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Katalog

2021/2022

Nábytek
jesle ● mateřské školy ● družiny ● mateřská centra ● základní školy

l S p o l e h l i v ý  p a r t n e r  v a š í  ma t e ř s k é  š k o l y l

K A T A L O G Y
=

k o m p l e t n í  n a b í d k a
N O M I L A N D  !

Kompletn í  nabídku pro školn í  rok 2021/2022 naleznete
v našich 2 NOVÝCH katalozích :

1. 2.

VÍCE NEŽ

900 NOVINEK

Hlavní “Katalog 2021/2022“
- naleznete v něm kompletní 

nabídku produktů z těchto sekcí:
Tematické hry,

Didaktické pomůcky a hry, 
Inkluzivní vzdělávání, 

Výtvarná a Hudební výchova, 
Pohyb, Dětská hřiště

“Katalog 2021/2022 Nábytek“ 
- naleznete v něm kompletní 

nabídku nábytku 
a také speciální

Kouzelný nábytek

N O M I l a n d ,  s . r . o .
V ř e s i n s k á  8 2 8 ,  7 4 2  8 3  K l i m k o v i c e

te l :  597 822 951 ,  597 822 950

B e z p l a t n á  l i n k a 

800 60 60 50

n o m i l a n d @ n o m i l a n d . c z
w w w . n o m i l a n d . c z
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NomilandNomiland
KlubKlub 1. 2.

3. 4.

ZDARMAPOŠTOVNÉ
U  N Á S  M Á T E

ZDARMA
DOPRAVA

MONTÁŽ

Společnost NOMIland s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek během platnosti aktuálního katalogu. Aktuální naleznete na  www.nomiland.cz.
Barvy produktů v katalogu se mohou částečně lišit od barev skutečných produktů, což však nemá vliv na jejich celkový charakter a funkčnost.

Zobrazování zboží na internetových stránkách elektronického obchodu, které provozuje prodejce, je pouze ilustrační. Zobrazení barevných odstínů je kromě toho 
závislé na kvalitě použitého monitoru, resp. iného zobrazovacieho zařízení.

V případě kurzových změn vůči EUR o více než 5% si vyhrazujeme právo upravit ceny u některých produktů.

Na naši bezplatné lince 800 60 60 50 Vám naši pra-
covníci vždy ochotně poskytnou poradenství, poradí při 
výběru toho správného produktu a překonzultují s Vámi Vaše 
připomínky  a požadavky. 

U nás o montáž ZDARMA žádat nemusíte! 
Máte ji automaticky při nákupu:

 ► nábytku nad 39 900 Kč
     ► při nákupu nábytku od 20 000 Kč do 39 900 Kč je montáž 
      na požádání za poplatek 10% z hodnoty objednávky
► exteriérového dětského hřiště nad 39 900 Kč
► 10 a více ks dělících stěn

Zboží do našeho katalogu vybíráme s ohledem na odbor-
nost a didaktickou hodnotu. Produkty jsou od renomovaných 
výrobců a jejich kvalitu neustále  sledujeme. Máme kvalitní  
a certifikovaný sortiment určený pro děti předškolního a škol-
ního věku. 

Pro výrobu nábytkového sortimentu jsou využívány pouze 
kvalitní materiály a spojovací komponenty, které podléhají 
přísné kontrole a splňují všechny normy týkající se bezpeč-
nosti a kvality. Díky tomu umíme nabídnout bezpečné a vyso-
ce kvalitní produkty s dlouhou dobou používání.
Nábytek je designován a vyráběn s důrazem na potřeby dětí 
v předškolním a školním věku.

Při každém nákupu zboží z našeho katalogu získáváte body 
na Váš osobní účet v Klubu NOMIland.
Podle dosažených bodů si můžete vybrat jakým způsobem si 
Vaše nasbírané body zaměníte:
► za množství produktů z našeho katalogu
► za LIDL poukázky
► za spotřební elektroniku a příslušenství
► za poštovné

Díky neustálému procesu zdokonalování a systémového 
řešení máme nejvíce prodávaný sortiment skladem během 
celého roku, jehož množství každoročně navyšujeme.

NEJŠIRŠÍ, NEJKOMPLEXNĚJŠÍ SORTIMENT KVALITA PRODUKTŮ

VŠE POD JEDNOU STŘECHOU DOSTUPNOST PRODUKTŮ

KLUB NOMILAND

MONTÁŽ ZDARMA BEZPLATNÁ INFOLINKA

POŠTOVNÉ A DOPRAVA ZDARMA

► při objednávce nad 2 990 Kč s produkty z Výtvarné 
 výchovy, Tematických her, Didaktických pomůcek a her
      Hudební výchovy a Pohybu
► při objednávce objemnějšího zboží, nábytku 
 a interiérového vybavení nad 39 900 Kč
► při objednávce exteriérového dětského hřiště nad 39 900 Kč  
► při objednávce 2 a víc kusů dětských 
 pružinových houpaček

Nákupem na jednom místě získáte nejlepší cenu - ušetříte
náklady za dopravu a získáte mnoho dalších výhod. 

Nabízíme kompletní sortiment pro mateřské školy, družiny, 
mateřská centra, dětské hřiště a centra volného času. Část 
produktů je vhodná i pro základní školy. U nás najdete vše od 
nábytkového vybavení, přes tematické hry, didaktické a na-
učné pomůcky, pomůcky na výtvarnou a hudební výchovu, 
potřeby pro pohybové aktivity, jakož i exteriérové vybavení 
v podobě dětských hřišť.

Každoročně nasloucháme našim zákazníkům a přidáváme 
do naší nabídky produkty, které jsou žádané, naučné a ino-
vativní. Vše s důrazem na potřeby dětí a našich zákazníků.

NábytekTematické hry, Didaktické pomůcky a hry, 
Inkluzivní vzdělávání, 

Výtvarná a Hudební výchova, 
Pohyb, Dětská hřiště

1. 2.

=
kompletní  nabídka

NOMILAND !

KATALOGY

2

VÍCE NEŽ
900 NOVINEK

O D M Ě Ň U J E M E
V Ě R N É  Z Á K A Z N Í K Y

Členové Klubu NOMILAND získávají 
zdarma pomůcky  po dobu celého roku.

Při každém nákupu zboží z našeho 
katalogu získáváte za každou 

1 Kč s DPH zakoupeného zboží
1 bod na Váš osobní účet

v Klubu NOMIland.

Všechny potřebné informace ohledně KLUBU NOMILAND jsou zveřejněny na naší internetové stránce www.nomiland.cz. Více info na str. 6 - 9

Vyměňte si Vaše nasbírané body za:

za množství 
produktů 
z našeho 
katalogu

Vyberte si  z více
než 9000 
produktů.

za Lidl
poukázky

za spotřební 
elektroniku 

a příslušenství

Vyberte si 
dárek v 

podobě kvalitní 
spotřební 

elektroniky.

za poštovné

Platí při objednávce 

nad 2990 Kč u produktů ze sekcí:

● TEMATICKÉ HRY 
● DIDAKTICKÉ POMŮCKY A HRY

● VÝTVARNÁ VÝCHOVA
● HUDEBNÍ VÝCHOVA

● POHYB

S NOMILANDEM
výhodněj i !

* (Neplatí pro nábytek, interiérové   vybavení, molitanové sestavy a dětská hřiště).
Více info na str. 511

NÁBYTEK Vám doruč íme

a také  smontu jeme Při objednávce nábytku

v celkové hodnotě nad 39 900 Kč

je doprava ZDARMA.

● Montáž zdarma platí při zakoupení

 nábytku v hodnotě již od 39 900 Kč.

● Při nákupu nábytku od 20 000 Kč do 39 900 Kč je montáž

na požádání za poplatek 10% z hodnoty objednávky.

Více info na str.  511

doruč íme l

l  v y lož íme  l  smon tu jeme
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Info o dostupnosti najdete na webových stránkách NOMIlandu!

Takto vidíte produkt, pokud je skladem:Takto vidíte produkt, pokud není skladem:

Torreta
Dostupnost:

kód: BE22450 695 Kč

SKLADEM

199 Kč

Motýl
Dostupnost: do 20 dnů
kód: GO57899

Použité symboly, které naleznete v Katalogu 2021/2022

Produkt s tímto symbolem označuje nový 
produkt v katalogu 2021/2022, který se 
nenacházel v předcházejícím katalogu.

Tento symbol uvádíme u produktů, které jsme 
Vám nabídli už i v předešlých katalozích,
ale došlo u nich ke změně designu.

Tento symbol uvádíme 
u produktů, které jsou na trhu 
žádané ve větší míře. 

Tyto symboly označují 
produkty vyráběné 
v České nebo Slovenské 
republice, čímž podporujeme 
produkci českých 
a slovenských výrobců.

Značka „Garance nejnižší ceny“
v našem katalogu označuje produkt
s garancí nejnižší ceny na trhu !  
(více info na www.nomiland.cz)

Značka „Garance nejnižší ceny 
- Platí pro celou stranu“ 
v našem katalogu znamená, 
že na dané stránce u všech produktů                                   
garantujeme nejnižší cenu na trhu !
(více info na www.nomiland.cz)

NEJNIŽŠÍGarance

CENY
Platí pro

CELOU STRANU

NEJNIŽŠÍGarance

CENY

let

Poskytujeme záruku na 5 let u vybraných 
nábytkových sérií a individuálních 
nábytkových produktech.
Hledejte pod tímto symbolem.

• dostupnost všech produktů najdete na našem webu
• předpokládaný termín dodání je viditelný u každého produktu

• přibližný termín, kdy bude 
produkt skladem

Produkt s videem na našich
webových stránkách
má generovaný QR kód
s prolinkováním na daný produkt.

V A Š E  O B J E D N Á V K Y  P Ř I J Í M Á M E :

E-MAILEM

TELEFONICKY POŠTOU

V pracovních dnech 
od 8.00 hod. do 15.00 hod.
597 822 951
597 822 950
Bezplatná infolinka
800 60 60 50

Objednávací formulář 
vyplňte a pošlete poštou.
NOMIland s.r.o. 
Vřesinská 828
742 83 Klimkovice 

nomiland@nomiland.cz

OBJEDNÁVKA PŘES E-SHOP

üRYCHLE

üPOHODLNĚ

üJEDNODUŠE
Doporučujeme online nákup na našem E-shopu 
www.nomiland.cz

• možnost rychlé objednávky
• možnost vytvořit si nákupní seznam
• rychlá dostupnost ke všem potřebným informacím

Objednávky 
na nábytek a dětská hřiště

přijímáme pouze písemnou formou.
(e-mail, e-shop, pošta)

Telefonicky přijímáme objednávky 
pouze na Pracovní sešity, tiskoviny 

a ostatní produkty max. do 5 položek.

Tento symbol uvádíme 
u produktů, které splňují specifické 
hygienické podmínky.

- 
- 

- 
P

Ř
ÍK

LA
D

 -
 -

 -

- 
- 

- 
P

Ř
ÍK

LA
D

 -
 -

 -

• daný produkt máme skladem, 
t.z. předpokládané dodání do 5 dnů

Jak najdete
ZBOŽÍ SKLADEM ?

Využijte možnost filtrovat produkty.

Nepřetržitě navyšujeme skladové zásoby.
Zrychlujeme dobu dodání.

ZBOŽÍ SKLADEM u Vás již do 5 dnů!

u Vás již do 5 dnů

Platnost katalogu: do 31.8.2022 
nebo do vydání nového katalogu.

Vzhledem k náročné situaci způsobené stálým, enormním a nepředvídatelným růstem cen 
materiálů a dopravy se můžou ceny produktů během platnosti tohoto katalogu měnit. 

Aktuálně platné ceny najdete na naší stránce www.nomiland.cz 
Omlouváme se za případné nepříjemnosti. 
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ZDARMA
DOPRAVA

MONTÁŽ

Služby klientům
V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit 
na naši bezplatnou infolinku 800 60 60 50, 
kde Vám naši pracovníci ochotně poradí.

Jsme Vám k dispozici každý pracovní den 
od 8.00 - 15.00 hod 

Děkujeme Vám za dosavadní důvěru
a přejeme Vám mnoho úspěchů a zábavy

s produkty od NOMIlandu.

Mária Knišová Jarmila Lukáčová

J s m e  t u  p r o  V á s  !

Bezplatná tel .  l inka: 
800 60 60 50

NÁBYTEK Vám doruč íme

a také  smontu jeme
Při objednávce nábytku

v celkové hodnotě nad 39 900 Kč

je doprava ZDARMA.

● Montáž zdarma platí při zakoupení

 nábytku v hodnotě již od 39 900 Kč.

● Při nákupu nábytku od 20 000 Kč do 39 900 Kč je montáž

na požádání za poplatek 10% z hodnoty objednávky.

Více info na str.  511

doruč íme l

l  v y lož íme  l  smon tu jeme

ČECHY:
Dáša Juríková -  manažer pro ČR
tel . :  +420 604 714 210
jur ikova@nomiland.cz 
Okresy: Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Pardubice, 
Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Náchod, Rychnov 
nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí

Petr Dvorský 
te l . :  +420 739 949 604 
dvorsky@nomiland.cz 
Okresy: městské části Prahy - 13,14,15,16,20,21,22, 
Praha východ, Benešov, Kutná Hora, Kolín, 
Nymburk, Mladá Boleslav, Mělník, Chomutov, Most

Ivana Štulíková 
te l . :  +420 736 683 862 
stul ikova@nomiland.cz 
Okresy: Příbram, Rakovník, Plzeň-sever, Plzeň-jih, 
Plzeň - město, Rokycany, Domažlice, Klatovy, Beroun, 
Kladno, Tachov, Praha - západ, Louny, Teplice

Nela Todorovová 
te l . :  +420 731 342 667 
todorovova@nomiland.cz
Okresy: Pelhřimov, Jindřichův Hradec, České 
Budějovice, Český Krumlov, Prachatice, 
Strakonice, Písek, Tábor

Kateřina Wodsedalková 
te l . :  +420 736 456 132 
wodsedalkova@nomiland.cz
Okresy: městské části Prahy - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1
0,11,12,17,18,19, Liberec, Česká Lípa, Jablonec 
nad Nisou, Semily, Trutnov, Ústí nad Labem, 
Litoměřice, Děčín

MORAVA:
Dáša Juríková 
te l . :  +420 604 714 210 
jur ikova@nomiland.cz
Okresy: Nový Jičín, Vyškov, Prostějov, Blansko, 
Svitavy, Žďár nad Sázavou, Třebíč, Havlíčkův 
Brod, Jihlava

Zuzana Krajníková 
te l . :  +420  604  826  728 
krajnikova@nomiland.cz 
Okresy: Ostrava - město, Ostrava, Karviná, Frýdek 
- Místek, Opava, Bruntál, Šumperk, Jeseník, 
Olomouc

Martina Krzystková 
te l . :  +420 732 948 065 
krzystkova@nomiland.cz 
Okresy: Břeclav, Hodonín, Uherské Hradiště, Zlín, 
Vsetín, Přerov, Kroměříž, Brno - město, 
Brno - venkov, Znojmo

Obchodní  zastoupení  společnost i
Pokry t í  máme j iž  ve všech regionech České republ iky .
Kontakty na naše obchodní zástupce najdete
také na našem webu: www.nomiland.cz/kontakt

Jsme k Vám ještě bl íž  !
Pro zvýšení kvality našich služeb jsou Vám k dispozici naši 
obchodní zástupci. Pomohou Vám při výběru produktů vhodných 
pro Vaši mateřskou školu, vysvětlí jak správně vyplňovat 
objednávky, předvedou Vám didaktickou hodnotu vybraných 
produktů, případně zajistí vzorky materiálů k nahlédnutí.

Dáša Juríková
Petr Dvorský
Ivana Štulíková
Nela Todorovová
Kateřina Wodsedalková

Martina Krzystková
Zuzana Krajníková

Dáša Juríková
Petr Dvorský
Ivana Štulíková
Nela Todorovová
Kateřina Wodsedalková

Martina Krzystková
Zuzana Krajníková
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let

VÝROBA

Produkty vyráběné 

naší společností jsou 

navrhovány s důrazem na 

jejich bezpečnost 

a funkčnost.

Každ
ý r

ok
 v

 N
OM

ILA
NDU navrhujeme a vyrábímeNOVÉ

produkty

Zajímavé motivy, 

příjemný, dětský vzhled 

našeho nábytku, didaktická 

přidaná hodnota, a hlavně 

vysoká kvalita, nám 

každoročně přináší 

množství spokojených 

zákazníků na tuzemském 

trhu i v zahraničí.

Našim zákazníkům 

poskytujeme záruku 

na 5 let při vybraných 

nábytkových sériích 

a individuálních 

nábytkových produktech.

Při výrobě využíváme certifikované, přírodní 

a také ekologické suroviny, které zvyšují 

hodnotu našich produktů.

Nejvíce prodávané zboží máme skladem, díky

rozloze našeho skladu, která je přes 5500 m2 .

Díky tomu jsme schopni zajistit jeho rychlé 

a bezproblémové dodání.

U nás najdete vše od 

nábytkového vybavení, 

přes tematické hry, 

didaktické a naučné 

pomůcky, pomůcky na 

výtvarnou a hudební 

výchovu, potřeby pro 

pohybové aktivity, jakož 

i exteriérové vybavení 

v podobě dětských hřišť.
Kompletní sortiment, ve kterém najdete

produkty:  üžádané ünaučné

   üinovativní

VLASTNÍ SKLADOVÉ 

PROSTORY
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1996 20 07

20 05

20 09

Založení společnosti
NOMI s.r.o.

• Vydání prvních 
Pracovních sešitů 
pro předškoláky

Vydání prvního 
katalogu

• Katalog NOMI
Didaktické
pomůcky

rozsah: 84 stran
počet produktů: 458

Přejmenování
společnosti na:
NOMIland s.r.o.

• Spuštění  možnosti 
nakupování přes 

e-shop na Slovensku 
a v Čechách

- - -

• Vytvoření Klubu 
Nomiland, 

díky kterému 
odměňujeme naše 

věrné zákazníky

Vlastní 
návrhy a výroba 

nábytku

• Zahájení výroby 
„Kouzelného nábytku“

- - -
• Zrealizování myšlenky 

vytvořit jedinečný nábytek 
s možnosti libovolné 

kombinace nábytkových 
elementů pro vytvoření 

různorodých skříněk 
a sestav podle potřeb 

a přání zákazníka

l S p o l e h l i v ý  p a r t n e r  v a š í  ma t e ř s k é  š k o l y l

... děláme vše pro Vaši spokojenost.
... naplňujeme Vaše představy a potřeby. 

... stojíme při Vás.
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2011 2016

20 2120 14

eco

Vlastní skladové 
prostory

• Doručování 
produktů naší 

společností
- - -

• Vlastní montáž 
nábytku a dětských 

hřišť

Vlastní molitanová 
výroba

• Spuštění vlastní výroby 
molitanového nábytku 

a molitanových produktů 
nejen na hru a sport, 

ale i na vzdělávání dětí 
s přidanou didaktickou 

hodnotou

Expanze 
na další evropské 

trhy

• S expanzí na další
evropské trhy úzce souvisel

„rebranding“ loga 
společnosti

- - -
• Vydání katalogů 

pro další země
• Rozšíření 

skladových prostor
• Posílení 

jednotlivých 
oddělení společnosti

Vize 
společnosti 

na další 
období

• Co nejméně 
zatěžovat životní 

prostředí navrhováním 
a vybíráním produktů, 
které jsou přátelské 

k životnímu prostředí
(v krabicích na fixaci 

zboží již nepoužíváme 
polystyren)

- - -
• Naší neméně

důležitou prioritou je 
neustálé zvyšování 

spokojenosti 
zákazníků

w w w . n o m i l a n d . c z

• Více než 2000
pomůcek pro 

výtvarnou výchovu

• Více než 150
pomůcek pro 

hudební výchovu

• Více než 850
pomůcek pro 

pohybové aktivity

• Více než 150
produktů pro 
dětská hřiště

• Ročně rozdáme
až 4 500

dárků• Pravidelně u nás 
nakupuje více než 

15 000 spokojených 
zákazníků

• Skladové
prostory o rozloze 
více než 5 500 m2

• Denně 
vyexpedujeme

150 zásilek

• Ročně 
smontujeme

až 900 zakázek

• Více než
11 000 produktů 

skladem

• Více než 3000
nábytkových 

produktů

• Více než 1900
tematických

her

• Více než 3300
didaktických 

pomůcek a her

B01 - Uvod-obsah-hygiena-Nabytok-2021-2022 - 33 Da PRINT.indd   5 12. 8. 2021   9:23:18



6

1.
2.

3. 4.

1.

Klub NomilandKlub Nomiland

Vyměňte si Vaše nasbírané body 
za obrovské množství produktů 
z našeho Katalogu 2021/2022

(Platí pro: Tematické hry, Didaktické pomůcky
a hry, Výtvarnou, Hudební výchovu a Pohyb.)

za množství 
produktů 
z našeho 
katalogu

Vyberte si
z více než 9000

produktů.

za Lidl
poukázky

za spotřební 
elektroniku 

a příslušenství

Vyberte si 
dárek v podobě 

kvalitní spotřební 
elektroniky.

za poštovné

Každá mateřská, základní nebo speciální škola se automaticky stává členem klubu již při prvním nákupu !

V y m ě ň t e  s i  V a š e  n a s b í r a n é  b o d y  z a :

Počet
nasbíraných

bodů

DÁREK pro Vás
Produkty z našeho
katalogu v hodnotě

13 750 550 Kč

17 500 700 Kč

35 000 1 400 Kč

52 500 2 100 Kč

70 000 2 800 Kč

87 500 3 500 Kč

105 000 4 200 Kč

122 500 4 900 Kč

140 000 5 600 Kč

Vyberte si dárek z více
než 9 000 produktů 
ZDARMA! 

ODMĚŇUJEME
V Ě R N É

Z Á K A Z N Í K Y
Jaké výhody Vám 

Klub Nomiland př ináší  ?
Členové Klubu NOMILAND získávají 

zdarma pomůcky po dobu celého roku. 
Při každém nákupu zboží z našeho 

katalogu získáváte za každou 1 Kč s DPH 
zakoupeného zboží  1 bod na Váš osobní 

účet v Klubu NOMIland.

Nakoupili jste u nás v loňském roce a 
nezkontrolovali jste si počet získaných bodů?
Udělejte to ještě dnes a využijte nasbírané 

body v Klubu NOMILAND
...protože pouze u nás máte možnost za své 

nákupy získat i něco navíc!
Podle dosažených bodů si můžete

vybrat jakým způsobem si Vaše
nasbírané body vyměníte.

Platnost bodů - 2 roky: 
V případě, že MŠ nebo ZŠ nebyla aktivní v oblasti 

nákupu zboží nebo spotřeby bodů za poslední
2 roky, hodnota bodového konta (počet bodů) bude 

automaticky vynulována.
- - -

Všechny potřebné informace ohledně KLUBU 
NOMILAND jsou zveřejněny na naší internetové stránce 

www.nomiland.cz.

Podrobný postup, jak si vyměníte zboží  z našeho katalogu 
za své  nasbírané Klubové body naleznete

na naší webové stránce 
www.nomiland.cz/klub-nomiland/ 

Více info Vám poskytneme také na Bezplatné infolince

800 60 60 50

Postup 

na výměnu 

zboží za 

klubové body:
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2. 3.

4.

ODMĚŇUJEME VĚRNÉ ZÁKAZNÍKY !
Víte o někom, kdo Vám nabídne SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKU 
ZDARMA? U nás ji dostanete! Sbírejte klubové body i nadále 
a vyberte si z hodnotných dárků za Vaše nákupy! Vyberte si 
za své body DÁREK PRO SEBE v podobě kvalitní, reálné 
spotřební elektroniky!
Na výběr Vám nabízíme až 57 výrobků na str. 7 až 9.

Jelikož v elektronice dochází k častým změnám typů v průběhu 
roku, nemůžeme zaručit dodání zobrazeného modelu. Pokud 
zobrazený model bude nedostupný, automaticky ho nahradíme 
novým - ve stejné nebo vyšší kvalitativní třídě. Spotřební elektroniku 
a příslušenství si odteď u nás víte i zakoupit. Při objednávání 
použijte příslušný kód produktu.

 ... vyměňte si Vaše 
nasbírané body za
            poukázky

 ... vyměňte si Vaše 
nasbírané body 
za spotřební elektroniku
a příslušenství

Kompletní popis a parametry spotřební elektroniky a příslušenství naleznete na www.nomiland.cz.

 ... vyměňte si Vaše 
nasbírané body za
poštovné

Pokud Vaše objednávka nedosáhne 
hodnoty, která je nutná k tomu, aby 
jste získali poštovné zdarma, můžete 
k úhradě poštovného použít své 
nasbírané body.

Hodnota
nákupu
s DPH

Počet
nasbíraných

bodů

Hodnota Lidl 
poukázky

15 150 Kč 15 150 250 Kč
30 250 Kč 30 250 500 Kč
45 400 Kč 45 400 750 Kč
60 500 Kč 60 500 1 000 Kč
75 600 Kč 75 600 1 250 Kč
90 750 Kč 90 750 1 500 Kč

105 900 Kč 105 900 1 750 Kč
121 000 Kč 121 000 2 000 Kč
136 150 Kč 136 150 2 250 Kč

Nasbírané 
body

Hodnota 
poštovného

5 990 99 Kč
36 300 600 Kč

7 730
bodů

7 890
bodů

5 260
bodů

5 260
bodů

5 260
bodů

5 130
bodů

5 350
bodů

6 310
bodů

4 400
bodů

10 720
bodů

4 960
bodů

Klíč USB - 16 GB 
Kod: FP14319
CENA: 150 Kč

Klíč USB - 32 GB 
Kod: FP43202
CENA: 170 Kč

Toaster 
Kod: FP27260
CENA: 330 Kč

Odžmolkovač 
Kod: FP23015
CENA: 140 Kč

Kalkulačka 
Kod: FP45980
CENA: 155 Kč

Vhodné
do SodaStream

z naší
nabídky:
FP27174

Vhodné
do SodaStream

z naší
nabídky:
FP27174

Vhodné do SodaStream
z naší nabídky: FP27174

Vhodné do SodaStream
z naší nabídky: FP27174

Osobní
digitální
váha 
Kod: FP45476
CENA: 265 Kč

Nástěnné hodiny 
Kod: FP27785
CENA: 235 Kč

Žehlička na vlasy 
Kod: FP30140
CENA: 190 Kč

5 260
bodů

Sirup PINK
GRAPEFRUIT 
Kod: FP43936
CENA: 155 Kč

Sirup PEPSI 
Kod: FP44021
CENA: 155 Kč

Sirup PEPSI MAX
Kód: FP44022
CENA: 155 Kč

Sirup MALINA 
kod: FP43933
CENA: 155 Kč

Sirup TONIC 
Kód: FP43938
CENA: 155 Kč

Sirup GREEN 
ICE TEA
JAHODA
Kód: FP43931
CENA: 155 Kč

Sirup MIRINDA 
Kod: FP44025
CENA: 155 Kč

Sirup MIRINDA
light 
Kod: FP44026
CENA: 155 Kč
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SADA

13 500
bodů

14 050
bodů

15 180
bodů

17 780
bodů

21 690
bodů

12 630
bodů

14 200
bodů

19 700
bodů

23 670
bodů

29 150
bodů

47 340
bodů

12 610
bodů

15 780
bodů

15 620
bodů

20 520
bodů

29 840
bodů

28 190
bodů

11 930
bodů

Kompletní popis a parametry spotřební elektroniky a příslušenství naleznete na www.nomiland.cz.

45 020
bodů

24 460
bodů

Bezdrátová klávesnice
s myškou 
Kod: FP13596
CENA: 410 Kč

Skartovačka 
Kod: FP14110
CENA: 915 Kč

Rychlovarná konvice 
Kod: FP32483
CENA: 475 Kč

Káva 1 kg 
Kod: CT10050
CENA: 765 Kč

Mlýnek na koření 
RUSSEL HOBBS
Kod: FP45685
CENA: 880 Kč

Digitální tlakoměr 
Kod: FP29249
CENA: 380 Kč

Typ kávy: Bar

Power Bank 
Kod: FP54432
CENA: 665 Kč

Meteo stanice 
Kod: FP42868
CENA: 570 Kč

Teplovzdušní kulma 
Kod: FP26794
CENA: 740 Kč

Zvlhčovač vzduchu 
Kod: FP30424
CENA: 1 530 Kč

Digitální kuchyňská 
váha 
Kod: FP46627
CENA: 470 Kč

Vysoušeč vlasů 
Kod: FP20114
CENA: 380 Kč

Naparovací žehlička 
Kod: FP23170
CENA: 420 Kč

Odvápňovač
DE LONGHI 
Kod: FP31482
CENA: 445 Kč

Laminovačka +
Laminovací fólie A4
Kod: FP14012
CENA: 1 450 Kč

Topinkovač 
Kod: FP06807
CENA: 620 Kč

Ruční mixér 
Kod: FP43061
CENA: 435 Kč

Ruční šlehač 
Kod: FP41605
CENA: 715 Kč

Reproduktory
k počítači 
Kod: FP45334
CENA: 590 Kč

Klíč USB - 64 GB 
Kod: FP45533
CENA: 360 Kč

12 600
bodů

Kulma 
Kod: FP12575
CENA: 380 Kč
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SADA

67 850
bodů

74 180
bodů

62 960
bodů

61 970
bodů

93 580
bodů

155 880
bodů

173 420
bodů

142 530
bodů

62 960
bodů

63 120
bodů

92 840
bodů

135 850
bodů

60 450
bodů

452 700
bodů

252 340
bodů

77 320
bodů

55 080
bodů

105 220
bodů

119 770
bodů

Kompletní popis a parametry spotřební elektroniky a příslušenství naleznete na www.nomiland.cz.

283 250
bodů

99 250
bodů

DVD a USB 
přehrávač 
Kod: FP33186
CENA: 2 390 Kč

Přenosný DVD 
přehrávač 
Kod: FP47688
CENA: 1 920 Kč

Mixér 
Kod: FP24855
CENA: 1 890 Kč

Vysavač 
Kod: FP42949
CENA: 1 900 Kč

Tablet 
Kod: FP16366
CENA: 4 500 Kč

Espresso 
Kod: FP11542
CENA: 3 180 Kč

Externí disk 
VERBATIM 1TB 
Kod: FP07344
CENA: 1 830 Kč

LED monitor 23,5˝ 
Kod: FP17589
CENA: 4 380 Kč

Party reproduktor
s mikrofónem
Kod: DR05200
CENA: 6 150 Kč

LED televizor 32˝ 
Kod: FP33311
CENA: 5 170 Kč

SodaStream 
Kod: FP27174
CENA: 1 990 Kč

Mlýnek na kávu
DE LONGHI 
Kod: FP49657
CENA: 2 120 Kč

Mikrosystém s DVD 
Kod: FP48463
CENA: 3 580 Kč

Kávovar DE LONGHI
+ Odvápňovač DE LONGHI 
+ Káva 1 kg 
Kod: FP99990
CENA: 13 790 Kč

Blue Ray přehrávač 
Kod: FP48321
CENA: 2 920 Kč

Multifunkční zařízení
Kod: FP16062
CENA: 2 890 Kč

Kontaktní elekt. gril 
Kód: FP23753
CENA: 2 785 Kč

Mikrovlnná trouba 
Kod: FP41397
CENA: 2 060 Kč

Smartfón 
Kod: FP18323
CENA: 3 980 Kč

Fotoaparát 
Kod: FP38778
CENA: 8 490 Kč

Přenosné rádio s CD 
Kód: FP53041
CENA: 1 725 Kč

Do SodaStream
jsou vhodné sirupy 
z naší nabídky:
FP43936, FP43931,
FP44021, FP44022,
FP43933, FP43938,
FP44025, FP44026
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Ostatní Nábytkové série .................................................................... 150 - 242
Nábytková série Pohádkový nábytek ......................................................................... 150 - 179
Nábytková série HARMONIE .................................................................................... 180 - 183
Nábytková série KOLOR ........................................................................................... 184 - 203
Nábytková série NUMERIC ....................................................................................... 204 - 213
Nábytková série PRAKTIK ........................................................................................ 214 - 235
Nábytková série SMART ........................................................................................... 236 - 242
Stolky a vozíky na pomůcky .............................................................. 243 - 247
Multifunkční stolek ............................................................................................................. 243
Vozíky na pomůcky / Servírovací vozík ..................................................................... 244 - 245
Vozík na různorodé použití ....................................................................................... 246 - 247
Knihovničky a skříňky na výtvarné pomůcky ................................... 248 - 249
Knihovničky a vozíky na knihy .........................................................  250 - 251
Knihovničky / Skříňky na knihy s kontejnery ..................................  252 - 253
Knihovničky / Policové skříňky ........................................................  254 - 255

Nábytková série - Kouzelný nábytek ................................................... 26 - 149
Výhody Kouzelného nábytku .........................................................................................26 - 27
Jak si vyskládat Kouzelný nábytek ................................................................................28 - 29
Proč si vybrat Kouzelný nábytek .........................................................................................  30
Obrazový obsah Kouzelný nábytek  .............................................................................  31 - 36
Vysvětlení konceptu série Kouzelný nábytek ........................................................................37 
Jedinečné frézované motivy ..........................................................................................38 - 41
Skříňky „K“ ...................................................................................................................42 - 47
Skříňky „KP“ .................................................................................................................48 - 49
Skříňky „K4“ .................................................................................................................50 - 51
Doplňkové skříňky ...............................................................................................................52
Multifunkční skříň.................................................................................................................53
Policové skříňky na všestranné použití .................................................................................54
Skříňky „K na kontejnery“ ..............................................................................................56 - 57
Skříňka na Dřevěné úložné boxy ...................................................................................58 - 59
Skříňky „KG” na Plastové kontejnery ....................................................................................60
Plastové kontejnery ke Skříňkám „KG” .................................................................................61
Prostorové skříňky ........................................................................................................62 - 63
Sedací nábytek .............................................................................................................64 - 69
Konstrukce na Police a Stříšky .............................................................................................70
Kouzelné stříšky ..................................................................................................................71
Univerzální skříňky na kolečkách, Knihovnička..............................................................72 - 73
Psací stoly ....................................................................................................................74 - 75
Příklady vyskládaných skříněk ......................................................................................76 - 81
Sestavy Kouzelný nábytek .......................................................................................... 82 - 119
Dekorační závěsné poličky a policové skříňky ........................................................... 120 - 121
Nástěnné dekorace ................................................................................................... 122 - 123
Držák na dudlíky, Poštovní schránka .................................................................................. 124
Šatny Kouzelný nábytek ............................................................................................ 125 - 142
Barevná koupelnová polička, Nálepky Kouzelný svět ................................................ 142 - 143
Polštářek, kapsa a nálepka s Kouzelným motivem .................................................... 144 - 145
Barevné lehátka a příslušenství k lehátkům............................................................... 146 - 149

Hygiena a dezinfekce ............................................................................. 12 - 25
kompletní nabídka 
produktů
ze speciální série:

Kouzelný
nábytek

Nábytkový sortiment naší společnosti 
je designován a vyráběn s důrazem na potřeby 
dětí v předškolním a školním věku. 

Pro výrobu jsou využívány pouze kvalitní 
materiály a spojovací komponenty, které 
podléhají přísné kontrole a splňují všechny 
normy týkající se bezpečnosti a kvality. 

Díky tomu umíme Vám, našim zákazníkům, 
nabídnout bezpečné a vysoce kvalitní 
produkty s dlouhou dobou používání.

Poskytujeme záruku na 5 let 
u vybraných nábytkových sériích 
a individuálních nábytkových 
produktech. Hledejte pod 
tímto symbolem.let
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Věšáky ..................................................................................................................... 342 - 346
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Kryty radiátorů ............................................................................................ 362
Postýlky a lehátka .............................................................................. 363 - 379
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Exkluzivní křesílka ............................................................................................................. 435
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Provazy / Korkové tabule / Výstavky ......................................................................... 490 - 491
Vitríny do exterieru i interieru ........................................................... 492 - 493
Bezpečnostní prvky a zábrany .......................................................... 494 - 495
Nádobí z melaminu do jídelny ........................................................... 496 - 497
Servírovací stolky / Jmenovky .......................................................... 498 - 499
Svět jeslí ............................................................................................ 500 - 508

B01 - Uvod-obsah-hygiena-Nabytok-2021-2022 - 33 Da PRINT.indd   11 12. 8. 2021   9:24:08



 

12

ZDARMA*

Ceny produktů se mohou měni t  v  záv is lost i

od změn cen u dodavate lů.

-  bezkontaktn í  teploměry

-  generátory  ozónu

- dez infekční  prost ředky na ruce,

 gely ,  dez infekční  spre je

-  dávkovače a s to jany na dezinfekc i  rukou

- tekutá mýdla,  mýdlové pěny

-  papírové ručníky  i  s  prakt ickými  zásobníky

-  různé prost ředky na dezinfekc i

 a  č iš tění  povrchů

HYGIENA

DEZINFEKCE

Bezpečná školka

    s  Nomilandem!

Při objednávce 

nad 2990 Kč ze sekce

Hygiena a dezinfekce je poštovné 

*(Neplatí pro nábytek a interiérové vybavení). 
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Dělicí stěna,
která zabezpečí dostatečné soukromí pro každé dítě

Dělicí stěny v 8 barvách 

Uchycení do stěny 
(2x)

Uchycení do podlahy

ROZMĚR: 
60 x 120 cm

(rozměr
bez nožičky)

Při objednávce 10 a více ks je 
MONTÁŽ ZDARMA.

Při nižším počtu ks je montáž na požádání 
za poplatek 1 190 Kč.

Koupelnové poličky
s věšáky
- pro 3 děti
Šířka: 43,5 cm. 
UZ1741 1200 Kč

UZ1742 1200 Kč

UZ1743 1200 Kč

UZ1744 1200 Kč

UZ1746 1200 Kč

UZ1747 1200 Kč

Koupelnové poličky
s věšáky
- pro 5 dětí
Šířka: 71,1 cm. 
UZ1941 1720 Kč

UZ1942 1720 Kč

UZ1943 1720 Kč

UZ1944 1720 Kč

UZ1946 1720 Kč

UZ1947 1720 Kč

Koupelnové poličky
s věšáky
- pro 6 dětí
Šířka: 84,9 cm. 
UZ2041 2080 Kč

UZ2042 2080 Kč

UZ2043 2080 Kč

UZ2044 2080 Kč

UZ2046 2080 Kč

UZ2047 2080 Kč

Koupelnové poličky
s věšáky
- pro 4 děti
Šířka: 57,3 cm. 
UZ1841 1490 Kč

UZ1842 1490 Kč

UZ1843 1490 Kč

UZ1844 1490 Kč

UZ1846 1490 Kč

UZ1847 1490 Kč

KOUPELNOVÉ POLIČKY
Koupelnové poličky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní laminátové dřevotřísky. Zadní nástěnný panel je možné zvolit v 6 barvách. 

Výška panelu: 68 cm. Šířka panelu závisí od typu (pro kolik dětí). 
Celková hloubka: 11 cm. Svisle dělicí příčky a poličky jsou v bílé barvě. 

Výšky svislých dělicích příček: 60 cm. Šířka poličky (prostoru mezi svislými příčkami): 12 cm.
Každá přihrádka obsahuje jeden dvojitý věšák k zavěšení ručníku.

Splněné
hygienické 
podmínky 

oddělených 
ručníků a 
pohárků

Bezpečná školka

    s  Nomilandem!

Splněné
hygienické 
podmínky

KR1641ST - zelená 1820 Kč

KR1642ST - červená 1820 Kč

KR1643ST - oranžová 1820 Kč

KR1644ST - žlutá 1820 Kč

KR1646ST - modrá 1820 Kč

KR1647ST - bílá 1820 Kč

KR1648ST - BUK 1820 Kč

KR1649ST - JAVOR 1820 Kč

Dělicí stěna
Vyrobená z kvalitní laminátové dřevotřísky s ABS 
hranami v 8 barvách použitých oboustranně. Dokon-
alý způsob jak jednoduše oddělit prostor každodenní 
hygieny. Pro dostatečnou stabilitu 
a dlouhověkost je nutné uchycení ve třech bodech 
(2x do stěny + do podlahy). Tloušťka: 2 cm.
Rozměr kotvící nožičky: 14 cm.
Rozměr stěny bez kotvící nožičky: 60 x 120 cm.
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při objednávce nad 2990 Kč

Dezinfekce na ruce
V naší nabídce najdete dezinfekční přípravky na ruce v tekuté nebo gelové formě. Máte na výběr 

různá balení - menší balení s dávkovačem, která jsou vhodná i při cestování nebo při pobytu 
venku a taky výhodná větší balení, která jsou vhodná na doplňování do dávkovačů. Vyberte si z 

velké nabídky, abyste ve vaší školce měli zaručenou hygienickou čistotu rukou. 

Dezinfekce rukou St. Crux
Vysoce účinný hygienicky - dezinfekční 
roztok s mentolem na dezinfekci rukou. 
Produkt je vyráběn podle receptury Světové 
zdravotnické organizace (WHO).
Roztok je vhodný i na dolévání do dávkovačů 
na dezinfekční roztoky.

STC0200 - 200 ml, s dávkovačem 185 Kč

STC0500 - 500 ml 280 Kč

STC1000 - 1 l 325 Kč

STC5000 - 5 l 930 Kč

JR101530 395 Kč

Dezinfekční gel na ruce Isolda, 
500 ml 
Dezinfekční gel je účinný proti širokému 
spektru bakterií, kvasinek a virů. Má neutrální 
pH. Malé množství naneste do dlaní 
a vmasírujte do pokožky. 
Pouze k vnějšímu použití.
Objem: 500 ml.

JR14089 435 Kč

Dezinfekční gel 
na ruce AXG, 500 ml 
Dezinfekční gel na ruce bez 
potřeby oplachování. 
Ničí až 99,9% bakterií. Obsahuje 
Aloe vera. Objem: 500 ml.

BANNderm tekuté mýdlo
s antibakteriální přísadou
Tekuté mýdlo s antibakteriální přísadou na 
mytí rukou. Jemně parfémované s obsahem 
glycerinu. Má dobrou snášenlivost 
s pokožkou a neobsahuje barviva. 

BCH40352 - 300 ml, s pumpičkou 119 Kč

BCH40456 - 5 l 715 Kč

CHIRODERM - tekuté mýdlo
s antibakteriální přísadou
Tekuté dezinfekční mýdlo na hygienické 
a chirurgické mytí rukou s obsahem alkoholu. 
Má dobrou snášenlivost s pokožkou 
a neobsahuje barviva. Je jemně parfémované 
s obsahem glycerinu.
Určené pro profesionální použití.

BCH50412 - 500 ml, s pumpičkou 215 Kč

BCH50416 - 5000 ml 1430 Kč

GL91602 205 Kč

Dezinfekční gel 
s pumpičkou, 500 ml
Dezinfekční gel na ruce 
s obsahem 62 % alkoholu 
a s glycerinem pro zvláčnění 
pokožky. Objem: 500 ml.

dopošlú

Dezinfekce rukou a pokožky Manox
Bezbarvý alkoholový prostředek na hygienickou 
dezinfekci rukou ve zdravotnictví, potravinářství 
a službách.Je neparfémovaný, nebarví pokožku 
ani textil, příjemně voní, má baktericidní, 
virucidní, MYKOBAKTERICIDNÍ, tuberkulocidní 
a fungicidní účinek, pH <7. Dezinfekce je vhodná 
i do Bezdotykového dávkovače na dezinfekci 
(LK30500).

LK00071 - 5 l 1680 Kč

LK00072 - 500 ml 285 Kč

LK00073 - 500 ml, s pumpičkou 285 Kč

tekutinatekutina

tekutina

potřeba
opláchnout

potřeba
opláchnout

bezoplachová 
dezinfekce

bezoplachová 
dezinfekce

bezoplachová 
dezinfekce

mýdlo
mýdlo

RKF005 149 Kč

Dezinfekční gel na ruce Emspoma 
s pumpičkou, 500 ml
Jemný dezinfekční gel na ruce na bázi 
alkoholu s přidaným glycerinem, který brání 
vysušení pokožky rukou. Obsahuje 83% 
alkoholu. Výrobek je registrován ministerstvem 
hospodářství. Obsahuje biocidní účinné látky.
Dodávaný od certifikované kosmetické firmy.

RKF002 565 Kč

Dezinfekční roztok na ruce 
Emspoma, 5000 ml
Bezbarvý dezinfekční roztok na bázi alkoholu. 
Obsahuje 83% alkoholu a také glycerin, který 
brání vysušení rukou. Výrobek je registrován 
ministerstvem hospodářství. Obsahuje biocidní 
účinné látky. Dodávaný od certifikované 
kosmetické firmy.
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Dávkovače na dezinfekci rukou
Dávkovače zabezpečí hygienickou čistotu rukou v každé školce. Na výběr jsou dávkovače, které se umísťují na stěnu nebo i stojany 

na dávkovače, které můžete podle potřeby přesouvat na požadované místo. Dotykové nebo bezdotykové - oba typy zaručují bezpečnou 
manipulaci a je jen na vás, které si vyberete. 

UC26SUF7 165 Kč

Držák na dávkovače 
s pumpičkou
- na stěnu 
Držák na pumpičkové 
dávkovače o objemu 500 ml. 
Na stěnu se upevňuje pomocí 
šroubů.

UC1AA009 8080 Kč

Bezdotykový dávkovač 
se stojanem 
Bezdotykový dávkovač na baterky vhodný 
k dávkování dezinfekčního gelu. Dávkovač 
vyžaduje 3 baterie typu C (1,5V), které nejsou 
součástí balení. Dávkování dezinfekce lze 
nastavit do 2 poloh. Nastavitelná výška: 130 - 
165 cm. Průměr základny: 36,5 cm.

V nabídce i verze pro dospělé 
- najdete na www.nomiland.cz pod kódem GE00005, výška 110 cm (cena 2399 Kč)

V nabídce i verze bez dekorační hlavy 
- najdete na www.nomiland.cz pod kódem GE00001 (cena 1850 Kč)

LK06382 495 Kč

Gelová dezinfekce Kleenex
Bezbarvý, gelový, alkoholový, hydratační 
prostředek na hygienickou dezinfekci rukou. 
Je neparfémovaný, vhodný do zdravotnictví 
a potravinářství. Neobsahuje látky dráždící 
pokožku, proto je vhodný na dlouhodobé 
používání. Balení obsahuje 1000 dávek 
desinfekce (1 dávka = 1 ml).
Produkt je určen do Dávkovače na gelovou 
dezinfekci (LK07124).
Objem: 1000 ml.

LK07124 669 Kč

Dávkovač na gelovou dezinfekci 
Nástěnný dávkovač gelové dezinfekce na 
plnění jednorázovými patrony - Gelová 
dezinfekce Kleenex (LK06382). Vyroben 
je z bílého, lesklého ABS plastu, má 
praktický průhled pro kontrolu množství 
náplně. Dávkovač je možné montovat i bez 
odkapávače. Dávkování - 1 ml.
Rozměr: 23,5 x 11,6 x 11,4 cm.
Objem: 1000 ml.

LK30500 2620 Kč

Bezdotykový dávkovač 
na dezinfekci
Bezdotykový, nástěnný 
dávkovač dezinfekce s nádobou 
na dolévání náplně. Vhodný 
je např. pro Dezinfekce rukou 
a pokožky Manox (LK00071, 
LK00072). Světelná kontrolka 
na indikaci stavu baterie. 
Napájení: 4 x baterie typu AA 
(nejsou součástí balení).
Rozměr: 26,8 x 10,8 x 10,7 cm.
Objem: 500 ml.

LK00512 4050 Kč

Dávkovač dezinfekce 
Nástěnný dávkovač dezinfekce 
vyrobený z hliníkového plechu 
s komaxitovou povrchovou 
úpravou a z ABS plastu. Pumpa 
a páka jsou vyrobeny z oceli. 
Plní se doléváním náplně, např. 
i Dezinfekce rukou a pokožky 
Manox (LK00071, LK00072). 
Dávkování je nastavitelné na 
0,7 / 1,0 / 1,5 ml dezinfekce 
(1 dávka).
Rozměr: 28,3 x 82 x 22,5 cm.
Objem: 500 ml.

LK92147 3800 Kč

Elektronický dávkovač mýdlové 
pěny
Bezdotykový dávkovač mýdlové pěny vyrobený 
z ABS plastu, plnění jednorázovými patronami 
(LK06345). Dávkovač má průhled pro kontrolu 
naplnění, napájení 3 x 1,5 V LR20 (jsou součástí 
balení).Rozměr: 29 x 18,3 x 10,5 cm.
Objem: 1200 ml.

s dávkovačem
tekutá 
náplň

tekutá 
náplň

tekutá 
náplň

patrony

patrony

dolévání

1000
dávek

+

+

LK06383 495 Kč

Dezinfekce Kleenex 
Bezbarvý, gelový, alkoholový, hydratační 
prostředek na hygienickou dezinfekci rukou. 
Je neparfémovaný. Neobsahuje látky dráždící 
pokožku, proto je vhodný na dlouhodobé 
používání (pH 8). 
1 dávka = 0,7 ml. Dezinfekce je vhodná pro 
senzorový dávkovač (LK92147).
Objem: 1200 ml.

1714
dávek

dolévání dolévání

Bezdotykový stojan na dezinfekci - dětský
tojan se ovládá nohou, proto zabezpečuje hygienickou a bezpečnou dezinfekci rukou v každém prostoru. 
Dodávaný i s plastovým dávkovačem na dezinfekci s pumpičkou. Barevné převedení se může lišit v 
závislosti od skladových zásob. Pumpička dávkovače je ve výšce 60 cm, což je ideální výška, aby se 
dezinfekce nedostala dětem do očí. Výška s hlavou: cca 80 cm. Rozměr: 32 x 64,5 x 20,5 cm (bez hlavy).

GE00002 - Smile 2300 Kč

GE00003 - Robot 1 2300 Kč

GE00004 - Robot 2 2300 Kč

tekutá / gelová
náplň

dolévání

s dávkovačem

bezdotykový
- ovládání 

nohou
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při objednávce nad 2990 Kč

Tekutá mýdla a mýdlové pěny
Tekuté mýdlo nebo mýdlová pěna nejlépe zajistí hygienu při mytí rukou. Nabízíme i dávkovače - vyberte si podle toho, zda chcete mýdlo 
do dávkovače dolévat (jakékoliv tekuté mýdlo), nebo dáte přednost dávkovači, který se plní jednorázovými patronami s mýdlem / pěnou. 

LK00084 250 Kč

Tekuté mýdlo
Parfémované tekuté mýdlo s obsahem 
měsíčku lékařského pro každodenní použití 
s hojivým účinkem a příjemnou vůní květin 
a bylin. Vhodné do dávkovačů tekutého 
mýdla s nádobkou na doplnění.
Objem: 5 l.

LK00093 715 Kč

Tekuté mýdlo
Tekuté mýdlo s antimikrobiálním účinkem. 
Je jemně parfémované, nedráždivé 
a nevysušuje pokožku - pH 5,5 - 7.
Vhodné do dávkovačů tekutého mýdla 
s nádobkou na doplnění.
Objem: 5 l.

LK06331 285 Kč

Tekuté mýdlo 
Tekuté, parfémované mýdlo, pH 5,5. Dávka je 
1 ml, balení vystačí na 1000 dávek. Cartridge 
vhodná pro Dávkovač na mýdlo a pěnu 
LK06948.
Objem: 1000 ml.

LK06348 460 Kč

Antibakteriální mýdlová pěna
Antibakteriální, neparfémovaná, mýdlová 
pěna, pH 5,3. Dávka je 0,4 ml, balení vystačí 
na 2500 dávek. Cartridge vhodná pro 
Dávkovač na mýdlo a pěnu LK06948.
Objem: 1000 ml.

LK06340 335 Kč

Mýdlová pěna 
Mýdlová, parfémovaná pěna, pH 4,75. Dávka 
je 0,4 ml, balení vystačí na 2500 dávek. 
Cartridge vhodná pro Dávkovač na mýdlo 
a pěnu LK06948.
Objem: 1000 ml.

LK06955 669 Kč

Dávkovač na mýdlo 
Nástěnný dávkovač tekutého mýdla vyrobený 
z ABS plastu s průhledem na kontrolu plnění. 
Plnění jednorázovými patronami (LK06331).
Rozměr: 23,7 x 11,5 x 24,7 cm.
Objem: 1000 ml.

LK06948 669 Kč

Dávkovač na mýdlo a pěnu  
Nástěnný dávkovač tekutého mýdla a pěny 
vyrobený z ABS plastu. Plnění jednorázovými 
patronami (LK06331, LK06340, LK06348), 
průhled pro kontrolu naplnění, uzamykatelný.
Rozměry: 23,5 x 11,6 x 11,4 cm.
Objem: 1000 ml.

LK06345 625 Kč

Mýdlová pěna 
Luxusní, mýdlová pěna do senzorového 
dávkovače (LK92147). Neparfémovaná, pH 
4,75. Dávka je 0,7 ml, balení vystačí 
na 1714 dávek.
Objem: 1200 ml.

LK00087 595 Kč

Mýdlová pěna do dávkovače
Mýdlová, neparfémovaná pěna, pH 5,5. 
Vhodná do dávkovačů na mýdlovou pěnu 
s nádobkou na doplnění, např. (LK44478).
Objem: 5 l.

LK92147 3800 Kč

Elektronický dávkovač mýdlové pěny
Bezdotykový dávkovač mýdlové pěny vyrobený z ABS 
plastu, plnění jednorázovými patronami (LK06345). 
Dávkovač má průhled pro kontrolu naplnění, napájení 
3 x 1,5 V LR20 (jsou součástí balení).
Rozměr: 29 x 18,3 x 10,5 cm.
Objem: 1200 ml.

LK44478 720 Kč

Dávkovač na mýdlovou pěnu 
Nástěnný dávkovač mýdlové pěny z ABS plastu. 
Má průhled pro kontrolu naplnění a nádobku na 
dolévání mýdlové pěny, např. (LK00087).
Rozměry: 20,6 x 11 x 10,6 cm.
Objem: 700 ml.

LK44479 720 Kč

Dávkovač na tekuté mýdlo
a gelovou dezinfekci
Nástěnný dávkovač vyrobený z ABS plastu. 
Má průhled pro kontrolu naplnění a nádobku 
na dolévání mýdla / dezinfekce. 
Rozměr: 20,6 x 11 x 10,6 cm.
Objem: 700 ml.

dolévání
dolévánídolévání

dolévání

patrony
patrony

patrony

1000
dávek

2500
dávek

2500
dávek

1714
dávek

+ +

WX62051 750 Kč

Dávkovač INTRO na tekuté 
mýdlo, 500 ml 
Dávkovač na tekuté mýdlo. 
Rozměr: 13,5 x 11 x 20 cm.
Objem: 500 ml.

WX62052 880 Kč

Dávkovač INTRO na tekuté 
mýdlo, 1 l 
Dávkovač na tekuté mýdlo. 
Rozměr: 13,8 x 12 x 26,5 cm.
Objem: 1 l.
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GL60016 369 Kč

Utěrky papírové, zelené 
Jednorázové papírové utěrky, které zajišťují 
hygienické utírání rukou. V balení je 4000 ks.
Rozměr: 23 x 25 cm.

GL60032 510 Kč

Utěrky papírové, bílé 
Jednorázové papírové utěrky, které zajišťují 
hygienické utírání rukou. Balení obsahuje 3200 ks.
Rozměr: 25 x 21 cm.

WX62003 800 Kč

Zásobník INTRO na papírové 
skládané ZZ ručníky 
Zásobník na skládané ZZ ručníky. 
Vhodný na ručníky z naší nabídky (WX60006, 
WX60032, KP90036230).
Rozměr: 30 x 30 x 15 cm. 

WX60703 545 Kč

Zásobník na papírové skládané 
ZZ ručníky 
Zásobník na skládané ZZ ručníky. Vhodný na 
ručníky z naší nabídky (WX60006, WX60032, 
KP90036230).
Rozměr: 30 x 30 x 12,5 cm. 

WX62022 925 Kč

Zásobník INTRO na papírové 
ručníky rolované se středovým 
odvíjením
Vhodný na papírové ručníky rolované se 
středovým odvíjením a o průměru 19 cm 
z naší nabídky (WX60122).
Průměr vhodných ručníků: 19 cm. 
Rozměr: 37 x 24 x 22,5 cm.

WX60722 605 Kč

Zásobník na papírové ručníky 
rolované se středovým 
odvíjením
Vhodný na papírové ručníky rolované se 
středovým odvíjením a o průměru 19 cm 
z naší nabídky (WX60122).
Průměr vhodných ručníků: 19 cm. 
Rozměr: 24 x 40 x 22 cm.

WX60122 425 Kč

Papírové ručníky rolované se středovým 
odvíjením, 6 ks
Papírové dvouvrstvé ručníky na hygienické utírání rukou. 
Středové nebo klasické odvíjení. Vhodné do Zásobníků 
na papírové ručníky rolované z naší nabídky (WX62022, 
WX60722). Průměr: 19 cm, výška 22 cm, délka 1000 cm.

Utírání rukou
Papírové ručníky na ruce jsou nejbezpečnější pro hygienické utírání rukou. Jsou jednorázové, proto nehrozí, že se do stejného ručníku utře 

víc dětí za sebou. Vyberte si i vhodný zásobník - na skládané ručníky nebo na ručníky se středovým odvíjením. 

LK06954 669 Kč

Zásobník na ručníky - bílý
Nástěnný zásobník papírových ručníků, 
vyrobený z ABS plastu. Má průhled pro 
kontrolu naplnění a je uzamykatelný. 
Zásobník je vhodný pro Papírové ručníky 
do zásobníku (LK03376).
Rozměr: 40,7 x 31,7 x 14,7 cm.

LK02301 955 Kč

Zásobník na ručníky - bílý
Nástěnný zásobník papírových ručníků 
v roli, se středovým odběrem, vyrobený 
z ABS plastu. Dávkování tahem, průhled pro 
kontrolu naplnění. Zásobník je uzamykatelný. 
Vhodná náplň je kotouč do průměru 20,5 cm 
a výšky 21,5 cm (LK32318).
Rozměr: 30,4 x 22,5 x 22,1 cm.

LK03376 59 Kč

Papírové ručníky do zásobníku
Skládané papírové ručníky z recyklovaného 
jednovrstvého papíru, 37 g / m². Nevhodné 
pro styk s potravinami. V balení: 250 ks. 
Vhodné pro Zásobník na ručníky (LK06954).
Rozměr: 24,5 x 23 cm.
Rozměr složeného útržku: 24,5 x 11,5 cm.

LK32318 765 Kč

Papírové ručníky do zásobníku, 6 ks
Papírové ručníky v kotouči se středovým odběrem 
ze 100% celulózy. Dvouvrstvý papír, 34 g / m², 135 
m, 450 útržků. Jsou vhodné i pro styk s potravinami. 
Vhodné do Zásobníku na ručníky (LK02301).
Průměr kotouče: 20 cm.
Průměr dutinky: 6,3 cm.

středové
odvíjenístředové

odvíjení

středové
odvíjení

středové
odvíjení

středové
odvíjení

skládané
ručníky

skládané
ručníky

4000 ks 3200 ks

250 ks

skládané
ručníky skládané

ručníky

skládané
ručníky

skládané
ručníky
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při objednávce nad 2990 Kč

WX62041 650 Kč

Zásobník INTRO na toaletní 
papír JUMBO
Zásobník na toaletní papír  
o průměru do 19 cm (WX60319).
Rozměr: 13,5 x 26,5 x 22 cm.

WX60741 515 Kč

Zásobník toaletního papíru
Plastový zásobník toaletního papíru.
Průměr: 19 cm.

WX60319 495 Kč

Toaletní papír Jumbo, bílý
Dvouvrstvý toaletní papír je vhodný do 
zásobníku z naší nabídky (WX60741).
Balení obsahuje 12 ks.
Délka: 170 m.

Toaletní papír
Doplňte svou sadu hygienických dávkovačů na mýdlo, dezinfekci a ručníky i zásobníkem na toaletní papír.

V nabídce máme i toaletní papír ve výhodných baleních. 

LK06992 669 Kč

Zásobník na toaletní papír
Nástěnný zásobník toaletního papíru, 
vyrobený z ABS plastu. Je vysoce odolný 
proti poškození, uzamykatelný a má průhled 
pro kontrolu naplnění. Kapacita zásobníku 
jsou 2 malé role (LK00048).
Rozměr: 18 x 29,8 x 12,8 cm.

LK00048 545 Kč

Toaletní papír, 48 ks
Perforovaný toaletní papír v malých rolích ze 
100% celulózy. Dvouvrstvý, 33 g / m², 22 m, 
200 útržků. Vhodný do Zásobníku na toaletní 
papír (LK06992).
Průměr kotouče: 11,2 cm.
Průměr dutinky: 4,5 cm.

Bezdotykový teploměr
Zkontrolujte dětem rychle a přesně teplotu - při chorobě nebo preventivně při vstupu do školky. Teploměry z naší nabídky mají infračervený 

detekční systém, jsou bezkontaktní, a proto jsou bezpečné i při používání v kolektivu. 

MPR601MOL 2290 Kč

Infračervený bezkontaktní teploměr 
Teploměr vhodný k bezkontaktnímu určování teploty 
snižuje riziko šíření infekce dotykem. Teploměr měří 
tělesnou teplotu snímáním infračerveného záření. Použití 
je jednoduché a hygienické, měření je rychlé 
a přesné. Při překročení normální tělesné teploty 
vydá teploměr akustický varovný signál a změní barvu 
podsvícení LCD displeje.

OZBL5000 9550 Kč

Ozónový generátor BLACK 5000 
Kompaktní a snadno přenosný generátor ozónu s výkonem 
5 000 mg/h, časovačem provozu až na 2 hodiny a funkcí "hold" 
pro neomezený provoz. Z prostředí odstraňuje pachy, viry a další 
organizmy. Se svými 2,3 kg a komfortní sklopnou rukojetí jej lze 
umístit do vozidel nebo postupně vyčistit i větší počet místnosti 
v budově.
Vhodný na plochu: do 100 m2.
Spotřeba energie: 60 W.
Hlučnost: 40 dB.
Rozměr: 22 x 17 x 16 cm. Hmotnost: 2,3 kg.

OZW10000 14 490 Kč

Ozónový generátor WHITE 10000 
Průmyslový generátor ozónu s vysokým výkonem 10 000 mg/h, časovačem 
až na 2 hodiny a funkcí "hold" pro neomezený provoz. Dezinfikuje prostředí 
a zbavuje prostor virů, plesní a nepříjemných pachů. S výkonem 10 000 
mg ozónu za hodinu je WHITE 10000 generátorem ozónu průmyslové třídy, 
který je připravený na nasazení v náročném prostředí. Dokonalým místem  
použití generátoru WHITE 10000 jsou školky a další zařízení s velkým 
pohybem osob.
Vhodný na plochu: do 200 m2.
Spotřeba energie: 93 W.
Hlučnost: 45 dB.
Rozměr: 35 x 17 x 25 cm. Hmotnost: 3,2 kg.

100 m2 200 m2

Generátory ozónu
Ozónový generátor slouží k dezinfekci a odstraňování bakterií, virů a plísní. Po aplikaci se ozón sám rozloží, nezůstane po něm 

žádný zápach, žádné pozůstatky a opět budete dýchat čistý vzduch. 
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Pomůcky k dodržování hygienických opatření
Praktické pomůcky, díky kterým se v každé třídě budou dodržovat hygienické opatření mnohem snadněji, vesele a účinně. 

RY90060 345 Kč

Bezpečně ve školce - sada naučných plakátů 
Balení obsahuje 6 plakátů s motivy zvířátek, které ukazují, jak 
se bezpečně chovat, abychom si chránili svoje zdraví i zdraví 
ostatních.
Rozměr: 30 x 30 cm.
Věková kategorie: 3+ 

Nálepky na označení rozestupů, 5 ks
Značky na dodržování rozestupů.
Balení obsahuje 5 nálepek. Průměr: 30 cm.

TS10123PS - Stopy 1330 Kč

TS10124PS - Tvary 1330 Kč

Zábrana na stůl
Průhledná zábrana s přísavkami pro snadnou 
manipulaci a přemístění.

TS10116PS - malá (50 x 35 cm) 2150 Kč

TS10117PS - střední (50 x 75 cm) 2430 Kč

TS10118PS - velká (50 x 106 cm) 3810 Kč

BE40481 555 Kč

Maňásek - Přátelský virus 
Maňásek pomáhá dětem pochopit, jak se 
chránit před viry a chorobami. V balení 
maňásek, jeho rouška a pytlík na odkládání 
roušky. Rozměr: 25 cm.
Věková kategorie: 3+
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ACE VZDUCHU

B E Z P EČN Ý P
R
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R

Vytvořte bezpečné
prostředí pro děti

Snižuje nemocnost i při běžných 
virózách a onemocněních

Bezpečné čištění vzduchu
během přítomnosti lidí

Sterilizátory vzduchu
Air Cleaner 30 / 60

Bezpečná a vysoce efektivní technologie
na likvidaci virů (i Covid-19), bakterií, roztočů
a plísní pomocí ultrafialového záření UV-C.
Sterilizátory vzduchu Air Cleaner jsou určeny k čištění vzduchu v uzavřených prostorách. 
Využívají zdroj ultrafialového záření bez tvorby ozónu, který je uzavřen nepropustným 
krytem a zařízení je proto možné využívat i v přítomnosti člověka.

Kontaminovaný vzduch je nasáván přes nasávací otvor do zařízení. Následně prochází 
sterilizační komorou, kde jsou bakterie, viry a plísně vystaveny UV-C záření po dostatečně 
dlouhou expoziční dobu a jsou likvidovány. Ve zdravotnictví se UV-C záření využívá k 
dezinfekci prostor již desítky let.

Použití: školství, domácnosti, administrativní prostory, zdravotnictví, obchody, hotely. 

BEZOZÓNOVÁ
TECHNOLOGIE

PLUSY A VÝHODY
l kvalitní certifikovaný výrobek
l jednoduché ovládání
l uzavřený sterilizátor = bezpečný
l bez O3 (bez ozónu)
l nízká hlučnost
l nepřetržité čištění vzduchu v přítomnosti lidí
l příslušenství k dokoupení:  mobilní stojan na kolečkách
 stojan na nábytek
 závěsné příslušenství - lanko 
 závěsné příslušenství - řetízek

při objednávce nad 2990 Kč
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I lustrační  foto

Certifikované produkty

LD00003 500 Kč

Závěsné příslušenství - řetěz
k sterilizátorům vzduchu 
Délka: 1,5 m.

LD00002 500 Kč

Stojan na nábytek
k sterilizátorům vzduchu 
Hmotnost: 0,4 kg.
Rozměr: 150 x 124 mm (Š x V).

LD00004 750 Kč

Závěsné příslušenství - lanko
k sterilizátorům vzduchu 
Délka: 1,5 m.

LD00001 1850 Kč

Mobilní stojan na kolečkach
k sterilizátorům vzduchu
Hmotnost: 5,4 kg.
Rozměry: 51 x 50 x 100 cm (D x Š x V).

HD00060 13 350 Kč

Sterilizátor vzduchu
Air Cleaner 60 
Objem přečerpaného vzduchu: 50 m3/h.
Životnost uv-c zdroja 8000 hod.
Hmotnost: 5,7 kg.
Rozměry: 75 x 22 x 9 cm (D x Š x V).

HD00030 11 300 Kč

Sterilizátor vzduchu
Air Cleaner 30 
Objem přečerpaného vzduchu: 30 m3/h.
Životnost uv-c zdroja 8000 hod.
Hmotnost: 5,5 kg.
Rozměry: 75 x 22 x 9 cm (D x Š x V).

Bezpečná školka
s Nomilandem!
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Čistička vzduchu
VIREX AIR

Filtruje a dezinfikuje vzduch 
v místnosti a odstraňuje z něj 

viry (včetně COVID 19),
baktérie, spory plísní

a jiné jemné nečistoty

Významně snižuje riziko přenosu infekce 
ve vnitřních prostorách se základním prostředím

PLUSY A VÝHODY
l jednoduché ovládání
l uzavřená čistička = bezpečná
l nízká hlučnost

l dvoustupňová filtrace: ePM1 55% (F7) a HEPA H14 (účinnost 99,995%)
l dezinfekce vzduchu ultrafialovým zářením UVC o vlnové délce 254nm
l průtok vzduchu až 1 000 m3/h
l energeticky účinné EC ventilátory s nízkým SFP
l intuitivní a jednoduché ovládání
l jednoduchá instalace, manipulace i údržba

Použití: školní třídy, učebny, kanceláře, recepce, lobby, čekárny, ordinace, a pod.

Velmi jemná HEPA filtrace nefunguje jako cedník, jak by 
se dalo předpokládat. Různé velikosti mikročástic částic 
(viry, bakterie, atd.) mají vzájemně odlišnou
trajektorii pohybu, každá velikost uplatňuje jiný 
princip zachycení HEPA filtrem. Difuzní princip platí 
pro nejmenší a  středně velké mikročástice. 
Větší mikročástice jsou zachyceny mezi vlákny, 
tzv. intercepce.

Kohezivní síly v materiálu filtru působí jako
permanentní magnet (tzv. elektret) a jakmile se 
mikročástice k povrchu vláken filtru přiblíží, 
nebo se jich dotknou, přilnou k nim.

MV1100714 200 140 Kč

Čištička vzduchu VIREX AIR 
Mobilní čistička vzduchu s dálkovým 
ovládáním.
Rozměry: 88,5 x 195 x 77,5 cm (ŠxVxH).

při objednávce nad 2990 Kč
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PŘÍSLUŠENSTVÍ  (najdete na www.nomiland.cz)
l Předfiltr ePM1 55% (F7)
l Druhý stupeň filtrace HEPA 14
l Náhradní UVC zářivka (1 ks)
l Náhradní UVC zářivka (4 ks)

HEPA H14
-  99,995%

Předf i l t r
-  ePM1 55%

l První stupeň filtrace (předfiltr) zachycuje prach a jemné částice, třída filtru ePM1 55% - ISO16890 (F7 
dle EN779: 2012). Předfiltr přimárně chrání vnitřní části zařízení a prodlužuje jeho životnost.
l Druhý stupeň filtrace se skládá z vysoce účinného HEPA filtru třídy 14 - EN1822 s účinností 99,995% 
pro částice 0,1 až 0,3 mikrometrů.
l Dezinfekce vzduchu přebíhá v komoře UVC, kde jsou germicidní zářiče UVC s celkovým výkonem 
120W, z toho 48W je čisté UVC ultrafialové záření o vlnové délce 254 nm. Prostorná komora UVC 
a vertikální umístění UVC zářiče zajišťuje vysokou a konzistentní expozici UVC, ničí viry, baktérie a další 
živé mikroorganizmy ve vzduchu.
Účinnost filtrace Virex AIR se významně zvyšuje, pokud vzduch prochází komorou UVC. 
99,95% mikročástic je zachyceno filtrem HEPA, dalších 0,005% mikročástic, které nemusí být zachyceny 
filtrem HEPA, je už ošetřených vysokou dávkou UVC záření.
Umístění komory UVC před filtr HEPA zajišťuje dezinfekci vzduchu a eliminuje riziko průniku 
životaschopných virových částic zpět do prostoru. HEPA filtr teda filtruje už dezinfikovaný 
vzduch pomocí germicidního UVC záření, čímž je zajištěná maximální možná účinnost zařízení.

Antivirová čistička vzduchu je vybavena 2 stupňovou 
filtraci. Hlavní čistící filtrační prvek je vysoce účinný filtr 
HEPA H14 s odlučivostí minimálně 99,995% pro částice 
s největším průnikem – tzv. MPPS (Most Penetrating 
Particle Size). 
Pro HEPA H14 jsou MPPS v rozmezí 0,1 - 0,3 mikrónů, 
pro ostatní velikosti částic je odlučivost ještě vyšší, jsou 
odfiltrovány prakticky úplně.
Na sání čističky je umístěn předfiltr - filtrační třída 
ePM1 55% dle ISO16890. Přimárně chrání vnitřní 
části zařízení, zajišťuje jeho bezproblémový chod a 
prodlužuje životnost HEPA filtru.
Znečištění filtrů je monitorováno tlakovými
senzory, blikající kontrolky upozorní na
potřebu výměny.

MV1100007 2060 Kč

Předfiltr F7 pro VIREX AIR 
Balení obsahuje 1 ks.

MV1100001 1730 Kč

UVC zářivka pro VIREX AIR, 1 ks 
Balení obsahuje 1 ks.

MV1100014 13 290 Kč

Filtr HEPA 14 pro VIREX AIR 
Balení obsahuje 1 ks.

MV1100004 5820 Kč

UVC zářivka pro VIREX AIR, 4 ks 
Balení obsahuje 4 ks.

Dýchejte čistě

JAK TO FUNGUJE
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KP90300608 60 Kč

Fixinela
Prostředek určený k čištění umyvadel, van, 
obkladaček, toalet a baterií od rzí a vodního 
kamene. Obsahuje antibakteriální složku.
Objem: 500 ml.

KP90300620 88 Kč

Ajax  
Prášek pro důkladné vyčištění 
i zažraných nečistot.
Obsah: 500 g. 

BCH40413 75 Kč

Tekutý krém s aktivním 
stříbrem, 600 g
Krémový abrazivní čisticí prostředek 
s obsahem aktivního stříbra na ruční čištění 
nádobí, umyvadel, koupelen a pod. .

DEZINFEKCE POVRCHŮ A UKLÍZENÍ
V nabídce u nás najdete dezinfekční prostředky určeny k čištění prostorů mateřských škol a taky i ty nejzákladnější

čisticí prostředky a pomůcky na uklízení.

LK00269 1020 Kč

Čistič na čištění interiérů 
Alkalický, nízko pěnící čisticí prostředek 
vhodný na ruční a extrakční čištění, k čištění 
interiérů budov, také na čištění koberců, 
podlah z PVC, povrchů z umakartu a plastové 
koženky.
Obsah: 10 kg.

Dezinfekce povrchů Guttar
Bledě zbarvený až bezbarvý alkoholový 
prostředek určený pro rychlou dezinfekci 
nenasákavých ploch a předmětů. Je 
neparfémovaný, rychle zaschne, zmatňuje 
lakované plochy. Dezinfekce má baktericidní, 
fungicidní, virucidní, tuberkulocidní 
a mykobaktericídní účinek.

LK00061 - 5 l 1430 Kč

LK00062 - 1 l 435 Kč

LK00063 - 500 ml, s rozprašovačem 285 Kč

při objednávce nad 2990 Kč
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KP90300650 51 Kč

Hadr na podlahu 
Tmavý netkaný hadr vhodný na 
umývání podlahy.
Rozměr: 65 x 60 cm. 

KP90004007 24 Kč

Houbička na nádobí, 10 ks 
Houbička s drátěnkou na umývání 
nádobí. Balení obsahuje 10 ks.

HYGIENICKÉ POTŘEBY PRO MŠ

V nabídce u nás najdete ty nejzákladnější hygienické potřeby, které jsou potřebné nejen v domácnosti, ale i v každé mateřské škole. 
Najdete zde čistící prostředky, potřeby pro koupelny a toalety, jakož i odpadkové koše a pod ...

KP87230013 95 Kč

Koš na papírový odpad 
Plastový mřížkovaný koš.
Objem: 11 l. 

KP87240013 129 Kč

Plastový koš na odpadky 
Objem: 13 l. 

KP87220271 270 Kč

Plastový koš na odpadky 
s víkem
Objem: 15 l. 

KP55303122 135 Kč

Sáčky plastové na odpad,
zatahovací, 25 ks 
Rozměr: 70 x 110 cm. 

KP55403122 39 Kč

Sáčky na odpad 
zatahovací, 10 ks 
Rozměr: 63 x 73 cm. 

KP90500200 56 Kč

WC kartáč 
Plastová sada obsahuje 
kartáč a držák.

KP90991004 58 Kč

Metlička s lopatkou 
Plastová sada na úklid.

KP90120290 82 Kč

Kbelík 10 l 
Plastový kbelík s objemem 10 l.

KP90101494 210 Kč

Souprava na úklid 
Sada obsahuje střapcový mop a kbelík.

KP90095315 1250 Kč

Zásobník na skládané 
utěrky M 
Zásobník na papírové utěrky 
skládané s kapacitou na jeden 
až dva balíčky skládaných 
utěrek. Vyrobený z odolného 
vysokokvalitního ABS plastu.
Rozměr: 38,9 x 30,5 x 13,2 cm
(Š x H x V).

KP90036230 46 Kč

Skládané utěrky Katrin 
Basic ZZ, přírodní, 250 ks 
Jednorázové papírové utěrky, 
které zabezpečují hygienické utírání 
rukou. Jsou vhodné do Zásobníku 
na skladatelné utěrky S z naši 
nabídky (KP90095315).
Jednovrstvé, balení obsahuje 250 
útržků.

WX60400 166 Kč

Tekuté mýdlo Economy 
Ekonomické balení tekutého mýdla 
je vhodné k doplnění do dávkovače 
na tekuté mýdlo z naší nabídky 
(WX60751).
Objem: 5 l. 

ZŠ
i pro

ZŠ
i pro

Odpadkový koš na třídění
Odpadkové koše na třídění odpadů dostupné 
ve 4 barvách. Vyrobeno z recyklovaného 
plastu vysoké kvality. Cena za 1 kus.
Objem: 10 l.
Rozměr: 28 x 22 x 30 cm.

PLT13410453 - modrý 180 Kč

PLT13410454 - zelený 180 Kč

PLT13410452 - žlutý 180 Kč

PLT13410455 - červený 180 Kč
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