
„Selezione Oro”
szemes pörkölt kávé

Teák

Szénsavas és
szénsavmentes ásványvízek

Az akciók 2012. március 19-étől április 8-áig vagy a készlet erejéig érvényesek. Az árak ajánlott fogyasztói árak.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.

rendelési kód: KHK083

nettó ár:

3775 Ft/db
bruttó ár: 4794 Ft/db

rendelési kód: KHK264

nettó ár:

1300 Ft/db
bruttó ár: 1651 Ft/db

rendelési kód: KHK290

nettó ár:

420 Ft/db
bruttó ár: 533 Ft/db

• kiszerelés: 1000 g• kiszerelés: 1 l

rendelési kód: KHI099

nettó ár:

275 Ft/db
bruttó ár: 349 Ft/db

rendelési kód:
KHI092

nettó ár: 3775 Ft/kg

bruttó ár: 4794 Ft/kg

nettó ár: 3775 Ft/kg

bruttó ár: 4794 Ft/kg

• szénsavmentes ásványvíz
• kiszerelés: 1,5 l

• szénsavas ásványvíz
• kiszerelés: 1,5 l

nettó ár: 55 Ft/l

bruttó ár: 70 Ft/l

nettó ár:

82 Ft/db
bruttó ár: 104 Ft/db

nettó ár: 55 Ft/l

bruttó ár: 70 Ft/l

rendelési kód:
KHI093

• „Earl Grey” tea
• kiszerelés: 100x2 g

• zöld tea a mangó és jázmin ízével
• kiszerelés: 20x2 g

Almalé,
25% gyümölcs-
tartalommal

rendelési kód: KHIS12H

nettó ár:

175 Ft/db
bruttó ár: 222 Ft/db

nettó ár: 175 Ft/l

bruttó ár: 222 Ft/l

• szénsavmentes 
ásványvíz

• kiszerelés: 5 l
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Az akciók 2012. március 19-étől április 8-áig vagy a készlet erejéig érvényesek. Az árak ajánlott fogyasztói árak.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.2

rendelési kód: KHKG044

nettó ár:

3050 Ft/db
bruttó ár: 3874 Ft/db

• vízszintjelző ablak
• biztonsági fedélzár
• kivehető és tisztítható szűrő
• túlmelegedés elleni védelem

víz nélküli bekapcsoláskor
• középcsatlakozó
• nemesacél belső fűtőfelület
• űrtartalom: 1,7 l
• teljesítmény: 2000 W rendelési kód: KHKG322

nettó ár:

4125 Ft/db
bruttó ár: 5239 Ft/db

• 2 sütőnyílás
• elektronikus időkapcsoló
• 7 sütési fokozattal
• stop gomb az azonnali 

kikapcsoláshoz
• kivehető morzsatálca
• kábeltároló hely
• teljesítmény: 850 W
• nemesacél kivitel

rendelési kód: KHMU034

nettó ár:

575 Ft/db
bruttó ár: 730 Ft/db

rendelési kód: KHMU035

nettó ár:

630 Ft/db
bruttó ár: 800 Ft/db

rendelési kód: KHMU036

nettó ár:

675 Ft/db
bruttó ár: 857 Ft/db

rendelési kód: KHMU037

nettó ár:

730 Ft/db
bruttó ár: 927 Ft/db

rendelési kód: KHK173

nettó ár:

295 Ft/db
bruttó ár: 375 Ft/db

• kiszerelés: 20 m

nettó ár:

2025 Ft/db
bruttó ár: 2572 Ft/db

• kézhez álló formájú
• biztonságos fogású
• csúszásgátló bevonatú markolat
• rozsdamentes acél kivitel
• ujjvédő peremmel ellátva

rendelési kód: KHKE004

rendelési kód:
KHKE002

rendelési kód:
KHKE003

nettó ár:

2000 Ft/db
bruttó ár: 2540 Ft/db

Vízforraló Kenyérpirító

„Grand Chef” ételtároló dobozok

Háztartási fóliák

Kések, ollók és citrusprés

• kiszerelés: 0,75 l • kiszerelés: 1,2 l • kiszerelés: 1,8 l • kiszerelés: 2,4 l

rendelési kód: IF9418

nettó ár:

1300 Ft/db
bruttó ár: 1651 Ft/db

• 100 %-ban újrahasznosított anyagú nyél
• 100 %-ban újrahasznosított anyagú csomagolás
• borotvaéles és állítató pengék papír vágásához

• innovatív és funkcionális
• ergonomikus kialakítás
• különösen erős műanyagból
• soft touch felületű nyél
• mosogatógépben is tisztítható

• ergonómikus markolat
• univezális olló
• az olló szétszedhető késként, 

élvédő tokként, csomagnyitóként, 
ollóélezőként, sörnyitókén, 
blankolóként, drótvágóként 
használható

• mosogatógépben mosható
• 1 év garancia

rendelési kód: IF5692

nettó ár:

3650 Ft/db
bruttó ár: 4636 Ft/db

• használható húsok,
zöldségek csomagolásánál

• frissen tartja az élelmiszert,
megakadályozza a
szagok átvételét

rendelési kód: KHKE858139

nettó ár:

1750 Ft/db
bruttó ár: 2223 Ft/db

rendelési kód: KHK136

nettó ár:

230 Ft/db
bruttó ár: 292 Ft/db

• kiszerelés: 30 m
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Faliórák

rendelési kód: BAORCM

nettó ár:

9125 Ft/db
bruttó ár: 11 589 Ft/db nettó ár:

4200 Ft/db
bruttó ár: 5334 Ft/db

• rádióvezérlésű falióra
• automatikusan állítja be az időt,

így a nyári és téli időszámítás 
miatti váltásoknál sem
igényel beavatkozást

• modern, elegáns ezüstszürke 
műanyag keret

• műanyag előlap
• átmérő: 30 cm
• szélesség: 5,5 cm
• számméret: 1,8 cm
• 1 darab LR6/AA elemmel 

működik (nem tartozék)
• zajszint: <10dB
• tömeg: 0,52 kg
• 3 év garancia

• kvarcóra
• modern, elegáns műanyag keret
• változatos megjelenés
• műanyag előlap
• nagy precizitású szerkezet
• átmérő: 30 cm
• szélesség: 5,5 cm
• számmméret: 1,8 cm
• 1 darab LR6/AA elemmel működik

(nem tartozék)
• zajszint: <15dB
• tömeg: 0,52 kg
• 3 év garancia

rendelési kód:
BAOMURE

rendelési kód:
BAOMURZ

rendelési kód:
BAOMURK

rendelési kód: BAF2

nettó ár:

14 750 Ft/db
bruttó ár: 18 733 Ft/db

rendelési kód: BAF56

nettó ár:

17 750 Ft/db
bruttó ár: 22 543 Ft/db

rendelési kód:
BAF27

rendelési kód: BAF5

nettó ár:

20 500 Ft/db
bruttó ár: 26 035 Ft/db

• fa-fém kombinációjú ruhafogas
• 5 db íves kar a kabátoknak
• 5 db fa zárógombbal
• esernyőtartó-karral
• levehető esővízcsepegtető tálcával
• magasság: 187 cm
• fogasátmérő: 45 cm
• talpátmérő: 38 cm
• tömeg: 7,5 kg
• a terméket elemekre bontva szállítjuk

• fa-fém kombinációjú ruhafogas
• 4 db kabátakasztóval
• 4 db kis akasztóval a kiegészítőknek
• 8 db fa zárógombbal
• esernyőtartó-karral
• levehető esővízcsepegtető tálcával
• magasság: 179 cm
• fogasátmérő: 39,5 cm
• talpátmérő: 38 cm
• tömeg: 8 kg
• a terméket elemekre bontva szállítjuk

• műanyag-fém 
kombinációjú ruhafogas

• 4 db kabátakasztóval
• 4 db kis akasztóval 

a kiegészítőknek
• 8 db műanyag zárógombbal
• esernyőtartó-karral
• levehető esővízcsepegtető tálcával
• magasság: 179 cm
• fogasátmérő: 39,5 cm
• talpátmérő: 38 cm
• tömeg: 8 kg
• a terméket elemekre 

bontva szállítjuk

• elegáns megjelenés
• tartós, fém alapanyag
• munkahelyi és otthoni használatra is ideális

Irodai székek

nettó ár:

1300 Ft/db
bruttó ár: 1651 Ft/db

Fémhálós
esernyőtartók

rendelési kód:
IVIC09

rendelési kód:
IVIC58

rendelési kód: BBSZV86

nettó ár:

23 250 Ft/db
bruttó ár: 29 528 Ft/db rendelési kód: BBSZVR2

nettó ár:

57 250 Ft/db
bruttó ár: 72 708 Ft/db

• narancs-piros szövetborítás
• terhelhetőség: 130 kg
• feszes, formatartó szivacsozás
• automatikusan billenő 

SR mechanika
• ergonomikus, nagy 

nyílásszögű szinkronmechanika

• fekete hálós, 
gyöngyvászon szövetborítás

• terhelhetőség: 120 kg
• aszinkron mechanika
• gázliftes magasságállítás
• állítható karfa

Asztali lámpák

• letisztult forma
• használható asztalhoz rögzítve is
• 11 W-os (E27) izzóval működik
• csuklós kar
• a termék tartalmazza 

az asztalhoz szorító klipet is
• karhossz: 80 cm
• talpátmérő: 26 cm
• fejátmérő: 17 cm
• kétállású kapcsoló a fejen (0, I)
• tömeg: 3,2 kg
• 220/230 V-os hálózatról működik
• az izzó nem tartozék
• 3 év garancia

nettó ár:

5975 Ft/db
bruttó ár: 7588 Ft/db

rendelési kód:
VLAARCHI

rendelési kód:
VLAARCHIF

Ruhafogasok
rendelési kód:
BAF8

ALBA „Festival” ruhafogas 
(BAF2, BAF8, BAF27)

vásárlása esetén

1 db ALBA esernyővel 
ajándékozzuk meg!

nettó ár:

12 750 Ft/db
bruttó ár: 16 193 Ft/db

• fém-műanyag 
kombinációjú ruhafogas

• 5 db íves kar a kabátoknak
• 5 db műanyag zárógombbal
• esernyőtartó-karral
• levehető 

esővízcsepegtető tálcával
• magasság: 187 cm
• fogasátmérő: 45 cm
• talpátmérő: 38 cm
• tömeg: 7,5 kg
• a terméket elemekre 

bontva szállítjuk

+ajándék
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MR16 reflektor izzó

• szabályozható, meleg fény

Tudta-e Ön,
hogy egy átlagos háztartás villanyszámlájának
körülbelül a 20%-a csak a világításból adódik?
LED-es égők használatával ezt az összeget
további 20%-al tudja csökkenteni!

Az akciók 2012. március 19-étől április 8-áig vagy a készlet erejéig érvényesek. Az árak ajánlott fogyasztói árak.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.4

„Halox” halogénlámpák
rendelési kód: 
VLAHALE

rendelési kód: 
VLAHALF

nettó ár:

10 900 Ft/db
bruttó ár: 13 843 Ft/db

• egyszerű és elegáns dizájn, 
minden környezetbe illik

• állítható fej
• egyenes kar
• háromállású kapcsolóval 

a talpon (0, I, II)
• 50 W-os (GY 6,35)

halogénizzóval működik
• fejhossz: 13 cm
• karhossz: 48 cm
• talpmagasság: 11 cm
• talpméret: 13x8 cm
• tömeg: 1,6 kg
• 220/230 V-os hálózatról 

működtethető
• áramátalakítóval ellátott
• az izzó tartozék
• 3 év garancia

Energiatakarékos izzók

Elemek

rendelési kód: OE174

nettó ár:

280 Ft/db
bruttó ár: 356 Ft/db

rendelési kód: OE175

nettó ár:

290 Ft/db
bruttó ár: 368 Ft/db

rendelési kód: OE176

nettó ár:

290 Ft/db
bruttó ár: 368 Ft/db

rendelési kód: OE179

nettó ár:

295 Ft/db
bruttó ár: 375 Ft/db

rendelési kód: OE180

nettó ár:

345 Ft/db
bruttó ár: 438 Ft/db

rendelési kód: OE181

nettó ár:

345 Ft/db
bruttó ár: 438 Ft/db

• szigorú minőségellenőrzés 
alatt készülnek

• CE és RoHS tanusítvánnyal
• „A” energiaosztály
• névleges élettartam: 

akár 10 év (10 000 óra)
• gyors bekapcsolási idő: 

maximum 0,5 mp
• E27 (normál) 

vagy E14 (gyertya) foglalat
• 2700 K meleg színhőmérséklet

• energiatakarékos izzó
E14 5W 2U

• energiatakarékos izzó
E14 9W 2U

• energiatakarékos izzó
E14 11W 2U

• energiatakarékos izzó
E27 11W 2U

• energiatakarékos izzó
E27 11W 3U

• energiatakarékos izzó
E27 15W 3U

• Energy Alkaline mikró elem
• kiszerelés: 4 darab/csomag

• Energy Alkaline ceruza elem
• kiszerelés: 4 darab/csomag

rendelési kód: 
VEEAAA4

rendelési kód: 
VEEAA4

nettó ár:

390 Ft/db
bruttó ár: 495 Ft/db

rendelési kód: VLED101

nettó ár:

5850 Ft/db
bruttó ár: 7430 Ft/db

Elemek és elemtöltők

rendelési kód: VT49944

nettó ár:

2275 Ft/db
bruttó ár: 2889 Ft/db

rendelési kód: VEC2

nettó ár:

455 Ft/db
bruttó ár: 578 Ft/db

rendelési kód: VAAAA4

nettó ár:

1825 Ft/db
bruttó ár: 2318 Ft/db

rendelési kód: 
VEAA4

nettó ár:

320 Ft/db
bruttó ár: 406 Ft/db

rendelési kód: 
VEAAA4

rendelési kód: VAAA4

nettó ár:

2700 Ft/db
bruttó ár: 3429 Ft/db

• az egyik 
legközkedveltebb modell

• hordozható rádiók, 
MP3-lejátszók, 
fényképezőgépek 
és TV/DVD távirányítókhoz ajánlott

• a VERBATIM alkálielemek 
sűrűsége, nagyobb 
és vékonyabb burkolatuk a
lehető legnagyobb 
helyet biztosítja az
aktív összetevők számára 
a megnövelt
teljesítmény eléréséért

• VERBATIM kiváló minőségű újratölthető 
elemei használhatók digitális fényképezőgépekben,

• távirányítókban, MP3-lejátszókban és 
más eszközökben

• élettartamuk digitális fényképezőkben akár 
5-ször hosszabb, mint az alkálielemeké

• az optimális teljesítmény 
érdekében az első használat 
előtt teljesen fel kell tölteni őket

• A VERBATIM új 
kompakt töltőjének
kialakítása az AA 
és az AAA méretű
NiMH elemek töltését
egyaránt lehetővé teszi
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Az akciók 2012. március 19-étől április 8-áig vagy a készlet erejéig érvényesek. Az árak ajánlott fogyasztói árak.
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Öntapadó tájékoztató címkék

nettó ár:

225 Ft/csomag
bruttó ár: 286 Ft/csomag

rendelési kód:
LCA12139

• „Tilos a dohányzás”
• méret: 57x57 mm
• kiszerelés: 4 db/csomag

rendelési kód:
LCA11339

• „Dohányzásra kijelölt hely”
• méret: 114x114 mm
• kiszerelés: 1 db/csomag

rendelési kód:
LCA845

• „Tilos a dohányzás”
• méret: 114x114 mm
• kiszerelés: 1 db/csomag

• „Tilos a dohányzás”, üvegre
• méret: 114x114 mm
• kiszerelés: 1 db/csomag

• az üvegre ajánlott címke a
nyomott oldalán tapad,
így üvegajtókra, kirakatokra,
ablakokra ideális

• bliszteres kiszerelés

rendelési kód: LCA11535

nettó ár:

275 Ft/db
bruttó ár: 349 Ft/db

Ragasztószalag,
jelzőszalagok

Kerekes tárolódoboz

rendelési kód: LPDUCT

nettó ár:

940 Ft/db
bruttó ár: 1194 Ft/db

rendelési kód: KHE117

nettó ár:

2650 Ft/db
bruttó ár: 3366 Ft/db

nettó ár:

1175 Ft/db
bruttó ár: 1492 Ft/db

• erős vinil anyag
• rögzítésre, javításra,

tömítésre alkalmas
• ellenáll a nedvességnek
• méret: 50 mm x 50 m

• PVC ragasztószalag
• vastagság: 0,125 mm
• méret: 50 mm x 33 m • 1,5 l-es palackok 

és 0,33 l-es dobozok 
préselésére alkalmas

• egyszerűen, kézi 
erővel működtethető

• vegyes színekben 
szállítjuk

rendelési kód:
U3M767I

rendelési kód: CSCK30

nettó ár:

3400 Ft/db
bruttó ár: 4318 Ft/db

rendelési kód:
U3M766I

• űrtartalom: 30 l 
• méret: 70x40x19 cm

Palack- és dobozprés

rendelési kód: CSRB5022

nettó ár:

1275 Ft/db
bruttó ár: 1619 Ft/db

Kézi nyújható ipari fólia

• a rakományrögzítő eljárások közül az egyik legkényelmesebb
és legkedvezőbb anyagfelhasználású a nyújtható fóliás rögzítés

• védi az árut a szennyeződésektől,
a kisebb sérülésektől, nedvességtől

• élelmiszer védelmére, tárolására nem alkalmas
• szélesség: 50 cm, hosszúság: 220 m, vastagság. 20 µ
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Az akciók 2012. március 19-étől április 8-áig vagy a készlet erejéig érvényesek. Az árak ajánlott fogyasztói árak.
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„Ecoglass”
ablaktisztítószer

„WV 50 Plus”
ablaktisztító

rendelési kód: LUTIE25

nettó ár:

2225 Ft/db
bruttó ár: 2826 Ft/db

rendelési kód: UKWV50

nettó ár:

15 000 Ft/db
bruttó ár: 19 050 Ft/db

rendelési kód: KHTV13

nettó ár:

4575 Ft/db
bruttó ár: 5810 Ft/db

• akkumulátoros ablaklehúzó
• felszívja a vizet, csíkmentes 

tisztítási eredményt ad ablakon,
csempén, tükrön és üvegfelületen

• szóróflakon mikroszálas 
törlőkendővel

• hatékony lemosólap mikroszálakkal
• kímélő dörzsi a rászáradt kosz eltávolításához
• csúszásmentes, telepszkópos nyél
• a nyél 80-150 cm között állítható

„Techno San”
szanitertisztító szer

Ipari spray-k

„T 7/1”
száraz porszívó

rendelési kód: UKT71

nettó ár:

34 500 Ft/db
bruttó ár: 43 815 Ft/db

• iprai felhasználásra
• a kis, könnyen mozgatható, tartályos

porszívó a napi fenntartó takarításhoz
• robusztus lábkapcsolóval
• ütésálló tartály (7 l térfogat) a körkörös

ütköző peremmel védi a készüléket és a
bútorokat az ütközéstől

• az 1200 W teljesítményű készülék 
24,5 kPa vákuummal rendelkezik

• az ergonómikus kialakítású markolaton
fokozatmentesen szabályozható a szívóerő

• a szívócső hossza: 2 m
• kábelhossz : 7,5 m
• alaptartozék a gyapjú porzsák, 

mely a papírporzsákkal 
összehasonlítva
dupla annyi port szív fel, és tárol

• zajszint: 65 dB
• tömeg: 5,2 kg

rendelési kód: LUTIE12

nettó ár:

4025 Ft/db
bruttó ár: 5112 Ft/db

„Techno Multi”
univerzális
tisztítószer

„2in1”
ablaktiszító

rendelési kód: LUTIE10

nettó ár:

3675 Ft/db
bruttó ár: 4667 Ft/db

• környezetbarát 
univerzális tisztítószer

• beltéri használatra: 
padozatra, falakra, 
ajtókra, bútorokra

• nem szükséges 
leöblíteni

• kiszerelés: 5 l

• környezetbarát 
szanitertisztító 
koncentrátum

• fertőtlenítő 
hatású, bőrbarát

• kiszerelés 5 l

nettó ár:

1225 Ft/db
bruttó ár: 1556 Ft/db

rendelési kód:
LUISB03

rendelési kód:
LUISB02

rendelési kód:
LUISB01

rendelési kód:
LUISB04

• kontakttisztító spray
• elektromos 

csatlakozások, 
érintkezések, 
kapcsolók tisztításához
és karbantartásához

• általános célú tisztító 
és karbantartó spray

• alkalmas különböző 
alkatrészek olajozására,
tisztítására, karbantar-
tására és meglazítására

• véd a korrózió ellen

• univerzális 
tisztító spray

• fém alkatrészek 
tisztítására és 
zsírtalanítására

• eltávolítja az olajat,
zsírt, viaszt, tintát,
szénfoltokat és más
szennyeződéseket

• száradás előtt szilikon
tömítőanyag, ragasztó
és festék eltávolítására
is alkalmas

• tisztán szilikon olaj
alapú spray

• univerzális és
transzparens

• ipari és háztartási célú
felhasználásra egy-
aránt alkalmas kenő-,
síkosító- és szétvá-
lasztó anyag

„Ultramax” lapos felmosó,
vödör csavarókosárral

rendelési kód: KHTV9

nettó ár:

4575 Ft/db
bruttó ár: 5810 Ft/db

rendelési kód: KHTV10

nettó ár:

2300 Ft/db
bruttó ár: 2921 Ft/db

• ablaktisztító-koncentrátum
• környezetbarát

tisztítószer-koncentrátum
• ablakra, tükörre,

lakkozott felületekre
• kiszerelés: 2 l

• parkettára, kőre, 
járólapra ajánljuk

• 150 m2 felületig
• a mop mérete: 30 cm
• teleszkópos nyél: 80-150 cm

nettó ár: 1113 Ft/l

bruttó ár: 1413 Ft/l

nettó ár: 805 Ft/l

bruttó ár: 1022 Ft/l

nettó ár: 735 Ft/l

bruttó ár: 933 Ft/l
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Habszappan-adagoló

rendelési kód: KHH161

nettó ár:

6325 Ft/db
bruttó ár: 8033 Ft/db

rendelési kód: KHH222

nettó ár:

2450 Ft/db
bruttó ár: 3112 Ft/db

• praktikus és 
higiénikus megoldás

• egységes stílus
• könnyű utántöltés, 

egyszerű használat
• méret: 27x27x13 cm

rendelési kód: UBC01

nettó ár:

4175 Ft/karton
bruttó ár: 5302 Ft/karton

rendelési kód: KHH024

nettó ár:

6375 Ft/karton
bruttó ár: 8096 Ft/karton

Íves kéztörlő papír,
zöld színű, Z hajtogatású,
1 rétegű

„Advanced Hand Towel Zigzag”
kéztörlő, extra fehér,
H3 rendszerhez

• lapméret: 25x21,5 cm
• 250 lap/csomag
• 20 csomag/karton

• 2 rétegű
• lapméret: 25x23 cm
• újrahasznosított anyagból készült
• Z-hajtású kéztörlők
• 200 lap/csomag
• 15 csomag/karton

„Premium” kézkímélő, fertőtlenítő habszappanok

rendelési kód: KHH168

nettó ár:

2275 Ft/db
bruttó ár: 2889 Ft/db

• S4 rendszer
• kézkímélő habszappan, 

mely megóvja kezét a kiszáradástól
• nagy kapacitás, 

2500 adag egy flakonban
• adagoló színe: fehér
• adagoló mérete: 

303x121x118 mm
• adagoló anyaga: műanyag

• kézkímélő
• kiszerelés: 1000 ml

rendelési kód:
KHHVP004

Kéztörlő-adagoló

rendelési kód: KHH221

nettó ár:

2825 Ft/db
bruttó ár: 3588 Ft/db

rendelési kód: KHHVP022

nettó ár:

885 Ft/csomag
bruttó ár: 1086 Ft/csomag

Toalettpapírok

rendelési kód: UBC14

nettó ár:

4050 Ft/csomag
bruttó ár: 5144 Ft/csomag

• hófehér
• 2 rétegű
• átmérő: 19 cm
• 12 tekercs/csomag

rendelési kód: KHHVP009

nettó ár:

530 Ft/tekercs
bruttó ár: 673 Ft/tekercs

Nagytekercses
papírtörlő

Toalettpapír-adagoló

• praktikus és 
higiénikus megoldás

• egységes stílus
• könnyű utántöltés, 

egyszerű használat
• méret: 26x24x13 cm

rendelési kód: KHH169

nettó ár:

3175 Ft/db
bruttó ár: 4032 Ft/db

• fertőtlenítő
• kiszerelés: 1000 ml

• 2 rétegű
• 24 tekercs/csomag

• 350 lap/tekercs
• 70 m/tekercs
• kétrétegű
• általános célú papírtörlő
• perforált lapszélek
• fehér szín

100 db-os papírzsebkendők
háromféle illatban
rendelési kód:
KHHVP006

nettó ár:

130 Ft/csomag
bruttó ár: 165 Ft/csomag

rendelési kód:
KHHVP005

nettó ár: 338 Ft/tekercs

bruttó ár: 429 Ft/tekercs

nettó ár: 37 Ft/tekercs

bruttó ár: 45 Ft/tekercs
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Elérhetőségeink:

Fali és kültéri hamutartók

rendelési kód: DVB1015

nettó ár:

7550 Ft/db
bruttó ár: 9589 Ft/db

• biztonságos tárolás
• fedele megakadályozza

az esővíz becsorgását
• anyaga: acél
• kulccsal zárható
• könnyen üríthető
• méret: 26x8x32 cm

nettó ár:

8575 Ft/db
bruttó ár: 10 890 Ft/db

rendelési kód:
LUHSZ03

rendelési kód:
LUHSZ01

rendelési kód:
LUHSZ05

rendelési kód:
LUHSZ04

rendelési kód:
LUHSZ02

• ideális megoldás irodákban, 
munkahelyen a hulladék szelektív gyűjtésére

• színek és ikonok jelölik a hulladék típusát (tartozék)
• halkan zárodó tetővel
• méretek: 32x25x36 cm
• űrtartalom: 20 liter
• anyag: műanyag

Fedeles szelektív
hulladékgyűjtő rendszerek

Szemeteszsákok

rendelési kód: KHT284

nettó ár:

275 Ft/csomag
bruttó ár: 349 Ft/csomag

rendelési kód: KHT176

nettó ár:

530 Ft/csomag
bruttó ár: 673 Ft/csomag

rendelési kód: KHT205

nettó ár:

1110 Ft/csomag
bruttó ár: 1410 Ft/csomag

rendelési kód: KHT280

nettó ár:

190 Ft/csomag
bruttó ár: 241 Ft/csomag

Szemeteskosarak

• űrtartalom: 40 l
• 15 db/tekercs
• méret: 55x62 cm

• űrtartalom: 25 l
• 20 db/tekercs
• méret: 50x55 cm

• űrtartalom: 120 l
• zárószalaggal
• kiszerelés: 10 db/tekercs
• méret: 100x70 cm

• űrtartalom: 240 l
• kiszerelés: 10 db/tekercs
• méret: 100x125 cm

rendelési kód: INH6105795

nettó ár:

995 Ft/db
bruttó ár: 1264 Ft/db

rendelési kód: UCPE15LU

nettó ár:

1875 Ft/db
bruttó ár: 2381 Ft/db

• modern vonalvezetés
• dizájn és funkció

találkozása
• űrtartalom: 18 l

• kivehető betéttel
• kerek pedálos 

kivitelben
• űrtartalom: 15 l
• műanyag

rendelési kód: UVB045

nettó ár:

54 000 Ft/db
bruttó ár: 68 580 Ft/db

nettó ár: 18 Ft/db

bruttó ár: 23 Ft/db

nettó ár: 10 Ft/db

bruttó ár: 13 Ft/db

nettó ár: 53 Ft/db

bruttó ár: 67 Ft/db

nettó ár: 111 Ft/db

bruttó ár: 141 Ft/db

Az akciók 2012. március 19-étől április 8-áig vagy a készlet erejéig érvényesek. Az árak ajánlott fogyasztói árak.
A kiadvány összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos adatokért felelősséget nem vállalunk.

• kültéri hamutartó
• kulccsal zárható
• szabadon álló
• anyaga: 

rozsdamentes acél
• alapterület: 24x24 cm
• magassága: 88 cm
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K2 Kft.
Telefon: 20/552-4050

info@vallalatibeszerzes.hu
www.webaruhaz.vallalatibeszerzes.hu

Vállalati beszerzés garanciával!
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