
1. DETERGENT PARDOSELI - .. bidon de 10 Litri. Detergent professional 
concentrat pentru pardoseli-murdărie dificilă, lichid culoare albastru- Amestec de surfactanţi şi 
solvenţi, detergent lichid, culoare verde specific/parfumat PH 6,5-9,2 - se foloseşte pentru curăţarea 
tuturor pardoselilor si a suprafetelor lavabile. 

2. DETERGENT MANUAL pungă 900 grame-pudră, miros fresh, special pentru spăIări manuale, 

3. DETERGENT CONCENTRAT PARDOSELI -PARFUMAT bidon de 5 litri. - compozţie 
agenţi tensioactivi neionici <5%, parfumuri,benzisothiazolinone, PH neutru, specială pentru 
pardoseli, puternic concentrată de culoare alb-laptoasă - mir()s puternic portocaloljloral pentru 
curăţarea tuturor tipurilor de pardoseli: linoleum, gresie, mozaic, marmura, etc. miros plăcut 
persistent peste 48H, cu acţiune dezinfectantă, 

4. DETERGENT VASE LICHID - lichid şi este ideal pentru spălarea manuală a vaselor, putere 
mare de degresare, super-performantă si o varietate de parfumuri. Este ambalat intr-un 
recipientlflacon plastic de 400 mI. 

5. GEL· -DEZINFECTANT SUPRAFEŢE 24 H PLUS - BIDON 5L - PRODUS 
BIOCID- înălbitor cu molecule care adera la pereţii vasului de toaleta chiar si sub apa, dezinfectant 
tip gel, Vâscozitate ridicată, să adere la suprafaţa din toaleta si să distrugă microbii. Concentrat 
(pentru protecţie îndelungata împotriva microbilor din vasul de toaleta) sau diluat (pentru gresie, 
mozaic, faianţa, obiecte sanitare si alte suprafeţe lavabile), dezinfectant înălbitor cu vâscozitate 
ridicată, omoară toţi microbii cunoscuţi, împrospătează, îndepărtează petele. 

6. SOLUTIE DESFUNDAT INSTALAŢII SANITARE - Desfundă cu eficienţă maximă ţevile, 
instalaţiile şi canalele de scurgere, degresează şi împiedică fonnarea mirosurilor neplacute. - Drain 
Liquid 1 Litru 

7. SOLUŢIE SPECIALĂ PENTRU SUPRAFEŢE CERAMlCE, GRANIT, PORŢELAN ORI 
MARMURĂ cu polimeri speciali care împiedică alunecarea şi dau strălucire pardoselei. Ambalaj 
de 2 litri, Tip Poliwix- .. 

8. SOLUŢIE SPECIALA PENTRU CURĂŢAT SCAUNE DIN MATERIAL TEXTlL, mochete 
şi covoare - curăţare în profunzime, împrospătarea culorilor, să cureţe eficient praful şi murdăria în 
profunzime, înviorând culorile şi protejând ţesătura. 

9. SOLUŢIE CURĂŢAT-' - -: PIATRĂ ŞI RUGINĂ- pentru îndepărtarea depunerilor de 
calcar, rugină, grasimea si petele ae pe toate instalaţiile sanitare, faianţă, gresie, să poată fi folosit 
fără a fi diluat, contine :Sodium Laureth Sulfate 5-15% , Acid Citric<5% , Alkyl 
Polyglycoside<5%, Benzisothiazolinone<0,05 %, parfum. Detergent pentru îndepărtarea calcarului 
şi ruginii, ideal pentru robinete, instalatii sanitare, faianţă, ceramică, plastic, sticla. Îndepruteaza 
rapid şi fără efort piatră, petele de apă şi rugina.recipient cu pulverizator 750 mI. 

10. SĂPUN LICIDD-dezinfectant pentru mâini, special pentru dozatoare, incolor, inodor, ph in 
concentrat 6, densitate 1,035 g/cm bidon de 5 litri- este un săpun lichid antibacterian cu acţiuni 
bactericidă delicat cu pielea. Condiţii de depozitare la temp de max.3 O grade. 



Produsul să fie avizat de Ministerul Sănătăţii. Previne iritarea pieiiLFără parfumauţi şi colorauţi 
proprietăţi antibacteriene. Testat dermatologie. bidon: 5 Litri. 

11. CREMĂ CURĂŢAT (NON ABRAZIV Ă)- flacon de 750 ml.- Crema abraziva I cu 
. microparticule curata si ceea ce pare imposibil de curăţat, îndepartează murdăria dificilă precum 
grasime intărita, pete de cafea, urme de sapuo si pasta de dinti intarite, vopsea de par, macbiaj, pete 
de rugina, calcar, plastilina, carioca lavabila,etc. contine 5%: tensioactivi auionici, înălbitori pe bază 
de clor, tensioactivi neionici, săpun, parfum. Iritant pentru ochi şi piele. 

12. MĂTURĂ PVC CU FIR LUNG- montura de plastic, prevăzută cu filet, potrivită pentru orice tip 
de coadă cu filet, dimensiuni 34x3x22 cm, lungime fire 11 cm, diverse culori. 

13.0DORIZANT WC CU SUPORT- 40GR. 1+1 - solid ambalate 2 / folie, parfum ocean, 
anticalcar, curata, împrospătează şi colorează apa in culoarea albastru. să prevină depunerile de 
piatră, să dezinfecteze şi împrospăteze toaleta 24/24 h, să aibă în compoziţie: alcool polietoxilati >30% , 
Polietilene glicol 5-15%, Parfum. Coloreaza apa- in albastru. Tine vasul toaletei curat si parfumat mai 
multe săptămâni. 

14. REZERVĂ MOP BBC.300 gr.- Rezervă mop din bumbac cu o putere mare de absorbţie şi foarte 
rezistentă, pentru curăţarea tuturor tipurilor de suprafete. Greutate: 300 grame Luogime: 25 cm Tip 
filet: conic (se potriveşte la toate tipurile de cozi de lemn sau metalice). Ambalat individual. 

15. SPRAY multisuprafeţe 5 in 1, 300 mi - special pentru praf, curăţarea suprafeţelor, reda 
frumuseţea naturală, cu fiecare ocazie de curăţenie, produs pentru curăţarea suprafeţelor, propulsat 
cu aer si impact redus asupra mediului, se poate utiliza pe granit, metal, aparate electronice si 
electrocasnice, sticla si lemn, curăţă, îndepărtează praful, elimină până la 90%din alergenii aflaţi în 
praf, oferă strălucire, înlătură amprentele şi urmele. cu miros plăcut, pentru toate tipurile de mobilă, 
să aibă în compoziţie sub 5% tensioactivi neionici, între 5%-15% hidrocarburi, să fie antistatic. 

16. SACI MENAJERI PLASTIC 120 L .. 1 70"110 em) -negri miD 45 microni - super rezistenţi -
rolă de 10 buc. Inscriptionaţi.Confecţionaţi din polietilenă, din folie rezistentă, prezentaţi în role 
cu uo conţinut de 10 saci/roIă; 

17. SACI MENAJERI NON TOXICI PLASTIC 35 L- Saci menajeri cu 50 de bucati pe rolă, 
produşi din folie HDPE, cu grosimea de 6.3 microni. Dimensiune este de 47 cm x 57 cm. Folosit în 
spaţiile de birouri si pentru deşeuri foarte usoare si neperforante. Confecţionaţi din polietilenă, 
prezentaţi în suluri de minim 50 buc., dimensiuoea cea. 50/70 em., din folie rezistentă. 

18. SACI MENAJERI PLASTIC negri 60 L - 50 buc. /roIă- polietilenă, fără parfum, lăţime 60 cm, 
înălţime 80 

19. LAVETE UMEDE- set 3 buc.- 18x20 cm.,mod de ambalare: 3 bucati/set, 40 setlbax 
- fibre de celuloza 

20. LA VETE MICROFIBRĂ - absorbantă-40x40 cm.80%poliester , 20%poliamidă 

21. PERIE WC CU SUPORT- perie semirotunda cu suport plastic culoare albă, pentru curăţarea 
vaselor de wc. 

22. COADĂ ALUMINIU, CU FILET PT MOP -1400 rom, 22 rom diametru - cu filet special pentru 
matura si mop. 

23. DEZINFECTANT IIGIENIZANT FARA CLOR - flacon 1 litru.IGIENIZANT culoare Albastru 
dezinfectant uoiversal , omoară 99.9% din bacterii, virusuri si fungi. Poata-distruge bacterii precum 



Escherichia coli, Staphylococcus aureus Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, fungi 
precum: Aspergillus niger - aşa numitul "mucegai" si Candida albicans, virusuri precum: 
Poliovirus si Adenovirus, un virus cu rezistenţa mare la dezinfectanţii obişnuiţi. 

24. F ĂRAŞ cu COADĂ 70 cm. - confectionat din material plastic rigid si traversă de cauciuc pentru 
colectarea gunoiului, prevăzut cu mâner de cca 70 cm. înălţime,; 



j 

Pret Irotal preţ 1 
Total Total 

unitar preţ fără Total 
Nr. DENUMIRE PRODUS Um. . fărătva valoare 

fara 
~ant. ps2 Cant. 

tva canto fara tva': 
tva DPEPS 

Detergent pardoseli 

1. concentrat Bid. 80.00 30 2400 3 240 33 2640 
255- bid.l0 litri- -eul. 
Albastru/verde-

2. 
Detergent manual, punga 

Buc 9.00 30 270 - - 30 270 
900 grI spălari manuale, 
granule 
Solutie pardoseli 

3. 
concetrată a1b-laptoasa -

Buc. 50.00 30 1500 5 250 35 1750 bid.5 L-miros puternic 
portocala sau fresh 

4. Detergent vase 400 mI FI. 3.50 10 35 - - 10 35 

5. 
Desinfectant Gel-Pine 24 

Bid. 45.00 30 1351) 3 135 33 1485 
H plus-Fresh -bid.5 L-
Soluţie desfundat instalatii 

6. sanitare-Drain Liquid 1 fi. 11.00 15 165 - - 15 165 
litru 
Solutie specială pentru 

7. 
suprafete ceramice, granit, 

Buc. 20.00 30 600 3 60 33 660 
portelan, marmura -
poliwix-2 litri 
Solutie curăţat scaune, 

8. covoare, material texti, FI. 10.00 30 300 5 50 35 350 
750 mI. 
Soluţie curăţat, 

. 
FI. 

9. 
piatră şi rugină- 750 mI. 

13.00 30 390 - - 30 390 

10. 
Săpun lichid -desinfectant 

Bid. 50.00 30 1500 10 500 40 2000 
pentru mâini -5 litri. 
Crema de curăţat -Non 

11. abraziva microparticule, FI. 9.00 30 270 3 27 33 297 
bază clor 750 ml.-

12. 
Matura pvc cu fir lung 

Buc. 7.00 30 21f) 5 35 35 245 
simplă fără coadă-cu filet -

13. Odorizant wc cu suport 
Set 7.00 300 211)0 50 350 350 2450 j Set 40 g 1+1 

14. Buc. 5.00 80 40f) 10 50 90 450 
Rezerva mop bbc 300 gr. 



Nr. DENUMIRE PRODUS 

15. Spray multisuprafeţe-5 in 
1-300 mI. 
Saci plastic 120 L , 

. 16. 10 buc/rola-grosime , 
rezistenta 
S aci menaj negri 35 

17. Iitri,rola 50 buc-rezistenti 
calitate buna 
Saci menaj negri 60 

18. Iitri,rola 50 buc-rezistenti 
calitate buna 

19. Lavete umede 3 buc/set 

20. Lavete microfibra 40*40 
cm-praf-set de 3-buc/set. 

21. 
Perie wc cu suport alba 
plastic 

22. Coadă aluminiu 1400 
cm.cu filet pentru mop 
Dezinfectant ligiemzant 

23. iară elor- albastru flacon 1 
litru 

24. Făraş cu coadă plastic-70 
cm 

TOTAL 

Total valoare fără TV A 
1 

:rotal valoare fără TV A 

TOTAL FĂRĂ TVA 

Pret 

Um. 
unitar 
fara Canto 
tva 

Buc. 12.00 15 

Role . 6.00 200 

Role 4.50 300 

Ro\e. 5.50 100 

set 2.20 50 

Set. 4.00 50 

Buc. 4.00 30 

Buc. 20.00 10 

Buc. 12.00 30 

Buc. 8.00 20 

15.920 

2623 

18.543 

Total preţ Total Total [Total 
fără tva preţ fllră villoare Canto tva' 

canto 
lfara tva 

180 3 36 18 216 

120() 50 300 250 1500 

13S() 50 225 350 1575 

5S0 20 110 120 660 

110 5 11 55 121 

200 5 20 55 220 

120 - - 30 120 

20G 4 80 14 280 

360 10 120 40 480 

160 3 24 23 184 

15.nO 2623 . 18.543 


