
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA  
 uzavretá v súlade s § 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  § 409 a následne  zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v za účelom dodávky tovaru  

„Čistiace potreby“ 

 
Čl. I 

Zmluvné strany 
 
1. Kupujúci     
 Obchodné meno:   Základná škola  
         Sídlo:   Biskupická 21, 821 06 Bratislava  

Štatutárny zástupca:  Mgr. Iveta Horváthová 
IČO:     31748201  
DIČ    2020918900 
Bankové spojenie:           Tatra banka  
Číslo účtu:    2624705171/1100 
(ďalej len „kupujúci“) 
 

2. Predávajúci    
        Obchodné meno:  Andrea Mrázová - OBCHOD 

Sídlo:    Dlhá 1373/20, 900 01 Stupava 
Štatutárny zástupca:    Andrea Mrázová  
IČO:     43767842   
DIČ:     1078185834 
IČ DPH:     SK1078185834 
Zápis v obch. registri:  č. živ. Registra 120-13683 
(ďalej len „predávajúci“) 

 
 
 

Čl. II 
Forma verejného obstarávania 

 
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú podmienky uvedené vo výzve na predloženie cenovej 
ponuky na poskytovanie služieb, na ktorú objednávateľ použil postup zadávania zákazky podľa 
§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a ponuka poskytovateľa. 
Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania predmetu rámcovej dohody počas jej platnosti, 
najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu rámcovej dohody.  
 

Čl. III 
Predmet zmluvy 

 
3.1 Predmetom tejto zmluvy je dodávka tovaru čistiacich potreby uvedeného v prílohe č.1. 

Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Súčasťou dodávky je aj doprava do 
miesta dodania, naloženie a vyloženie tovaru, ak je to v objednávke uvedené.  

3.2 Kupujúci nie je povinný zakúpiť  si predpokladané množstvo jednotlivých druhov tovarov 
tvoriacich predmet zmluvy, ani vyčerpať finančný objem uvedený v článku V. bod 5.13 
tejto kúpnej zmluvy. Predávajúci sa nemôže domáhať uskutočnenia dodávok tovaru 
v predpokladanom množstve uvedenom v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

3.3 Kupujúci sa pri uplatňovaní objednávok počas platnej kúpnej zmluvy s predávajúcim 
dohodne na modifikácií tovaru a obmene predmetu zmluvy zohľadňujúci výhodnosť pre 



prevádzku kupujúceho, premietnutý do nákupu tovarov iných ako uvedených v prílohe č. 
1 tejto zmluvy. 

 
Čl. IV 

Miesto, čas a spôsob plnenia 
 
4.1 Miestom dodania je Základná škola Biskupická 21, Bratislava.  
4.2 Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar priebežne, počas platnosti kúpnej zmluvy na miesto 

dodania na základe osobitných záväzných objednávok. Za záväznú objednávku sa považuje 
písomná alebo e-mailová objednávka. Objednávka kupujúceho musí obsahovať odvolanie 
sa na uzavretú kúpnu zmluvu, názov a množstvo požadovaného tovaru, požadovaný 
termín a miesto plnenia, dátum, meno a podpis zodpovedného zamestnanca, telefonický 
kontakt a e-mailovú adresu pre jej potvrdenie. 
Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar na miesto dodania najneskôr do 14 dní pre druh 
tovaru  čistiace potreby a to od potvrdenia objednávky predávajúcim. Objednávka 
kupujúceho bude predávajúcim potvrdená v písomnej forme prostredníctvom emailovej 
adresy uvedenej v objednávke, pri osobnej objednávke priamo v predajni. 

4.3 Predávajúci upozorní kupujúceho na dodávku tovaru. Upozornenie uskutoční telefonicky 
alebo  emailom na adrese kupujúceho, ktoré si určia v objednávke. 

 
Čl. V 

Cena, platobné podmienky 
 
5.1 Cena tovaru je stanovená  v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z o cenách v znení 

neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v eurách. Cena tovarov je uvedená vo 
vecnej a cenovej špecifikácii. Vecná a cenová špecifikácia tovarov tvorí prílohu č. 1 tejto 
kúpnej zmluvy. Do ceny tovaru uvedenej v Prílohe č. 1 v priebehu platnosti kúpnej zmluvy 
je prípustné premietnuť len zmenu sadzby DPH.  

5.2 V cene tovaru je zahrnutá doprava a vyloženie tovaru na adrese kupujúceho. 
5.3 Ceny sú uvedené v štruktúre jednotkovej ceny bez DPH a ceny upravenej o DPH podľa 

zákona NR SR č. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, t.j. 
vrátane DPH a výšky DPH. 

5.4 Kalkulácia jednotkovej ceny zahŕňa všetky náklady spojené s dodávkou predmetu dohody, 
t.j. vrátane balenia, naloženia tovaru, dopravy  na miesto dodania a vyloženia tovaru na 
miesto určenia kupujúceho. 

5.5 Zmena sadzby DPH a s tým súvisiaca zmena ceny vrátane DPH sa nebude považovať za 
zvýšenie resp. zníženie ceny tovaru. 

5.6 Zmena ceny smerom dole je prípustná kedykoľvek. 
5.7 Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok. 
5.8 Jednotlivé faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. 
5.9 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, kupujúci je 

oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. Splatnosť opravenej faktúry plynie 
podľa bodu 5.3 od jej doručenia kupujúcemu. 

5.10 Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od doručenia kupujúcemu, prípadne podľa 
individuálnej dohody zmluvných strán. 

5.11 Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo 
zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou. 
 
 
 
 
 
 



Čl. VI 
Záručná doba – zodpovednosť za vady 

 
6.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude dodaný v množstve, kvalite 

a vyhotovení, ktoré určuje táto zmluva a že počas záručnej doby bude mať také vlastnosti, 
aby bol spôsobilý na použitie na obvyklý účel, na ktorý sa takýto tovar spravidla používa. 

6.2 Vadou tovaru sa rozumie odchýlka v množstve, kvalite a vyhotovení stanovených touto 
zmluvou, technickými normami, predpismi, ako aj v zmluve stanovenými požiadavkami 
kupujúceho. 

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád tovaru, že počas záručnej doby má kupujúci právo  
požadovať a predávajúci povinnosť vady bezplatne odstrániť. 

6.4 Predávajúci je povinný reagovať na písomnú reklamáciu do 3 pracovných dní po jej doručení 
a dohodnúť s kupujúcim spôsob a primeranú lehotu na odstránenie reklamovaných vád. 
Predávajúci sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v čo najkratšom technicky možnom 
čase. 

6.5 V prípade porušenia podmienok dojednaných v tomto článku predávajúcim, bude kupujúci 
oprávnený bez zbytočného odkladu odstúpiť od zmluvy a predávajúci nebude mať nárok na 
náhradu škody. Písomné odstúpenie od zmluvy bude účinné dňom jeho doručenia 
predávajúcemu. 

 
Čl. VII 

Doručovanie 
 
7.1 Akékoľvek prejavy vôle zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou budú vyhotovené 

písomne a doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané poštou, ak v tejto 
zmluve nie je uvedené inak. 

7.2 Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky odoslanej 
poštou zmluvnou stranou na adresu sídla, resp. miesta podnikania druhej zmluvnej strany 
alebo na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, alebo na adresu, ktorú zmluvná strana 
oznámila  druhej zmluvnej strane. Za deň doručenia sa považuje 15-ty kalendárny deň po 
odoslaní písomnosti zmluvnou stranou. 

7.4 V prípade doručovania písomností elektronicky, druhá zmluvná strana bezodkladne 
potvrdí prijatie tejto písomnosti preukaznou formou. 

 
Čl. VIII 

Záverečné ustanovenie 
 

8.1 V prípade, že v tejto zmluve nie je dojednané inak, riadia sa zmluvné strany príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

8.2 Obsah zmluvy môže byť zmenený len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to písomne 
formou dodatku k nej. 

8.3 Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy, prechádzajú aj na 
právnych nástupcov. Nie je možné ich však prevádzať na iné subjekty bez súhlasu 
obidvoch zmluvných strán. 

8.4  Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu  obomi zmluvnými stranami 
a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
objednávateľa http://www.zsbiskupicka.stranka.info  v súlade s ustanovením §5a zákona                      
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 
v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

8.5  Táto kúpna zmluva sa uzatvára na dobu 48 mesiacov odo dňa jej účinnosti alebo do 
vyčerpania finančného limitu stanoveného pre zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona o VO  
(19.999 € bez DPH), podľa toho čo nastane skôr. Vyčerpaním finančného limitu pre účely 
tejto dohody sa rozumie vyčerpanie finančného limitu pre všetky dohody, zmluvy, 

http://www.zsbiskupicka.stranka.info/


objednávky uzavreté Objednávateľom na základe tejto zákazky na predmet zmluvy 
uvedený v čl. I. tejto dohody. 

8.6 Zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pre kupujúceho dva 
a pre predávajúceho jeden exemplár. 

8.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne v súlade s prejavmi ich 
vôle a po prečítaní na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

 
 
 

V Bratislave dňa     V Bratislave dňa   
za kupujúceho:     za  predávajúceho: 
 
 
 
________________________________________   ___________________________________________ 
Mgr. Iveta Horváthová            Andrea Mrázová  
riaditeľka školy                       
 
 
Príloha č. 1 
 
  Názov MJ Cena € 

Kód Prípravky, ktoré kúpite len u nás:    s DPH 

01414 Tekuté mydlo biele, krémové 5l ks 2,752 

00131 Lusk GRILEX 1l - odmasťovač za studena - grily, trúby, sporáky, podlahy ks 2,302 

00130 Lusk GRILEX 1l s rozprašovačom - odmasťovač za studena ks 2,502 

00132 Lusk GRILEX 5l - odmasťovač za studena - aj na strojové použitie  ks 6,893 

00223 Osviežovač vzduchu a neutralizér pachov 1000ml s rozprašovačom, oceanic ks 4,224 

00112 Osviežovač vzduchu a neutralizér pachov 5l, oceanic ks 19,764 

00222 Osviežovač vzduchu a neutralizér pachov 1000ml s rozprašovačom, flowers ks 4,224 

00111 Osviežovač vzduchu a neutralizér pachov 5l, flowers ks 19,764 

10007 Tekutý prací gel 1l - vhodný na biele, farebné aj tmavé prádlo ks 1,278 

10008 Tekutý prací gel 5l - vhodný na biele, farebné aj tmavé prádlo ks 5,879 

 
Toaletný papier 

  SL0256 Toaletný papier PALOMA biely, 3vr., 10roliek/bal. bal 2,502 

SL0257 Toaletný papier Katrin orange, 3vr., 8roliek/bal. bal 2,160 

S0117 Toaletný papier Katrin Economy 68m, 2vr. rol 0,497 

SL117 TP 19cm, 1vr., šedý rol 0,654 

SL0131 TP 19cm, 2vr., 65% belosť rol 0,918 

22013 TP 19cm, 2vr., 400g, celulóza - 12ks/bal. rol 1,244 

22003 TP 23cm, 1vr., 550g, cca 200m rol 0,823 

22014 TP, Jumbo 23cm, 2vr., biela celulóza rol 1,710 

SL0126 TP Jumbo 28cm, 2vr., celulóza rol 2,830 

 
Vreckovky, servítky a papierové utierky 

  S0118 Hygienické vreckovky 10x10 ks bal 0,870 

CL33210 Kozmetické vreckovky, 2vr., celulóza 20x20cm, 100ks - vyťahovacie bal 0,655 

SL0127 Servítky biele 33x33cm, biele, 100ks bal 0,482 

SL0124 Servítky gastro 500ks, biele, 33x33cm ks 2,703 

22022 Priemyselný kotúč, MINI celulóza rol 1,436 

SL0125 Pap. utierky MAXI celulóza, 2vr., rol 2,689 

SL0120 VIVA ZZ papierové utierky biele, 5000ks kart. 18,480 

22025 ZZ zelené 1vr., 250ks/bal. bal 0,854 



22023 ZZ utierky zelené 1vr. 5000ks kart. 14,413 

 
Tekuté mydlá 

  90001 Balneo liquid soap 500ml s pumpičkou - tekuté mydlo ks 0,909 

90008 Balneo liquid soap Antibakter. 500ml s pumpičkou - tekuté mydlo ks 1,038 

90005 Balneo liquid soap Cream 500ml s pumpičkou - tekuté mydlo ks 0,909 

90002 Balneo liquid soap 1l - tekuté mydlo ks 1,016 

90006 Balneo liquid soap cream 1l - tekuté mydlo ks 1,016 

90003 Balneo liquid soap 5l - tekuté mydlo ks 4,356 

90007 Balneo liquid saop cream 5l - tekuté mydlo ks 4,948 

90009 Balneo antibakteriálne 5l - tekuté mydlo ks 5,330 

CL0120 Tuhé mydlo "DIME" 100g mlieko a med, oliva, lime ks 0,268 

 
Prípravky na podlahy 

  CL1405 Floor na podlahy 1,5l - záhrada, spring, leto ks 1,536 

CL1400 Floor 1l - prípravok na drevené podlahy ks 1,131 

CL1401 Floor 1l - prípravok na laminátové podlahy ks 1,131 

CL0140 Floor mlieko - leštenie a ošetrenie podláh 1l ks 1,445 

CL1409 Floor na podlahy 5l - univerzálny prípravok na podlahy ks 3,839 

40004 Rajon 1l - univerzálny prípravok na podlahy, dvere, zárubne a pod. ks 0,807 

40008 Rajon 5l - univerzálny prípravok na podlahy, dvere, zárubne a pod. ks 2,689 

40003 Unilesk 1l - vysokoúčinný prípravok na všetky druhy podláh ks 1,118 

40004 Unilesk 5l - vysokoúčinný prípravok na všetky druhy podláh ks 4,973 

40005 
Unilesk intensive 1l - univerzálny prípravok na všetky druhy podláh s 
intenzívnou vôňou 

ks 1,377 

40006 
Unilesk intensive 5l - univerzálny prípravok na všetky druhy podláh s 
intenzívnou vôňou 

ks 6,265 

B0102 Tep na koberce 1l, Cleamen - na ručné aj strojové čistenie ks 4,698 

B0101 Tep na koberce 5l, Cleamen - na ručné aj strojové čistenie ks 19,140 

B0228 Cleamen 141, 5l - na silne znečistené podlahy, strojové čistenie ks 18,369 

B0227 Cleamen 145, 5l - na strojové čistenie podláh  ks 13,464 

SL135 Mazľavé mydlo 9kg ks 13,284 

 
Prípravky na okná 

  CL135 Window plus 750ml s rozprašovačom - prípravok na okná ks 1,183 

CL136 Window plus náhrada do rozprašovača 750ml - prípravok na okná ks 0,835 

30002 Lusk na okná 5l ks 3,318 

 
Prípravky na riad 

  50002 Mirror de lux citrón 1l - prípravok na riad, vysokoúčinný ks 1,312 

50001 Mirror de lux citrón 500ml - prípravok na riad, vysokoúčinný ks 0,864 

50003 Mirror de lux citrón 5l - prípravok na riad, vysokoúčinný ks 5,996 

50005 Mirror ekonomik 1l - prípravok na riad ks 1,076 

50006 Mirror ekonomik 5l - prípravok na riad ks 4,034 

SL127 Jar na riad 1l citrón ks 1,845 

 

Prípravky do umývačky riadu 

  B0121 Tekutý oplachovací prípravok do umývačky riadu 5l ks 12,636 

B0120 Tekutý umývací prípravok do umývačky riadu 5l ks 12,636 

 

Prípravky na sanitu a dezinfekciu 

  CL0022 Dix profesionál - vodný kameň, hrdza a nerez, 500ml s rozprašovačom ks 1,660 

70009 Senzi 450g - vysokoúčinný prípravok na hrdzu a vodný kameň ks 0,779 

70010 Senzi 5l - vysokoúčinný prípravok na hrdzu a vodný kameň ks 5,425 

70011 Dezi prim 1l - dezinfekcia na báze chlóru, aj na pliesne ks 0,802 

70012 Dezi prim 5l - dezinfekcia na báze chlóru ks 3,269 

80001 WC gél 750ml - kačica na toaletu, more, citrus ks 1,171 

80002 Cipro WC gél 5l ks 5,620 

20001 Cipro 400g - práškový čistiaci prostriedok ks 0,541 



70001 Cipro cream 600g - tekutý piesok ks 0,753 

70003 Cipro cream flowers 600g - tekutý piesok ks 0,753 

70004 Cipro cream flowers 5l - tekutý piesok ks 5,732 

SL119 Fixinela 500ml ks 1,426 

SL0136 Pulirapid 500ml ks 2,673 

00100 Škrob tekutý de lux 1kg ks 1,317 

 
Šampóny 

  12003 Šampón žihľavový 500ml ks 0,779 

12004 Šmapón žihľavový 1000ml ks 1,102 

 
Osviežovače vzduchu 

  CL2000 Attis osviežovač vzduchu- antismoke 300ml ks 1,368 

CL0118 Attis osviežovač vzduchu 300ml, mix vôní ks 1,368 

B0119 SIT-sitko do pisoára parfemované, gelové, mix vône ks 3,503 

B0118 SIT-voňavý gélový clip na WC, mix vône ks 4,904 

 
Vlhčené utierky 

  00032 CASA Clean vlhčené utierky na kožu ks 1,239 

00025 PRONTO utierky multifunkčné 25ks ks 4,714 

D0120 Pronto utierky na nábytok ks 4,841 

 

Krémy a pasty na ruky 

  11003 Efekt extra 500g - pasta na ruky ks 0,484 

11007 Efekt liquid 300ml - tekutá pasta na ruky ks 0,864 

11010 Efekt liquid 5l - tekutá pasta na ruky ks 8,524 

11013 Efekt liquid 5l s pumpičkou - tekutá pasta na ruky ks 10,454 

C0114 Phytanola 100g dezinfekčná - krém na ruky ks 0,810 

C0108 Phytanola 100g mandľová - krém na ruky a pleť ks 0,810 

C0109 Phytanola 100g nechtíková - hydratačný krém ks 0,810 

C0115 Phytanola 100g ochranný modrý - krém na ruky a pleť mastný ks 0,810 

 

Rukavice 

  00029 Rukavice jednorázové latex "M" 100ks bal 5,888 

00028 Rukavice jednorázové latex "L" 100ks bal 6,124 

C0087 Rukavice upratovacie "M" pár 0,648 

C0043 Rukavice upratovacie "L" pár 0,646 

C0110 Rukavice jednorázové nitril. "M" bal 8,824 

C0111 Rukavice jednorázové nitril. "L" ks 8,824 

 

Čistič odpadov 

  B0110 Cleamen 420 - tekutý čisitč odpadov ks 4,126 

 
Zásobníky a dávkovače 

  32001 Dávkovač na tekuté mydlo 1l, plast, biely ks 13,200 

32003 Zásobník na ZZ utierky, plast, biely ks 15,960 

32002 Zásobník na TP 19cm, plast, biely ks 14,952 

 
Mopy, zmetáky a stierky 

  D0088 Zmeták TIPI TOP s rúčkou  ks 1,741 

CL094 Držiak mopu 40cm, magnetický ks 
AKCIA  
13,945 

CL048 Návlek na mop magnetický, kapsový 40cm ks AKCIA    4,613 

B0095 Násada eloxovaná 140cm ks 
   AKCIA      

4,86 

CL0823 Metla priemyselná s kovaním 50cm ks 3,158 

CL0825 Metla priemyselná s kovaním 80cm ks 4,502 

CL0891 Násada drevená 130cm ks 1,176 

CL0125 Mop plochý SUPER komplet ks 7,380 

CL0641 Náhrada na mop SUPER - dry (suché umývanie) ks 2,358 

CL0640 Náhrada na mop SUPER - wet (mokré umývanie) ks 2,484 



CL0652 Náhrada na strapcový mop bavlna, 250g ks 0,882 

B0135 Násada univerzálna 120cm, plastová ks 0,864 

CL0126 Zmeták drevený 35cm ks 2,772 

B0112 Násada buková 120cm so závitom ks 1,366 

SL0132 Metla ciroková, 5x prešívaná ks 4,264 

CL0196 Metla záhradná s rúčkou ks 1,810 

SL0145 Podlahová stierka 55cm, profi ks 11,259 

B0124 Stierka na okná, 30cm - plastová ks 1,008 

CL0601 Lopatka s gumeným okrajom + metlička ks 1,131 

CL0561 Vedro 12l, červené plastové s výlevkou ks 1,478 

00099 Smetný kôš 50l, plast, krémový ks 14,186 

 

Mikrovláknové utierky, handry, handričky 

  CL052 Handra Peter malá 38x34cm - univerzálna utierka ks 0,146 

CL0348 Utierka z mikrovlákna GLASS 35x35cm, modrá na sklo ks 0,823 

CL0920 Utierka mikrovláknová STRETCH - švédska utierka hrubšia ks 1,210 

CL0922 Utierka mikrovláknová VELOUR - hladká utierka z mikrovlákna  ks 1,428 

CL0131 Utierka z mikrovlákna ULTRA 30x35cm ks 0,748 

CL0116 Utierka švédska (205g) - tenšia, modrá ks 0,437 

CL049 Handra Peter veľká 60x70cm - univerzálna utierka ks 0,891 

CL0133 Handra na podlahu z mikrovlákna FLOOR 50x60cm ks 1,166 

SL0134 Handra bavlnená tkaná Vaflo 60x80, šedo-biela ks 1,596 

 
Kocky do pisoárov a drobnosti do záchodov 

  B0103 Kocky do pisoára 1kg Cleamen ks 8,716 

B0111 Kocky do pisoára kvetinky 1kg Cleamen ks 10,171 

CL2402 WC Fresh náhrada - LEMON (do košíčkov na WC) ks 0,168 

CL2404 WC Fresh náhrada - SEA (do košíčkov na WC) ks 0,180 

CL2201 WC Fresh závesný košíček na WC apple, flowers, lemon, sea  ks 0,360 

CL0502 WC set Eco, kefa na WC + nádobka, mix farieb ks 1,262 

CL0134 Zvon, s drevenou rúčkou ks 1,670 

 
Hubky, špongie, drôtenky 

  B0223 Drátenka kovová malá, balená po 3ks bal 0,645 

B0226 Drátenka veľká kovová 50gr, JUMBO ks 0,484 

CL0046 Hubka malá bal/10ks bal 0,480 

CL0124 Hubka na riad MAXI 10ks/bal. bal 0,595 

CL0105 Špongia tvarovaná 5ks bal 0,605 

B0125 Špongia na riad tvarovaná 10ks bal 1,194 

CL0135 Špongia tvarovaná MAXI TEFLON, 7x4,5x15cm, nebal. ks 0,306 

CL0130 Utierka classic špongiová 5ks - hubková utierka bal 0,900 

 

Prípravky na nábytok 

  CL0190 Gold wax na ošetrenie a voskovanie nábytku 250ml ks 0,816 

CL1902 Gold wax - classic sprej na čistenie nábytku 300ml ks 1,862 

CL1901 Gold wax - antistatický sprej na čistenie nábytku, kovu, plastov 300ml ks 1,862 

CL0136 Gold wax 400ml, rozprašovač na nábytok ks 1,427 

 

Vrecia 

  R0110 HDPE Vrece 50x60cm, 0,008mik., rolka/50ks rol 1,089 

R0091 LDPE vr. 50x60, 30mikr., 25ks/rol. rol 0,922 

R0040 LDPE vrece do koša 60x70, 30mikr. 25ks/rol. rol 1,159 

R0109 LDPE Vrece 60x80cm, 30mik., rolka/25ks rol 1,413 

R0108 LDPE vrece 70x110cm, 40mik., rolka/25ks rol 3,523 

R0107 LDPE 70x110cm, 60mik., 1rol/25ks modré rol 4,800 

R0092 LDPE vr. 70x110, 80mikr. 15ks/rol. rol 3,989 

R0135 LDPE vrece 240l ks 0,422 



 

Sáčky  

  S0125 Mikroténové sáčky 20x30cm, 50ks ks 0,389 

S0126 Mikroténové sáčky 30x40cm, 12mikr., 45ks bal 0,638 

B0221 Taška mikroténová, 200ks/rol. rol. 1,507 

  Aviváže      

CL0141 Aviváž Booster levanduľa 1l - koncentrát ks 1,378 

CL0142 Aviváž Booster orchidea 1l - koncentrát ks 1,378 

 


