
Bezpieczny powrót do szkoły z Domtom

Domtom - dużo więcej niż profesjonalne środki czystości. www.domtom.com.pl

Płynny koncentrat o przyjemnym 
cytrusowym zapachu, przeznaczony 
do mycia i dezynfekcji w jednym 
cyklu roboczym, różnego rodzaju 
powierzchni w pomieszczeniach 
obiektów użyteczności publicznej. 
Posiada właściwości bakteriobójcze, 
grzybobójcze i wirusobójcze. Środek 
do użytku powszechnego.

Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk, oraz powierzchni 
mających i niemających kontaktu z żywnością.

Mydło do higienicznego mycia rąk i ciała, posiada właściowści 
antybakteryjne, inaktywuje koronawirusy. 

Elisept Clean Pro
CODZIENNE MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Elisept Steril SuperDomi 23

Skuteczne środki do walki z koronawirusem

Cena               1 l
netto:
brutto: 

MYDŁO ANTYBAKTERYJNE PŁYN DO HIGIENICZNEJ DEZYNFEKCJI
RĄK ORAZ POWIERZCHNI

Cena          5 l
netto:
brutto: 

Cena      750 ml
netto:
brutto: 

Cena         5 l
netto:
brutto: 

7,90 zł
9,72 zł

19,00 zł
23,37 zł

23,00 zł
24,84 zł

98,00 zł
105,84 zł

Cena              5 l
netto:
brutto: 

79,00 zł
85,32 zł

Gotowy do użycia płyn w postaci żelu do higienicznej 
dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobój-
czym, grzybobójczym.

Elisept Steril Gel

Cena               1 l
netto:
brutto: 

Cena          5 l
netto:
brutto: 

27,00 zł
29,16 zł

98,00 zł
105,84 zł

HIGIENICZNA DEZYNFEKCJA RĄK



Szybko rozpuszczający się ręcznik papierowy 411169

Każdego roku w ponad 50% firm pojawiają się problemy i konsekwencje związane z zapychaniem się rur 
kanalizacyjnych. Papernet rozwiązuje ten problem dzięki technologii DissolveTech, szerokiej gamie produk-
tów, które zapewniają doskonałe działanie papieru, który bardzo szybko się rozpuszcza w kontakcie z wodą.

Papier toaletowy mini jumbo 402297

Chusteczki kosmetyczne 411173

ul. Wańkowicza 133, 31-752 Kraków
tel. +48 12 642 95 95, e-mail: domtom@domtom.com.pl
www.domtom.com.pl, www.czystonamaxa.pl

W przeciwieństwie do innych produktów dostępnych na 
rynku, dzięki wyjątkowej formule, tj. chwilowej 
odporności na wilgoć, jeśli zostaną przypadkowo wrzu-
cone do toalety, nie zatykają rur, ograniczając liczbę 
wymaganych interwencji konserwacyjnych. Pozwala to 
również uniknąć stosowania dodatków chemicznych 
szkodliwych dla zdrowia i środowiska.

2,81 zł
3,46 zł

74,55 zł
91,70 zł

64,38 zł
79,19 zł

93,81 zł
115,39 zł

Dzięki ograniczonym wymiarom, papier toaletowy mini jumbo jest idealny do małych przestrzeni
o znacznym natężeniu ruchu. Ta cecha umożliwia optymalizację kosztów.

106,27 zł
130,72 zł

Cena
netto:
brutto: 

Cena
netto:
brutto: 

Cena
netto:
brutto: 

Cena
netto:
brutto: 

Cena
netto:
brutto: 

JEDNORAZOWE RĘCZNIKI PAPIEROWE WYKONANE Z CZYSTEJ CELULOZY
TO GWARANCJA UTRZYMANIA WYSOKIEGO POZIOMU HIGIENY OSOBISTEJ


