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1
белина-гел за  wc-предназначена  за  почистване и дезинфекция на 
тоалетни, замърсени керамични и фаянсови повърхности със свеж 
аромат - 0.750 л.

брой да

2
препарат за под - течен универсален концетрат, за всички видове 
повърхности да почиства до блясък, да не оставя петна и лепкавост и 
да осигурява приятен аромат в затворени помещения - 1,5 л.

брой да

3
препарат за под - течен концетрат, почистващ лакирани дървени 
подове, ламинирани паркети - 1,5 л.

брой да

4
препарат за измиване на прозорци-предназначен  за стъкла и гладки 
повърхности, да не оставя следи и да създава защитен слой срещу 
прах и замърсявания /пълнител с пулверизатор/ от 0, 500 л.

брой да

5
абразив-почистващ препарат за дезинфекция и  измивания на фаянс, 
почиства замърсени повърхности със свеж аромат - 500 гр.

брой  -

6 течен сапун в опаковка /с помпа/ от 0,300мл. брой да
7 течен сапун - 1 литър /пласмасова опаковка/ брой да
8 течен сапун -  5 литра /пласмасова опаковка/ брой да

9
обезмаслител - универсален, с пулверизатор , със силно 
обезмаслително действие 0,500 л. 

брой да

10 гъба с канал домакинска брой  -
11 препарат за съдове брой да

12
универсален препарат -  за почистване на фаянсови плочки, фуги, 
мивки и WC чинии  0,750л.

брой  -

13
 тоалетна хартия - целулоза, трипластова, цвят бял, грамаж не по-малко от 63 
гр., / по 4 ролки в пакет /

пакет  -

14
WC хартиени подложки за тоалетни чинии фабрично пакетирани в 
пакет /не повече от 250 броя в пакет/

брой  -

15
универсална кърпа от микрофибър - подходяща за всякакви 
повърхности, размер не по-малко от 35x35 см.

брой  -

16
ръкавици - домакински, водонепромокаеми, плътни, здрави, за 
многократна употреба / в три размера M, L, XL /

брой  -

17
метла - пластмасова четка за под с трапецовидна основа - тип Европа, 
синтетично влакно /с дълж над 10см. / и универсален резбован отвор 
за поставяне на дръжка

брой  -

18 лопатка за смет - пластмасова с дълга дръжка брой  -

19
бърсалка за под - тип "въже" - 180гр. универсален резбован отвор за  
поставяне на дръжка

брой  -

20
бърсалка  за под -  с лентообразно почистваща част, почистващ и 
полиращ всякакви повърхности, универсален резбован отвор за 
поставяне на  дръжка.

брой  -

21
дръжка - метална от инокс, с универсален накрайник с резба, дължина 
130 см. съвместима с т. 20, 23, 24 от спесификацията.

брой  -

22
кофа с цедка от здрава пластмаса с пластмасова удобна дръжка 
вместимост 12 литра \вариант\ овал 

брой  -

23
кърпа за прах - универсална суха и мека за почистване на прах и 
замърсени повърхности, да не образува мъх, използваща се за сухо и 
мокро почистване  

брой  -
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24
ролка от 30 бр. чували за смет - обем 35 л. с размери  50х60 см., със 
звездобразно дъно, устойчиви на пробиване, не по-малко от 13 
микрона

ролка  -

25
ролка от 10 бр. чували за смет - обем  130 л. с размер 80/110 см., със 
здраво звездообразно дъно, устойчиви на пробиване, с дебелина не по- 
малко от 18 микрона

ролка  -

26 спрей за мебели PRONTO ANTISTATIC -300ml. брой  -

27 четка за WC цвят бял брой  -
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