
Załącznik nr 1 – specyfikacja 

 
1. Floor – uniwersalny płyn do mycia różnych powierzchni, formuła antybakteryjna, Montain 

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

2. 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.  

3. 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. Formuła aktywnej świeżości Spring Flower oraz Garden Flower 
- dzięki doskonale skomponowanej kompozycji zapachowej czyszczone powierzchnie długo 
pachną wyjątkową świeżością, op. 5l.  

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

5. Mydło w płynie glicerynowe, z substancjami nawilżającymi, Ph-neutralne, antybakteryjne, 
posiadające atest PZH, op. 5 l. 

6. Płyn do mycia naczyń usuwający tłuszcze, o zapachu cytrynowym, ulegający biodegradacji, 
posiadający 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 przeznaczony do mycia szyb i wszelkich nadających się do mycia powierzchni np.: ram 
okiennych, parapetów, drzwi, luster, glazury, powierzchni plastikowych, mebli łazienkowych 
i kuchennych, Clin, op.750 ml. 

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

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

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

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

wodorotlenek sodu, środki powierzchniowo czynne, op. 500 ml, np. Kret. 
14. Proszek czyszczący Izo, op 500g.  
15. Worki na śmieci z folii LDPE w rolkach , pojemności 120 l  , 1 rolka / 25 szt.   
16. Worki na śmieci z folii LDPE w rolkach , pojemności 160 l  , 1 rolka / 10 szt.   
17. Ścierka do podłogi  szara, rozmiar 60 cm x 80 cm. 
18. Ścierka do podłogi  biała, rozmiar 60 cm x 80 cm. 
19. Odświeżacz do powietrza Brait Magic 425g.  
20. Rękawice gospodarcze M. 
21. Rękawice winylowe. 
22. Pieluchy tetrowe. 
23. Wkład bawełniany do mopa 40 cm (kieszeń-taśma/kieszeń). 

 
24. Kosz na śmieci (50 l). 

25. Kosz na śmieci (20 l) okrągły. 

26. Szczotka ukośna (60 cm). 

27. Szczotka ukośna (40 cm). 


