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WyjątkoWa 
chłonność 
Dzięki 
technologii PVa

Moc czyszcząca
Mikrofibry

2x
PATENT PENDING

Unikalna i oPatentoWana technologia
Actifibre to ściereczka nowej generacji, której 
właściwości czyszczące dorównują ścierkom 
z najwyższej jakości mikrofibry.
Unikalna warstwa PVA sprawia, że Actifibre znakomicie  
pochłania i zatrzymuje w sobie wodę.
Przecierana powierzchnia nie tylko jest idealnie czysta, 
ale też sucha i wolna od smug i zacieków.  

iDealna 
czystość
bez sMUg 
jeDno 
Przetarcie

WarstWa czyszcząca o strUktUrze 
Przestrzennej 3D
Znakomite właściwości czyszczące

WarstWa PVa
Zdolność wchłaniania wody. 
Sucha powierzchnia
po 1 przetarciu.

Juz Jest... Nowa geNeracJa sciereczek ...actifibre
. ,

znakoMite 
WłaściWości 
czyszczące
Usuwa uporczywe
zabrudzenia
bez detergentów 

...actifibre w akcJi 

WyjątkoWa 
zDolność 
absorPcji cieczy 
Do 100 ml

bez sMUg i zaciekóW
Na każdej powierzchni  
już po 1 przetarciu

łatWe 
sPłUkiWanie
Łatwość wypłukiwania 
brudu ze ściereczki, 
długotrwała świeżość  
i czystość

Miła W DotykU 
Miękka, ale nie fałduje 
się i nie wyślizguje się
z dłoni.

WłaściWości 
czyszczące

zDolność 
absorPcji cieczy 

czyszczenie 
bez sMUg trWałość łatWość 

sPłUkiWania 

VileDa actifibre • • • • • • • • •
gąbko-ścierka • • • • • •
nietkana ściereczka • • • • • •
Microfibre PoWlekana • • • • • • •
Microfibre strUktUralna • • • • • • •

actifibre 
W PoróWnaniU
z innyMi roDzajaMi 
ściereczek
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ZMYWAK KUCHENNY 9+1 GRATIS 

Wytrzymała warstwa ścierna 

EAN 4023103073258
Ilość sztuk w kartonie 40

PUR ACTIVE DO ŁAZIENKI

Zmywak przeznaczony do efektywnego zmywania armatury 
łazienkowej, jak i wszelkich trudno dostępnych miejsc w łazience.
Dzięki unikatowej powłoce zmywak doskonale usuwa wszelkie osady 
wapienne i trudnozmywalny brud bez żadnych zarysowań.
świetnie nadaje się do powierzchni emaliowanych i chromowych.
posiada również superchłonną warstwę ściereczki gąbkowej, dzięki 
której powierzchnia czyszcząca pozostaje sucha i bez smug! 

EAN 4023103121119
Ilość sztuk w kartonie 12

ZMYWAK KUCHENNY PROFILOWANY 
3+2 GRATIS 

Wytrzymała warstwa ścierna 

EAN 4003790023996
Ilość sztuk w kartonie 24

PUR ACTIVE DO NACZYŃ

Zmywak, który nie pozostawia zarysowań nawet na 
tak delikatnych powierzchniach jak teflon.

•	optymalna siła czyszcząca
•	mocna poliuretanowa warstwa ścierna
•	bardzo trwały
•	usuwanie uporczywych zabrudzeń bez zarysowań
•	certyfikat Dupont potwierdzający bezpieczeństwo 
    stosowania na powłokach teflonowych 

EAN 4023103070257
Ilość sztuk w kartonie 28   

PUR ACTIVE DO GARNKÓW

Zmywak, który nie pozostawia zarysowań nawet
na tak delikatnych powierzchniach jak teflon.

•	optymalna siła czyszcząca
•	mocna poliuretanowa warstwa ścierna
•	bardzo trwały
•	usuwanie uporczywych zabrudzeń 
    bez zarysowań
•	certyfikat Dupont potwierdzający 
    bezpieczeństwo stosowania 
    na powłokach teflonowych 

EAN 4023103070240
Ilość sztuk w kartonie 16 

POWER  2+1 GRATIS

Jedyny zmywak z warstwą ścierną o zamkniętej
i przestrzennej strukturze 3D. Brud nie wnika między 
włókna jak w przypadku tradycyjnych zmywaków, 
dzięki czemu bardzo łatwo można go wypłukać – 
większa higiena zmywaka. Skutecznie usuwa nawet  
uporczywy, przypalony brud.

EAN 5999501253426
Ilość sztuk w kartonie 40   

GLITZI 2+1 PROFILOWANY 

Zmywak Glitzi dłużej zachowuje czystość dzięki 
ochronie antybakteryjnej. Warstwa ścierna jest 
napylona cząsteczkami chlorku srebra, które 
hamują rozwój bakterii. 
Skuteczny w usuwaniu z naczyń nawet 
najbardziej uporczywych zabrudzeń, takich jak 
przypalony tłuszcz. 

EAN 4023103070950
Ilość sztuk w kartonie 32 

GLITZI CRYSTAL 2+1 GRATIS

Zmywak Glitzi dłużej zachowuje czystość dzięki 
ochronie antybakteryjnej. Warstwa ścierna jest 
napylona cząsteczkami chlorku srebra, które 
hamują rozwój bakterii.
Skuteczny w usuwaniu z naczyń nawet 
najbardziej uporczywych zabrudzeń, takich jak 
przypalony tłuszcz.
Niska, chłonna gąbka podnosi walory 
użytkowe zmywaka.

EAN 8001940004044
Ilość sztuk w kartonie 30 szt

GLITZI WISKOZA

Zmywak łączący w sobie wszystkie walory 
dotychczasowych produktów z serii Glitzi 
(skuteczność czyszczenia oraz składniki higieniczne) 
został wyposażony w gąbkę wykonaną w 100% 
z naturalnej wiskozy.
Gąbka wiskozowa ma do 10 razy większą 
chłonność płynów niż gąbki wykonane 
z tradycyjnych materiałów.
Unikalny ergonomiczny kształt falki ułatwia 
codzienne zmywanie naczyń. 

EAN 4023103178526
Ilość sztuk w kartonie 8  szt

Zmywaki
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PUCERKA OKIENNA 30% MIKROFIBRY

Czyści szyby i lustra nie pozostawiając smug.

•	dwuwarstwowa struktura: warstwa wierzchnia 
    doskonale czyści i poleruje powierzchnie, warstwa 
    wewnętrzna doskonale wchłania i zatrzymuje wodę 
•	zawiera 30% mikrowłókien, co poprawia 
    efektywność czyszczenia
•	supertrwała – może być wielokrotnie
    prana mechanicznie

EAN 4003790006296
Ilość sztuk w kartonie 30   

ŚCIERKA DO PODŁOGI 30% MIKROFIBRY   

Dłużej zachowuje czystość i świeżość dzięki ochronie 
antybakteryjnej. ściereczka napylona jest 
cząsteczkami chlorku srebra, które hamują rozwój 
bakterii i nieprzyjemnych zapachów.

•	zawiera 30% mikrowłókien, co poprawia 
    efektywność czyszczenia
•	bardzo chłonna dzięki zawartości wiskozy 
•	supertrwała – może być wielokrotnie prana 
    mechanicznie

EAN 4003790000126
Ilość sztuk w kartonie 10   

ŚCIERECZKA MULTI QUATRO 3+1 
GRATIS  

ściereczka uniwersalna w 4 różnych kolorach – kod 
kolorystyczny wskazuje przeznaczenie ściereczki. 
Jeżeli używasz innych ściereczek do czyszczenia 
różnych miejsc, kod kolorystyczny Multi Quatro 
uchroni Cię przed pomyłką.  

•	w 4 różnych kolorach
•	bardzo chłonna 
•	trwała – może być prana mechanicznie

EAN 4023103178854
Ilość sztuk w kartonie 20   

ŚCIERECZKA MIKROFIBRA STYLE 4 SZT.

Włókna mikroaktywne wchodzące w skład ściereczki 
doskonale usuwają nawet uporczywe zabrudzenia, 
bez detergentów.

•	doskonale sprawdza się w czyszczeniu każdej 
    powierzchni 
•	starannie obszyta, co przedłuża trwałość ściereczki 
•	w 4 różnych kolorach 
•	supertrwała – może być prana mechanicznie

EAN 4023103147232
Ilość sztuk w kartonie 16   

ŚCIERECZKA UNIWERSALNA 2+1 
GRATIS

Dłużej zachowuje czystość i świeżość dzięki 
ochronie antybakteryjnej. ściereczka napylona jest 
cząsteczkami chlorku srebra, które hamują rozwój 
bakterii i nieprzyjemnych zapachów.

•	ponadprzeciętne właściwości czyszczące dzięki 
    dodatkowi włókien mikroaktywnych – 30%
•	ekstrachłonna – 70% włókien wiskozy
•	supertrwała – może być prana mechanicznie 

EAN 5999501253570
Ilość sztuk w kartonie 17   

PUCERKA GĄBKOWA 2+1 GRATIS

produkt w 100% naturalny (bawełna + wiskoza). 
ponadprzeciętne zdolności absorpcji cieczy – 
do 100 ml.

•	 jednolita powierzchnia, odporna na kruszenie się
    i odpadanie cząstek
•	brak elementów spajających (siatka wewnętrzna), 
    mogących powodować zadrapania czyszczonych 
    powierzchni
•	bardzo wytrzymała dzięki zastosowaniu 
    długich włókien bawełny
•	supertrwała – może być prana mechanicznie 

EAN 8001940000213
Ilość sztuk w kartonie 24   

Ścierki
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ŚCIERECZKA DO EKRANÓW                            
Z MIKROFIBRY

Miękka ściereczka do czyszczenia delikatnych 
powierzchni, takich jak ekrany dotykowe, TV, LCD.

•	bardzo cienkie i gęste włókna mikroaktywne  
    usuwają z łatwością nawet pozostawione 
    na ekranach odciski palców
•	nie powoduje zadrapań i zarysowań 
    czyszczonych powierzchni

EAN 4023103172227
Ilość sztuk w kartonie 22   

PUCERKA ŁAZIENKOWA Z MIKROFIBRY

Dwustronna pucerka doskonale usuwa codzienne 
zabrudzenia łazienkowe, takie jak osady z mydła 
czy zacieki.

•	warstwa z włókien mikroaktywnych czyści
    i poleruje powierzchnię
•	struktura 3D ułatwia czyszczenie 
    charakterystycznych dla łazienki rodzajów brudu 
•	warstwa gąbczasta wchłania wodę, pozostawiając 
    czyszczone powierzchnie suchymi
•	supertrwała – może być wielokrotnie prana 
    mechanicznie

EAN 4023103124936
Ilość sztuk w kartonie 12  

ŚCIERECZKA DO ARMATURY                     
ANTI-KALK Z MIKROFIBRY 

Czystość i blask bez zarysowań 

•	skutecznie usuwa wszelkie osady kamienne bez 
    zarysowań dzięki zastosowaniu „obszarów” 
    zawierających dwutlenek tytanu
•	poliuretanowa powłoka ściereczki działa jak 
    gumowa ściągaczka, co sprawia, że na 
    czyszczonych powierzchniach nie pozostają żadne 
    zacieki ani smugi
•	supertrwała – może być wielokrotnie prana 
    mechanicznie

przed użyciem na delikatnych powierzchniach
należy przetestować w mało widocznym miejscu.

EAN 4023103172241
Ilość sztuk w kartonie 12  

ŚCIERECZKA DO KURZU Z MIKROFIBRY 

Usuwa kurz o 40% bardziej efektywnie niż tradycyjne 
ścierki (zewnętrzne testy laboratoryjne).

•	dzięki działaniu elektrostatycznemu nie powoduje 
    unoszenia kurzu podczas wycierania!
•	delikatna – na każdą powierzchnię
•	supertrwała – może być wielokrotnie prana 
    mechanicznie

EAN 4023103124967
Ilość sztuk w kartonie 12   

ŚCIERECZKA KUCHENNA                                  
2 W 1 Z MIKROFIBRY

Czystość i połysk bez konieczności stosowania 
detergentów dzięki połączeniu strefy włókien 
mikroaktywnych i  „power Zone”.

•	włókna mikroaktywne bez trudu usuwają tłuszcz 
    i codzienne zabrudzenia kuchenne, jednocześnie 
    nadając połysk czyszczonym powierzchniom 
•	strefa „power Zone” usuwa uporczywe zabrudzenia 
    bez zarysowań
•	supertrwała – może być wielokrotnie prana 
    mechanicznie

EAN 4023103124943
Ilość sztuk w kartonie 12  

Ścierki
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rękawice

RĘKAWICE EXTRA SENSATION

Supercienka rękawica, dla zapewnienia perfekcyjnego 
czucia przedmiotów trzymanych w dłoni.

•	wysoka barierowość – 100% lateksu 
•	 idealne dopasowanie do dłoni – taliowany 
    wykrój rękawicy 
•	odporna na zniszczenia mechaniczne dzięki 
    wykończeniu krawędzi rękawicy
•	pewny „chwyt” suchych i mokrych przedmiotów – 
    odpowiedni wzór i przyczepność powierzchni 
    rękawicy  
•	 łatwość zakładania i zdejmowania rękawicy 
    oraz komfort używania dzięki bawełnianej wyściółce 
•	dostępna w 3 rozmiarach (S, M, L)

małe 12  szt EAN 4023103074033
średnie 12  szt EAN 4023103074040
duże 12  szt EAN 4023103074057
Ilość sztuk w kartonie 12  

RĘKAWICE STANDARD

Uniwersalne rękawice doskonale sprawdzające 
się w pracach domowych. 

•	wysoka barierowość – 100% lateksu 
•	 idealne dopasowanie do dłoni – taliowany 
    wykrój rękawicy 
•	odporna na zniszczenia mechaniczne dzięki 
    wykończeniu krawędzi rękawicy
•	pewny „chwyt” suchych i mokrych przedmiotów – 
    odpowiedni wzór i przyczepność powierzchni 
    rękawicy  
•	 łatwość zakładania i zdejmowania rękawicy 
    oraz komfort używania dzięki bawełnianej wyściółce 
•	dostępna w 3 rozmiarach (S, M, L)

małe 12  szt EAN 4003790102042
średnie 12  szt EAN 4003790102066
duże 12  szt EAN 4003790102080
Ilość sztuk w kartonie 12   

RĘKAWICE PERFECT FIT

Innowacyjne  rękawice, które nie powodują nadmiernego 
pocenia się dłoni podczas prac domowych i ogrodowych. 
Bawełniane włókna jednostronnie pokryte lateksem
zapewniają dostęp powietrza do dłoni oraz pewny „chwyt”.

•	bardzo dobrze przylegają do dłoni
•	zapewniają „czucie” trzymanych przedmiotów 
•	pewny „chwyt”
•	optymalna ochrona dłoni 
•	dostępne w 3 rozmiarach (S, M, L) 
    oraz w 2 kolorach: niebieski i czarny

małe 12  szt EAN 4023103130920
średnie 12  szt EAN 4023103130937
duże 12  szt EAN 4023103130944
Ilość sztuk w kartonie 12  

RĘKAWICE COMFORT & CARE

Rękawica nowej generacji to komfort
użytkowania oraz pielęgnacja dłoni.

•	wewnętrzny komfort – miłe w kontakcie z dłońmi 
•	suche dłonie – wewnętrzna pianka jest w stanie 
    wchłonąć do 4 razy więcej wody / potu 
    niż standardowa wyściółka bawełniana
•	pielęgnacja dłoni – z dodatkiem kremu 
    glicerynowo-rumiankowego
•	wysoka barierowość termiczna
•	niezwykle łatwe zakładanie i ściąganie
•	świeży zapach – neutralizacja zapachu lateksu
•	odporna na zniszczenia mechaniczne dzięki 
    wykończeniu krawędzi rękawicy
•	dostępna w 2 rozmiarach (M, L)

średnie 12  szt EAN 4023103073074
duże 12  szt EAN 4023103073081
Ilość sztuk w kartonie 12 

RĘKAWICE JEDNORAZOWE MULTISENSITIVE 40 + 10 SZT.

Wykonane w 100% z nitrylu, przeznaczone również 
do kontaktu z produktami spożywczymi. 

•	po użyciu i ściągnięciu nie pozostawiają talku na rękach 
•	nie alergizują – bez lateksu 
•	bardziej odporne na uszkodzenia mechanicznie
•	pewny  „chwyt” 
•	nadają się do prac w kuchni – brak lateksu, 
    który może reagować z białkiem i tłuszczami
•	w kolorze niebieskim – w przypadku uszkodzenia
    łatwo spostrzec oderwaną cząstkę np. w żywności
•	dostępne w 2 rozmiarach S/M i M/L

50(40+10) S/M 12szt. EAN 4023103165793
50(40+10) M/L 12szt. EAN 4023103165809
Ilość sztuk w kartonie 12   

RĘKAWICE JEDNORAZOWE MULTILATEX 10 SZT.

Wysokiej jakości rękawice lateksowe bez talku. 
Technologicznie pokrywane w procesie polimeryzacji. 

•	brak transferu protein lateksu 
•	bardziej wytrzymałe – standard medyczny 
•	pewny „chwyt” 
•	nadają się do prac w kuchni – kontakt z żywnością	

S/M	EAN 4023103093072
M/L EAN 4023103093089
Ilość sztuk w kartonie 12  szt
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ULTRAMAX 1-2 SPRAY

Raz, dwa i… posprzątane! Idealny do mycia całej podłogi 
oraz usuwania pojedynczych zabrudzeń - na mokro! To nowy 
mop, który jest zawsze gotowy do użycia (raz-dwa) dzięki 
wyjątkowemu drążkowi z pojemnikiem na płyn oraz wydajnemu 
urządzeniu aplikującemu płyn wprost na zabrudzoną podłogę.

Wyposażenie mopa:
•	zbiornik w drążku mopa wyposażony w gumowe zamknięcie 
    ze wskaźnikiem poziomu napełnienia płynem
•	rączka z mechanizmem sprayu
•	nakładka czyszcząca UltraMax

EAN 4023103144019
Ilość sztuk w kartonie 6   

9

MOP ULTRAMAX

System UltraMax to wygoda użytkowania 
dzięki technologicznej doskonałości.
To mop płaski, którego wyciskanie odbywa 
się bezdotykowo, bez brudzenia i moczenia 
rąk. Mop UltraMax to perfekcyjna czystość 
przy minimalnym wysiłku dzięki unikalnym 
rozwiązaniom technologicznym.

•	wyprofilowane punkty nacisku na spodzie 
    mopa („power Zone”) zapewniają 
    równomierny docisk nakładki czyszczącej 
    na całej powierzchni i zwiększają efektywność  
    czyszczenia
•	nakładka czyszcząca wykonana z mikroaktywnych 
    włókien skutecznie czyści nawet bez detergentów
•	możliwość dopasowania długości drążka 
    teleskopowego do preferencji użytkownika, 
    co istotnie zwiększa wygodę sprzątania
•	ruchomy przegub mopa pozwalający na dotarcie 
    w trudno dostępne miejsca oraz sprzątanie 
    w takich miejscach jak powierzchnie pod meblami
•	możliwość stosowania do każdego rodzaju podłóg 
    – również drewnianych 

EAN 4023103086579
Ilość sztuk w kartonie 8   

WKŁAD ULTRAMAX

EAN 4023103086609
Ilość sztuk w kartonie 8   

mopy płaskie

MOP ULTRAMAX MICRO & COTTON

Mop Micro & Cotton to odmiana mopa 
UltraMax przeznaczona przede wszystkim 
do podłóg kafelkowanych, glazury i terakoty. 
Dzięki wielowłóknowej konstrukcji nakładki 
czyszczącej mop Micro & Cotton doskonale 
usuwa każdy brud, nawet z fug i przestrzeni 
pomiędzy kafelkami.
W nakładce użyte zostały 3 różne typy włókien:
•	mikrofibra – dla łatwiejszego usuwania 
    brudu
•	bawełna – dla lepszej absorpcji wody 
•	mikrowłókna „power” – dla precyzyjnego 
    dotarcia do fug pomiędzy płytkami 
    i wyczyszczenia uporczywego brudu

EAN 4023103139794
Ilość sztuk w kartonie 8  

WKŁAD ULTRAMAX MICRO & 
COTTON

EAN 4023103139022
Ilość sztuk w kartonie 8  

WIADRO ULTRAMAX

Wiadro z wyciskaczem, które wraz z mopem UltraMax 
tworzy system sprzątający, umożliwiający 
bezdotykowe wyciskanie mopa płaskiego.
Ulepszone sito, w którym mop wyciskany jest 
w dwóch płaszczyznach, pozwala na kontrolę 
wilgotności mopa i w razie potrzeby ogranicza ją 
do minimum.

EAN 4023103086548
Ilość sztuk w kartonie 4  

ULTRAMAX SET

Mop UltraMax wraz z wiaderkiem
w jednym opakowaniu. 
Wygoda zakupu i transportu. 
Zestaw zawiera: mop UltraMax 
z trzyczęściowym drążkiem oraz wiaderko 
wraz z wyciskaczem.

EAN 4023103143890
Ilość sztuk w kartonie 1  
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mopy płaskie

10

MOP CHENILLE

Doskonały do czyszczenia podłóg 
na mokro i sucho.

•	trapezoidalny kształt mopa ułatwia 
    dotarcie do narożników i kątów  
•	profilowana struktura plastikowej 
    nakładki zapewnia równomierny docisk 
    na całej powierzchni, zwiększając 
    efektywność czyszczenia
•	mikroaktywne włókna czynią sprzątanie 
    skutecznym nawet bez detergentów

EAN 4023103143593
Ilość sztuk w kartonie 8

WKŁAD CHENILLE

EAN 4023103143616
Ilość sztuk w kartonie 8   

MOP ACTIVE MAX

przeznaczony do czyszczenia na mokro. 
Może być stosowany do każdego rodzaju 
podłóg. 

•	trapezoidalny kształt mopa ułatwia dotarcie 
    do narożników i kątów  
•	profilowana struktura plastikowej nakładki 
    zapewnia równomierny docisk na całej 
    powierzchni, zwiększając efektywność 
    czyszczenia

EAN 4023103000032
Ilość sztuk w kartonie 8

WKŁAD ACTIVE MAX

EAN 8001940006659
Ilość sztuk w kartonie 8   

ŚCIĄGACZKA DO OKIEN Z DRĄŻKIEM

Dokładnie czyści okna, idealna 
do wysokich okien.

•	połączone 2 powierzchnie czyszczące:
 nakładka z mikroaktywnych włókien,
 gumowa ściągaczka
•	drążek teleskopowy
•	drążek z przegubem
•	dostępna z wkładem wymiennym

EAN 5010121002390
Ilość sztuk w kartonie 4 

MOP SUPER PUCER CLASSIC

Doskonały do  czyszczenia podłóg na mokro i sucho.

•	trapezoidalny kształt mopa ułatwia dotarcie 
    do narożników i kątów  
•	profilowana struktura plastikowej nakładki 
    zapewnia równomierny docisk na całej 
    powierzchni, zwiększając efektywność czyszczenia
•	wielowłóknowa konstrukcja nakładki czyszczącej 
    z pętelkami poprawia właściwości czyszczące 
    mopa
•	teleskopowy drążek umożliwia dopasowanie 
    długości do preferencji użytkownika

EAN 4003790014758
lość sztuk w kartonie 8   

WKŁAD SUPER PUCER CLASSIC

EAN 4003790014772
Ilość sztuk w kartonie 8 
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MOP OBROTOWY EASY WRING ULTRAMAT

Koniec z uciążliwym wyciskaniem, dzięki obrotowemu systemowi 
odsączania mopa.
System składa się z mopa płaskiego UMX i wiaderka z obrotowym sitem. 

•	wytrzymały przycisk-pedał i jego mechanizm wprawiający sito 
    w ruch obrotowy 
•	obrotowe sito daje doskonałe wyżęcie mopa, bez żadnego wysiłku 
•	ruchomy przegub łączący główkę mopa pozwala dotrzeć drążkiem 
    pod meble i do trudno dostępnych miejsc
•	mikrowłókna, z których składa się nakładka czyszcząca, dają najlepszy 
    efekt czyszczenia, nawet bez potrzeby użycia detergentów
•	nadaje się do każdego rodzaju podłogi (w tym paneli i parkietów)
•	teleskopowy drążek umożliwia dopasowanie długości do 
    preferencji użytkownika, a po jego złożeniu ułatwia składowanie mopa 

EAN 4023103155534
Ilość sztuk w kartonie 1

MOP OBROTOWY EASY WRING & CLEAN

Koniec z uciążliwym wyciskaniem, dzięki obrotowemu systemowi odsączania 
mopa. System składa się z mopa sznurkowego z trójkątną główką i wiaderka 
z obrotowym sitem. 

•	specjalny, trójkątny kształt mopa ułatwia dotarcie do kątów i narożników
•	duża powierzchnia główki mopa pozwala na optymalne rozłożenie 
    włókien, tak aby maksymalnie zwiększyć powierzchnię czyszczenia
•	ruchomy przegub łączący główkę mopa pozwala dotrzeć drążkiem 
    pod meble i do trudno dostępnych miejsc
•	nakładka mopa wykonana jest z chłonnych, ultracienkich włókien, 
    minimalizujących ryzyko zarysowania nawet najbardziej delikatnych 
    powierzchni
•	nadaje się do każdego rodzaju podłogi (w tym paneli i parkietów)
•	mikrowłókna, z których składa się nakładka czyszcząca, dają najlepszy efekt 
    czyszczenia nawet bez potrzeby użycia detergentów
•	nakładka mopa może być zdejmowana i zakładana bez konieczności 
    kontaktu z dłonią 
•	nakładka może być wielokrotnie prana mechanicznie w temperaturze 
    max 60°C

EAN 4023103147737
Ilość sztuk w kartonie 1

mopy obrotowe

WKŁAD ULTRAMAX

EAN 4023103086609
Ilość sztuk w kartonie 8

WKŁAD ULTRAMAX                                    
MICRO & COTTON

EAN 4023103139022
Ilość sztuk w kartonie 8

WKŁAD EASY WRING & CLEAN

EAN 4023103156487
Ilość sztuk w kartonie 6
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mopy paskowe

12

SUPER WIADRO

Bardzo trwałe wiaderko z efektywnym 
wyciskaczem.

•	specjalnie zaprojektowane sito wyżyma mopa 
    od samej jego nasady, co umożliwia dobór 
    optymalnej wilgotności mopa
•	wyciskacz pozwala na efektywne odsączanie mopa 
    przy minimalnym wysiłku 
•	specjalny uchwyt na drążek ułatwiający 
    przechowywanie mopa 
•	trwałe, wysokiej jakości tworzywo zwiększa 
    odporność wiaderka na uszkodzenia mechaniczne
•	ergonomiczny kształt i uchwyt na spodzie wiaderka 
    ułatwiają jego opróżnianie bez ryzyka 
    rozlania cieczy

EAN 4003790105111
Ilość sztuk w kartonie 5

SUPER MOCIO                                                          
3 ACTION VELOUR

Najbardziej zaawansowany technologicznie 
mop paskowy Vileda. poprzez zastosowanie 
trzech rodzajów włókien czyszczących
poradzi sobie nawet z najtrudniejszymi 
zabrudzeniami.

•	unikalna warstwa ścierna (w kolorze 
    czerwonym) usuwa trudne, a nawet 
    zaschnięte plamy bez ryzyka zarysowania 
    czyszczonych powierzchni
•	materiał  Velour umieszczony 
    na zewnętrznych paskach mopa zbiera 
    i zatrzymuje włosy oraz trwały brud, 
    nie rozmazując go po podłodze
•	włókna mikroaktywne czyszczą bez potrzeby 
    używania detergentów
•	nasada mopa w kształcie cytryny daje optymalną 
    powierzchnię czyszczącą
•	ekstra chłonność mopa dzięki włóknom wiskozy 

EAN 4023103072206
Ilość sztuk w kartonie 10

SUPER MOCIO SOFT

Najpopularniejszy mop Vileda 
na polskim rynku. 

•	ponadprzeciętne właściwości 
    czyszczące dzięki dodatkowi włókien
    mikroaktywnych - 30%
•	nasada mopa w kształcie cytryny, 
    co zwiększa powierzchnię czyszczącą
    mopa i ułatwia czyszczenie kątów 
    i narożników
•	ekstra chłonność mopa dzięki 
    włóknom wiskozy 

EAN 4023103094192
Ilość szt w kartonie 10 

WKŁAD SUPER MOCIO SOFT

EAN 8001940005720
Ilość sztuk w kartonie 12 

SUPER MOCIO 3 ACTION VELOUR SET

Mop 3 Action Velour wraz z super-wiaderkiem 
w jednym opakowaniu. Wygoda zakupu i transportu. 
Zestaw zawiera: mop paskowy 3 Action Velour 
z trzyczęściowym drążkiem oraz wiaderko 
wraz z wyciskaczem.

EAN 4023103158344
Ilość sztuk w kartonie 1   

SUPER MOCIO MIKROFIBRA 100%

Mop sznurkowy w 100% wykonany z włókien mikroaktywnych 
to super skuteczność w usuwaniu zabrudzeń – nawet 
bez detergentów. Super chłonny.

•	ponadprzeciętne  właściwości czyszczące dzięki włóknom 
    mikroaktywnym 100%
•	bardzo duża powierzchnia czyszcząca dzięki niezliczonej
    ilości włókien
•	ekstratrwały – odporny na działanie detergentów, w tym 
    tych opartych o chlor
•	nasada mopa w kształcie cytrynki zwiększa 
    powierzchnię czyszczącą mopa i ułatwia czyszczenie 
    kątów i narożników

EAN 5907732391657   |   Ilość sztuk w kartonie 10  

WKŁAD SUPER MOCIO MIKROFIBRA 100%

EAN 4023103165861   |   Ilość sztuk w kartonie 12 
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SZCZOTKA 3 ACTION

Szczotka wykonana w technologii AFT – niezwykle 
lekka, z układem 3 rodzajów włókien. 

•	zbiera nawet najdrobniejszy kurz
•	z łatwością zbiera włosy i drobiny 
•	gumowe zakończenia szczotki zabezpieczają ściany 
    i listwy przed uszkodzeniem podczas sprzątania
•	kształt główki i ułożenie włókien zapewniają 
    bezproblemowe dotarcie do rogów 
    i narożników
•	drążek szczotki ma długość 130 cm

EAN 4023103173286
Ilość sztuk w kartonie 5

13

SZCZOTKA 2 W 1 PROFILOWANA

Szczotka uniwersalna o ponadprzeciętnej 
powierzchni główki i  profilowanym ułożeniu 
włosia. 

•	połączenie dwóch rodzajów włókien 
    przystosowanych do zbierania większego brudu, 
    jak i drobin i kurzu
•	rozwarstwione na końcach włókna nie 
    ominą nawet najdrobniejszego kurzu
•	kształt główki i ułożenie włókien 
    zapewniają bezproblemowe 
    wymiatanie zabrudzeń z rogów
    i narożników  

EAN 4023103105126
Ilość sztuk w kartonie 5

sZcZotki

SZCZOTKA 2 W 1                                                 
DUACTIVA CLASSIC

Szczotka, która łączy w sobie skuteczność cienkich 
włókien oraz elektrostatyczne działanie gąbki. 
Bez trudu zbiera sierść, włosy i brud, a jednocześnie 
zapobiega unoszeniu się kurzu podczas zamiatania.

•	połączenie dwóch rodzajów materiału – skuteczne  
    włókna i elektrostatyczna gąbka 
•	rozwarstwione na końcach włókna 
    nie ominą nawet najdrobniejszego kurzu
•	gumowe zakończenia szczotki 
    zabezpieczają ściany i listwy przed 
    uszkodzeniem podczas sprzątania

EAN 4023103095755
Ilość sztuk w kartonie 5

SZCZOTKA 2 W 1 UNIWERSALNA

podwójna siła optymalnie dobranej struktury
włókien szczotki.

•	włókna bardziej sztywne (czarne) zbierają 
    włosy i drobiny 
•	włókna delikatne i cienkie (szare) zbierają 
    nawet najdrobniejszy kurz i pył
•	kształt główki i ułożenie włókien zapewniają 
    bezproblemowe dotarcie do rogów i narożników  
•	gumowe zakończenia szczotki 
    zabezpieczają ściany i listwy przed 
    uszkodzeniem podczas sprzątania

EAN 8001940012131
Ilość sztuk w kartonie 5

SZCZOTKA ZEWNĘTRZNA

Wytrzymała szczotka zewnętrzna doskonała 
do zamiatania tarasów, piwnic, schodów, 
chodników – odporna na działanie warunków 
atmosferycznych. 

•	połączenie dwóch rodzajów włókien 
    przystosowanych do zbierania większego brudu 
    (śmieci, liście) oraz drobin, takich jak piasek
•	długość i układ włókien umożliwia 
    wymiatanie zabrudzeń z narożników, 
    szczelin i fug
•	włókna o zwiększonej odporności 
    na ścieranie

EAN 4023103105140
Ilość sztuk w kartonie 5

SZUFELKA ZE ZMIOTKĄ 2 W 1

Szufelka ze zmiotką Vileda to gwarancja, że 100% zanieczyszczeń 
znajdzie się na szufelce, a nie pod nią.

•	konstrukcja szufelki sprawia, że idealnie dolega do podłogi, 
    co ułatwia zmiatanie zanieczyszczeń na szufelkę
•	zmiotka ze specjalną końcówką ułatwia 
    wymiatanie zanieczyszczeń z  narożników i rogów

EAN 4023103172326
Ilość sztuk w kartonie 5

SZCZOTKA 2 W 1 DO PARKIETU

połączenie skuteczności i delikatności – 
perfekcyjna szczotka do najbardziej wrażliwych 
na zadrapania podłóg drewnianych, bez ryzyka 
powstania zarysowań.

•	włókna o grubości 0,3 mm zbierają włosy 
    i większe drobiny 
•	ultracienkie włókna 0,15 mm zamiatają 
    najdrobniejszy kurz
•	kształt główki i ułożenie włókien 
    zapewniają bezproblemowe dotarcie 
    do rogów i narożników  
•	gumowe zakończenia szczotki 
    zabezpieczają ściany i listwy przed uszkodzeniem 
    podczas sprzątania

EAN 4023103147843
Ilość sztuk w kartonie 5
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susZarki

SUSZARKA BALANCE COLOR EDITION 

Dostępna w kilku wariantach kolorystycznych.

EAN 4023103178151
Ilość sztuk w kartonie 15   

SUSZARKA BALANCE

Wygodna, lekka, stabilna i odporna na rdzę, co 
sprawia, że można ją używać zarówno wewnątrz 
pomieszczeń, jak i na zewnątrz (balkon, ogród)  

•	rozkładane skrzydła z blokadą 
•	długość linek: 16 m
•	maksymalne obciążenie środka suszarki: 7,8 kg; 
    skrzydeł: 4,1 kg
•	wygodna w przechowywaniu - wymiary suszarki 
    po złożeniu: 102 x 53 x 11 cm

EAN 4023103173699
Ilość sztuk w kartonie 1   

SUSZARKA MAX ++

Duża, stabilna i wytrzymała suszarka, odporna na działanie 
warunków atmosferycznych, wyposażona w dodatkowe 
akcesoria. 

•	rozkładane skrzydła z blokadą 
•	długość linek: 20 m
•	specjalne 3 uchwyty na drobną bieliznę i skarpetki
•	torebka na klamerki
•	maksymalne obciążenie środka suszarki: 9,8 kg; skrzydeł: 5,1 kg
•	wygodna w przechowywaniu - wymiary suszarki po złożeniu: 
    101 x 66,5 x 12 cm

EAN 4023103110540
Ilość sztuk w kartonie 1

51 m

51 m

SUSZARKA ZEWNĘTRZNA                              
ULTRA LIGHT

•	4 ramiona
•	długość linek: 50 m
•	ultralekka: 4,1 kg

EAN 4023103129801
Ilość sztuk w kartonie 2

SUSZARKA ZEWNĘTRZNA PROTECT

•	długość linek: 50 m
•	w suszarce pokrowiec na złożoną suszarkę
•	automat wciągający linki 

EAN 4023103170179
Ilość sztuk w kartonie 1

SUSZARKA MULTIFLEX

Suszarka typu wieża o solidnej i trwałej konstrukcji. 
Idealna do małych mieszkań (balkony, łazienki, 
pokoje, kabiny prysznicowe) - zarówno rozłożona,
jak i złożona zajmuje mało miejsca.

•	wysokość półki można regulować, 
    w zależności od potrzeb
•	górna półka z wyprofilowanymi miejscami 
    do powieszenia wieszaków
•	odporna na działanie warunków atmosferycznych - 
    umożliwia wykorzystanie na zewnątrz
•	długość linek: 20 m
•	maksymalne obciążenie suszarki: 20 kg
•	wygodna w przechowywaniu - wymiary suszarki 
    po złożeniu: 165 x 66 x 9 cm 

EAN 4023103143104
Ilość sztuk w kartonie 1  

SUSZARKA X-LEG STYLE

Stabilna, lekka, pojemna i łatwa w obsłudze. 
Wysoka jakość materiału zapewnia długi czas 
użytkowania.

•	rozkładane, profilowane skrzydła
•	plastikowe nakładki sprawiają, że jest łatwa 
    do przestawienia, nawet gdy jest obciążona
•	długość linek: 16 m
•	maksymalne obciążenie środka suszarki: 8kg; 
    skrzydeł: 3kg
•	wygodna w przechowywaniu - wymiary suszarki 
    po złożeniu: 102 x 54,5 x 4 cm

EAN 4023103140592
Ilość sztuk w kartonie 6   
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DESKA SMART +

Idealna do małych mieszkań, stabilna, wyposażona 
w gniazdko elektryczne.

•	powierzchnia do prasowania: 114 cm x 34 cm
•	podstawka na żelazko
•	wyposażona w gniazdko elektryczne
•	wyposażona w metalową siatkę, która odporna jest 
    na korozję i rdzę oraz przepuszcza parę wodną
•	regulowana wysokość (max: 95 cm)
•	blokada nóżek podczas transportu i przechowywania

EAN 4023103114043
Ilość sztuk w kartonie 1 

DESKA SMART

Idealna do małych mieszkań, stabilna,
lekka i wygodna.

•	powierzchnia do prasowania: 114 cm x 34 cm
•	podstawka na żelazko
•	wyposażona w metalową siatkę, która odporna 
    jest na korozję i rdzę oraz przepuszcza parę wodną
•	regulowana wysokość (max: 95 cm)
•	blokada nóżek podczas transportu
    i przechowywania

EAN 4023103113862
Ilość sztuk w kartonie 1  

DESKA ECO

Wygodna i stabilna deska do prasowania z gniazdkiem 
elektrycznym.

•	powierzchnia do prasowania: 120 cm x 38 cm
•	wyposażona w gniazdko elektryczne i antenkę 
    podtrzymującą kabel żelazka
•	podstawka na żelazko
•	wyposażona w metalową siatkę, która odporna 
    jest na korozję i rdzę oraz przepuszcza parę wodną
•	regulowana wysokość (max: 97 cm)
•	blokada nóżek podczas transportu i przechowywania

EAN 4023103110328
Ilość sztuk w kartonie 1 

DESKA FAMILY DESIGN PREMIUM +

Największa deska Viledy. Bardzo stabilna, z dużą 
powierzchnią do prasowania, która gwarantuje 
komfortową i efektywną pracę.

•	powierzchnia do prasowania: 130 cm x 44 cm
•	duża podstawka na żelazko oraz generator pary 
    o wymiarach 40 x 27 cm
•	trójwarstwowy pokrowiec, dzięki któremu skraca się 
    czas prasowania (nie wymaga prasowania dwustronnego)
•	wyposażona w gniazdko elektryczne i antenkę 
    podtrzymującą kabel żelazka
•	wyposażona w metalową siatkę, która jest odporna 
    na korozję i rdzę oraz przepuszcza parę wodną
•	regulowana wysokość (max: 96 cm)
•	dodatkowe zabezpieczenie przed złożeniem / rozłożeniem 
    (KID SAFE with CLICK & STOp - SYSTEM) oraz blokada 
    nóżek podczas transportu i przechowywania

EAN 4023103118539
Ilość sztuk w kartonie 1  

DESKA FAMILY DESIGN COMFORT

Stabilna, lekka, komfortowa deska do prasowania. 

•	powierzchnia do prasowania: 120 cm x 38 cm
•	podstawka na żelazko i generator pary 
    o wymiarach: 34 x 22 cm
•	trójwarstwowy pokrowiec, dzięki któremu skraca 
    się czas prasowania (nie wymaga prasowania 
    dwustronnego)
•	wyposażona w metalową siatkę, która odporna jest 
    na korozję i rdzę oraz przepuszcza parę wodną
•	regulowana wysokość (max: 96 cm)
•	dodatkowe zabezpieczenie przed złożeniem / 
    rozłożeniem (KID SAFE with CLICK & STOp - 
    SYSTEM) oraz blokada nóżek podczas transportu 
    i przechowywania

EAN 4023103143418
Ilość sztuk w kartonie 1   

DESKA FAMILY DESIGN COMFORT +

Najbardziej popularna wielkość powierzchni 
do prasowania, połączona z ekstra stabilnością 
i wygodą prasowania. 

•	powierzchnia do prasowania: 120 cm x 38 cm
•	podstawka na żelazko i generator pary o wymiarach: 
    34 x 22 cm
•	trójwarstwowy pokrowiec, dzięki któremu skraca się 
    czas prasowania (nie wymaga prasowania 
    dwustronnego)
•	wyposażona w gniazdko elektryczne i antenkę 
    podtrzymującą kabel żelazka
•	wyposażona w metalową siatkę, która odporna jest 
    na korozję i rdzę oraz przepuszcza parę wodną
•	regulowana wysokość (max: 96 cm)
•	dodatkowe zabezpieczenie przed złożeniem / 
    rozłożeniem (KID SAFE with CLICK & STOp - SYSTEM) 
    oraz blokada nóżek podczas transportu 
    i przechowywania

EAN 4023103118461
Ilość sztuk w kartonie 1

Deski Do prasowania
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pokrowce na Deski Do prasowania

POKROWIEC COMFORT PLUS

Bawełniany (100 %), miękki i wygodny. 

•	 idealne dopasowanie do deski, zapewniające 
    wygodę prasowania 
•	rozmiar uniwersalny do max: 133 cm x 53 cm
•	3 warstwy pokrowca (bawełna, pianka, gąbka)
•	dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych

EAN 8001940006314
Ilość sztuk w kartonie 6   

POKROWIEC PREMIUM 2 W 1

połączenie miękkości ze zwiększoną skutecznością 
prasowania. 

•	metalizowana warstwa pozwala na maksymalne 
    wykorzystanie ciepła, dzięki czemu skraca się czas 
    prasowania (nie wymaga prasowania
    dwustronnego)
•	 idealne dopasowanie do deski, zapewniające 
    wygodę prasowania 
•	rozmiar uniwersalny do max: 133 cm x 53 cm
•	3 warstwy wysokogatunkowych materiałów
    (bawełna z warstwą metalizowaną, pianka, gąbka)

EAN 4023103169043
Ilość sztuk w kartonie 6   

POKROWIEC PARK & GO

pokrowiec posiada metalizowaną część, którą 
można wykorzystywać do tymczasowego, 
bezpiecznego odstawienia żelazka. 

•	 idealne dopasowanie do deski, zapewniające 
    wygodę prasowania 
•	rozmiar uniwersalny do max: 133 cm x 53 cm
•	dodatkowa warstwa pianki zwiększająca 
    komfort prasowania 

EAN 4023103093768
Ilość sztuk w kartonie 6   

POKROWIEC RAPID

pokrowiec pokryty metalizowaną warstwą dla 
bardziej efektywnego i szybszego prasowania.

•	metalizowana warstwa pozwala na maksymalne 
    wykorzystanie ciepła, dzięki czemu skraca się czas 
    prasowania (nie wymaga prasowania 
    dwustronnego)
•	 idealne dopasowanie do deski, zapewniające 
    wygodę prasowania 
•	rozmiar uniwersalny do max: 133 cm x 53 cm
•	dodatkowa warstwa pianki zwiększająca 
    komfort prasowania 

EAN 8001940001494
Ilość sztuk w kartonie 6   
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Trudne staje się proste 
Porządki bez w ysiłku z produktami 
elektro od Viledy  

Elektryczna ściągaczka
do czyszczenia szyb 
Windomatic
 

Szczotka elektryczna  
E-sweeper 
• idealny pomocnik w utrzymaniu
   czystości w całym mieszkaniu: dzięki
   obrotowej szczotce dokładnie zbiera
   drobiny, włosy i okruchy, a nakładka
   typu mop zbierze nawet
   najdrobniejszy kurz i pyłek 

Dane techniczne:
• bateria litowo-jonowa 
• długość pracy przy jednym 
   naładowaniu baterii: 45 min. 
• ergonomiczna, łatwo dociera 
   w każde miejsce – przegub 180°
• moc – 8 W
• waga – 8 kg

EAN 4023103175303
Ilosc sztuk w kartonie 4

• idealnie czyste szyby bez smug, bez  
   żadnego wysiłku
• czysta i sucha podłoga oraz inne 
   miejsca narażone na zabrudzenie 
   lub zawilgocenie podczas mycia 
   okien jedną z tradycyjnych metod

Dane techniczne:
• jedyna z ruchomą głowicą
• pracuje w każdym położeniu (pion,    
   poziom, pozycja odwrócona)
• bateria litowo-jonowa
• długość pracy przy jednym 
   naładowaniu baterii: 20 min., 
   pozwala na umycie około 40-60 m2 
   powierzchni
• łatwa w demontażu i utrzymaniu 
   w czystości
• moc - 12 W
• bardzo lekka: waga - 640 g

EAN 4023103182141
Ilosc sztuk w kartonie 3

Mop parowy 
Vileda Steam
 • czystość i bezpieczeństwo Twojej rodziny dzięki dezynfekującej  
   właściwości pary – usuwa 99,9% bakterii
• perfekcyjna czystość dzięki nakładce czyszczącej – 100% Microfibre 
• ergonomiczny, łatwo dociera w każde miejsce – przegub 180°
• możliwość stosowania na każdym rodzaju powierzchni 

Dane techniczne:
• cykl podgrzewania:15 s – gotowy do pracy 
• pojemność zbiornika na wodę: 400 ml
• wyposażony w regulator poziomu wydzielanej pary
• wyposażony w nakładkę do czyszczenia dywanów 
• długość przewodu zasilającego – 6 m
• moc – 1550 W
• waga – 2,3 kg

EAN 4023103181267
Ilosc sztuk w kartonie 1

Mop automatyczny 
Virobi RoboMOP

 

• idealne rozwiązanie w codziennych porządkach: bez Twojego zaangażowania 
   usuwa codzienne zabrudzenia takie jak kurz, drobiny, włosy i sierść

Dane techniczne:
• bateria litowo-jonowa 
• dwa programy czyszczące – 30 i 120 min.
• moc – 8 W
• waga – 1 kg

EAN 4023103156524
Ilosc sztuk w kartonie 4

Mop elektryczny
100°C Hot Spray

 
• niczym nieograniczona wygoda mycia podłogi –  
   bez „kabla”
• połączenie czyszczących właściwości mopa 
   z sanitarnym działaniem gorącej wody
• perfekcyjna czystość dzięki nakładce czyszczącej 
   – 100% Microfibre 
• łatwo dociera w każde miejsce – przegub 180°

Dane techniczne:
• cykl podgrzewania: 90 s – gotowy do pracy
• powierzchnia czyszczenia w 1 cyklu: 80-120 m2

• moc – 1200 W
• waga – 1,7 kg

EAN 4023103181243
Ilosc sztuk w kartonie 1

Virobi wkłady
EAN 4023103156531
Ilosc sztuk w kartonie 8
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