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Úklidové prostředky

CLEAMEN 141, na podlahy
- nepěnivý prostředek určený především pro strojní mytí 

silně znečištěných podlah 
- určen na všechny druhy voděodolných povrchů jako PVC, 

nelesklé dlažby a další
- určen  pro strojní čištění, lze ho používat i na ruční 

dočišťování a údržbu
- balení 5 l

Kód: 21E.001

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

Kód: 21B.03201 – 1 l
21B.03204 – 10 l

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

Kód: 213.03511

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
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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

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

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

Kód: 216.VBLWP007599

STAR na podlahy, strojní čištění, 
generální
- nepěnivý
- koncentrát 1:100-1:500
- parfémovaný
- balení 10 l

Kód: 21B.03924

CLEAMEN 131, na koberce
- 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 – 1 l
212.022 – 5 l

https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-141-2434
https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-141-2434
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-na-podlahy-29637
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-na-podlahy-29637
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-na-okna-40670
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-na-okna-40670
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=star+alkoholo
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=star+alkoholo
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-na-nabytek-27364
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-na-nabytek-27364
https://www.hygotrend.cz/produkt/krystal-32089
https://www.hygotrend.cz/produkt/krystal-32089
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+131
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=cleamen+131


Úklidová technika

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
Kód: 242.0000PN07012

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

Utěrka mikrovlákno JARKA
- 30 x 30 cm
- 250 g
- mix barev

Kód: 241.044

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

Filmop Držák na prachovku SNAKE, 
ohebný, 40 cm, plast, modrý
Kód:  238.1410
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Mycí stroj Nilfisk SC250
- kompaktní mycí stroj, určený pro rychlé a efektivní mytí tvrdých povrchů
- díky své konstrukci umožňuje stroj mytí a sušení při jízdě vpřed i vzad, tedy i v 

rozích, zákoutích, či pod stoly a regály
- se strojem SC250 získáváte prostředek s nízkou hlučností a bateriovým pohonem, 

určený pro každodenní úklid
- je ideálním řešením pro provozy, jako jsou čerpací stanice, provozovny rychlého 

občerstvení, menší prodejny atd.
- v místech, kde se na podlaze nachází kromě běžného znečištění také objemnější 

nečistoty, využijete systém pro zvedání přední sací lišty, který umožní efektivní 
nametení všech částic do integrovaného sběrače - díky této konstrukci odpadá 
nutnost zametání před mytím

Filmop Tyč teleskopická 
- 2 x 60 cm
- hliník

Kód: 235.9079

https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-drzak-na-prachovku-snake-29511
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-drzak-na-prachovku-snake-29511
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-vozik-uklidovy-onefred-2-x-15l-51010
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-mop-speedy-micro-activa-31199
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
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-31201
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-mop-speedy-31201
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/filmop-kit-brilliant-plus-47130
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-kit-brilliant-plus-47130
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-tyc-teleskopicka-2-x-60-cm-28827
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-tyc-teleskopicka-2-x-60-cm-28827
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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.03812 – 1 l
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

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[text]=krystal+sanan+klasik
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=krystal+sanan+klasik
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Ochranné pomůcky

Návlek na obuv 
UNI
- modrý
- balení 100 ks

Kód: 625.305704

Brýle čiré 
návštěvnické 
BASIC
- bílá
- vel. 41

Kód: 625.003

Chrániče sluchu

Zásobníky na chrániče sluchu

Ochranný plášť 
FERN
- pánský bavlněný 

plášť s dlouhým 
rukávem

- rukáv na knoflík
- 3 kapsy
- vzadu volný pásek
- vel. 46 - 62

Přilba EVO2, neventilovaná
- materiál: HDPE
- váha: 390 g
- ventilace: ne
- náhlavní kříž: 6-ti bodový textilní
- nastavení velikosti: posuvný pásek
- velikost: 53–64 cm
- životnost: 5 let
- teplotní odolnost: -30 °C až +50 °C
- ochrana proti roztavenému kovu (MM)

Kód: 625.0601006310999 – zelená
625.0601006340999 – modrá
625.0601006370999 – žlutá
625.0601006380999 - bílá

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 ve 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

Hygienický stojan
- ocelový podstavec + tyč dural

Kód: 511.2233

https://www.hygotrend.cz/produkt/navlek-na-obuv-uni-2987
https://www.hygotrend.cz/produkt/navlek-na-obuv-uni-2987
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


Vonný marketing

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)

TRENDY Osvěžovač vzduchu maxispray,
- silný sprej s dosahem 3,50 m - vhodné pro prostory o velikosti 

50 - 140 m3.
- neutralizace pachů a příjemné provonění 
- extrémně trvanlivá vůně - nádoba a tvar trysky umožňují vyšší 

intenzitu rozstřiku, což zaručuje nejlepší šíření vůně v prostoru -
dokonalé řešení pro místnosti ,kde nejsou instalovány např. 
elektronické osvěžovače vzduchu

- balení 750 ml

Kód: 361.A750SDAVBUTE – DAVANIA
361.A750SMTHBUTE – MENTHOL
361.A750SDEOBUTE - EUCALYPTUS

Zpět Výroba, 
průmysl
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Zpět 

Vstup/Recepce

Velkoplošný osvěžovač vzduchu COLD PARFUM, elektrický
- AERO DIFFUSION TECHNOLOGY je systém kontroly zápachu a současné rozptýlení parfému 

ve velkých a vysoce frekventovaných prostředích
- neobsahuje ftaláty v žádné plastové části výrobku nebo jiné podobné materiály
- tekuté parfémy neobsahují hnací látky, ani jiné těkavé organické sloučeniny
- obsahuje 80% esenciálních olejů
- patentovaná technologie mikroskopických kapiček zajišťuje koncentraci vůní ve vzduchu 

pod neustálou kontrolou a tím nedochází k problémům z hlediska alergenů
- materiály použity k výrobě nádob/náplní parfému jsou vyrobeny z recyklovaného materiálu
- na stěnu nebo přenosný
- barvy - bílá nebo černá

Kód: 316.OMNIAARTYBL – černý, na stěnu
316.OMNIAICONOWH – bílý, přenosný
316.OMNIAICONOBL – černý, přenosný

Náplň do velkoplošného osvěžovače COLD PARFUM
- balení 500 ml
- různé vůně

https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=osv%C4%9B%C5%BEova%C4%8D+vzduchu+spring+air
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=osv%C4%9B%C5%BEova%C4%8D+vzduchu+spring+air
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=osv%C4%9B%C5%BEova%C4%8D+vzduchu+spring+air
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=osv%C4%9B%C5%BEova%C4%8D+vzduchu+spring+air
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=osv%C4%9B%C5%BEova%C4%8D+vzduchu+spring+air
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=osv%C4%9B%C5%BEova%C4%8D+vzduchu+spring+air
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
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
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
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
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=osv%C4%9B%C5%BEova%C4%8D+trendy
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=osv%C4%9B%C5%BEova%C4%8D+trendy
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=cold+parfum
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=cold+parfum


Doporučujeme

Zpět Výroba, 
průmysl

Kontakty
Zpět 

Vstup/Recepce

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)

Výdejní automaty - PROČ CERVA VAM BOX?

– Snížení nákladů na OOPP minimálně o 20%
– Dostupnost OOPP 24 hodin / 7 dní v týdnu
– Monitoring spotřeby každého zaměstnance
– Umístnění automatu přímo v provozu
– Přístup k položkám podle typu pracovní činnosti
– Přesná identifikace nákladů
– Identifikujete oddělení s vysokou spotřebou
– Snížíte možnost vzniku zastaralých zásob
– Můžete používat kvalitnější OOPP s delší životností
– Upozornění na doobjednání zásob
– Statistiky spotřeb
– Snížení rizika krádeže a ztrát

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/produkt/star-postrikova-dezinfekce-52055
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-postrikova-dezinfekce-52055


Další tipy

Rohož HONEYCOMB
- černá
- výška 2,3 cm

Kód: 426.163 – 75 x 100 cm
426.173 – 80  x 120 cm
426.1732 – 100 x 10 cm

Smeták PE s holí Viktoria 
120 cm
Kód: 244.0737

Hadr mycí PETR 
na podlahu, 
60 x 70 cm, 
oranžový
Kód: 242.042

KRYSTAL 750 ml, univerzální 
dezinfekce, s rozprašovačem
- velmi praktická každodenní dezinfekce 

bez obsahu chlóru, určená k běžné 
dezinfekci

- 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 
parfemaci

Kód: 21F.VBUDD007599

Rohož FINGERTIP
- černá
- výška 1,6 cm

Kód: 426.M51 – 60 x 80 cm
426.M52– 80 x 100 cm
426.M53 – 90  x 180 cm

Rukavice gumové 
STARLING, žluté
- velurová úprava vnitřního povrchu

Kód: 621.14111301-vel. S
621.14111302 – vel. M
621.14111303 – vel. L
621.14111304 – vel. XL

Souprava smetáček 
a lopatka s gumou 
Perfekta, různé 
barvy
Kód: 244.W047

Tabule výstražná
Kód: 238.038

STAR profesionál, mírně 
alkalický, 500 ml, rozprašovač
- koncentrát unikátního prostředku 

určeného k čištění skvrn způsobených 
mastnotami, barvivy, kávou, krví, 
inkoustem apod., určený především na 
koberce, čalounění, interiéry vozu, textil, 
sportovní obuv, plasty, plastový nábytek 
a všechny ostatní vodou omyvatelné 
materiály

Kód: 21E.03418

Zpět Výroba, 
průmysl

Kontakty
Zpět 

Vstup/Recepce

https://www.hygotrend.cz/produkt/smetak-pe-s-holi-viktoria-120-cm-24547
https://www.hygotrend.cz/produkt/smetak-pe-s-holi-viktoria-120-cm-24547
https://www.hygotrend.cz/produkt/hadr-myci-petr-na-podlahu-348
https://www.hygotrend.cz/produkt/hadr-myci-petr-na-podlahu-348
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=honeycomb
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=honeycomb
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=roho%C5%BE+fingertip
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=roho%C5%BE+fingertip
https://www.hygotrend.cz/produkt/souprava-smetacek-a-lopatka-s-gumou-perfekta-40195
https://www.hygotrend.cz/produkt/souprava-smetacek-a-lopatka-s-gumou-perfekta-40195
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=gumov%C3%A9+starling+%C5%BElut%C3%A9
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=gumov%C3%A9+starling+%C5%BElut%C3%A9
https://www.hygotrend.cz/produkt/krystal-750-ml-32474
https://www.hygotrend.cz/produkt/krystal-750-ml-32474
https://www.hygotrend.cz/produkt/tabule-vystrazna-216
https://www.hygotrend.cz/produkt/tabule-vystrazna-216
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-profesional-27369
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-profesional-27369
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Utírání
Tork Heavy-Duty papírová utěrka, modrá, role 
pro stojan/Unibox
- velká pevnost za sucha i mokra
- vysoká absorpce i kapacita
- výborná pro práci s vodou, určena na utírání s detergenty 

a slabšími rozpouštědly
- nezanechává vlákna, dobrá na leštění skel
- 2 vrstvy, 500 útržků
- 34 cm x 23,5 cm x 170 m
- balení 2 role

Kód: 522.130072

Tork průmyslová papírová utěrka, 
zelená
- dobrá absorpce pro stírání rozlitých tekutin
- ideální pro utírání rukou a lehce znečištěných povrch
- 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

Zpět Výroba, 
průmysl

KontaktyZpět Výroba

Tork Heavy-Duty 
papírová utěrka, modrá
- velká pevnost za sucha i mokra
- vysoká absorpce i kapacita
- výborná pro práci s vodou, 

určena na utírání s detergenty 
a slabšími rozpouštědly

- nezanechává vlákna, dobrá na 
leštění skel

- 2 vrstvy, 340 m, 37x34 cm, 1000 
útržků

Kód: 522.130070

Tork Heavy-Duty průmyslová papírová utěrka, 
modrá
- objemný papír chrání vaše ruce před kovovými úlomky a horkými 

povrchy
- díky pevné struktuře a vysoké absorpční schopnosti je ideální pro 

odstraňování oleje, mazadel, lubrikačních prostředků a nečistot
- vysoká odolnost – zůstává pevná i v mokrém stavu a je 

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

Kód: 522.130080

Tork držák na stěnu na velké a malé role
- systém W1 - kov / ABS-MABS plast 
- rozměr - 46,3 x 64,6 x 27,4 cm

Kód: 511.652108 – červeno-černý
511.652100 – bílo-tyrkysový

Tork stojan na podlahu na 
velké a malé role, tvar A
- systém W1 - kov / ABS-MABS plast 
- Rozměr 100,6 x 64,6 x 53 cm
- stojan na podlahu na velké role (systém 

W1) je vhodný do prostorů s vysokou 
frekvencí používání, kde je pro efektivní 
dávkování vyžadováno mobilní řešení

- ergonomický design a rukojeť se 
zdrsněným povrchem umožňují snadné 
přesouvání zásobníku tam, kde jej 
potřebujete

- bezpečné a odolné ozubení vyztužené 
sklolaminátem vhodné pro snadné 
odtrhávání utěrek z papíru a netkané 
textílie

- doplňování je snadné, rychlé a 
bezpečné díky ergonomické a inovační 
liště na nasazení role

- robustní kovová konstrukce a pryžové 
patky zaručují stabilitu při odebírání

- odolná kolečka vám umožní snadnou 
přepravu a umístění zásobníku blízko 
místa vašeho pracoviště

Kód: 511.652008 – červeno-černý
511.652000 – bílo-tyrkysový

https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-heavy-duty-papirova-uterka-8107
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-heavy-duty-papirova-uterka-1271
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-heavy-duty-prumyslova-papirova-uterka-1253
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-heavy-duty-prumyslova-papirova-uterka-1253
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-prumyslova-papirova-uterka-1265
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-prumyslova-papirova-uterka-1265
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=tork+dr%C5%BE%C3%A1k+na+st%C4%9Bnu
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=tork+dr%C5%BE%C3%A1k+na+st%C4%9Bnu
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=65200
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=65200


Čištění
Tork jemná čistící 
utěrka - malá role
- 1 vrstva - bílá - 38 x 32 cm -

400 útržků na roli
- mimořádná víceúčelová utěrka 

z netkané textilie představuje 
cenově efektivní řešení pro 
různé aplikace v průmyslovém 
prostředí

- tenký materiál umožňuje 
čištění i v těžko dostupných 
místech

- vysoký výkon za sucha i za 
mokra

- malé pouštění vláken
- výborná pro práci s lihem.

Kód: 531.510137

Tork Heavy-Duty čistící 
utěrka - velká role
- 1 vrstva, bílá - délka role 270 m -

průměr role 38 cm - 38 x 43 cm - 710 
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: 531.530104

Tork Heavy-Duty čistící utěrka -
skládané
- 1 vrstva, bílá - 42,8 x 38,5 cm - 100 útržků v 

balení
- 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: 531.530178

Tork Low-Lint čistící utěrka
- speciální na precizní čištění,
- vhodná pro citlivá prostředí – nevlákní, 

nezanechává za sebou stopy 
- velice pevný materiál zabezpečuje 

dlouhotrvající využití – netrhá se 
- výborný výkon za sucha i za mokra
- lze použít se všemi běžnými čistícími    

a dezinfekčními přípravky 
- pro důkladné čištění
- rozměr utěrky 27 x 38 cm
- balení 75 ks

Kód: 531.190493

Tork průmyslová čistící utěrka (MULTI velká role)
- 1 vrstva - šedá - 38 x 43 cm - 950 útržků na roli 
- mimořádná víceúčelová utěrky z netkané textilie 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

Kód: 531.520304

Zpět Výroba, 
průmysl

KontaktyZpět Výroba

Tork Heavy-Duty průmyslová čistící utěrka - malá role (bílá)
- 32 x 38 cm - 1 vrstva, 160 útržků - délka role 60,8 m
- unikátní struktura efektivně zlepšuje čistící účinky 
- krátká vlákna a menší póry na povrchu - optimální kontakt s otíraným předmětem 

zaručuje vysoce - efektivní čistící vlastnosti - olej a jiné kapaliny jsou účinně 
absorbovány a tím se zabraňuje zpětnému zachycení špíny na otíraném povrchu

- dlouhá vlákna a široké póry uvnitř - nečistoty jsou zachyceny uvnitř materiálu díky 
větším pórům mezi vlákny utěrky

Kód: 531.570137

https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-jemna-cistici-uterka-mala-role-soft-1291
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-jemna-cistici-uterka-mala-role-soft-1291
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-low-lint-cistici-uterka-46412
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-low-lint-cistici-uterka-46412
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-heavy-duty-cistici-uterka-velka-role-7116
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-heavy-duty-cistici-uterka-velka-role-7116
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-heavy-duty-cistici-uterka-skladane-1298
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-heavy-duty-cistici-uterka-skladane-1298
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-prumyslova-cistici-uterka-multi-velka-role-1293
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-prumyslova-cistici-uterka-multi-velka-role-1293
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-heavy-duty-prumyslova-cistici-uterka-mala-role-bila-25997
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-heavy-duty-prumyslova-cistici-uterka-mala-role-bila-25997


Leštění
Tork Polishing utěrka
- 1 vrstva, 140 útržků, 43 x  39 cm
- speciální utěrka Tork z netkané textilie 

pro leštění
- pro prostředí a aplikace se speciálními 

potřebami
- díky nízké vláknivosti a antistatickým 

vlastnostem je vynikající na citlivé 
povrchy

- utěrka profesionální kvality, která 
nezanechává žádné škrábance

Kód: 531.197478

Tork Polishing utěrka, role 
pro stojan / Unibox/Wiper
Pak
- utěrka s minimálním vlákněním je 

ideální pro leštění citlivých 
povrchů

- jemná a flexibilní utěrka uvolňuje 
lešticí prostředek a docílíte s ní 
profesionálního lesku, aniž by 
zanechávala jakékoliv stopy

- se středovým odvíjením v boxu, 
které jsou navrženy tak, aby bylo 
možné utěrky snadněji odebrat 
jednou rukou

Kód: 531.197270

Tork zásobník na skládané 
utěrky - Top Holder,bílo -
tyrkysová
- ABS / MABS plast - závěsný na stěnu -

39,4 x 42,7 x 20,6 cm

Kód: 511.654000

Zpět Výroba, 
průmysl

KontaktyZpět Výroba

Tork Maxi zásobník na role se 
středovým odvíjením - UNIBOX, 
plast, červeno-černý
- systém W2 - 44,7 x 32,8 x 30,2 cm 
- uzamykatelný magnety nejsou součástí 

balení

Kód: 511.653008

Tork zásobník na kombi role v boxu   
- Pak Holder
- systém W3 
- ABS plast 
- závěsný na stěnu
- 36 x 28,5 x 29 cm

Kód: 511.207210

https://www.hygotrend.cz/produkt/ftork-zasobnik-na-kombi-role-v-boxu-pak-holder-1243
https://www.hygotrend.cz/produkt/ftork-zasobnik-na-kombi-role-v-boxu-pak-holder-1243
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-polishing-uterka-49157
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-polishing-uterka-49157
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-polishing-uterka-8805
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-polishing-uterka-8805
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-zasobnik-na-skladane-uterky-top-holder-26390
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-zasobnik-na-skladane-uterky-top-holder-26390
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-maxi-zasobnik-na-role-se-stredovym-odvijenim-unibox-33295
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-maxi-zasobnik-na-role-se-stredovym-odvijenim-unibox-33295


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

LÍH technický
- pro technické účely, 

k ředění lihových 
nátěrových hmot                 
a k čištění některých typů 
skvrn na textilu

- balení 1 l

Kód: 210.005

BENZÍNOVÝ čistič 
technický
- přípravek je určen 

k čištění kovových 
předmětů a textilií

- B alení 700 ml

Kód: 210.1094291

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 efektivnímů odstranění mastnoty, olejů, tuků, maziv         

a nečistot
- odstraňuje také dehet, asfalt, silikon, vodou ředitelné 

barvy, inkousty a žvýkačky
- balení 1 l

Kód: 21E.03572

Odmašťování

HDC-AR, čistič 
průmyslový
- odmašťující, nepěnivý
- balení 10 l

Kód: 21B.000

Ředidlo S 6006
- syntetické
- balení 700 ml

Kód: 210.012

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
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
Zpět Výroba, 

průmysl
KontaktyZpět Výroba

https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=supermafra
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=supermafra
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-specialni-29703
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-specialni-29703
https://www.hygotrend.cz/produkt/tercit-2341
https://www.hygotrend.cz/produkt/tercit-2341
https://www.hygotrend.cz/produkt/benzinovy-cistic-technicky-52946
https://www.hygotrend.cz/produkt/benzinovy-cistic-technicky-52946
https://www.hygotrend.cz/produkt/lih-technicky-2333
https://www.hygotrend.cz/produkt/lih-technicky-2333
https://www.hygotrend.cz/produkt/hdc-ar-2329
https://www.hygotrend.cz/produkt/hdc-ar-2329
https://www.hygotrend.cz/produkt/redidlo-6006-2189
https://www.hygotrend.cz/produkt/redidlo-6006-2189
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-cistic-a-odmastovac-silne-znecistenych-povrchu-27361
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-cistic-a-odmastovac-silne-znecistenych-povrchu-27361
https://www.hygotrend.cz/produkt/uterka-trendy-puromore-flex-kyblik-52685
https://www.hygotrend.cz/produkt/uterka-trendy-puromore-flex-kyblik-52685


Úklid výrobní haly
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, silné 
znečištění, alkalický
- koncentrovaný intenzivně čistící, pěnivý 

prostředek, určený k ručnímu čištění a 
úklidu silně znečištěných podlah a 
omyvatelných povrchů

- použitelný na vodou omyvatelné podlahové 
krytiny, PVC, linolea, umělé pryskyřice, 
asfalt, kámen a ostatní omyvatelné a 
alkáliím odolné povrchy

- má zvýšené mycí, čistící a odmašťovací 
schopnosti

- vhodný zejména k mytí nečistot 
průmyslového a dílenského charakteru –
velmi dobře odstraňuje mastnoty, mýdla, 
olejové a tukové nečistoty, případně i zbytky 
čističů a leštěnek

- balení 10 l

Kód: 21B.03044

CLEAMEN 141, na podlahy
- nepěnivý prostředek určený 

především pro strojní mytí silně 
znečištěných podlah ( i např. od 
syntetických olejů)

- 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

Kód: 21E.001 – 5 l
21E.VC41200099 – 20 l

Filmop Mop DUO FACE  
wash basic 
modrý/modrý
Kód: 238.00PD04L0L00AA

Filmop Držák mopu 
DUO FACE,40 cm, 
plast
Kód: 238.0000TP0303U

Filmop Násada 
FILMOP Duo Face
- hliník
- teleskopická – 97 – 184 cm
- modrá 

Kód: 235.0000AM3070A0

Zpět Výroba, 
průmysl

KontaktyZpět Výroba

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

https://www.hygotrend.cz/produkt/star-na-podlahy-29607
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-na-podlahy-29607
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=cleamen+141
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=cleamen+141
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=cleamen+145
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=cleamen+145
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-vozik-uklidovy-spider-30863
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-vozik-uklidovy-spider-30863


Pracovní oděvy, ochranné pomůcky
Rukavice pracovní 
HARRIER
- vel. č. 10
- úplet polomáčený

v žlutém nitrilu

Kód: 621.144510710

Rukavice pracovní HERON
- celokožené

Kód: 621.11101109 – vel. č. 9 
621.11101110 – vel. č. 10
621.11101111 – vel. č. 11

Kombinéza CHEMSAFE MS1 
– overal

Kód: 624.0315001280003 – vel. L
624.0315001280004 – vel. XL
624.0315001280005 – vel. XXL

Filtrační 
polomaska 
SPIROTEK 
HM8500, vel. L
Kód: 625.014

Brýle čiré 
návštěvnické 
BASIC
- bílá
- vel. 41

Kód: 625.003

Rádi Vám připravíme nabídku na další pracovní 
oděvy a ochranné pomůcky, pro všechna roční 
období, pro dámy i pány, s reflexními prvky, např.:
- bundy, mikiny, vesty
- kalhoty
- trička, polokošile, termoprádlo
- rukavice, ponožky
- obuv
- ochranu zraku a sluchu
- a další….

Zpět Výroba, 
průmysl

KontaktyZpět Výroba

https://www.hygotrend.cz/produkt/rukavice-pracovni-harrier-26798
https://www.hygotrend.cz/produkt/rukavice-pracovni-harrier-26798
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=heron
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=heron
https://www.hygotrend.cz/produkt/bryle-cire-navstevnicke-basic-3105
https://www.hygotrend.cz/produkt/bryle-cire-navstevnicke-basic-3105
mailto:objednavky@hygotrend.cz?subject=Pracovni obleceni - poptavka


Další tipy

Tork vlhčené utěrky na povrchy, Handy 
Buck, bílé
- na povrchy 
- rozměr utěrky 27 x 27 cm, balení  - 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
- jedinečný silikonový kryt pod víčkem - umožňuje 

dávkování po jedné utěrce a zabraňuje vysychání 
utěrek v již otevřeném balení

Kód: 531.190594

Tork Low-Lint čisticí utěrka, tyrkysové
- netkaná textilie pro precizní čištění - purotop
- balení 200 utěrek, 
- rozměr útržku 30 x 16,5 cm

Kód: 531.190492

Zpět Výroba, 
průmysl

KontaktyZpět Výroba

TRENDY UNIVERSAL, 
5 l
− univerzální koncentrovaný 

mycí prostředek k mytí 
nádobí, podlah, oken apod.

- má vynikající odmašťovací 
čisticí schopnosti, dobrou 
pěnivost a příjemnou 
parfemaci

Kód: 21E.2322

CLEAMEN 143 
GUMOČISTIČ
- tekutý prostředek pro 

odstraňování šmouh na 
podlahách

- balení 1 l

Kód: 21E.VC143010099

https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-low-lint-cistici-uterka-46169
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-low-lint-cistici-uterka-46169
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-vlhcene-uterky-na-povrchy-20526
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-vlhcene-uterky-na-povrchy-20526
https://www.hygotrend.cz/produkt/trendy-universal-28525
https://www.hygotrend.cz/produkt/trendy-universal-28525
https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-143-gumocistic-40394
https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-143-gumocistic-40394


TOALETY

Vybavení

Úklid, hygiena

Provonění

Další tipy

Zpět Výroba, 
průmysl

Kontakty
Vstup/  

recepce
Výroba

Osobní 
hygiena

Závodní 
stravování

Kanceláře
Venkovní 
prostory

Likvidace 
odpadů

Testování 
COVID



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

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

Zpět Výroba, 
průmysl

KontaktyZpět Toalety

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

Zpět Výroba, 
průmysl

KontaktyZpět Toalety

https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=toaletn%C3%AD+pap%C3%ADr+TRENDY+jumbo
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=toaletn%C3%AD+pap%C3%ADr+TRENDY+jumbo
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]=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
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=trendy+s%C3%ADto
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=trendy+s%C3%ADto


Toalety – provonění 

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, 
250 ml, 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)

STAR vonný osvěžovač, 
rozprašovač 500 ml
- jemný, vysoce účinný a trvanlivý 

prostředek k provonění všech 
prostor 

- vhodný především do sanitární 
a umývárenské oblasti

Kód: 361.03071 – krémový
361.03021 – winterfrish
361.03401 – zralá višeň

Gelový CLIP vonný TRENDY
- k zavěšení na wc mísu

Kód: 361.PAEBC72MGF – mango/oranžová
361.PAEBC72CMF – melon cucumber/zelená
361.PAEBC72ACF - spiced apple /lila
361.PAEBC72CBF - cotton blosson/sv. modrá
361.PAEBC72KGF - kiwigrapefruit/červená

CLEAMEN 302/402, osvěžovač, 
neutralizátor pachů
- neutralizátor pachů a sanitární osvěžovač 
- účinně rozkládá pachy a zanechává svěží vůni 
- přípravek se používá ve spreji nebo přidáním do 

vody ve vědru 
- přípravek je možno rozprašovat koncentrovaný, 

nebo zředěný dle tabulky na stěny, sanitární 
vybavení, nebo do prostoru

- přípravek se zcela odpaří a po odpaření 
nezanechává zbytky ani skvrny, pouze v prostoru 
zanechá příjemnou vůni

- při použití v mycím roztoku zvyšuje arfemační
účinek

- přípravek neutralizuje pachy v tkaninách, na 
interiérových plochách i v prostoru

Kód: 361.VC302010099

Olej vonný KRYSTAL WC, 
rozprašovač, 750 ml
- jemný, vysoce účinný prostředek k 

provonění WC, koupelen a veřejných 
prostor

- osvěžovač vzduchu s mnoha 
způsoby použití - postupné 
uvolňování parfemace z olejové báze 
- jednoduchá aplikace 

- nanášejte na nesavé povrchy 
sociálních zařízení - vůně, která se z 
vašich toalet neztratí

Kód: 361.011 – rain forest/zelený
361.009 – blue lagoon/modrý
361.010 – melone/růžový
361.VBOOB007599 – black
jack/černý

Zpět Výroba, 
průmysl

KontaktyZpět Toalety

https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=osv%C4%9B%C5%BEova%C4%8D+vzduchu+spring+air
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=osv%C4%9B%C5%BEova%C4%8D+vzduchu+spring+air
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=osv%C4%9B%C5%BEova%C4%8D+vzduchu+spring+air
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=osv%C4%9B%C5%BEova%C4%8D+vzduchu+spring+air
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=osv%C4%9B%C5%BEova%C4%8D+vzduchu+spring+air
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=osv%C4%9B%C5%BEova%C4%8D+vzduchu+spring+air
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
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
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
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
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=star+vonn%C3%BD+osv%C4%9B%C5%BEova%C4%8D+500+ml
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=star+vonn%C3%BD+osv%C4%9B%C5%BEova%C4%8D+500+ml
https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-302402-27818
https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-302402-27818
https://www.hygotrend.cz/produkt/olej-vonny-krystal-wc-rozprasovac-51056
https://www.hygotrend.cz/produkt/olej-vonny-krystal-wc-rozprasovac-51056
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=Gelov%C3%BD+CLIP+vonn%C3%BD+TRENDY
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=Gelov%C3%BD+CLIP+vonn%C3%BD+TRENDY
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=Gelov%C3%BD+CLIP+vonn%C3%BD+TRENDY
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=Gelov%C3%BD+CLIP+vonn%C3%BD+TRENDY
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=Gelov%C3%BD+CLIP+vonn%C3%BD+TRENDY
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=Gelov%C3%BD+CLIP+vonn%C3%BD+TRENDY


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 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

TRENDY PULI 500 ml
- vysoce účinný čisticí prostředek 

na ošetřování veškeré sanitární 
keramiky a dalších ploch 
náchylných k zanášení rzí a 
usazenin vodního kamene

Kód: 21E.23211

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

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

Kód: 315.003

Zpět Výroba, 
průmysl

KontaktyZpět Toalety

https://www.hygotrend.cz/produkt/wc-stetka-komplet-1121
https://www.hygotrend.cz/produkt/wc-stetka-komplet-1121
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/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
https://www.hygotrend.cz/produkt/trendy-puli-500-ml-51115
https://www.hygotrend.cz/produkt/trendy-puli-500-ml-51115
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/produkt/sacky-hygienicke-hermoplastik-685
https://www.hygotrend.cz/produkt/sacky-hygienicke-hermoplastik-685


OSOBNÍ HYGIENA A OCHRANA

Dezinfekce rukou

Hygienické stojany, 
dávkovače

Ochranné prostředky

Rukavice

Zpět Výroba, 
průmysl

Kontakty
Vstup/  

recepce
Výroba Toalety

Závodní 
stravování

Kanceláře
Venkovní 
prostory

Likvidace 
odpadů

Testování 
COVID



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

Zpět Výroba, 
průmysl

Kontakty
Zpět Hygiena, 

ochrana

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

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

Zpět Výroba, 
průmysl

Kontakty
Zpět Hygiena, 

ochrana

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


Ochranné prostředky

Ústenka 
jednorázová    
s gumičkami
- 3 vrstvy
- balení 50 ks

Kód: 625.045

Ústenka jednorázová              
s gumičkami
- 3 vrstvy
- balení 10 ks
- jednorázové roušky jsou prodyšné, 

lehké a šetrné vůči životnímu prostředí
- elastická šňůrka s duralovým 

upevněním zajišťuje perfektní přilehnutí 
roušky k tváři uživatele

- vybavena měkkou nosní výstelkou pro 
pohodlné nošení

Kód: 625.7000000051

Štít ochranný 
celoobličejový
- ochranný štít na obličej poskytuje 

komplexní ochranu při práci
- má praktické upevnění                

na hlavu díky nastavitelné 
elastické gumičce

- měkký molitan v oblasti čela 
zabraňuje nepříjemným otlakům

- vyroben z plastové folie 0,3mm
- balení 5 ks

Kód: 625.5892

Ústenka 
HYGOTRENDY 
VIRAZON, 
jednorázová 
s gumičkami
- 3 vrstvy
- balení 10 ks
- rozměr - 17,5 x 9 ,5 cm

Kód: 444T.000002 –
modrá
444T.000009 - černá

RESPIRÁTOR REFIL 
731 FFP2
- skládací respirátor 

s výdechovým ventilem, 
proti pevným částicím           
a vodním aerosolům

- FFP2 NR

Kód: 625.021

SKLÁDACÍ 
RESPIRÁTOR FFP3 
REFIL 751
- vysoce komfortní skládací 

filtrační polomaska 
s výdechovým ventilkem 
chrání proti jemným pevným 
částicím vodním a kapalným 
aerosolům

- používá se i k ochraně proti 
virům, chřipce a bakteriím

Kód: 625.0701020399999

Respirátor FFP2 
DERMIK
- 5 vrstev
- filtrační třída FFP2                   

s ergonomickým designem      
a gumičkami s uchycením 
přes hlavu

- měkký kovový nosník 

Kód: 625.0701022499999

Ústenka 
HYGOTRENDY 
VIRAZON, 
jednorázová 
s gumičkami
- 3 vrstvy
- balení 50 ks
- rozměr - 17,5 x 9 ,5 cm

Kód: 444T.000001 –
modrá
444T.000008 - černá

Ústenka HYGOTRENDY VIRAZON PRO, 
FNM99 Type IIR, jednorázová                
s gumičkami
- chirurgická rouška IIR
- třívrstvá jednorázová zdravotnická rouška typu IIR 

splňující požadavky normy EN 14683:2019+AC:2019.
- rouška s elastickými gumičkami na upevnění za uši 

a nosním těsnícím páskem kopírujícím tvar nosu
- vysoká filtrační schopnost i proti prachovým 

částicím, bakteriím a virům
- vysoká prodyšnost, voděodolná, hypoalergenní
- balení 50 ks

Kód: 444T.000003

Zpět Výroba, 
průmysl

Kontakty
Zpět Hygiena, 

ochrana

https://www.hygotrend.cz/produkt/respirator-refil-731-3123
https://www.hygotrend.cz/produkt/respirator-refil-731-3123
https://www.hygotrend.cz/produkt/respirator-refil-751-52316
https://www.hygotrend.cz/produkt/respirator-refil-751-52316
https://www.hygotrend.cz/produkt/ustenka-jednorazova-s-gumickami-52694
https://www.hygotrend.cz/produkt/ustenka-jednorazova-s-gumickami-52694
https://www.hygotrend.cz/produkt/ustenka-jednorazova-s-gumickami-52700
https://www.hygotrend.cz/produkt/ustenka-jednorazova-s-gumickami-52700
https://www.hygotrend.cz/produkt/stit-ochranny-celooblicejovy-52121
https://www.hygotrend.cz/produkt/stit-ochranny-celooblicejovy-52121
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=virazon+10+ks
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=virazon+10+ks
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=%C3%9Astenka+HYGOTRENDY+VIRAZON,+jednor%C3%A1zov%C3%A1+s+gumi%C4%8Dkami,+3+vrstvy,+50+ks
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=%C3%9Astenka+HYGOTRENDY+VIRAZON,+jednor%C3%A1zov%C3%A1+s+gumi%C4%8Dkami,+3+vrstvy,+50+ks
https://www.hygotrend.cz/produkt/ustenka-hygotrendy-virazon-pro-54940
https://www.hygotrend.cz/produkt/ustenka-hygotrendy-virazon-pro-54940


Rukavice

Rukavice gumové STARLING Blue
- latexové rukavice s velurem uvnitř a 

protiskluzovou úpravou na dlani a na prstech 
(vzorem diamantu)

- vhodné na úklid a pro potravinářský průmysl
- velikost L

Kód: 621.14111303BLUE

Rukavice vinylové RAIL, 
jednorázové, pudrované, 100 ks
Kód: 621.15111101 – vel. S
621.15111102 – vel. M
621.15111103 – vel. L
621.15111104 – vel. XL

Rukavice jednorázové latexové, 
pudrované, 100ks, vel. L
Kód: 621.PDLXPWD

Rukavice gumové STARLING, 
žluté
- velurová úprava vnitřního povrchu

Kód: 621.14111301-vel. S
621.14111302 – vel. M
621.14111303 – vel. L
621.14111304 – vel. XL

Rukavice polyethylenové 
DUCK, dámské, 100 ks
Kód: 621.152111- č. 9
621.152111010 – č. 10

Zpět Výroba, 
průmysl

Kontakty
Zpět Hygiena, 

ochrana

Rukavice chemické SOL-VEX A37-695, 
nitrilové
- barva zelená

Kód: 621.A37-695 070 – vel. č. 7
621.A37-695 080 – vel. č. 8
621.A37-695 090 – vel. č. 9
621.A37-695 100 – vel. č. 10

Rukavice nitrilové NITRYLEX PF/NITRYLEX 
Classic, nepudrované
- modré
- vel. S
- balení 200 ks

Kód: 621.RD30096002

ISOLDA, protection guard emulsion, 
tekuté rukavice
- balení 100 ml
- preventivní emulze pro těžce namáhané ruce

Kód: 621.VPTRG001099

https://www.hygotrend.cz/produkt/rukavice-gumove-starling-blue-51952
https://www.hygotrend.cz/produkt/rukavice-gumove-starling-blue-51952
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=rukavice+vinylov%C3%A9+rail+pudrovan%C3%A9
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=rukavice+vinylov%C3%A9+rail+pudrovan%C3%A9
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=gumov%C3%A9+starling+%C5%BElut%C3%A9
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=gumov%C3%A9+starling+%C5%BElut%C3%A9
https://www.hygotrend.cz/produkt/rukavice-jednorazove-latexove-52149
https://www.hygotrend.cz/produkt/rukavice-jednorazove-latexove-52149
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=rukavice+duck+d%C3%A1msk%C3%A9
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=rukavice+duck+d%C3%A1msk%C3%A9
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=Rukavice+chemick%C3%A9+SOL-VEX+A37-695
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=Rukavice+chemick%C3%A9+SOL-VEX+A37-695
https://www.hygotrend.cz/produkt/rukavice-nitrilove-nitrylex-pfnitrylex-classic-52870
https://www.hygotrend.cz/produkt/rukavice-nitrilove-nitrylex-pfnitrylex-classic-52870
https://www.hygotrend.cz/produkt/isolda-31887
https://www.hygotrend.cz/produkt/isolda-31887


ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ 

Kuchyň

Jídelna

Zpět Výroba, 
průmysl

Kontakty
Vstup/  

recepce
Výroba Toalety

Osobní 
hygiena

Kanceláře
Venkovní 
prostory

Likvidace 
odpadů

Testování 
COVID

Jídelní kout



Kuchyň

Proti silné špíně

Mytí nádobí

Údržba nerezu

Čistá podlaha 

Další tipy

Zpět Výroba, 
průmysl

Kontakty
Zpět Závodní 

stravování
Jídelní koutJídelna



Proti silné špíně

STAR na sporáky a 
trouby, silně 
alkalický, 500 ml
- prostředek k čištění 

sporáků, trub, grilů, fritéz, 
konvektomatů a silně 
znečištěného nádobí

- extra silný na připáleniny     
a silné nánosy mastnot. 

Kód: 21H.03351

CLEAMEN 210, gastron, 
1 l
- vhodný na čištění sporáků, 

digestoří, kuchyňských linek, 
keramických obkladů, nádobí, 
kotlů, mixérů a ostatního 
kuchyňského vybavení

- vhodný i na čištění strojů                 
v průmyslu

- nevhodný na povrchy neodolné 
alkáliím

Kód: 21E.C821001

CLEAMEN 240 na trouby, 
grily, připáleniny, 1 l
- prostředek je určen na 

odstraňování připálenin z 
pečících trub, grilů a digestoří, 
skla krbových kamen apod. 
za studena

Kód: 21H.C824001

CLEAMEN 241 grily, 
konvektomaty, 5,5 kg
- prostředek k přímému 

použití na odstraňování 
připálenin z konvektomatů, 
grilů, a částí vzduchových 

filtrů

Kód: 21H.VC241055098

STAR odvápňovač, 
silně kyselý, 1 kg
- prostředek k rozpouštění 

vápenných usazenin, 
vodního kamene 
a dalších minerálních 
nečistot

- neobsahuje kyselinu 
solnou

Kód: 21E.03640

Houba tvarovaná
TRENDY
- balení 10 ks

Kód: 241.2329T

Drátěnka niklová
- balení 2 ks

Kód: 241.032

Žínka houbová 
SCHWANTUCH, 
na nádobí
- balení 3 ks

Kód: 241.010

Zpět Výroba, 
průmysl

Kontakty
Zpět Závodní 

stravování
Zpět KuchyňMytí nádobí

Údržba 
nerezu

Další tipy
Čistá 

podlaha

https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-210-6587
https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-210-6587
https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-240-na-trouby-6707
https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-240-na-trouby-6707
https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-241-grily-34011
https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-241-grily-34011
https://www.hygotrend.cz/produkt/houba-trendy-na-nadobi-tvarovana-51103
https://www.hygotrend.cz/produkt/houba-trendy-na-nadobi-tvarovana-51103
https://www.hygotrend.cz/produkt/dratenka-niklova-1973
https://www.hygotrend.cz/produkt/dratenka-niklova-1973
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-na-sporaky-a-trouby-29652
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-na-sporaky-a-trouby-29652
https://www.hygotrend.cz/produkt/zinka-houbova-schwantuch-357
https://www.hygotrend.cz/produkt/zinka-houbova-schwantuch-357


Mytí nádobí

CLEAMEN 230, strojní 
mytí nádobí, 6 kg
- tekutý, vysoce 

koncentrovaný, mycí 
prostředek, určený pro 
všechny typy profesionálních 
myček nádobí a skla s 
automatickým dávkováním

Kód: 21H.823060

STAR na nádobí, ruční 
mytí, zvýšená 
účinnost, 750 ml
- má vysokou odmašťovací 

schopnost
- koncentrovaný jemně 

parfémovaný prostředek 
určený pro ruční mytí 
nádobí, skla a porcelánu

- velmi šetrně působí 
na pokožku

Kód: 21H.03092

STAR na nádobí, strojní 
mytí kanystr, 12 kg
- vysoce koncentrovaný tekutý 

mycí prostředek určený pro 
všechny typy profesionálních 
myček nádobí a skla

- maximálně účinný s vysokou 
mycí schopností, použitelný pro 
všechny druhy materiálů

Kód: 21H.04012

STAR na nádobí, 
strojní oplach, kyselý, 
10 kg
- oplachovací prostředek 

pro průmyslové myčky 
nádobí

- zajišťuje rychleschnoucí 
povrch bez pozůstatku 
vodních kapek

- vhodný pro každou 
tvrdost vody

- obsahuje pouze 
biologicky odbouratelné 
tenzidy

Kód: 21H.04042

CLEAMEN 250,ruční 
mytí nádobí 
koncentrát,1 l
- vhodný k ručnímu mytí 

nádobí z porcelánu, 
keramiky, skla, plastů      
a kovů, dřevěných 
krájecích desek

- k čištění všech 
kuchyňských povrchů

Kód: 21H.VC250010099

CLEAMEN 231, 
strojní oplach 
nádobí, 5 l
- tekutý vysoce 

koncentrovaný oplachový
a leštící prostředek pro 
profesionální myčky 
nádobí a skla s 
automatickým 
dávkováním

Kód: 21H.823105

Zpět Výroba, 
průmysl

Kontakty
Zpět Závodní 

stravování
Zpět Kuchyň

Proti silné 
špíně

Údržba 
nerezu

Další tipy
Čistá 

podlaha

https://www.hygotrend.cz/produkt/star-na-nadobi-29522
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-na-nadobi-29522
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-na-nadobi-29737
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-na-nadobi-29737
https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-231-27895
https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-231-27895
https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-250-43990
https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-250-43990
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-na-nadobi-38569
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-na-nadobi-38569


Údržba nerezu

CLEAMEN 220, na 
nerez, ošetřující, 1 l
- vhodný na vyleštění 

nerezových pultů                
v potravinářství                   
a ostatních leštěných kovů

Kód: 21A.822001

STAR nerez leštič a konzervant, 
lahev, 280ml
- speciální prostředek určený k leštění, 

konzervaci a ošetření všech nerezových 
a kovových povrchů

- Zanechává lesk a udržuje povrch 
odolnější vůči znečištění, prachu                
a ohmatkům

Kód: 21A.03213

KRYSTAL, čistící krém, 
600 g
- vyznačuje se dokonalou mycí 

schopností, a to i na velmi 
zašpiněném nádobí, pracovních 
a kuchyňských plochách 
a ostatních místech v domácnosti 
včetně sporáku

- abrazivo v něm obsažené 
napomáhá dokonalému umytí, 
avšak jeho jemnost zaručuje 
nenarušení čištěných ploch

- vhodný i na sklokeramické desky, 
nerezové nádobí

- nepoškrábe ani ty nejjemnější 
povrchy

Kód: 21J.VBACK006099

Tork Low-Lint čistící utěrka
- speciální na precizní čištění,
- vhodná pro citlivá prostředí – nevlákní, 

nezanechává za sebou stopy 
- velice pevný materiál zabezpečuje 

dlouhotrvající využití – netrhá se 
- výborný výkon za sucha i za mokra
- lze použít se všemi běžnými čistícími    

a dezinfekčními přípravky 
- pro důkladné čištění
- rozměr utěrky 27 x 38 cm
- balení 75 ks

Kód: 531.190493

Utěrka 
mikrovlákno 
(švédská) JARKA
- 30 x 30 cm
- 250 g
- mix barev

Kód: 241.044

Mop ultra-mikrovlákno, uchycení 
na suchý zip, Brilliant
- používá se pro čištění oken, zrcadel, 

vertikálních hladkých povrchů (napr. dveře, 
nerezové povrchy, výtahy).

Kódy:
235.0000PN02016 – 30 cm
235.0000PN03016 – 40 cm

Držák ručního mopu s rukojetí 
plastový, šedý, s pásky na suchý 
zip, Brilliant
Kód: 
235.5233U – 30 cm
235.5234U – 40 cm 

Zpět Výroba, 
průmysl

Kontakty
Zpět Závodní 

stravování
Zpět Kuchyň

Proti silné 
špíně

Mytí nádobí Další tipy
Čistá 

podlaha

https://www.hygotrend.cz/produkt/krystal-9436
https://www.hygotrend.cz/produkt/krystal-9436
https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-220-2328
https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-220-2328
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/star-nerez-lestic-a-konzervant-49149
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-nerez-lestic-a-konzervant-49149
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-low-lint-cistici-uterka-46412
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-low-lint-cistici-uterka-46412
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=Mop+ultra-mikrovl%C3%A1kno,+uchycen%C3%AD+na+such%C3%BD+zip,+Brilliant
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=Mop+ultra-mikrovl%C3%A1kno,+uchycen%C3%AD+na+such%C3%BD+zip,+Brilliant
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=Dr%C5%BE%C3%A1k+ru%C4%8Dn%C3%ADho+mopu+s+rukojet%C3%AD+plastov%C3%BD,+%C5%A1ed%C3%BD,+s+p%C3%A1sky+na+such%C3%BD+zip,+Brilliant
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=Dr%C5%BE%C3%A1k+ru%C4%8Dn%C3%ADho+mopu+s+rukojet%C3%AD+plastov%C3%BD,+%C5%A1ed%C3%BD,+s+p%C3%A1sky+na+such%C3%BD+zip,+Brilliant


Násada FILMOP, hliník, 
140 cm, modrá 
koncovka
Kód: 235.0000AM30015

Mop SPEEDY, bavlna 
+ polyester, 40 x 13 cm, 
k 8116, smyčky
Kód: 242.8414

Držák SPEEDY, 
40 x 11 cm, pro plochý 
mop s chlopněmi
Kód: 242.8116

Čistá podlaha 

TRENDY UNIVERSAL, 
5 l
− univerzální koncentrovaný 

mycí prostředek k mytí 
nádobí, podlah, oken apod.

- má vynikající odmašťovací 
čisticí schopnosti, dobrou 
pěnivost a příjemnou 
parfemaci

Kód: 21E.2322

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

Generální oblast -
podlahy Star, 5 l
- čisticí prostředek určený 

pro každodenní mytí 
veškerých vodou 
omyvatelných povrchů, 
zejména podlahových 
ploch jako dlažba, PVC, 
linoleum, lakované 
parkety, laminátové          
a vinylové dílce

- odstraňuje běžné 
znečištění a zanechává 
svěží vůni eukalyptu

Kód: 219.03633

CLEAMEN 122, 
podlahy s leskem, 5 l
- prostředek je vhodný na 

všechny typy podlah včetně 
podlah ošetřených 
metalickým voskem

- zejména je určen na podlahy 
z lesklé dlažby a kamene, 
voskovaná PVC a linolea, 
dřevěné a laminátové 
(plovoucí ) podlahy

- podlahám dodává lesk 
a oživuje barvy, příjemně voní 

Kód: 211.VC122050099

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 Výroba, 
průmysl

Kontakty
Zpět Závodní 

stravování
Zpět Kuchyň

Proti silné 
špíně

Mytí nádobí Další tipy
Údržba 
nerezu

https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-122-27817
https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-122-27817
https://www.hygotrend.cz/produkt/trendy-universal-28525
https://www.hygotrend.cz/produkt/trendy-universal-28525
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-vozik-uklidovy-spider-30863
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-vozik-uklidovy-spider-30863
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-nasada-filmop-37729
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-nasada-filmop-37729
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-drzak-speedy-32622
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-drzak-speedy-32622
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-mop-speedy-31353
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-mop-speedy-31353
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-na-podlahy-29607
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-na-podlahy-29607
https://www.hygotrend.cz/produkt/generalni-oblast-podlahy-uzivatelsky-privetiva-rada-star-49395
https://www.hygotrend.cz/produkt/generalni-oblast-podlahy-uzivatelsky-privetiva-rada-star-49395


Další tipy

KRYSTAL VESUV 
INTENSIVE, 600 g, 
tekutý písek
- vyznačuje se mimořádně 

dokonalou mycí schopností, 
a to i na těžce zašpiněném 
nádobí, pracovních                       
a kuchyňských plochách 
a ostatních místech v 
domácnosti včetně sporáku 

- originální abrazivo v něm 
obsažené zaručuje dokonalé 
umytí

Kód: 21J.003

Kuchyňská oblast | 
UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÁ 
řada Star
- prostředek určený 

k odmašťování a čištění 
veškerých kuchyňských povrchů, 
včetně zařízení a spotřebičů.

- vhodný zejména do 
potravinářské oblasti

- rozpouští zaschlé úkapy 
potravin a dokonale odmašťuje 
veškeré povrchy

Kód: 21H.03851 – 500 ml
21H.03853 – 5 l

CLEAMEN 242 
na odpady, 1 l, 
alkalický
- prostředek je určen k čištění 

odpadů zanesených tuky 
a mastnotou, zejména 
kuchyňských výlevek

Kód: 21K.005

STAR postřiková dezinfekce, 
500 ml
- postřiková dezinfekce vám poskytne 

bezpečí a čistotu. jedním setřením, 
jedním krokem.

- Na veškeré materiály a vodou 
omyvatelné povrchy, předměty, 
nástroje a vybavení.

- zlikvidujete viry, bakterie 
a kvasinkovité plísně ve vašem okolí.

- bez zápachu (neobsahuje chlór).
- vhodná převážně do oblastí s vyšším 

rizikem přenosu infekcí, 
potravinářství, zdravotnictví, 
veřejných prostorů, ale i do těžko 
dostupných míst a domácností

- Šetrně a bezpečně – prostředek není 
klasifikovaný jako nebezpečný ve 
smyslu CLP. Bez výstražných symbolů

Kód: 21F.03521

CLEAMEN 510 dezi PP, 
dezinfekční, 1 l
- koncentrovaný tekutý 

prostředek určený k 
dezinfekci ploch a předmětů 
v potravinářství, stravovacích 
provozech, ve zdravotnictví, 
ve veřejných prostorách,          
a v dalších činnostech 
epidemiologicky závažných

Kód: 21F.VC510010099

Rukavice gumové STARLING Blue, L, 
modré
- latexové rukavice s velurem uvnitř a protiskluzovou 

úpravou na dlani a na prstech (vzorem diamantu). 
Vhodné na úklid a pro potravinářský průmysl

Kód: 621.14111303BLUE

Zpět Výroba, 
průmysl

Kontakty
Zpět Závodní 

stravování
Zpět Kuchyň

Proti silné 
špíně

Mytí nádobí
Čistá 

podlaha
Údržba 
nerezu

https://www.hygotrend.cz/produkt/rukavice-gumove-starling-blue-51952
https://www.hygotrend.cz/produkt/rukavice-gumove-starling-blue-51952
https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-242-na-odpady-2737
https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-242-na-odpady-2737
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-postrikova-dezinfekce-48194
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-postrikova-dezinfekce-48194
https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-510-dezi-pp-6622
https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-510-dezi-pp-6622
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=star+kuchy%C5%88sk%C3%A1+oblast
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=star+kuchy%C5%88sk%C3%A1+oblast
https://www.hygotrend.cz/produkt/krystal-vesuv-intensive-2717
https://www.hygotrend.cz/produkt/krystal-vesuv-intensive-2717


Jídelna

Čisté stoly

Čistá podlaha

Zpět Výroba, 
průmysl

Kontakty
Zpět Závodní 

stravování
Jídelní koutKuchyň



Čisté stoly

Kuchyňská oblast| 500ml
UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÁ 
řada Star
- prostředek určený k odmašťování 

a čištění veškerých kuchyňských 
povrchů, včetně zařízení                   
a spotřebičů. 

- rozpouští zaschlé úkapy potravin    
a dokonale odmašťuje veškeré 
povrchy.

Kód: 21H.03851

TORK barevný program
utěrka z netkané textilie
- odolná čisticí utěrka s vynikajícími 

absorpčními schopnostmi, kterou 
lze používat opakovaně, aniž by se 
roztrhla

Kód: 531.194450

STAR postřiková dezinfekce, 
500 ml
- postřiková dezinfekce vám poskytne 

bezpečí a čistotu. jedním setřením, 
jedním krokem.

- Na veškeré materiály a vodou 
omyvatelné povrchy, předměty, 
nástroje a vybavení.

- Zlikvidujete viry, bakterie 
a kvasinkovité plísně ve vašem okolí.

- bez zápachu (neobsahuje chlór).
- vhodná převážně do oblastí s vyšším 

rizikem přenosu infekcí, 
potravinářství, zdravotnictví, 
veřejných prostorů, ale i do těžko 
dostupných míst a domácností

- Šetrně a bezpečně – prostředek není 
klasifikovaný jako nebezpečný ve 
smyslu CLP. Bez výstražných symbolů.

Kód: 21F.03521

CLEAMEN 100/200,   
na povrchy
- všestranný čisticí prostředek 

pro denní čištění všech ploch 
- vysoce koncentrovaný, 

pěnivý a parfemovaný, 
používá se proto zředěný ve 
velmi nízkých koncentracích

Kód: 21E.013 – 1 l
21E.100050099 – 5 l

Tork Mini přenosný 
zásobník na role se 
středovým odvíjením
- 26,3 x 18,5 x 23,9 cm
- tyrkysový/bílý

Kód: 312.658002

Ručník papírový TRENDY, 
bílý, celulóza, 2 vrstvy
- role MIDI
- balení 9 rolí 

Kód: 331.885334

Tork Xpressnap stolní 
zásobník na ubrousky 
- 15,8x14,8x19,8cm
- černý
- kapacita 275 ks

Kód: 3A.272611

Ubrousky Tork
Premium do zásobníku 
Interfold
- 2 vrstvy
- 8 x 500 ks
- bílé

Kód: 3A.15840

Zpět Výroba, 
průmysl

Kontakty
Zpět Závodní 

stravování
Zpět JídelnaČistá podlaha

https://www.hygotrend.cz/produkt/ubrousky-tork-premium-do-zasobniku-interfold-31635
https://www.hygotrend.cz/produkt/ubrousky-tork-premium-do-zasobniku-interfold-31635
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-barevny-program-8724
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-barevny-program-8724
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-postrikova-dezinfekce-48194
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-postrikova-dezinfekce-48194
https://www.hygotrend.cz/produkt/kuchynska-oblast-uzivatelsky-privetiva-rada-star-49400
https://www.hygotrend.cz/produkt/kuchynska-oblast-uzivatelsky-privetiva-rada-star-49400
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=CLEAMEN+100/200
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=CLEAMEN+100/200
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-mini-prenosny-zasobnik-na-role-se-stredovym-odvijenim-34523
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-mini-prenosny-zasobnik-na-role-se-stredovym-odvijenim-34523
https://www.hygotrend.cz/produkt/rucnik-papirovy-trendy-28523
https://www.hygotrend.cz/produkt/rucnik-papirovy-trendy-28523
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-xpressnap-stolni-zasobnik-na-ubrousky-interfold-37940
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-xpressnap-stolni-zasobnik-na-ubrousky-interfold-37940


Čistá podlaha

CLEAMEN 122 podlahy         
s leskem parfémované 
- prostředek je vhodný na všechny typy 

krytin včetně voskovaných podlah
- zejména je určen na podlahy z lesklé 

dlažby a kamene, voskovaná PVC 
a linolea, dřevěné a laminátové 
(plovoucí) podlahy

- podlahám dodává lesk a oživuje 
barvy, příjemně voní

Kód: 211.122010099

STAR na podlahy, 
parfemovaný, 1l
- koncentrovaný parfémovaný prostředek 

z obnovitelných zdrojů surovin určený           
k základnímu čištění všech vodou 
omyvatelných povrchů - dlažby, PVC, 
linolea, lakovaných parket, laminátových 
povrchů a dalších

Kód: 219.03371

Generální oblast - podlahy
UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÁ 
řada STAR
- čisticí prostředek určený pro 

každodenní mytí veškerých vodou 
omyvatelných povrchů, zejména 
podlahových ploch jako dlažba, PVC, 
linoleum, lakované parkety, 
laminátové a vinylové dílce

- odstraňuje běžné znečištění                 
a zanechává svěží vůni eukalyptu

Kód: 219.03632

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
Kód: 242.0000PN07012

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

Zpět Výroba, 
průmysl

Kontakty
Zpět Závodní 

stravování
Zpět JídelnaČisté stoly

https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-vozik-uklidovy-onefred-2-x-15l-51010
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-mop-speedy-micro-activa-31199
https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-122-9121
https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-122-9121
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
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-31201
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-mop-speedy-31201
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-na-podlahy-27493
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-na-podlahy-27493
https://www.hygotrend.cz/produkt/generalni-oblast-podlahy-uzivatelsky-privetiva-rada-star-49394
https://www.hygotrend.cz/produkt/generalni-oblast-podlahy-uzivatelsky-privetiva-rada-star-49394


Jídelní kout

Vybavení

Hygiena

Zpět Výroba, 
průmysl

Kontakty
Zpět Závodní 

stravování
JídelnaKuchyň

Úklid



Vybavení
Filmop Koš odpadkový 
"SIRIUS 60" 
- plastový
- s nášlapem
- objem 60 l
- možnost volby barvy víka

Kód: 391.0000CO3060D - bílé víko

Zásobník na papírové 
ručníky skládané, TRENDY, 
MINI
- bílý plast

Kód: 312.5541

Zpět Výroba, 
průmysl

Kontakty
Zpět Závodní 

stravování
Zpět Jídelní 

kout
Hygiena

Souprava smetáček 
a lopatka s gumou 
Yaga
- různé barvy

Kód: 244.W048

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

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

Násada FILMOP, hliník, 
140 cm, modrá 
koncovka
Kód: 235.0000AM30015

Mop SPEEDY, bavlna 
+ polyester, 40 x 13 cm, 
k 8116, smyčky
Kód: 242.8414

Držák SPEEDY, 
40 x 11 cm, pro plochý 
mop s chlopněmi
Kód: 242.8116

Dávkovač mýdla tekutého 
TRENDY, plast, bílý
- bílý plast
- dolévací

Kód: 314.5507 – objem 400 ml
314.5500 – objem 900 ml

Úklid

https://www.hygotrend.cz/produkt/zasobnik-na-papirove-rucniky-skladane-33577
https://www.hygotrend.cz/produkt/zasobnik-na-papirove-rucniky-skladane-33577
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=sirius+60
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=sirius+60
https://www.hygotrend.cz/produkt/souprava-smetacek-a-lopatka-s-gumou-yaga-36099
https://www.hygotrend.cz/produkt/souprava-smetacek-a-lopatka-s-gumou-yaga-36099
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/filmop-vozik-uklidovy-spider-30863
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-vozik-uklidovy-spider-30863
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-nasada-filmop-37729
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-nasada-filmop-37729
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-drzak-speedy-32622
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-drzak-speedy-32622
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-mop-speedy-31353
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-mop-speedy-31353
https://www.hygotrend.cz/produkt/davkovac-mydla-tekuteho-trendy-33676
https://www.hygotrend.cz/produkt/davkovac-mydla-tekuteho-trendy-33676


Hygiena
Ručník papírový skládaný TRENDY ZZ
- 2 vrstvy
- bílý, celulóza
- balení 300 ks – 20 x 10 ks
- Rozměr ručníku - 23 x 21 cm

Kód: 332.911216

Zpět Výroba, 
průmysl

Kontakty
Zpět Závodní 

stravování
Zpět Jídelní 

kout

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

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

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

Vybavení Úklid

Tekuté mýdlo 
TRENDY
- jemné, kvalitní tekuté mýdla 

s příjemnou vůní a bohatou 
pěnou

- chrání a zjemňuje pokožku
- balení 5 l

Kód: 351.501 – bílé
351.502 - modré
351.503 – růžové
351.504 - zelené

https://www.hygotrend.cz/produkt/rucnik-papirovy-skladany-trendy-zz-40040
https://www.hygotrend.cz/produkt/rucnik-papirovy-skladany-trendy-zz-40040
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-alcohol-tekuty-dezinfekcni-prostredek-52755
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-alcohol-tekuty-dezinfekcni-prostredek-52755
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/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]=m%C3%BDdlo+trendy
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=m%C3%BDdlo+trendy


Úklid

STAR na nádobí, ruční mytí, 
zvýšená účinnost
- má vysokou odmašťovací schopnost
- koncentrovaný jemně parfémovaný 

prostředek určený pro ruční mytí 
nádobí, skla a porcelánu 

- velmi šetrně působí na pokožku

Kód: 21H.03092 – 750 ml
21H.03093 – 5 l
21H.03094 – 10 l
21H.03090 – 25 l

Zpět Výroba, 
průmysl

Kontakty
Zpět Závodní 

stravování
Zpět Jídelní 

kout

Sáčky odp. zatahovací
- 60 x 80  cm
- 60 l
- 10 ks/ role

Kód: 394.105

Houba TRENDY na nádobí 
tvarovaná
- balení 10 ks

Kód: 241.2329T

Žínka houbová 
Spontex 5 Top Tex, 
na nádobí
- balení 5 ks

Kód: 241.97042164

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

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

STAR na nábytek, čistič
- 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
- balení 500 ml

Kód: 216.03591

Vybavení Hygiena

TRENDY Universal
- univerzální koncentrovaný mycí prostředek k 

mytí nádobí, podlah, oken apod.
- má vynikající odmašťovací čisticí schopnosti, 

dobrou pěnivost a příjemnou parfemaci
- návod k použití: rozpusťte 1 lžíci prostředku v 

5 l horké vody. Po umytí opláchněte čistou 
vodou. Pro běžné znečištění rozpusťte 15-
40ml prostředku v 5 l horké vody

- balení 5 l

Kód: 21E.2322

https://www.hygotrend.cz/produkt/pytel-odp-zatahovaci-21119
https://www.hygotrend.cz/produkt/pytel-odp-zatahovaci-21119
https://www.hygotrend.cz/produkt/houba-trendy-na-nadobi-tvarovana-51103
https://www.hygotrend.cz/produkt/houba-trendy-na-nadobi-tvarovana-51103
https://www.hygotrend.cz/produkt/zinka-houbova-spontex-5-top-tex-33871
https://www.hygotrend.cz/produkt/zinka-houbova-spontex-5-top-tex-33871
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=STAR+na+n%C3%A1dob%C3%AD,+ru%C4%8Dn%C3%AD+myt%C3%AD,+zv%C3%BD%C5%A1en%C3%A1+%C3%BA%C4%8Dinnost
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=STAR+na+n%C3%A1dob%C3%AD,+ru%C4%8Dn%C3%AD+myt%C3%AD,+zv%C3%BD%C5%A1en%C3%A1+%C3%BA%C4%8Dinnost
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/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/produkt/star-na-nabytek-27364
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-na-nabytek-27364
https://www.hygotrend.cz/produkt/trendy-universal-28525
https://www.hygotrend.cz/produkt/trendy-universal-28525


KANCELÁŘE

Čisté podlahy - chemie

Čisté podlahy - technika

Čisté povrchy

Zpět Výroba, 
průmysl

Kontakty
Vstup/  

recepce
Výroba Toalety

Osobní 
hygiena

Závodní 
stravování

Venkovní 
prostory

Likvidace 
odpadů

Testování 
COVID

Dezinfekce povrchů             
a ploch

Doporučujeme

Další tipy



Čisté podlahy - chemie

Zpět Výroba, 
průmysl

KontaktyZpět Kanceláře

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, 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

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

Zpět Výroba, 
průmysl

KontaktyZpět Kanceláře

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

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

Zpět Výroba, 
průmysl

KontaktyZpět Kanceláře

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

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

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

Zpět Výroba, 
průmysl

KontaktyZpět Kanceláře

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[text]=krystal+sanan+klasik
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=krystal+sanan+klasik


Zpět Výroba, 
průmysl

KontaktyZpět Kanceláře

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)

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


Zpět Výroba, 
průmysl

KontaktyZpět Kanceláře

Další tipy

CLEAMEN 131, na 
koberce
- 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 – 1 l
212.022 – 5 l

STAR vonný osvěžovač, 
rozprašovač 500 ml
- jemný, vysoce účinný a trvanlivý 

prostředek k provonění všech 
prostor 

- vhodný především do sanitární 
a umývárenské oblasti

Kód: 361.03071 – krémový
361.03021 – winterfrish
361.03401 – zralá višeň

TRENDY Osvěžovač vzduchu 
maxispray, 750 ml
- silný sprej s dosahem 3,50 m - vhodné pro 

prostory o velikosti 50 - 140 m3.
- pro použití na toalety, do šaten, kanceláří, 

salonků, barů, hotelových pokojů, prostorů 
v hotelech a všude tam, kde je vyžadována 
neutralizace pachů a příjemné provonění 

- extrémně trvanlivá vůně - nádoba a tvar 
trysky umožňují vyšší intenzitu rozstřiku, 
což zaručuje nejlepší šíření vůně v prostoru 

- dokonalé řešení pro místnosti ,kde nejsou 
instalovány např. elektronické osvěžovače 
vzduchu

Kód: 361.A750SDAVBUTE – DAVANIA
361.A750SMTHBUTE – MENTHOL
361.A750SDEOBUTE - EUCALYPTUS

Souprava smetáček 
a lopatka s gumou 
Perfekta, různé 
barvy
Kód: 244.W047

Rukavice gumové 
STARLING, žluté
- velurová úprava vnitřního povrchu

Kód: 621.14111301-vel. S
621.14111302 – vel. M
621.14111303 – vel. L
621.14111304 – vel. XL

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
- balení 100 ml

Kód: 371.VPKRL001097

Ubrousky antibakteriální 
vlhčené SMILE, 60ks/bal
- obsahují netkané měkké vlákno 

impregnované roztokem, který je speciálně 
navržený pro jemné čištění, zjemnění            
a osvěžení pokožky

- vhodné pro každodenní použití v 
domácnosti ideální při cestování

- lze odebírat jednotlivě, což je velmi praktické 
a hygienické

- k jednorázovému použit

Kód: 21H.914530

Kosmetické kapesníčky 
PAPERNET DISSOLVETECH
- 2 vrstvy
- celulóza
- 100 ks v boxu

Kód: 3A.411173

STAR profesionál, mírně 
alkalický, 500 ml, rozprašovač
- koncentrát unikátního prostředku 

určeného k čištění skvrn způsobených 
mastnotami, barvivy, kávou, krví, 
inkoustem apod., určený především na 
koberce, čalounění, interiéry vozu, textil, 
sportovní obuv, plasty, plastový nábytek 
a všechny ostatní vodou omyvatelné 
materiály

Kód: 21E.03418

https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=cleamen+131
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=cleamen+131
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=star+vonn%C3%BD+osv%C4%9B%C5%BEova%C4%8D+500+ml
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=star+vonn%C3%BD+osv%C4%9B%C5%BEova%C4%8D+500+ml
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=osv%C4%9B%C5%BEova%C4%8D+trendy
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=osv%C4%9B%C5%BEova%C4%8D+trendy
https://www.hygotrend.cz/produkt/souprava-smetacek-a-lopatka-s-gumou-perfekta-40195
https://www.hygotrend.cz/produkt/souprava-smetacek-a-lopatka-s-gumou-perfekta-40195
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=gumov%C3%A9+starling+%C5%BElut%C3%A9
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=gumov%C3%A9+starling+%C5%BElut%C3%A9
https://www.hygotrend.cz/produkt/krem-isolda-950
https://www.hygotrend.cz/produkt/krem-isolda-950
https://www.hygotrend.cz/produkt/ubrousky-antibakterialni-vlhcene-smile-52643
https://www.hygotrend.cz/produkt/ubrousky-antibakterialni-vlhcene-smile-52643
https://www.hygotrend.cz/produkt/kosmeticke-kapesnicky-papernet-dissolvetech-39821
https://www.hygotrend.cz/produkt/kosmeticke-kapesnicky-papernet-dissolvetech-39821
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-profesional-27369
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-profesional-27369


VENKOVNÍ PROSTORY

Úklid

Likvidace odpadů

Zpět Výroba, 
průmysl

Kontakty
Vstup/  

recepce
Výroba Toalety

Osobní 
hygiena

Závodní 
stravování

Kanceláře
Likvidace 
odpadů

Testování 
COVID



Souprava zametací 
s dlouhou rukojetí 
(záklopná)
Kód: 244.023

Nilfisk SW250
- zametací stroj s manuálním pohonem
- jednoduché a efektivní řešení pro udržení  venkovních prostor v 

nejlepší možné formě
- jednoduše zatlačte na ruční zametací stroj SW250 a uvidíte, jak 

rychle je možno venkovní i vnitřní prostory uklidit
- pracujte až 6x rychleji než s obyčejným koštětem
- rotační kartáč snadno zamete prach, nečistoty, písek, kamínky, 

nedopalky cigaret atd.

Úklid

Zpět Výroba, 
průmysl

Kontakty
Zpět Venkovní 

prostory

Hrablo na sníh 
plastové s dřevěnou 
násadou
- 50 x 37cm 
- s hliníkovou lištou

Kód: 244.859041

Koště silniční 
s holí, 60 cm
Kód: 244.273601

Koště chodníkové 
s holí 120 cm
Kód: 244.008

Lopata AL, malá
Kód: 244.034

Násada 
na lopatu, 
dřevěná
Kód: 244.031

https://www.hygotrend.cz/produkt/souprava-zametaci-s-dlouhou-rukojeti-zaklopna-494
https://www.hygotrend.cz/produkt/souprava-zametaci-s-dlouhou-rukojeti-zaklopna-494
https://www.hygotrend.cz/produkt/hrablo-na-snih-plastove-s-drevenou-nasadou-3260
https://www.hygotrend.cz/produkt/hrablo-na-snih-plastove-s-drevenou-nasadou-3260
https://www.hygotrend.cz/produkt/koste-silnicni-s-holi-46568
https://www.hygotrend.cz/produkt/koste-silnicni-s-holi-46568
https://www.hygotrend.cz/produkt/koste-chodnikove-s-holi-120-cm-479
https://www.hygotrend.cz/produkt/koste-chodnikove-s-holi-120-cm-479
https://www.hygotrend.cz/produkt/lopata-al-3342
https://www.hygotrend.cz/produkt/lopata-al-3342
https://www.hygotrend.cz/produkt/nasada-na-lopatu-213
https://www.hygotrend.cz/produkt/nasada-na-lopatu-213


Likvidace odpadů

Zpět Výroba, 
průmysl

Kontakty
Zpět Venkovní 

prostory

Koš odpadní 
drátěný, 
pevný
- rozměr 

34x54cm (šířka 
x výška)

- objem 60 l

Kód: 391.021

Koš odpadkový 
venkovní s popelníkem, 
50 l, lakovaný kov
Kód: 391.5228

PAXXO 
Longostand MINI, 
nástěnný s víkem
- odpadkový koš pro 

nekonečné pytle
- lze ukončit a vyhodit 

dle potřeby

Kód: 511.31440

PAXXO Longopac Standard, 
náplň pro stojan MINI, 60 m
Kód: 394.1070 – transparentní
394.1069 – černá
394.10704 - žlutá

https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=PAXXO+Longopac+Standard+MINI
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=PAXXO+Longopac+Standard+MINI


LIKVIDACE ODPADŮ

Pytle na odpadky

Odpadkové koše

Zpět Výroba, 
průmysl

Kontakty
Vstup/  

recepce
Výroba Toalety

Osobní 
hygiena

Závodní 
stravování

Kanceláře
Venkovní 
prostory

Testování 
COVID



Pytle na odpadky

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

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

Kód: 394.410012

Zpět Výroba, 
průmysl

Kontakty
Zpět Likvidace 

odpadů

https://www.hygotrend.cz/produkt/pytel-odp-zatahovaci-21064
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-cerveny-80-1102
https://www.hygotrend.cz/produkt/pytel-odp-modry-trendy-51522
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-trendy-48252
https://www.hygotrend.cz/produkt/pytel-odp-cerny-80-24799
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/pytel-odp-zluty-40-1073
https://www.hygotrend.cz/produkt/sacky-odp-bile-1074
https://www.hygotrend.cz/produkt/sacky-odp-bile-1074
https://www.hygotrend.cz/produkt/sacky-odp-cerne-1099
https://www.hygotrend.cz/produkt/sacky-odp-cerne-1099
https://www.hygotrend.cz/produkt/sacky-odp-transparentni-hdpe-33112
https://www.hygotrend.cz/produkt/sacky-odp-transparentni-hdpe-33112


Odpadkové koše

Tork odpadkový koš 
ELEVATION
- objem 50 l
- rozměr 62,9 x 38,9 x 28, 9cm
- možno připevnit na stěnu/postavit na 

podlahu
- jednoduché umístění igelitových pytlů: 

zůstávají na svém místě
- kompaktní a praktický: šetří místo

Kód: 391.563000 – bílý
391.563008 - černý

Tork odpadkový koš, 
plast, bílý
- objem 20 l
- rozměr 43 x 32,2 x 20,5 cm
- vhodný pro celou řadu 

toalet a umýváren a lze jej 
flexibilně umístit na stěnu či 
podlahu přesně tam, kde je 
zapotřebí

Kód: 391.226100

Koš odpadní 
DIN DON
- objem 50 l
- plastový

Kód: 391.036

Koš odpadní 
drátěný, 
pevný
- rozměr 

34x54cm (šířka 
x výška)

- objem 60 l

Kód: 391.021

Koš odpadní 
hygienický
- objem 6 l
- plastový

Kód: 391.001

Zpět Výroba, 
průmysl

Kontakty
Zpět Likvidace 

odpadů

https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-odpadkovy-kos-20l-25640
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-odpadkovy-kos-20l-25640
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=391.56300
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm[text]=391.56300
https://www.hygotrend.cz/produkt/kos-odpadni-din-don-7998
https://www.hygotrend.cz/produkt/kos-odpadni-din-don-7998
https://www.hygotrend.cz/produkt/kos-odpadni-hygienicky-6lplast-989
https://www.hygotrend.cz/produkt/kos-odpadni-hygienicky-6lplast-989


TESTOVÁNÍ COVID

Antigenní testy

Likvidace testů

Zpět Výroba, 
průmysl

Kontakty
Vstup/  

recepce
Výroba Toalety

Osobní 
hygiena

Závodní 
stravování

Kanceláře
Venkovní 
prostory

Likvidace 
odpadů



Antigenní testy

Antigenní Rapid test 
ze slin, Device (Saliva)
- antigenní test na samotestování
- neinvazivní test ze slin
- jednoduché použití
- výsledek testu do 15 minut
- vysoká přesnost
- osvobozeno od DPH
- možnost velkoobchodní slevy
- balení 20 ks

Kód: 625.1166

Antigenní Rapid test 
neinvazivní na kraj nosu, 
Lepu Medical
- antigenní test na samotestování
- neinvazivní test ze slin
- jednoduché použití
- výsledek testu do 15 minut
- vysoká přesnost
- osvobozeno od DPH
- možnost velkoobchodní slevy
- balení 20 ks

Kód: 625.1177

Zpět Výroba, 
průmysl

Kontakty
Zpět Testování 

COVID

https://www.hygotrend.cz/produkt/antigenni-rapid-test-ze-slin-54956
https://www.hygotrend.cz/produkt/antigenni-rapid-test-ze-slin-54956
https://www.hygotrend.cz/produkt/antigenni-rapid-test-neinvazivni-na-kraj-nosu-54974
https://www.hygotrend.cz/produkt/antigenni-rapid-test-neinvazivni-na-kraj-nosu-54974


Likvidace použitých testů

Pytel odpadní černý 200
- rozměr 70 x 110 cm
- objem 120 l
- balení 1 ks

Kód: 394.58002

Pytel odpadní červený 100, 
potisk INFEKČNÍ ODPAD
- rozměr 70 x 110 cm
- objem 120 l
- balení 10 ks/ role

Kód: 394.044

Zpět Výroba, 
průmysl

Kontakty
Zpět Testování 

COVID

https://www.hygotrend.cz/produkt/pytel-odp-cerveny-100-54931
https://www.hygotrend.cz/produkt/pytel-odp-cerveny-100-54931
https://www.hygotrend.cz/produkt/pytel-odp-cerny-200-37365
https://www.hygotrend.cz/produkt/pytel-odp-cerny-200-37365


Obchodní zástupce:

Jméno:

Zákaznický servis:

+420 326 721 168

objednavky@hygotrend.cz

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

Platné od:1. 7. 2021. 

KONTAKTY Do nabídky

mailto:objednavky@hygotrend.cz

