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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

Toalety - vybavení

STAR na podlahy, strojní 
čištění, generální
- 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

Doporučujeme

Podlahy - technika

Toalety–úklid,hygiena Kontakty

H. stojany, dávkovačeDezinfekce rukou

Vonný marketing

Dezinf. povrchů/ploch

Toalety – další tipy

Čisté povrchyHlavní nabídka

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


ČISTÉ PODLAHY – ÚKLIDOVÁ TECHNIKA

Filmop Držák SPEEDY, 40 x 11 cm, 
pro plochý mop s chlopněmi
- držák mopu SPEEDY, plastový 
- vhodný pro ploché mopy SPEEDY s chlopněmi 

o velikosti 40 x 13 cm nebo 50 x 16 cm

Kód: 242.8116

Filmop Mop SPEEDY, bavlna, 40 x 
13 cm, k 8116, smyčky
- úklidový plochý mop SPEEDY, bavlna ,smyčky, 

dvě plastové chlopně
- určený pro držák mopu SPEEDY 8116, 8316
- mop je vhodný na mokré vytírání středně 

znečistěných podlah (hotely, domy, kanceláře, 
nemocnice atd.).

Kód: 242.0C08414

Filmop Mop SPEEDY, bavlna + 
polyester, 40 x 13 cm, k 8116, 
smyčky
- úklidový plochý mop SPEEDY, bavlna -

polyester, smyčkový, dvě plastové chlopně
- určený pro držák mopu SPEEDY 8116
- mop je vhodný na mokré vytírání středně 

znečistěných podlah (hotely, domy, kanceláře, 
nemocnice atd.).

Kód: 242.8414

Filmop Násada FILMOP, 
hliník, 140 cm, otvor, modrá 
koncovka
- násada na mopy FILMOP, hliníková, bez 

závitu, otvor - průměr 23 mm, modrý 
plastový úchyt

Kód: 235.0000AM30015

Filmop Vozík úklidový 
OneFRED 2 x 15L, plast, 
s miskou na čist. prostř. 
a držákem mopu
- rozměr 65x39x87 cm 
- vybavení: - 2 x kbelík 15 l - šedý 

s červeným a modrým madlem -
ždímač Regular 7004E - plastové 
madlo s průhmatem - plastový 
rám - košík na čistící prostředky 
231.60406Y - držák mopu 
0000SM00299

Kód: 231.00LF0031YU

Filmop Mop SPEEDY MICRO 
ACTIVA, mikrovlákno,40 x 13 cm, k 
8116
- úklidový plochý mop SPEEDY, mikrovlákno, dvě 

chlopně, barevné kódování
- určený pro držák mopu SPEEDY 8116, 8316
- mop je vhodný na mokré vytírání mírně 

a středně znečistěných podlah interiérů (hotely, 
domy, kanceláře, nemocnice atd.)

Kód: 242.0000PN07012

Toalety - vybavení DoporučujemeToalety–úklid,hygiena KontaktyVonný marketingToalety – další tipy

Podlahy - chemie H. stojany, dávkovačeDezinfekce rukouDezinf. povrchů/plochČisté povrchyHlavní nabídka

https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-mop-speedy-31201
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-mop-speedy-31201
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-mop-speedy-31353
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-mop-speedy-31353
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-mop-speedy-micro-activa-31199
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-mop-speedy-micro-activa-31199
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-vozik-uklidovy-onefred-2-x-15l-51462
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-vozik-uklidovy-onefred-2-x-15l-51462
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-drzak-speedy-32622
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-drzak-speedy-32622
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-nasada-filmop-37729
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-nasada-filmop-37729


ČISTÉ POVRCHY

KRYSTAL, leštěnka 
na nábytek, 750 ml
- prostředek velmi šetrně 

ošetřuje všechny druhy 
nábytku, zabraňuje 
nadměrnému vysychání           
a dodává povrchům vysoký 
lesk

Kód: 216.VBLWP007599

Tork barevný program
- prevence křížové kontaminace 
- 30 x 38 cm 
- balení 40 ks
- vyrobeny z vysoce kvalitního, jemného 

materiálu

Kód: 531.194450 – modrá
531.194650 – žlutá
531.194750 – červená
531.194550 - zelená

Utěrka mikrovlákno (švédská) 
JARKA, 30 x 30 cm, 250 g, mix 
barev
Kód: 241.044

STAR na nábytek, 
čistič, 500 ml
- čistí a leští 
- na nábytek a kancelářské 

povrchy 
- k rychlému a dokonalému 

čištění nábytku, 
kancelářských povrchů 
a ostatních středně 
znečištěných omyvatelných 
ploch - vhodný pro pravidelný 
úklid

Kód: 216.03591

STAR na okna, 
s leskem, 
500 ml
- čistí a leští
- beze šmouh
- vysoký lesk

Kód: 213.03511

Filmop Kit Brilliant Plus
- systém Brilliant pro čištění oken je ideálním 

řešením pro čištění hladkých svislých povrchů 
jako jsou interiérové skleněné dveře, zrcadla, 
povrchy z nerezové ocele, lakované povrchy 
nebo malované dveře

Kód: 235.00621

Toalety - vybavení DoporučujemeToalety–úklid,hygiena KontaktyVonný marketingToalety – další tipy

Podlahy - chemie H. stojany, dávkovačeDezinfekce rukouDezinf. povrchů/plochPodlahy - technikaHlavní nabídka

STAR univerzální 
čistič, alkoholový
- -alkoholový prostředek         

k rychlému a dokonalému 
čištění středně znečištěných 
omyvatelných ploch ze skla, 
keramiky, dřeva a plastů

Kód: 21D.03178 – 500 ml
21D.03171 – 1 l
21D.03173 – 5 l
21E.03174 – 10 l
21D.03170 – 25 l

https://www.hygotrend.cz/produkt/star-na-nabytek-27364
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-na-nabytek-27364
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-na-okna-40670
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-na-okna-40670
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-kit-brilliant-plus-47130
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-kit-brilliant-plus-47130
https://www.hygotrend.cz/produkt/krystal-32089
https://www.hygotrend.cz/produkt/krystal-32089
https://www.hygotrend.cz/produkt/uterka-mikrovlakno-svedska-jarka-7624
https://www.hygotrend.cz/produkt/uterka-mikrovlakno-svedska-jarka-7624
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-barevny-program-8720
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-barevny-program-8720
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-barevny-program-8722
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-barevny-program-8722
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-barevny-program-8723
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-barevny-program-8723
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-barevny-program-8724
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-barevny-program-8724
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=star+alkoholo
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=star+alkoholo


DEZINFEKCE POVRCHŮ
STAR postřiková 
dezinfekce
- čistí, umývá, dezinfikuje. 

Virucidní, baktericidní, 
fungicidní účinky. Snadná 
aplikace bez obsahu chloru

Kód: 21F.03521 – 500 ml
21F.03523 – 650 ml
21F.035211R5SK – 5 l
21F.03521125- 25 l

KRYSTAL 750 ml, 
univerzální dezinfekce
- velmi praktická každodenní 

dezinfekce bez obsahu chlóru, 
určená k běžné dezinfekci v celé 
domácnosti - odstraňuje více 
než 99,9 % vitálních forem 
mikroorganismů: bakterií, 
kvasinek, plísní, včetně TBC         
a virů – HBV, HCV, HIV. 

- v kuchyni a v koupelně oceníte 
mimořádnou účinnost                      
a příjemnou parfemací

Kód: 21F.VBUDD007599

KRYSTAL Dezinfekce Podlah
- tekutý prostředek pro mytí  a dezinfekci 

podlah bez obsahu chloru určený k likvidaci 
bakterií, plísní a nežádoucích zápachů

Kód: 21E.VBUDP007599 – 750 ml
21E.VBUDP050099 - 5 l

STAR Hygienický mycí 
prostředek (dezinfekční)
- koncentrovaný hygienický 

chlorový prostředek s mycí 
a čistící schopností

- určený pro vlhký úklid ploch                   
a předmětů v potravinářství, 
stravovacích provozech, 
zdravotnictví a jiných, kde je 
požadována hygienická čistota

- na všechny vodou omyvatelné 
povrchy

- spolehlivě čistí, umývá a 
odstraňuje skvrny a pachy.

Kód: 21C.03813 – 5 l
21C.03814 – 10 l

KRYSTAL SANAN KLASIK bez vůně, 
sanitární
- dezinfekční, s obsahem chlóru
- spolehlivě likviduje bakterie, řasy, nižší houby a viry -

odstraňuje pachy, odbarvuje a bělí textilie - baktericidní = 
bakterie G+ a G- včetně TBC - fungicidní = většina 
mikroskopických hub

- virucidní = HBV, HIV, rotaviry
- vhodný pro dezinfekci velmi namáhaných ploch
- odstraňuje mastnotu, zažranou špínu a skvrny

Kód: 21C.016 – 1 l
21C.032 - 5 l
21C.VBSDO200099 – 20 l 

CLEAMEN 520 dezi PPM, 
dezinfekční
- dezinfekční a čistící prostředek je 

určený pro vlhký úklid 
- lze použít ve veřejných prostorách, 

ve zdravotnictví (včetně dezinfekce 
zdravotnických přístrojů, 
instrumentária a zařízení) 

- pro dezinfekci při činnostech 
epidemiologicky závažných 

- zvláště vhodný pro dezinfekci ploch 
v provozech se zvýšeným rizikem 
výskytu plísní a kvasinek

Kód: 21F.VC520010099 – 1 l
21F.VC52050099 – 5 l

Toalety - vybavení DoporučujemeToalety–úklid,hygiena KontaktyVonný marketingToalety – další tipy

Podlahy - chemie H. stojany, dávkovačeDezinfekce rukouČisté povrchyPodlahy - technikaHlavní nabídka

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

DEZINFEKCE PLOCH

https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=star+na+podlahy,+strojn%C3%AD+%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD,+dezinfek%C4%8Dn%C3%AD
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=star+na+podlahy,+strojn%C3%AD+%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD,+dezinfek%C4%8Dn%C3%AD
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=star+hygienick%C3%BD+myc%C3%AD
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=star+hygienick%C3%BD+myc%C3%AD
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=star+post%C5%99ikov%C3%A1+dezinfekce
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=star+post%C5%99ikov%C3%A1+dezinfekce
https://www.hygotrend.cz/produkt/krystal-750-ml-32474
https://www.hygotrend.cz/produkt/krystal-750-ml-32474
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=krystal+dezinfekce+podlah
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=krystal+dezinfekce+podlah
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=cleamen+520
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=cleamen+520
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=krystal+sanan+klasik
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=krystal+sanan+klasik


Mýdlo tekuté Riva, 
dezinfekční
- dezinfekční mýdlo pro 

každodenní použití  
a hygienicky čisté ruce. Ničí 
viry (např. Koronaviry – SARS, 
MERS, COVID-19; virus 
chřipky; hepatitidu B, C; virus 
klíšťové encefalitidy a další), 
bakterie a kvasinky

- vhodné do zdravotnictví         
i potravinářství, průmyslu, 
institucí a domácností

Kód: 351.31714 – 500 ml
351.31715 – 5 l

DEZINFEKCE RUKOU

ISOLDA disinfection SKIN, 
gel, dezinfekce rukou
- gelová bezoplachová dezinfekce 

na alkoholové bázi
- účinná proti širokému spektru virů 

a bakterií

Kód: 
351.VPDRA000699 - 65 ml
351.VPDRA005096 – 500 ml
351.VPDRA005096P – 500 ml, s 
pumpičkou

Mýdlo tekuté Riva, 
antibakteriální
- tekuté mýdlo s glycerinem 

a rozmarýnovým 
extraktem šetrně myje 
a zanechává pokožku 
vláčně hebkou a svěží

Kód: 
351.31515 – 500 ml
351.31517 – 5 l

Čistící gel na ruce 
s antibakteriální 
složkou a vitamínem E
Kód: 351.12345 – 5 l

STAR dezinfekční 
pěna
- dezinfekční prostředek 

nové generace 
pro dezinfekci rukou

- virucidní účinky proti 
obaleným virům. Doba 
působení 30 sec

Kód: 
21F.03706 – 280 ml
21F.03705 – 5 l

Mýdlo tekuté ISOLDA s 
antibakteriální přísadou
- pěnové mýdlo s antibakteriální 

přísadou k běžné a preventivní 
hygieně rukou

Kód: 
351.VPDRM005097 – 500 ml
351.VPDRM05009 – 5 l

Toalety - vybavení DoporučujemeToalety–úklid,hygiena KontaktyVonný marketingToalety – další tipy

Podlahy - chemie H. stojany, dávkovačeDezinf. povrchů/plochČisté povrchyPodlahy - technikaHlavní nabídka

https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=STAR+dezinfek%C4%8Dn%C3%AD+p%C4%9Bna
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=STAR+dezinfek%C4%8Dn%C3%AD+p%C4%9Bna
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=ISOLDA+disinfection
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=ISOLDA+disinfection
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=%C4%8Dist%C3%ADc%C3%AD+gel+na+ruce+s+antibakteri%C3%A1ln%C3%AD+slo%C5%BEkou+a+vitam%C3%ADnem+E
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=%C4%8Dist%C3%ADc%C3%AD+gel+na+ruce+s+antibakteri%C3%A1ln%C3%AD+slo%C5%BEkou+a+vitam%C3%ADnem+E
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=riva+antibakteri%C3%A1ln%C3%AD
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=riva+antibakteri%C3%A1ln%C3%AD
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=riva+dezinfek%C4%8Dn%C3%AD
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=riva+dezinfek%C4%8Dn%C3%AD
https://www.hygotrend.cz/produkt/mydlo-tekute-isolda-s-antibakterialni-prisadou-48388
https://www.hygotrend.cz/produkt/mydlo-tekute-isolda-s-antibakterialni-prisadou-48388


HYGIENICKÉ STOJANY, DÁVKOVAČE

Hygienický stojan
- ocelový podstavec + tyč dural

Kód: 511.2233

Praktický hygienický stojan na zásobník dezinfekce 
je ideální umístit do prostoru ke vstupu do budov, 
do otevřených kanceláří, k recepcím, prostor WC 
a na další veřejná místa. Umožní provádět 
dezinfekci rukou při příchodu všem zaměstnancům 
i dalším příchozím.

Dávkovač dezinfekce 
JVD, 750 ml, dolévací
- mechanický dávkovač

Kód: 314.1050

Dávkovač mýdla 
a dezinfekce 
JVD Saphir, 1,1 l
- bezdotykový

Kód: 314.1091

Toalety - vybavení DoporučujemeToalety–úklid,hygiena KontaktyVonný marketingToalety – další tipy

Podlahy - chemie Dezinfekce rukouDezinf. povrchů/plochČisté povrchyPodlahy - technikaHlavní nabídka

Tork Alcohol tekutý dezinfekční 
prostředek
- účinný dezinfekční prostředek s obsahem 80 % 

denaturovaného alkoholu
- ideálním řešením, když není k dispozici voda
- obsahuje 1 000 dávek

Kód: 351.420114

Tork zásobník na tekuté mýdlo a 
dezinfekci
- objem 1000 ml
- 29,1 x 11,2 x 11,4 cm
- vhodné pro všechny druhy toalet a koupelen
- díky odolnému materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, 

jsou vhodné i do vysoce frekventovaných prostor s 
"hrubším zacházením„

- zásobníky fungují jednoduše a vyžadují malý tlak, což 
vyhovuje dětem a osobám s menší silou v rukou

Kód: 314.560000

https://www.hygotrend.cz/produkt/davkovac-dezinfekce-jvd-52073
https://www.hygotrend.cz/produkt/davkovac-dezinfekce-jvd-52073
https://www.hygotrend.cz/produkt/davkovac-mydla-a-dezinfekce-jvd-saphir-52611
https://www.hygotrend.cz/produkt/davkovac-mydla-a-dezinfekce-jvd-saphir-52611
https://www.hygotrend.cz/produkt/hygienicky-stojan-52104
https://www.hygotrend.cz/produkt/hygienicky-stojan-52104
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-zasobnik-na-tekute-mydlo-9047
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-zasobnik-na-tekute-mydlo-9047
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-alcohol-tekuty-dezinfekcni-prostredek-52755
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-alcohol-tekuty-dezinfekcni-prostredek-52755


TOALETY - VYBAVENÍ

Vybavení toalet a umýváren – bohatý výběr zásobníků a dávkovačů již 
od 50 Kč za kus.

Dávkovače na mýdla:
- tekutá nebo pěnová
- různé velikosti
- plastové, nerezové

H. stojany, dávkovače DoporučujemeToalety–úklid,hygiena KontaktyVonný marketingToalety – další tipy

Podlahy - chemie Dezinfekce rukouDezinf. povrchů/plochČisté povrchyPodlahy - technikaHlavní nabídka

Zásobníky na ručníky:
- v roli, ZZ ručníky
- systémové zásobníky pro 

nižší spotřebu nebo s větší 
kapacitou

- různé velikosti i druhy

Zásobníky na toaletní papír: 
- na jumbo role i konvenční 

roličky
- různé velikosti i druhy

https://www.hygotrend.cz/kategorie/zasobniky-a-davkovace-na-mydlo-23
https://www.hygotrend.cz/kategorie/zasobniky-na-rucniky-10
https://www.hygotrend.cz/kategorie/zasobniky-na-toaletni-papir-21


TOALETY –ÚKLID, HYGIENA 

Toaletní papír TRENDY jumbo
- 2 vrstvy
- celulóza
- výška role 9,5 cm 

Kód: 341.403019 - Ø 19 cm – balení 12 rolí
341.403023 – Ø 23 cm – balení 6 rolí
341.403027 - Ø 27 cm – balení 6 rolí

Ručník papírový TRENDY, bílý, 
celulóza, 2 vrstvy 
Kód: 331.403834 – role MAXI, bal. 6 rolí
331.885334 – role MIDI, bal. 9 rolí

Mýdlo tekuté TRENDY, 5 l
- jemné, kvalitní tekuté mýdlo s příjemnou vůní a bohatou 

pěnou
- chrání a zjemňuje pokožku
- různé barvy

TRENDY WC čistič, gel, 750 ml
- čistič WC a sanitárního vybavení
- skvěle si poradí s organickými nečistotami i 

usazeninami z vody
- intenzivní a dlouhotrvající vůně
- nepoškozuje povrch keramiky ani kovových 

a plastových součástí hygienického vybavení

Síto do pisoáru vonné, TRENDY WAVE
- 15x intenzivnější vůně
- optimalizuje tvorbu bakterií
- zabraňuje ucpávání odpadových cest
- nebrání běžnému úklidu

Ručník papírový skládaný TRENDY ZZ,
2 vrstvy, bílý, 3 000 ks

- celulóza
- útržek 23x21 cm
- balení - 20x150 ks

Kód: 332.911216

H. stojany, dávkovače DoporučujemeToalety - vybavení KontaktyVonný marketingToalety – další tipy
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https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=toaletn%C3%AD+pap%C3%ADr
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=toaletn%C3%AD+pap%C3%ADr
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=ru%C4%8Dn%C3%ADk+pap%C3%ADrov%C3%BD+trendy
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=ru%C4%8Dn%C3%ADk+pap%C3%ADrov%C3%BD+trendy
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=m%C3%BDdlo+trendy+
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=m%C3%BDdlo+trendy+
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=trendy+s%C3%ADto
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=trendy+s%C3%ADto
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=332.911216
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=332.911216
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=trendy+wc+%C4%8Disti%C4%8D
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=trendy+wc+%C4%8Disti%C4%8D
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=trendy+wc+%C4%8Disti%C4%8D
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=trendy+wc+%C4%8Disti%C4%8D


TOALETY – DALŠÍ TIPY

Tork Mini zásobník
- systém S2 - 20,6 x 11,2 x 11,4 cm -

475 ml 
- praktický zásobník a dávkovač 

tekutého mýdla nebo čističe WC 
sedátek

- ekonomické a přesné dávkování -
jedna dávka cca 1 ml náplně

Kód: 314.561000 – bílý
314.561008 – černý

Tork čistič WC 
sedátek, 475 ml
- tekutý čistič Tork

Premium na toaletní 
prkénka

- jednorázová láhev včetně 
dávkovací pumpičky

Kód: 21F.420302

Kostky do pisoáru CLEAMEN 320 
DEO, 1,5 kg
- čistící a deodorační přípravek určený pro 

vkládání do pisoárů
- tablety zabraňují tvorbě usazenin, vodního                 

a močového kamene a slouží k provonění 
prostor toalet

- tablety uvolňují příjemnou intenzivní vůni, 
která neutralizuje nepříjemný zápach 
močoviny

Kód: 21G.VC320015099

Tork zásobník na 
hygienické sáčky
Kód: 315.566000 – bílý
315.566008 - černý

H. stojany, dávkovače DoporučujemeToalety - vybavení KontaktyVonný marketingToalety–úklid,hygiena

Podlahy - chemie Dezinfekce rukouDezinf. povrchů/plochČisté povrchyPodlahy - technikaHlavní nabídka

Sáčky hygienické 
HERMOPLASTIK, 
malé
- elipsa,14x25 cm
- rozměr krabičky 12x9 cm
- balení 25 ks

Kód: 315.003

Tork odpadkový koš 
ELEVATION
- plast
- objem 5 l
- menší provedení košů, řeší úsporu 

prostoru na toaletách
- možnost připevnit na stěnu: flexibilní 

řešení
- jednoduché umístění pytlů: zůstávají 

na svém místě

Kód: 391.564000 – bílý
391.5640008 – černý

WC štětka 
komplet 
plast, bílá
Kód: 395.000

Sáčky odp. 
transparentní HDPE
- 45 x 52 cm
- 6 mi
- 50 ks/role
- 16 l

Kód: 394.410012

Tork Advanced papírové podložky, 
celulóza, bílá, 250 ks
- papírové podložky jednorázové pro WC sedátka

Kód: 315.750160

https://www.hygotrend.cz/produkt/wc-stetka-komplet-1121
https://www.hygotrend.cz/produkt/wc-stetka-komplet-1121
https://www.hygotrend.cz/produkt/sacky-hygienicke-hermoplastik-685
https://www.hygotrend.cz/produkt/sacky-hygienicke-hermoplastik-685
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-cistic-wc-sedatek-23952
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-cistic-wc-sedatek-23952
https://www.hygotrend.cz/produkt/kostky-do-pisoaru-cleamen-320-deo-36995
https://www.hygotrend.cz/produkt/kostky-do-pisoaru-cleamen-320-deo-36995
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-zasobnik-na-hygienicke-sacky-cerny-35037
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-zasobnik-na-hygienicke-sacky-cerny-35037
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-zasobnik-na-hygienicke-sacky-bily-32987
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-zasobnik-na-hygienicke-sacky-bily-32987
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=314.56100
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=314.56100
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=56400
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=56400
https://www.hygotrend.cz/produkt/sacky-odp-transparentni-hdpe-33112
https://www.hygotrend.cz/produkt/sacky-odp-transparentni-hdpe-33112
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-advanced-papirove-podlozky-8892
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-advanced-papirove-podlozky-8892


VONNÝ MARKETING

Osvěžovač UNO DOS TRES, 500 ml
- luxusní osvěžující vůně pro reprezentativní 

prostory – zasedací místnosti, prodejny a další 
prostory, ve kterých chcete navodit příjemnou 
atmosféru a pohodu....

Vůně: Acai Berry, Mad Mango, Wonder 
Vanilla, Atmo, Fló, ReFresh 

Osvěžovač vzduchu SPRING AIR
- možnost výběru z 22 již přednastavených 

programů či vlastní personalizace
- dvě tužkové baterie vydrží až 18 měsíců díky 

úspornému systému 

Barvy: bílá, černá, chromová

Náplň do osvěžovače SPRING AIR, 
250ml, různé vůně
- vůně z kolekce Spring Air jsou vyrobeny z 

kvalitních esenciálních olejů, které jsou zdravotně 
nezávadné

- každý sprej je vysoce koncentrovaný a obsahuje 
více než 12,60% esenciálních olejů a 20% molekul, 
které absorbují nepříjemný zápach

- každá náplň obsahuje 3 100 dávek a dokáže 
pokrýt až 50 m2 (75 m3)

Velkoplošný osvěžovač vzduchu COLD 
PARFUM
- unikátní patentovaný systém AERO DIFFUSION 

TECHNOLOGY pracující na principu studené páry 
- přenosný nebo pro připevnění na stěnu
- pro prostory o velikosti až 800 m2 ( 2000 m3 )
- možnost výběru z 49 přednastavených programů 

Náplň do velkoplošného osvěžovače 
COLD PARFUM, 500 ml
- AERO DIFFUSION TECHNOLOGY je systém kontroly 

zápachu a současné rozptýlení parfému ve velkých                 
a vysoce frekventovaných prostředích

- obsahuje 80% esenciálních olejů
- patentovaná technologie mikroskopických kapiček zajišťuje 

koncentraci vůní ve vzduchu pod neustálou kontrolou a 
tím dochází k udržení alergenních látek v suspenzi vždy 
pod limitem

- Výběr z více než 10 vůní

H. stojany, dávkovače DoporučujemeToalety - vybavení KontaktyToalety – další tipyToalety–úklid,hygiena
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https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=Uno+DOS+TRES
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https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=n%C3%A1pl%C5%88+do+osv%C4%9B%C5%BEova%C4%8De+spring+air
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=n%C3%A1pl%C5%88+do+osv%C4%9B%C5%BEova%C4%8De+spring+air
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https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=n%C3%A1pl%C5%88+do+osv%C4%9B%C5%BEova%C4%8De+spring+air
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=n%C3%A1pl%C5%88+do+osv%C4%9B%C5%BEova%C4%8De+spring+air
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https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=Uno+DOS+TRES
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=Uno+DOS+TRES


DOPORUČUJEME

Utěrka TRENDY Puromore Flex Kyblík
- 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

- 200 utěrek v kyblíku, návin 68m, výška role 17cm
- utěrky v kyblíku lze použít s jakýmkoliv čističem nebo dezinfekcí. Stačí 

dovnitř nalít váš oblíbený prostředek, nechat působit a Váš FlexKyblík
je připravený k použití

- DEZINFEKČNÍ/ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ
Kód: 531.93068

Utěrka TRENDY Puromore Flex, náhradní náplň
- 200 utěrek v kyblíku, návin 68 m, výška role 17 cm
- minimální objednací množství 6 ks=1 karton
Kód: 531.68068

Doporučené produkty pro použití s Flex Kyblíkem:
STAR postřiková dezinfekce, 5 l – kód: 21F.035211R5SK
- čistí a dezinfikuje povrchy
Corona-Antivir, dezinfekce rukou, tekutá, 5 l – kód: 21F.31707
- bezoplachová dezinfekce na ruce bez alkoholu
- virucidní účinnost (vč. COVID-19; virus chřipky; hepatitida B, C)

H. stojany, dávkovače Vonný marketingToalety - vybavení KontaktyToalety – další tipyToalety–úklid,hygiena

Podlahy - chemie Dezinfekce rukouDezinf. povrchů/plochČisté povrchyPodlahy - technikaHlavní nabídka

https://www.hygotrend.cz/produkt/uterka-trendy-puromore-flex-52732
https://www.hygotrend.cz/produkt/uterka-trendy-puromore-flex-52732
https://www.hygotrend.cz/produkt/uterka-trendy-puromore-flex-kyblik-52685
https://www.hygotrend.cz/produkt/uterka-trendy-puromore-flex-kyblik-52685
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=trendy
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=trendy
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-postrikova-dezinfekce-52055
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-postrikova-dezinfekce-52055


Obchodní zástupce:

Jméno:

Zákaznický servis:

+420 326 721 168

objednavky@hygotrend.cz

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

KONTAKTY Do nabídky

mailto:objednavky@hygotrend.cz
vbumbalova
Text napsaný psacím strojem
................................

vbumbalova
Text napsaný psacím strojem

vbumbalova
Text napsaný psacím strojem

vbumbalova
Text napsaný psacím strojem
+420..................

vbumbalova
Text napsaný psacím strojem
....@hygotrend.cz

vbumbalova
Text napsaný psacím strojem

vbumbalova
Text napsaný psacím strojem

vbumbalova
Text napsaný psacím strojem

vbumbalova
Text napsaný psacím strojem

vbumbalova
Text napsaný psacím strojem

vbumbalova
Text napsaný psacím strojem

vbumbalova
Text napsaný psacím strojem




