
Załącznik nr 1 – specyfikacja 
1. Mleczko do czyszczenia powierzchni  zmywalnych, usuwające brud, zapewniające ochronę i 

połysk powierzchni, nie rysujące powierzchni, CIF Active Cream,  op. 500 ml. 
2. Floor – uniwersalny płyn do mycia różnych powierzchni, formuła antybakteryjna, Montain 

Flower - skutecznie dezynfekuje oraz sprawia, że czyszczone powierzchnie są czyste i 
bezpieczne, op. 5l. 

3. Floor – uniwersalny płyn do mycia powierzchni, formułą aktywnej świeżości Spring Flower 
oraz Garden Flower - dzięki doskonale skomponowanej kompozycji zapachowej czyszczone 
powierzchnie długo pachną wyjątkową świeżością, op.5l. 

4. Floor – uniwersalny płyn do mycia powierzchni, formuła aktywnej sody Tropical Citrus - 
dzięki zawartości sody płyn doskonale odtłuszcza oraz usuwa oporny brud pozostawiając 
powierzchnie lśniące i czyste.ormułą aktywnej świeżości Spring Flower oraz Garden Flower - 
dzięki doskonale skomponowanej kompozycji zapachowej czyszczone powierzchnie długo 
pachną wyjątkową świeżością, op. 5l. 

5. Płyn uniwersalny do mycia powierzchni zmywalnych, usuwające brud, zapewniający 
ochronę, Ajax Flord Fiesta,   op. 5l. 

6. Płyn do mycia naczyń usuwający tłuszcze, o zapachu cytrynowym, ulegający biodegradacji, 
posiadajacy atest PZH, Ludwik,   op. 5l. 

7. Płyn do mycia szyb ze spryskiwaczem usuwający tłuszcz i brud, dający połysk i nie 
pozostawiający smug, Clin Windows, op. 500 ml. 

8. Płyn zagęszczony do mycia w.c, czyszcząco-dezynfekujący, bakteribójczy, z atestem PZH, 
Domestos, op. 750 ml. 

9. Płyn do mycia umywalek, muszli ustępowych, ceramiki sanitarnej, bakteriobójczy, Tytan, op. 
700 g. 

10. Płyn do czyszczenia i dezynfekcji sanitariatów, usuwający kamień i rdzę WC Sansed z 
dziobem, tylko w białym opakowaniu op. 500 ml. 

11. Środek do usuwania kamienia i rdzy, żel, Cilit kamień i rdza, op. 420 g. 
12. Preparat do udrażniania rur (granulki) zawierający substancje aktywne : podchloryn sodu, 

wodorotlenek sodu, środki powierzchniowo czynne, op. 500 ml, np. Kret. 
13. Płyn do płukania tkanin,ulegający biodegradacji, zawierający dodatki ułatwiające 

prasowanie, substancję antystatyczną, lanolinę, op. 4l. 
14. Proszek do prania tkanin białych (temp. prania do 90°C) w pralkach automatycznych  oraz do 

prania ręcznego, Vizir. 
15. Proszek do prania tkanin kolorowych  (temp. prania do 90°C) w pralkach automatycznych  

oraz do prania ręcznego, typu Vizir. 
16. Worki na śmieci z folii LDPE w rolkach , pojemności 120 l  , 1 rolka / 25 szt.  
17. VOIGT, vc 240, Skoncentrowany środek do mycia powierzchni szkliwionych, w tym 

przedmiotów szklanych oraz porcelanowych., op. 1l. 

18. VOIGT, vc 112, antybakteryjny środek do mycia łazienek, op. 1l. 

19. VOIGT, vc 175, środek do mycia szyb i luster, op. 1l. 

20. VOIGT, vg 150, skoncentrowany, zasadowy środek o podwyższonej skuteczności do 

gruntownego mycia mocno zabrudzonych podłóg i powierzchni odpornych na działanie 

alkaliów, op. 1l. 

21. Płyn do płukania białych firanek Vanisch, 500 ml. 

 
 


