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OSOBNÍ HYGIENA

Dezinfekce rukou

Hygienické stojany, 
dávkovače

Zpět Škola KontaktyČistá škola Kuchyň Jídelna DoporučujemeToalety

Další tipy



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 Osobní hygiena Zpět Škola Kontakty

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

https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=STAR+dezinfek%C4%8Dn%C3%AD+p%C4%9Bna
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=ISOLDA+disinfection
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=%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%5btext%5d=riva+antibakteri%C3%A1ln%C3%AD
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=riva+dezinfek%C4%8Dn%C3%AD
https://www.hygotrend.cz/produkt/mydlo-tekute-isolda-s-antibakterialni-prisadou-48388
https://www.hygotrend.cz/produkt/ubrousky-antibakterialni-vlhcene-smile-52643


HYGIENICKÉ STOJANY, DÁVKOVAČE

Zpět Osobní hygiena Zpět Škola Kontakty

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

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/hygienicky-stojan-52104
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-zasobnik-na-tekute-mydlo-9047
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-alcohol-tekuty-dezinfekcni-prostredek-52755


Kosmetické kapesníčky 

PAPERNET DISSOLVETECH
- 2 vrstvy

- celulóza

- 100 ks v boxu

Kód: 3A.411173

Kosmetické kapesníčky 

LINTEO
- 3 vrstvy

- bílé, celulóza

- 60 ks v krabičce

Kód: 3A.134071

Krém ISOLDA, aloe 

vera s panthenolem
- spojení dvou účinných látek 

extraktu z aloe a D-

panthenolu dává vzniknout 

vyváženému krému s 

vynikajícími vlastnostmi

- díky zvýšenému 5-ti % obsahu 

aloe a D-panthenolu má krém 

výborné regenerační a 

ochranné vlastnosti, dobře se 

vstřebává a zanechává 

pokožku jemnou a vláčnou

- balení 100 ml

Kód: 371.009

Krém ISOLDA, měsíček 

s lněným olejem
- tento klinicky testovaný krém 

při pravidelné aplikaci 

napomáhá a urychluje proces 

hojení kůže bez krvácení

- při pravidelném používání 

působí nejen vlastní složky 

extraktu měsíčku lékařského, 

ale i oleje obsažené v krému 

tak, že se pokožka aktivně 

regeneruje, zůstává vláčná       

a jemná

- podporuje hojení drobných 

ranek bez projevů krvácení, 

jizev či podrážděné kůže

Kód: 371.018

Zpět Osobní hygiena Zpět Škola Kontakty

Kapesníčky papírové LINTEO
- 3 vrstvy

- balení 10 x 10 ks 

Kód: 3A.100810

DALŠÍ TIPY

Krém ISOLDA, keratin s 

mandlovým olejem
- tento luxusní výživný krém 

spojuje bohatý krémový základ 

s vysokým obsahem přidaného 

keratinu a mandlového oleje

- originální kombinace těchto 

složek napomáhá k udržení 

elasticity, zvláčnění a výživě 

pokožky rukou i nehtů

- při pravidelné aplikaci zůstává 

pokožka hebká a pevná bez 

pocitu nadměrně 

promaštěných rukou

- balení 100 ml

Kód: 371.023

https://www.hygotrend.cz/produkt/kosmeticke-kapesnicky-linteo-24775
https://www.hygotrend.cz/produkt/krem-isolda-954
https://www.hygotrend.cz/produkt/krem-isolda-7049
https://www.hygotrend.cz/produkt/krem-isolda-958
https://www.hygotrend.cz/produkt/kosmeticke-kapesnicky-papernet-dissolvetech-39821
https://www.hygotrend.cz/produkt/kapesnicky-papirove-linteo-51682


ČISTÁ ŠKOLA

Čisté podlahy - chemie

Čisté podlahy - technika

Čisté povrchy

Dezinfekce povrchů, ploch

Pytle na odpad

Zpět Škola KontaktyOsobní hygiena   Kuchyň Jídelna DoporučujemeToalety

Další tipy – úklidová 
chemie 

Další tipy – úklidové 
pomůcky



ČISTÉ PODLAHY - CHEMIE

STAR na podlahy, 

parfemovaný
- 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 – 1 l

219.03373– 5 l

219.03374 – 10 l

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 – 1 l

219.03633 – 5 l

21B.03924 – 10 l

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

CLEAMEN 122, podlahy

s leskem
- 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 

- dávkování provádějte pomocí 

dávkovacího uzávěru 5-30 ml

Kód: 211.122010099 – 1 l

211.VC122050099 – 5 l

Zpět Čistá škola Zpět Škola Kontakty

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 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

https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=cleamen+131
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=star+gener%C3%A1ln%C3%AD+podlahy
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=STAR+na+podlahy,+parfemovan%C3%BD
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=cleamen+122
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=krystal+dezinfekce+podlah
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=star+na+podlahy,+strojn%C3%AD+%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD,+dezinfek%C4%8Dn%C3%AD


ČISTÉ PODLAHY – ÚKLIDOVÁ TECHNIKA

Filmop Multivozík ALPHA 

0101405
- multifunkční úklidový vozík, 

plastový šedý rám

- vozík obsahuje držák odpadkového 

pytle 70 l, 2 kbelíky na 4 l, ždímač 

mopu pákový, kbelík na mop 17 l + 

25 l, 4 kolečka, bez víka na pytel

Kód: 231.0101405
Filmop Mop DUO FACE  

wash basic modrý/modrý
Kód: 238.00PD04L0L00AA

Zpět Čistá škola Zpět Škola Kontakty

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

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

https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-multivozik-alpha-0101405-51463
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-vozik-uklidovy-onefred-2-x-15l-51010
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-mop-speedy-micro-activa-31199
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-drzak-speedy-32622
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-nasada-filmop-37729
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-mop-speedy-31353
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-mop-speedy-31201


ČISTÉ POVRCHY

Zpět Čistá škola Zpět Škola Kontakty

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

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/produkt/star-na-nabytek-27364
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-na-okna-40670
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-kit-brilliant-plus-47130
https://www.hygotrend.cz/produkt/krystal-32089
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-8722
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-barevny-program-8723
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-barevny-program-8724
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=star+alkoholo
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-profesional-27369


Zpět Čistá škola Zpět Škola Kontakty

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

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

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 

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


PYTLE NA ODPAD

Pytel odp. černý 80
- 70 x 110 cm

- 120 l

- 15 ks/role

Kód: 394.300640

Pytel odp. TRENDY černý
- 70 x 110 cm

- 120 l

- 25 ks/ role

Kód: 394.5725

Pytel odp. TRENDY modrý
- 70 x 110 cm

- 120 l

- 25 ks/ role

Kód: 394.5726

Pytel odp. červený 80
- 70 x 110 cm

- 120 l

- 15 ks/role

Kód: 394.038
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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

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


DALŠÍ TIPY – ÚKLIDOVÁ CHEMIE
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 podlahy extra, 

kyselý prostředek na 

postavební úklid
- pro generální úklid, kvalitně umyje silně 

znečištěné povrchy (usazeniny, rez a 

vodní a močový kámen, cementové 

zbytky či zbytky malby) 

- mírně pěnivý

Kód: 21B.03492 – 1 l

21B.03493 – 5 l

KRYSTAL UNIVERZÁL
- určený pro každodenní úklid

- svým složením je vhodný pro 

úklid různých druhů špíny             

a nečistot

- balení 5 l

Kód: 21E.050099

Zpět Čistá škola Zpět Škola Kontakty

DIAVA, leštěnka na 

nábytek
- balení 200 ml

Kód: 216.003 – tmavá

216.5337 - světlá

DIAVA vosk na 

podlahy
- samolesk na PVC

- balení 750 ml

Kód: 219.019

PRONTO POLISH, 

na podlahy
- leštící

- balení 750 ml

Kód: 219.003 

SITOL, na kovy
- čistič na kovy

- balení 300 g

Kód: 21A.002

STAR hygienický chlorový 

čistič
- koncentrovaný chlorový prostředek 

pro vlhký úklid a hygienické čištění 

ploch a předmětů v potravinářství, 

stravovacích provozech, zdravotnictví 

a jiných, kde je požadována 

hygienická čistota

- na všechny vodou omyvatelné 

povrchy

- odstraňuje skvrny a pachy

Kód: 21F.03842 – 1 l

21F.03843 – 5 l

STAR Cídič povrchů
- prostředek určený k cídění 

povrchů – kovů, 

chromovaných předmětů, 

keramiky, porcelánu, 

zahradního nábytku, 

nerezového nádobí, 

žesťových hudebních 

nástrojů, starožitností apod.

- balení 300 ml

Kód: 21A.03607

Cif PF Multi Surface, 

400 ml
- multifunkční sprej proti 

prachu na různé povrchy (kov, 

dřevo, sklo, elektronika)

- vytváří lesk beze šmouh

- usnadňuje utírání prachu, 

zanechává příjemnou vůni

Kód: 216.100949396

Cif PF Wood Furniture 

Polish, proti prachu, 400 

ml
- odstraňuje prach a nečistoty, čistí   

a chrání dřevěné povrchy před 

každodenním opotřebováním

- vhodné na všechny dřevěné 

povrchy s povrchovou úpravou

Kód: 216.100949395

https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=STAR+na+podlahy+extra
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=STAR+na+podlahy,+leskl%C3%A1+dla%C5%BEba
https://www.hygotrend.cz/produkt/krystal-univerzal-8604
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=STAR+Hygienick%C3%BD+chlorov%C3%BD+%C4%8Disti%C4%8D
https://www.hygotrend.cz/produkt/sitol-2319
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=diava,+le%C5%A1t%C4%9Bnka
https://www.hygotrend.cz/produkt/diava-vosk-na-podlahy-750-ml-8691
https://www.hygotrend.cz/produkt/pronto-polish-2311
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-cidic-kovu-29711
https://www.hygotrend.cz/produkt/cif-pf-multi-surface-48209
https://www.hygotrend.cz/produkt/cif-pf-wood-furniture-polish-48207


DALŠÍ TIPY – ÚKLIDOVÉ POMŮCKY

Hadr VAFLO
Kód: 242.044 – 60 x 60 cm

242.049 – 60 x 80 cm

Hadr mycí PETR na podlahu
- gramáž 170g/m2

Kód: 242.042 – oranžový

242.4506 - modrý

Hadr netkaný
- 60 x 90 cm

- bílý

Kód: 242.904
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Smeták "5111/611„
- smeták dřevěný - 30 cm

- s holí 140 cm

Kód: 244.20448

Mop ultra-mikrovlákno, 

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

vertikálních hladkých povrchů (např. 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 

Souprava smetáček 

a lopatka s gumou 

Perfekta
- různé barvy

Kód: 244.W047

Hadr mikrovlákno MAXI
- 60 x 70 cm

- pletený, 235 g

Kód: 242.0417A0

Houba na tabuli, velká
- různé barvy

- 17,5 x 10 x 4,5cm

Kód: 241.020

https://www.hygotrend.cz/produkt/houba-na-tabuli-3467
https://www.hygotrend.cz/produkt/hadr-netkany-8993
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=Mop+ultra-mikrovl%C3%A1kno,+uchycen%C3%AD+na+such%C3%BD+zip,+Brilliant
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=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/produkt/souprava-smetacek-a-lopatka-s-gumou-perfekta-40195
https://www.hygotrend.cz/produkt/smetak5111611-49996
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=hadr+petr
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=hadr+vaflo
https://www.hygotrend.cz/produkt/hadr-mikrovlakno-maxi-36912


KUCHYŇ

Proti silné špíně

Mytí nádobí

Údržba nerezu

Čistá podlaha 

Další tipy

Zpět Škola KontaktyOsobní hygiena      Čistá škola Jídelna DoporučujemeToalety



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

Zpět Kuchyň Zpět Škola Kontakty

Žínka houbová 

SCHWANTUCH, 

na nádobí
- balení 3 ks

Kód: 241.010

https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-210-6587
https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-240-na-trouby-6707
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/dratenka-niklova-1973
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-na-sporaky-a-trouby-29652
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 PLUS, 750 ml
- má extra zvýšené mycí a 

odmašťovací schopnosti,, 

vyšší pěnivost a hustotu

- koncentrovaný jemně 

parfémovaný prostředek 

určený pro ruční mytí nádobí, 

skla a porcelánu

- šetrný k pokožce

Kód: 21H.03181

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 Kuchyň Zpět Škola Kontakty

https://www.hygotrend.cz/produkt/star-na-nadobi-29522
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-na-nadobi-29737
https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-231-27895
https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-250-43990
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5Btext%5D=star+na+n%C3%A1dob%C3%AD+plus


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
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CLEAMEN 451, odvápňovač 

nerezových ploch
- koncentrovaný gelový prostředek určený                  

k odvápňování nerezových ploch jako jsou 

myčky nádobí, pračky, varné konvice, varné 

nádoby a napařovače, nerezové plochy v 

kuchyních, sprchách, bazénech                                     

a balneocentrech a lázních

Kód: 21E.VC451010099 – 1,2 kg

21E.4514050099 – 6 kg

https://www.hygotrend.cz/produkt/krystal-9436
https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-220-2328
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/tork-low-lint-cistici-uterka-46412
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=cleamen+451


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 Kuchyň Zpět Škola Kontakty

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


DALŠÍ TIPY

KRYSTAL VESUV 

INTENSIVE, tekutý písek 

600 g
- 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 Kuchyň Zpět Škola Kontakty

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/star-postrikova-dezinfekce-48194
https://www.hygotrend.cz/produkt/cleamen-510-dezi-pp-6622
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=star+kuchy%C5%88sk%C3%A1+oblast
https://www.hygotrend.cz/produkt/krystal-vesuv-intensive-2717


JÍDELNA

Čisté stoly

Čistá podlaha

Zpět Škola KontaktyOsobní hygiena Čistá škola Kuchyň DoporučujemeToalety



ČISTÉ STOLY

Kuchyňská oblast| 

UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÁ 

řada Star, 500ml
- 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

Zpět Jídelna Zpět Škola Kontakty

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

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/star-postrikova-dezinfekce-48194
https://www.hygotrend.cz/produkt/kuchynska-oblast-uzivatelsky-privetiva-rada-star-49400
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/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 Jídelna Zpět Škola Kontakty

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/cleamen-122-9121
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-drzak-speedy-32622
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-nasada-filmop-37729
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-mop-speedy-31353
https://www.hygotrend.cz/produkt/filmop-mop-speedy-31201
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-na-podlahy-27493
https://www.hygotrend.cz/produkt/generalni-oblast-podlahy-uzivatelsky-privetiva-rada-star-49394


TOALETY

Vybavení toalet

Úklid, hygiena

Provonění

Zpět Škola KontaktyOsobní hygiena Čistá škola Kuchyň DoporučujemeJídelna

Další tipy

Toaletní papíry, ručníky



VYBAVENÍ TOALET

Vybavení toalet a umýváren – bohatý výběr zásobníků a dávkovačů již 

od 50 Kč za kus.

Zpět Toalety Zpět Škola Kontakty

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

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


ÚKLID, HYGIENA 

STAR na vodní kámen a rez, 

sanitární
- odstraňuje vápenné a olejové 

usazeniny, močový kámen a rez na 

plochách a předmětech, které jsou 

odolné kyselinám

- použitelný na kameninu, keramické 

obklady, pálené cihly, umyvadla, 

záchodové mísy a WC mušle z 

porcelánu, keramiky a nerezu

Kód: 21C.03122 – 750 ml

21C.03123 – 5 l

21E.03124 – 10 l

STAR WC čistič razant
- prostředek na toalety 

- razantně čistí a odstraňuje vápenaté, 

hořečnaté a minerální usazeniny, močový 

kámen a rez - vhodný především pro 

generální úklid silně znečištěných toalet, 

především od vodního kamen

- maximálně účinný gelový 

Kód: 21G.03241 – 750 ml

21G.03243 - 5 l 

TRENDY WC čistič, gel
- 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

Kód: 

21G.1015 – růžový, 750 ml

21G.1011 – modrý, 750 ml

21G.1013 – modrý, 5 l

Síto do pisoáru vonné, TRENDY WAVE
- 15x intenzivnější vůně

- optimalizuje tvorbu bakterií

- zabraňuje ucpávání odpadových cest

- nebrání běžnému úklidu

CLEAMEN 310 na WC, 

gelový, čistící a dezinfekční
- je určen na odstranění vodního 

kamene, močových a dalších 

minerálních úsad z vnitřních částí WC 

mís, pisoárů, umyvadel a dalšího 

sanitárního vybavení 

- díky vysoké koncentraci účinných 

kyselin má antibakteriální účinek

Kód: 21G.044 – 750 ml

21G.047 – 5 l

Zpět Toalety Zpět Škola Kontakty

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

pěnou

- chrání a zjemňuje pokožku

- různé barvy

Kód: 351.501 – bílé

351.502 - modré

351.503 – růžové

351.504 - zelené

https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=m%C3%BDdlo+trendy+
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=trendy+wc+%C4%8Disti%C4%8D
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=STAR+na+vodn%C3%AD+k%C3%A1men+a+rez
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=STAR+wc+%C4%8Disti%C4%8D+razant
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=cleamen+310+na+wc
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=trendy+s%C3%ADto


TOALETNÍ PAPÍRY, RUČNÍKY 

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

Tork SmartOne® 

toaletní papír -

Mini
- 2 vrstvy 

- recykl., bílý 

- 620 útržků

- 12 rolí v balení

Kód: 341.472193

Tork Reflex® papírová utěrka
- 1 vrstva, bílý recykl

- návin 300 m, 857 útržků

- balení 6 rolí

Kód: 331.473242

Tork Singlefold zelené papírové ručníky
- 2 vrstvy - zelený recykl

- 24,8 x 23cm

- balení 15 x 250 ks

Kód: 332.290179

Ručník papírový skládaný TRENDY ZZ,

2 vrstvy, bílý, 3 000 ks
- celulóza

- útržek 23x21 cm

- balení - 20x150 ks

Kód: 332.911216

Zpět Toalety Zpět Škola Kontakty

https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-smartone-toaletni-papir-mini-34825
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=toaletn%C3%AD+pap%C3%ADr
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=ru%C4%8Dn%C3%ADk+pap%C3%ADrov%C3%BD+trendy
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=332.911216
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-reflex-papirova-uterka-34991
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-singlefold-zelene-papirove-rucniky-32492


PROVONĚNÍ 

Zpět Toalety Zpět Škola Kontakty

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

https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=osv%C4%9B%C5%BEova%C4%8D+vzduchu+spring+air
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=osv%C4%9B%C5%BEova%C4%8D+vzduchu+spring+air
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=osv%C4%9B%C5%BEova%C4%8D+vzduchu+spring+air
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=n%C3%A1pl%C5%88+do+osv%C4%9B%C5%BEova%C4%8De+spring+air
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=n%C3%A1pl%C5%88+do+osv%C4%9B%C5%BEova%C4%8De+spring+air
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=n%C3%A1pl%C5%88+do+osv%C4%9B%C5%BEova%C4%8De+spring+air
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=n%C3%A1pl%C5%88+do+osv%C4%9B%C5%BEova%C4%8De+spring+air
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=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/olej-vonny-krystal-wc-rozprasovac-51056
https://www.hygoservis.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=Gelov%C3%BD+CLIP+vonn%C3%BD+TRENDY
https://www.hygoservis.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=Gelov%C3%BD+CLIP+vonn%C3%BD+TRENDY
https://www.hygoservis.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=Gelov%C3%BD+CLIP+vonn%C3%BD+TRENDY


TOALETY – DALŠÍ TIPY

Zpět Toalety Zpět Škola Kontakty

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

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

https://www.hygotrend.cz/produkt/wc-stetka-komplet-1121
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/product?ProductFilterForm%5btext%5d=314.56100
https://www.hygotrend.cz/product?ProductFilterForm%5btext%5d=56400
https://www.hygotrend.cz/produkt/sacky-odp-transparentni-hdpe-33112
https://www.hygotrend.cz/produkt/trendy-puli-500-ml-51115
https://www.hygotrend.cz/produkt/sacky-hygienicke-hermoplastik-685
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-zasobnik-na-hygienicke-sacky-cerny-35037
https://www.hygotrend.cz/produkt/tork-zasobnik-na-hygienicke-sacky-bily-32987


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)

Zpět Škola KontaktyOsobní hygiena Čistá škola Kuchyň ToaletyJídelna

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/product?ProductFilterForm%5btext%5d=trendy
https://www.hygotrend.cz/produkt/star-postrikova-dezinfekce-52055
https://www.hygotrend.cz/produkt/corona-antivir-52769


Obchodní zástupce:

Jméno:

Zákaznický servis:

+420 326 721 168

objednavky@hygotrend.cz

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

KONTAKTY Do nabídky
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