 

desky a měřících zařízení

- výrobek je testovaný institutem ISEGA

- 36,9 x 34 cm - 3 vrstvy - 750 útržků - délka role 255 m

Kód: 522.130080

Tork Heavy-Duty papírová 

utěrka
- s velkou pevností za sucha i mokra

- vysoká absorce i kapacita

- výborná pro práci s vodou.

- určena na utírání s detergenty a slabšími 

rozpouštědly

- nezanechává vlákna, dobrá na leštění skel

- modrá, 2 vrstvy, 1000 útržků, návin 340 m

- rozměr útržku – 37 x 34 cm

Kód: 522.130070

Tork Basic utěrka, velká roli
- univerzální jednovrstvá papírová utěrka z recyklovaného 

materiálu pro jednorázové použití

- dobře saje a odstraňuje oleje, nečistoty a vodu

- doporučována k čištění pracoviště a utírání rukou

- je vhodná zejména pro oblasti s velkou spotřebou 

materiálu

- vynikající doplněk nabídky netkaných textilií

- recykl, žlutá, 

- výška role 23,5cm, návin 1190 m

Kód: 522.127103

Tork stojan na podlahu na velké 

a malé role, kov, tvar A
- mobilní řešení vhodné do prostorů            

s vysokou frekvencí používání

- ergonomický design a rukojeť                   

se zdrsněným povrchem umožňují snadné 

přesouvání zásobníku

- bezpečné a odolné ozubení vyztužené 

sklolaminátem vhodné pro snadné 

odtrhávání utěrek z papíru a netkané 

textilie

- rychlé a snadné doplňování

- stabilní při odebírání utěrek

Kód: 511.652008 – červeno – černý

511.652000 – bílo - tyrkysový

Tork Heavy-Duty čisticí utěrka -

malá role
- 1 vrstva - délka role 106,4 m - 38 x 32 cm - 280 

útržků na roli 

- vyniká pevností a vysokou absorbcí ( i oleje) -

umožňuje náročné otírání a použití silných 

ředidel bez toho, aby se utěrky rozpadly 

- tloušťka utěrky chrání ruce od případného 

zranění, např. od kovových střepů, izoluje od 

horka

Kód: 531.530137

Tork vlhčené utěrky       na 

povrchy, Handy Buck
- 27 x 27 cm, bílé, 58 utěrek

- účinkuje bez vody a mýdla

- netkaná textilie

- účinné na špínu a mastnotu -

kombinace čistícího roztoku         a 

utěrky je vhodná pro vysoce 

efektivní čištění

- bez přidané vůně, netoxické

- dermatologicky testované, 

příjemné a šetrné k pokožce

- připravené k použití; šetří čas, 

prostor a náklady

- jedinečný silikonový kryt pod 

víčkem - umožňuje dávkování po 

jedné utěrce a zabraňuje vysychání 

utěrek v již otevřeném balení

Kód: 531.190594

Zpět Auto-moto KontaktyPodlahy-technika Pytle na odpad Další tipy

Ochr. pomůcky Podlahy - chemieAutokosmetika Utírání Odmašťování Hygiena rukou

https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-heavy-duty-papirova-uterka-1271
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-basic-uterka-9406
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=65200
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-heavy-duty-cistici-uterka-mala-role-1296
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-heavy-duty-prumyslova-papirova-uterka-1253
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-vlhcene-uterky-na-povrchy-20526


ODMAŠŤOVÁNÍ
HDC-AR, čistič 

průmyslový
- odmašťující, nepěnivý

- balení 10 l

Kód: 21B.000

SUPERMAFRASOL
- čistič a zároveň technické 

odmašťovadlo vysoké 

účinnosti na silně zažrané 

nečistoty, které odstraňuje 

doslova až z pórů - silný 

koncentrát určený k dalšímu 

ředění (1 l výrobku : 70 l 

vody] 

- univerzální výrobek 

nacházející uplatnění v celé 

řadě sektorů jako autoservisy, 

průmyslové výroby, 

kovovýroby, autodopravy, 

opravy těžkých mechanizací 

apod.

Kód: MAHH0267 – 900 ml

MAPP0270 – 25 kg

TERCIT, čistič 

průmyslový, speciální
- špičkový alkalický čisticí 

prostředek na čištění silně 

znečištěných povrchů, zejména 

od zbytků lepidel, gumy, vosků a 

mastnoty, případně šmouh po 

pracovní obuvi

- má výraznou citrusovou vůni a 

neobsahuje fosfáty - přípravek je 

možné použít na ruční čištění, v 

nižších koncentracích také v 

menších čistících strojích 

- není vhodný na lakované 

povrchy

- balení 1 l

Kód: 21B.020

STAR čistič a odmašťovač 

silně znečištěných 

povrchů
- speciální čistič a odmašťovač 

určený k čištění silně znečištěných 

povrchů, se širokým spektrem 

použití

- určený především k čištění tvrdých 

povrchů odolným vodě a běžným 

rozpouštědlům, zejména nerezu, 

oceli a litiny

- odstraňuje zejména ropné zbytky a 

nečistoty, mazut, dehet, husté 

oleje, vazelíny a zbytky vodou 

ředitelných barev

- je pěnivý a vodou ředitelný

- Balení 1 l

Kód: 21B.03612

STAR speciální, rozpouštěč 

a odmašťovač
- unikátní rozpouštěč, čistič                 

a odmašťovač, který zcela nahrazuje 

jakékoliv toxické, zdraví škodlivé, 

dráždivé a chlorované uhlovodíky, 

jako jsou například alkohol, benzín, 

ředidla, hořlavé odmašťovače

- velmi široké spektrum použití

- lze ho použít na všechny vodě a 

běžným rozpouštědlům odolné tvrdé 

povrchy

- k efektivnímu odstranění mastnoty, 

olejů, tuků, maziv a nečistot

- odstraňuje také dehet, asfalt, silikon, 

vodou ředitelné barvy

- balení 1 l

Kód: 21E.03572

Utěrka TRENDY Puromore Flex

Kyblík
- praktický pomocník pro čištění a dezinfekci

- flexKyblík obsahuje roli s utěrkami, které můžete 

používat na čištění nebo dezinfekci stolů, 

klávesnic a jiných ploch (kliky, zábradlí atd.) a 

rovněž na dezinfekci rukou

- utěrky v kyblíku lze použít s jakýmkoliv čističem 

nebo dezinfekcí

- stačí dovnitř nalít váš oblíbený prostředek, 

nechat působit a kyblík je připravený k použití

- 200 utěrek, návin 68 m, výška role 17 cm

Kód: 531.93068

Ředidlo S 6006
- syntetické

- balení 700 ml

Kód: 210.012

Líh technický
- balení 1 l

Kód: 210.005

Zpět Auto-moto KontaktyPodlahy-technika Pytle na odpad Další tipy

Ochr. pomůcky Podlahy - chemieAutokosmetika Utírání Čištění Hygiena rukou

https://www.hygotrend.cz/produkt/star-cistic-a-odmastovac-silne-znecistenych-povrchu-27361
https://www.hygotrend.cz/produkt/hdc-ar-2329
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=supermafrasol
https://www.hygotrend.cz/produkt/tercit-2341
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-specialni-29703
https://www.hygotrend.cz/produkt/uterka-trendy-puromore-flex-kyblik-52685
https://www.hygotrend.cz/produkt/redidlo-6006-2189
https://www.hygotrend.cz/produkt/lih-technicky-2333


HYGIENA RUKOU

Pasta abrazivní 

VAKAVO, zelená
- ¨profesionální mycí pasta 

určená k odstranění 

středně až vysoce 

odolných nečistot jako 

jsou oleje, tuky, maziva, 

asfalt, nafta, saze, pryž

- balení 500 g

Kód: 381.018

VAKAVO BLUE MYE

abrazivní, tekutá pasta
- tekutá mycí suspenze na silně 

zašpiněné ruce - obsahuje 

jemně mletý vápenec jako 

přírodní abrazivum - účinný 

při odstraňování odolných 

nečistot, jako jsou tuky, 

maziva, brzdové usazeniny, 

nafta apod.

- balení 600 g

Kód: 381.VPPVM006099

ISOFA Pro profi mycí pasta    na 

ruce
- profesionální mycí pasta, tekutá pasta       a 

gel na mytí znečištěné pokožky

- její předností je schopnost rychle                a 

velmi šetrně odstranit nečistoty  z rukou

- určený k odstranění odolných nečistot jako 

jsou maziva, brzdové usazeniny, cement, rez, 

tmely a další

- používá se zejména v automobilovém       a 

stavebním průmyslu

- receptura je založená na přírodních 

abrazivech a neobsahuje barviva

- balení 4,2 kg

Kód: 381.VPPTP042098

Krém abrazivní OKTIMA FLUIDA, 

tekutý krém s abrazivem, 

(KROLL)
- pytel VOFLEX - cca 1200 dávek

- balení 3 

- na mytí silně znečištěných rukou - neutrální 

pH - speciální složení proti odolné špíně -

bohatý na látky přírodního rostlinného 

původu z obnovitelných zdrojů

Kód: 381.9328

Gel abrazivní EMULGEL 

ORANGE na mytí rukou, volflex, 

(KROLL)
- pytel VOFLEX - cca 1200 dávek

- balení 3 l

- rychle a důkladně odstraňuje silnou 

průmyslovou špínu - mírně zásadité pH -

zanechává ruce jemné díky vyváženému 

složení přírodních čisticích látek 

rostlinného původu

Kód: 381.2128

Zpět Auto-moto KontaktyPodlahy-technika Pytle na odpad Další tipy

Ochr. pomůcky Podlahy - chemieAutokosmetika Utírání Čištění Odmašťování

VAKAVO GINKGO BILOBA 

glycerinový krém na ruce
- pracovní krém na ruce s obsahem 

glycerinu a extraktu z ginkgo biloby

- balení 100 ml

Kód: 371.VPKRG001099

Krém ISOLDA, lanolin s rakytníkovým olejem
- mastný krém, díky své jedinečné kombinaci čištěného farmaceutického lanolinu, 

rakytníkového a sójového oleje vytváří bohatou konzistenci, která pomáhá pokožku 

vyživovat a chránit před nepříznivými vlivy prostředí, zejména proti vlhku

- krém je vhodný pro namáhanou pokožku rukou při práci s čistidly a rozpouštědly

- balení 100 ml

Kód: 371.VPKRL001097

Dávkovač na pytel 

volflex, HOBELIX, 

bílý (KROLL)
- na sáčky objem 3 l

Kód: 317.760

https://www.hygotrend.cz/produkt/pasta-abrazivni-52257
https://www.hygotrend.cz/produkt/isofa-pro-profi-myci-pasta-na-ruce-52879
https://www.hygotrend.cz/produkt/pasta-abrazivni-vakavo-isofa-eco-981
https://www.hygotrend.cz/produkt/davkovac-na-pytel-volflex-6958
https://www.hygotrend.cz/produkt/gel-abrazivni-emulgel-orange-na-myti-rukou-52486
https://www.hygotrend.cz/produkt/krem-abrazivni-oktima-fluida-53093
https://www.hygotrend.cz/produkt/krem-vakavo-glycerinovy-krem-na-ruce-s-jinanem-dvoulalocnym-100ml-47007
https://www.hygotrend.cz/produkt/krem-isolda-950


OCHRANNÉ POMŮCKY

Rukavice pracovní 

HARRIER
- vel. č. 10

- úplet polomáčený

v žlutém nitrilu

Kód: 621.144510710

ISOLDA, protection guard emulsion, 

tekuté rukavice, 100 ml
- preventivní emulze pro těžce namáhané ruce

- aplikuje se na ruce jako krém ještě před začátkem 

práce a před jejich znečištěním

- obsahuje silikonovou bázi, která chrání pokožku 

před účinky olejů, nečistot, rozpouštědel, laků, 

barev, ale i před dlouhodobým působením vody 

a čistících prostředků

- takto ošetřené ruce lze snáze zbavit špíny             

a pokožka zůstává dlouhodobě zdravá a vláčná

- emulze brání nadměrnému vysoušení pokožky

Kód: 621.VPTRG001099

Rukavice pracovní HERON
- celokožené

Kód: 621.11101109 – vel. č. 9 

621.11101110 – vel. č. 10

621.11101111 – vel. č. 11

Štít ochranný 

celoobličejový
- ochranný štít na obličej 

poskytuje komplexní ochranu 

při práci

- štít je celoobličejový, má 

praktické upevnění na hlavu 

díky nastavitelné elastické 

gumičce

- měkký molitan v oblasti čela 

zabraňuje nepříjemným otlakům 

při delším nošení

- vyroben z plastové folie 0,3mm

- balení 5 ks

Kód: 625.5892

Brýle čiré 

návštěvnické 

BASIC
- bílá

- vel. 41

Kód: 625.003

Kombinéza CHEMSAFE MS1 –
overal

Kód: 624.0315001280003 – vel. L

624.0315001280004 – vel. XL

624.0315001280005 – vel. XXL

Zpět Auto-moto KontaktyPodlahy-technika Pytle na odpad Další tipy

Hygiena rukou Podlahy - chemieAutokosmetika Utírání Čištění Odmašťování

Filtrační 

polomaska 

SPIROTEK 

HM8500, vel. L
Kód: 625.014

https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=heron
https://www.hygotrend.cz/produkt/rukavice-pracovni-harrier-26798
https://www.hygotrend.cz/produkt/isolda-31887
https://www.hygotrend.cz/produkt/stit-ochranny-celooblicejovy-52121
https://www.hygotrend.cz/produkt/bryle-cire-navstevnicke-basic-3105


ČISTÉ PODLAHY – CHEMIE

STAR na podlahy, 

strojní čištění, 

speciální
- vhodný zejména do 

průmyslové a technické 

oblasti

- nepěnivý, odstraňuje mýdla, 

oleje, tuky, 

- ph 11-13

Kód: 21B.03051 – 1 l

21B.03054 – 10 l

STAR na podlahy, strojní 

čištění, dezinfekční
- dezinfekční, koncentrovaný, 

intenzivně čisticí, nepěnivý 

prostředek, určený  na čištění a 

dezinfekci ploch, především 

pomocí čistícího stroje -

spolehlivě čistí a dezinfikuje, 

likviduje viry, bakterie i plísně

- vhodný především do 

potravinářství, stravovacích 

provozů, zdravotnictví               

a jiných, kde je požadováno 

čištění současně s dezinfekčním 

účinkem

Kód: 21B.03661 – 1 l

21B.03664 – 10 l

STAR na podlahy, 

strojní čištění
- nepěnivý

- koncentrát 1:100-1:500

- parfémovaný

- balení 10 l

Kód: 21B.03924

CLEAMEN 141, 

na podlahy
- nepěnivý prostředek určený 

především pro strojní mytí silně 

znečištěných podlah 

- určen na všechny druhy 

voděodolných povrchů jako PVC, 

nelesklé dlažby, žulové                     

a travertinové povrchy, teraco, 

cihlové, betonové, lité podlahy     se 

stěrkou i s nátěrem - určen  pro 

strojní čištění, lze ho používat i na 

ruční dočišťování a údržbu

- balení 5 l

Kód: 21E.001

CLEAMEN 145 DEEPON, 

čistič průmyslový
- nepěnivý prostředek určený k 

čištění veškerých tvrdých 

podlahových ploch odolných 

vodě a alkáliím jako jsou PVC, 

linolea (včetně voskovaných), 

dlažby glazované i neglazované, 

žulové,mramorové i vápencové 

povrchy, teraso, cihelné               a 

betonové povrchy vč. litých 

podlah, gumové podlahy, 

sportovní podlahy hal, lakované 

parkety  i palubky.

Kód: 21B.012 – 1 l

21B.013 – 5 l

21B.VC45200098 – 20 l

STAR na podlahy, lesklá 

dlažba, neutrální
- univerzální, parfémovaný, 

koncentrovaný prostředek 

určený k základnímu čištění 

všech vodou omyvatelných 

povrchů - neobsahuje soli -

zanechává povrch čistý            

a lesklý

- balení 10 l

Kód: 21B.03204
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STAR na podlahy, silné 

znečištění, alkalický, 

10 l
- koncentrovaný prostředek 

určený k čištění silně 

znečištěných podlah              

a vodou omyvatelných 

povrchů - dlažby, PVC, linolea 

a dalších

Kód: 21B.03044

https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=star+na+podlahy,+strojn%C3%AD+%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD,+speci%C3%A1lni
https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-141-2434
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=star+na+podlahy,+strojn%C3%AD+%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD,+dezinfek%C4%8Dn%C3%AD
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-na-podlahy-32501
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=cleamen+145+
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-na-podlahy-29637
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-na-podlahy-29607


ČISTÉ PODLAHY – ÚKLIDOVÁ 

TECHNIKA

Stěrka podlahová, 75 cm, 

zesílená
Kód: 238.015

Násada ALU, 1 400 mm, 

průměr 22 mm
- hliník

Kód: 235.015

Filmop Vozík úklidový 

OneFRED 2 x 15L, 

plast, plastový 

průhmat
- úklidový vozík FRED

- Plast

- 2 x kbelík 15 l 

- červený a modrý

- Ždímač

- plastový průhmat

Kód: 231.0030Y

Násada FILMOP, 

hliník, 140 cm, modrá 

koncovka
Kód: 235.0000AM30015

Držák SPEEDY,        

40 x 11 cm, pro 

plochý mop               

s chlopněmi
Kód: 242.8116

Mop SPEEDY MICRO 

ACTIVA, mikrovlákno,

40 x 13 cm, k 8116

Barva mopu modrá nebo

béžová dle dostupnosti.
Kód: 242.0000PN07010 

Mop SPEEDY, bavlna 

+ polyester, 40 x 13 cm, 

k 8116, smyčky
Kód: 242.8414

Mop SPEEDY, bavlna,   

40 x 13 cm, k  8116, 

smyčky
Kód: 242.0C08414

Vozík úklidový SPIDER, 

2 x 7,5 l
- úklidový vozík SPIDER, 

plastový

- vozík obsahuje 1 žlutý kbelík 

na 15 l rozdělený vysouvací 

přepážkou na dvě části           s 

výstražným nápisem, ždímač 

mopu, 4 kolečka

Kód: 231.7930CGB0

Zpět Auto-moto KontaktyPodlahy - chemie Pytle na odpad Další tipy

Hygiena rukou Ochr. pomůckyAutokosmetika Utírání Čištění Odmašťování

https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-vozik-uklidovy-onefred-2-x-15l-51010
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-mop-speedy-micro-activa-31199
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-drzak-speedy-32622
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-nasada-filmop-37729
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-mop-speedy-31353
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-mop-speedy-31201
https://www.hygotrend.cz/produkt/nasada-alu-233
https://www.hygotrend.cz/produkt/sterka-podlahova-225
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-vozik-uklidovy-spider-30863


PYTLE NA ODPAD

Pytel odp. černý 80
- 70 x 110 cm

- 120 l

- 15 ks/role

Kód: 394.300640

Pytel odp. TRENDY černý
- 70 x 110 cm

- 120 l

- 25 ks/ role

Kód: 394.5725

Pytel odp. TRENDY modrý
- 70 x 110 cm

- 120 l

- 25 ks/ role

Kód: 394.5726

Pytel odp. červený 80
- 70 x 110 cm

- 120 l

- 15 ks/role

Kód: 394.038

Pytel odp. žlutý 40
- 70 x 110 cm

- 120 l

- 25 ks/ role

Kód: 394.008

Sáčky odp. bílé
- 63 x 85 cm

- 10 mi

- 60 l

- 40 ks/ role

Kód: 394.009

Sáčky odp. černé
- 50 x 60 cm

- rovné dno

- 50 ks/ role

Kód: 394.035

Sáčky odp. zatahovací
- 50 x 60 cm

- 30 l

- 30 ks/ role

Kód: 394.048
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https://www.hygotrend.cz/produkt/pytel-odp-zatahovaci-21064
https://www.hygotrend.cz/produkt/pytel-odp-cerveny-80-1102
https://www.hygotrend.cz/produkt/pytel-odp-modry-trendy-51522
https://www.hygotrend.cz/produkt/pytel-odp-cerny-trendy-48252
https://www.hygotrend.cz/produkt/pytel-odp-cerny-80-24799
https://www.hygotrend.cz/produkt/pytel-odp-zluty-40-1073
https://www.hygotrend.cz/produkt/sacky-odp-bile-1074
https://www.hygotrend.cz/produkt/sacky-odp-cerne-1099


DALŠÍ TIPY

Osvěžovač WUNDER-

BAUM
- různé druhy

Kód: MAWB-12600 -

margarita

MAWB-10200 - jaro

Rukavice FANTASY, 

mikrovláknová žinylková
Kód: 241.0121

MARTINA umělá jelenice 
Kód: MAHH0466

Prachovka YESSICA, 

mikrovláknová žinylková 

s rukojetí
Kód: 241.047

WD 40 

univerzální 

mazivo
- balení 250 ml

Kód: MAWD420021

COYOTE -20°C, kapalina     do 

ostřikovačů
- balení 5 l

Kód: MACY-877177

CLEAMEN 131, na 

koberce
- balení 1 l

- nízkopěnivý

prostředek určený pro 

čištění koberců, 

čalounění, 

autosedaček z 

přírodních i 

syntetických vláken

- výrobek je určen k 

extrakčnímu čištění     

a obsahuje vysoce 

účinné enzymy

- obsahuje baktericidní a 

fungicidní přísady

Kód: 

212.VC131010099

Škrabka US, 4 cm, 

bezpečnostní
Kód: 235.010
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Destilovaná voda
- balení 5 l

Kód: 24DZ.062029

https://www.hygotrend.cz/produkt/rukavice-fantasy-32455
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=wunder
https://www.hygotrend.cz/produkt/prachovka-yessica-22982
https://www.hygotrend.cz/produkt/coyote-20-c-47411
https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-131-7976
https://www.hygotrend.cz/produkt/skrabka-us-227
https://www.hygotrend.cz/produkt/destilovana-voda-5l-3175


Obchodní zástupce:

Jméno:

Zákaznický servis:

+420 326 721 168

objednavky@hygotrend.cz

Hygotrend, s.r.o., Kbel 200, 294 71  Benátky nad Jizerou
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