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Katalóg

2021/2022

Nábytok
jasle ● materské školy ● družiny ● materské centrá ● základné školy

N O M I l a n d ,  s . r . o .
M a g n e z i t á r s k a  1 1 ,  0 4 0  1 3  K o š i c e

te l :  055/636 73 58,  055/799 81  1 1

B e z p l a t n á  t e l .  l i n k a : 

0800 60 60 50

n o m i l a n d @ n o m i l a n d . s k
w w w . n o m i l a n d . s k

Kompletnú ponuku pre školský  rok 2021/2022 nájdete
v našich 2 NOVÝCH katalógoch :

K A T A L Ó G Y
=

k o m p l e t n á  p o n u k a
N O M I L A N D  !

Hlavný “Katalóg 2021/2022“
- nájdete v ňom kompletnú ponuku 

produktov z týchto sekcií:
Tematické hry,

Didaktické pomôcky a hry, 
Spoločné vzdelávanie, 

Výtvarná a Hudobná výchova, 
Pohyb, Detské ihriská

“Katalóg 2021/2022 Nábytok“ 
- nájdete v ňom kompletnú ponuku 

nábytku spolu 
so špeciálnym

Čarovným nábytkom

1. 2.

VIAC AKO

900 NOVINIEK
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ZDARMAPOŠTOVNÉ
U  N Á S  M Á T E

ZDARMA
DOPRAVA

MONTÁŽ

Spoločnosť NOMIland si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok počas platnosti aktuálneho katalógu. Aktuálne nájdete na www.nomiland.sk.
Farby produktov v katalógu sa môžu čiastočne líšiť od farieb skutočných produktov, čo však nevplýva na ich celkový charakter a funkčnosť.

Zobrazenie tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je len ilustračné. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného 
závislé aj na kvalite používaného monitora, resp. iného zobrazovacieho zariadenia.

V prípade kurzových zmien voči EUR o viac ako 5% si vyhradzujeme právo upraviť ceny u niektorých produktov.

U nás o montáž ZDARMA žiadať nemusíte! 
Máte ju automaticky pri nákupe:

 ► nábytku nad 1 500 €
      ► pri nákupe nábytku od 500 € do 1 500 € je montáž na 
      požiadanie za poplatok 10% z hodnoty objednávky
► exteriérového detského ihriska nad 1 500 €
► 10 a viac ks predeľovacích stien

MONTÁŽ ZDARMA BEZPLATNÁ INFOLINKA

KVALITA PRODUKTOV

DOSTUPNOSŤ PRODUKTOV

KLUB NOMILAND

Na našej bezplatnej linke 0800 60 60 50 Vám naši 
pracovníci vždy ochotne poskytnú poradenstvo, poradia pri 
výbere toho správneho produktu a prekonzultujú s Vami Vaše 
pripomienky a požiadavky. 

Vďaka neustálemu procesu zdokonaľovania a systémového 
riešenia máme najviac predávaný sortiment na sklade počas 
celého roka, ktorého množstvo každoročne navyšujeme.

Pri každom nákupe produktov z nášho katalógu získavate body
na Váš osobný účet v Klube NOMIland.
Podľa dosiahnutých bodov si môžete vybrať akým spôsobom 
si Vaše nazbierané body zameníte:
► za množstvo produktov z nášho katalógu
► za TESCO poukážky
► za spotrebnú elektroniku a príslušenstvo
► za poštovné

NAJŠIRŠÍ, NAJKOMPLEXNEJŠÍ SORTIMENT

Ponúkame kompletný sortiment pre materské školy, družiny, 
materské centrá, detské ihriská a centrá voľného času. 
Časť produktov je vhodná aj pre základné školy. U nás 
nájdete všetko od nábytkového vybavenia, cez tematické 
hry, didaktické a náučné pomôcky, pomôcky na výtvarnú 
a hudobnú výchovu, potreby pre pohybové aktivity, ako aj 
exteriérové vybavenie v podobe detských ihrísk.

Každoročne naslúchame našim zákazníkom a pridávame do 
našej ponuky produkty, ktoré sú žiadané, náučné a inovatív-
ne. Všetko s dôrazom na potreby detí a našich zákazníkov.

VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU

Nákupom na jednom mieste získate najlepšiu cenu - nepre-
platíte na dopravných nákladoch a získate množstvo ďalších 
výhod.

POŠTOVNÉ A DOPRAVA ZDARMA

► pri objednávke nad 99 € s produktami z Tematických hier, 
 Didaktických pomôcok a hier, Výtvarnej výchovy, Hudobnej  
      výchovy a Pohybu
► pri objednávke objemnejšieho tovaru, nábytku, 
 interiérového vybavenia nad 1 500 €
► pri objednávke exteriérového detského ihriska nad 1 500 €  
► pri objednávke 2 a viac kusov detských pružinových 
 hojdačiek

Tovar do nášho katalógu vyberáme s ohľadom na odbornosť 
a didaktickú hodnotu. Produkty sú od renomovaných výrobcov 
a ich kvalitu neustále sledujeme. Máme kvalitný a certifikovaný 
sortiment určený pre deti predškolského a školského veku. 

Na výrobu nábytkového sortimentu sú využívané iba kvalitné 
materiály a spojovacie komponenty, ktoré podliehajú prísnej 
kontrole a spĺňajú všetky normy týkajúce sa bezpečnosti 
a kvality. Vďaka tomu vieme ponúknuť bezpečné a vysoko 
kvalitné produkty s dlhou dobou používania.
Nábytok je dizajnovaný a vyrábaný s dôrazom na potreby detí 
v predškolskom a školskom veku.

NábytokTematické hry, Didaktické pomôcky a hry, 
Spoločné vzdelávanie, 

Výtvarná a Hudobná výchova, 
Pohyb, Detské ihriská

1. 2.

=
kompletná ponuka

NOMILAND !

KATALÓGY

2

VIAC AKO
900 NOVINIEK

O D M E Ň U J E M E
V E R N Ý C H  Z Á K A Z N Í K O V

Členovia Klubu NOMIland získavajú 
zdarma pomôcky počas celého roka.

Pri každom nákupe produktov 
z nášho katalógu získavate za každé 

1 € s DPH kúpeného tovaru
30 bodov na Váš osobný účet

v Klube NOMIland.

Všetky potrebné informácie ohľadom KLUBU NOMILAND sú zverejnené aj na našej internetovej stránke www.nomiland.sk. Viac info na str. 6 - 9

Zameňte si Vaše nazbierané body za: 

za množstvo 
produktov                                                            
z nášho 
katalógu

za spotrebnú 
elektroniku 

a príslušenstvo

Vyberte si  z viac
ako  9000  
produktov.

Vyberte si  
darček v podobe 

kvalitnej 
spotrebnej 
elektroniky.

za TESCO 
poukážky

za poštovné

 S NOMILANDOM 
výhodnejš ie!

Platí pri objednávke
nad 99 € s produktami zo sekcií:

● TEMATICKÉ HRY 
● DIDAKTICKÉ POMÔCKY A HRY

● VÝTVARNÁ VÝCHOVA
● HUDOBNÁ VÝCHOVA

● POHYB

* (Neplatí pre nábytok, interiérové   vybavenie, molitanové zostavy a ihriská.)
Viac info na str. 511

Pri objednávke nábytku 

v celkovej hodnote nad 1 500 € 

je doprava ZDARMA.

Viac info na str.  511

 ● Montáž zdarma platí pri zakúpení

nábytku v hodnote min. 1 500 €.

● Pri nákupe nábytku od 500 € do 1 500 € je montáž

na požiadanie za poplatok 10% z hodnoty objednávky. doruč íme l

l  v y lož íme  l  zmon tu jeme

NÁBYTOK vám doruč íme

a t iež  zmontu jeme
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Takto vidíte produkt, ak je skladom:Takto vidíte produkt, ak nie je skladom:

Torreta
Dostupnosť:

kód: BE22450 24,90 €

SKLADOMMotýľ
Dostupnosť: do 20 dní
kód: GO57899 7,50 €

Použité symboly, ktoré nájdete v Katalógu 2021/2022

Produkt s týmto symbolom označuje nový 
produkt v katalógu 2021/2022, ktorý sa 
nenachádzal v predchádzajúcom katalógu.

Tento symbol uvádzame pri produktoch, 
ktoré sme Vám ponúkli už aj v predošlých 
katalógoch, ale došlo pri nich k zmene dizajnu.

Tento symbol uvádzame
pri produktoch, ktoré spĺňajú špecifické
hygienické podmienky.

Tento symbol uvádzame 
pri produktoch, ktoré sú na trhu žiadané
vo väčšej miere.

Tieto symboly označujú 
produkty vyrábané v SR, 
alebo ČR, čím podporujeme 
produkciu slovenských 
a českých výrobcov.

Značka „Garancia najnižšej ceny“
v našom katalogu označuje produkt

 s garantovane najnižšou cenou na trhu !    
(viac info na www.nomiland.sk)

Značka „Garancia najnižšej ceny
- Platí pre celú stranu“ 
v našom katalogu znamená, 
že na danej strane pri všetkých produktoch                                                        
garantujeme najnižšiu cenu na trhu !
(viac info na www.nomiland.sk)

Platí pre
CELÚ STRANU

NAJNIŽŠEJGarancia

CENY

NAJNIŽŠEJGarancia

CENY

rokov

Poskytujeme záruku na 5 rokov pri vybraných 
nábytkových sériách a individuálnych 
nábytkových produktoch.
Hľadajte pod týmto symbolom.

• dostupnosť všetkých produktov nájdete na našom webe
• predpokladaný termín dodania je viditeľný pri každom produkte

Ako nájdete
TOVAR SKLADOM ?

Využite možnosť filtrovať produkty.

Nepretržite navyšujeme skladové zásoby.
Zrýchľujeme dobu dodania.

TOVAR SKLADOM u Vás už do 5 dní!

• približný termín, kedy bude 
produkt naskladnený

• daný produkt máme skladom,
t.z. predpokladané dodanie do 5 dní

Produkt s videom na našich 
webových stránkach 
má generovaný QR kód 
s prelinkovaním na daný produkt.

OBJEDNÁVKA CEZ E-SHOP

üRÝCHLO

üPOHODLNE

üJEDNODUCHO
E-MAILOM

TELEFONICKY POŠTOU

V pracovných dňoch 
od 8.00 hod. do 15.00 hod.
055 636 73 58 
055 799 81 11
Bezplatná infolinka
0800 60 60 50

Objednávací formulár 
vyplňte a zašlite poštou.
NOMIland, s.r.o.  
Magnezitárska 11
040 13  Košice 

nomiland@nomiland.sk

- 
- 

- 
P

R
ÍK

LA
D

 -
 -

 -

- 
- 

- 
P

R
ÍK

LA
D

 -
 -

 -

Odporúčame online nákup na našom E-shope 
www.nomiland.sk

• možnosť rýchlej objednávky
• možnosť vytvoriť si nákupný zoznam
• rýchla dostupnosť ku všetkým potrebným informáciám

Objednávky 
na nábytok a detské ihriská 

príjímame iba písomnou formou.
(e-mail, e-shop, pošta)

Telefonicky prijímame objednávky 
iba na Pracovné zošity, tlačoviny 

a ostatné produkty max. do 5 položiek.

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

Info o dostupnosti nájdete na webových stránkach NOMIlandu!

u Vás už do 5 dní

Platnosť katalógu: do 31.8.2022
alebo do vydania nového katalógu.

Vzhľadom k náročnej situácii spôsobenej neustálym enormným a nepredvídateľným rastom cien 
materiálov a dopravy, sa môžu ceny produktov počas platnosti tohto katalógu meniť. 

Aktuálne platné ceny nájdete na našej stránke www.nomiland.sk 
Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti. 
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ZDARMA
DOPRAVA

MONTÁŽ

JANA ZAUJECOVÁ 
- 0908 774 768

zaujecova@nomiland.sk
Oblasť pôsobenia: Bratislava, Malacky, 

Pezinok, Trnava, Senica, Skalica, Piešťany, 
Myjava, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, 
Trenčín, Ilava, Dubnica nad Váhom, Púchov, 

Považská Bystrica, Bytča

ZDENO HAŠČÁK 
- 0907 463 203, 0915 962 001

zdenohascak@nomiland.sk
Oblasť pôsobenia: Košice, Košice-okolie, 

Prešov okolie, Rožňava, Gelnica, Michalovce, 
Trebišov, Sobrance, Vranov nad Topľou, 

Humenné, Snina, Svidník, Bardejov, Stropkov, 
Medzilaborce

TATIANA JURČOVÁ 
- 0904 432 407

jurcova@nomiland.sk
Oblasť pôsobenia: Poprad, 

Liptovský Mikuláš, Kežmarok, Stará Ľubovňa, 
Sabinov, Prešov mesto, Spišská Nová Ves, 

Levoča, Revúca, Ružomberok, Orava, 
Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Brezno, 

Detva, Poltár, Rimavská Sobota, Žilina, Martin, 
Lučenec,  Čadca, Kysucké Nové Mesto

MELINDA HEBIXER 
- 0907 313 237

hebixer@nomiland.sk
Oblasť pôsobenia: Komárno, Nové Zámky, 

Nitra, Levice, Zlaté Moravce, Topoľčany, 
Dunajská Streda, Senec, Galanta, Šaľa, 

Partizánske, Bánovce nad Bebravou, 
Prievidza, Turčianske Teplice, Žarnovica, 

Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Zvolen, 
Krupina, Veľký Krtíš, Banská Bystrica

Pre zvýšenie kvality našich služieb 
sú Vám k dispozícii naši obchodní 

zástupcovia. Pomôžu Vám pri výbere 
produktov vhodných pre Vašu MŠ, 

ZŠ, vysvetlia ako správne vyplňovať 
objednávky, predvedú Vám didaktickú 

hodnotu vybraných produktov, 
príp. zabezpečia vzorky materiálov 

k nahliadnutiu.

Obchodní
zástupcovia

Klientsky servis
V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť 
na našu bezplatnú infolinku 0800 60 60 50, 
kde Vám naši pracovníci ochotne poradia.

Sme Vám k dispozícii každý pracovný deň 
od 8.00 - 15.00 hod 

Bezplatná tel. linka: 
0800 60 60 50

S m e  t u  p r e  V á s  !

Ďakujeme Vám za doterajšiu dôveru a prajeme Vám veľa 
úspechov a zábavy s produktami od NOMIlandu.

Eva Štieberová  Zuzana TronkováIvana Krehlíková

Obchodné
zastúpenie spoločnost i

Pokry t ie  máme
vo všetkých okresoch 
S lovenskej  republ iky

Pri objednávke nábytku 

v celkovej hodnote nad 1 500 € 

je doprava ZDARMA.

Viac info na str.  511

 ● Montáž zdarma platí pri zakúpení

nábytku v hodnote min. 1 500 €.

● Pri nákupe nábytku od 500 € do 1 500 € je montáž

na požiadanie za poplatok 10% z hodnoty objednávky. doruč íme l

l  v y lož íme  l  zmon tu jeme

NÁBYTOK vám doruč íme

a t iež  zmontu jeme
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Produkty vyrábané 

našou spoločnosťou sú 

navrhované s dôrazom na 

ich bezpečnosť  

a funkčnosť. 
Zaujímavé motívy,

príjemný, detský vzhľad 

nášho nábytku, didaktická 

pridaná hodnota, a hlavne 

vysoká kvalita, nám 

každoročne prináša

množstvo spokojných

zákazníkov na tuzemskom

trhu aj v zahraničí.

Kompletný sortiment, v ktorom nájdete

produkty:  üžiadané ünáučné

   üinovatívne

U nás nájdete všetko od 

nábytkového vybavenia, 

cez tematické hry, 

didaktické a náučné 

pomôcky, pomôcky na 

výtvarnú a hudobnú 

výchovu, potreby pre 

pohybové aktivity, ako 

aj exteriérové vybavenie 

v podobe detských ihrísk.

VÝROBA

Našim zákazníkom

poskytujeme záruku

na 5 rokov pri vybraných

nábytkových sériách

a individuálnych

nábytkových produktoch.

Pri výrobe využívame certifikované, prírodné

a tiež ekologické suroviny, ktoré zvyšujú

hodnotu našich produktov.

Najviac predávaný tovar máme na sklade, vďaka 

rozlohe skladu, ktorá je viac ako 5 500 m2. 

Vďaka tomu sme schopní zabezpečiť jeho rýchle 

a bezproblémové dodanie.

rokov

Každ
ý r

ok
 v

 N
OM

ILA
NDE navrhujeme a vyrábameNOVÉ

produkty

VLASTNÉ SKLADOVÉ 

PRIESTORY
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1996 20 07

20 05

20 09

... robíme všetko pre Vašu spokojnosť.
... napĺňame Vaše predstavy a potreby. 

... stojíme pri Vás.

• Vydanie prvých 
Pracovných zošitov

pre škôlkárov
• Zahájenie výroby 

„Čarovného nábytku“
- - -

• Zrealizovanie myšlienky 
vytvoriť jedinečný nábytok 
s možnosťou ľubovoľnej 
kombinácie nábytkových 
elementov pre vytvorenie 

rôznorodých skriniek 
a zostáv podľa potrieb 

a želaní zákazníka

• Spustenie možnosti 
nakupovania cez 

e-shop na Slovensku 
a v Čechách

- - -

• Vytvorenie Klubu 
Nomiland

na odmeňovanie 
verných zákazníkov

• Katalóg NOMI
Didaktické
pomôcky

rozsah: 84 strán
počet produktov: 458

Vydanie prvého 
katalógu

Založenie spoločnosti
NOMI s.r.o.

Vlastné
návrhy a výroba

nábytku
Premenovanie 
spoločnosti na:
NOMIland s.r.o.

l Spo ľah l i vý  pa r t ne r  vaše j  ma te r ske j  ško l y l
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2011 2016

20 2120 14

eco

w w w . n o m i l a n d . s k

• Viac ako 1900
tematických

hier

• Viac ako 3300
didaktických 

pomôcok a hier

• Pravidelne u nás 
nakupuje viac ako 
15 000 spokojných 

zákazníkov

• Viac ako 3000
nábytkových 

produktov

• Viac ako 2000
pomôcok pre 

výtvarnú výchovu

• Viac ako 150
pomôcok pre 

hudobnú výchovu

• Ročne rozdáme
až 4 500
darčekov

• Viac než
11 000 produktov

skladom

• Denne 
vyexpedujeme
150 zásielok

• Skladové 
priestory o rozlohe 
viac než 5 500 m2

• Viac ako 850
pomôcok pre 

pohybové aktivity

• Ročne 
zmontujeme

až 900 zákaziek

• Viac ako 150
produktov pre 
detské ihriská

• S expanziou na ďalšie 
európske trhy úzko súvisel 

„rebranding“ loga
spoločnosti

- - -
• Vydanie katalógov

pre ďalšie krajiny
• Rozšírenie

skladových priestorov
• Posilnenie
jednotlivých

oddelení spoločností

• Spustenie vlastnej výroby 
molitanového nábytku 

a molitanových produktov 
nielen na hru a šport, ale 

aj na vzdelávanie detí 
s pridanou didaktickou 

hodnotou

• Doručovanie 
produktov našou 

spoločnosťou
- - -

• Vlastná montáž 
nábytku, detských 

ihrísk

• Čo najmenej 
zaťažovať životné 

prostredie navrhovaním 
a vyberaním produktov, 

ktoré sú priateľské 
k životnému prostrediu
(v krabiciach na fixáciu 
tovaru už nepoužívame 

polystyrén)

- - -
• Našou nie menej 
dôležitou prioritou je 
neustále zvyšovanie 

spokojnosti
zákazníkov

Vízie
spoločnosti
na ďalšie
obdobieVlastné skladové

priestory

Vlastná molitanová
výroba

Expanzia
na ďalšie európske

trhy
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1.
2.

3. 4.

1.

Klub NomilandKlub Nomiland

(Platí pre: Tematické hry, Didaktické pomôcky
a hry, Výtvarnú, Hudobnú výchovu a Pohyb.)

Platnosť bodov - 2 roky: 
V prípade, ak MŠ alebo ZŠ nebola aktívna v oblasti 
nákupu tovaru alebo spotreby bodov za posledné 

2 roky, hodnota bodového konta (počet bodov) bude 
automaticky vynulovaná.

- - -
Všetky potrebné informácie ohľadom KLUBU NOMILAND 

sú zverejnené na našej internetovej stránke
www.nomiland.sk.

Zameňte si Vaše nazbierané body
za obrovské množstvo produktov
z nášho Katalógu 2021/2022

Vyberte si darček z viac
ako 9 000 produktov 
ZDARMA!

Každá materská, základná alebo špeciálna škola sa automaticky stáva členom klubu už pri prvom nákupe!

ODMEŇUJEME
V E R N Ý C H

Z Á K A Z N Í K O V

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

za množstvo 
produktov                                                            
z nášho 
katalógu

za spotrebnú 
elektroniku 

a príslušenstvo

Vyberte si z viac
ako 9000

produktov.

Vyberte si  
darček v podobe 

kvalitnej spotrebnej 
elektroniky.

za TESCO 
poukážky

za poštovné

Počet 
nazbieraných 

bodov

DARČEK pre Vás
Produkty z nášho

katalógu v hodnote

15 000 20 €

18 750 25 €

37 500 50 €

56 250 75 €

75 000 100 €

93 750 125 €

112 500 150 €

131 250 175 €

150 000 200 €

Podrobný postup, ako si zameníte tovar z nášho katalógu 
za svoje  nazbierané Klubové body nájdete 

na našej webovej strane 
www.nomiland.sk/klub-nomiland/ 

Viac info Vám poskytneme aj na Bezplatnej infolinke 

0800 60 60 50

Postup 

na výmenu 

tovaru za 

klubové body:

Aké výhody Vám
Klub Nomiland pr ináša?

Členovia Klubu NOMIland získavajú 
zdarma pomôcky počas celého roka. 

Pri každom nákupe produktov 
z nášho katalógu získavate za každé 
1 € s DPH kúpeného tovaru 30 bodov 
na Váš osobný účet v Klube NOMIland.

Nakúpili ste u nás v minulom roku 
a neskontrolovali ste si počet získaných bodov? 

Urobte to ešte dnes a využite
nazbierané body v Klube NOMILAND 

...pretože iba u nás máte možnosť za svoje 
nákupy získať aj niečo navyše!

Podľa dosiahnutých bodov si môžete
vybrať akým spôsobom si Vaše

nazbierané body zameníte.

B01 - Uvod-obsah-hygiena-Nabytok-2021-2022 - 33 Da PRINT.indd   6 12. 8. 2021   8:56:53



7

2. 3.

4.

Nakoľko v elektronike dochádza k častým zmenám typov 
v priebehu roka, nemôžeme zaručiť dodanie zobrazeného modelu.
Ak zobrazený model bude nedostupný, automaticky ho nahradíme 
novým - v rovnakej alebo vyššej kvalitatívnej triede.
Spotrebnú elektroniku a príslušenstvo si odteraz u nás viete aj 
zakúpiť. Pri objednávaní použite príslušný kód produktu.

ODMEŇUJEME VERNÝCH ZÁKAZNÍKOV !
Viete o niekom, kto Vám ponúkne SPOTREBNÚ 
ELEKTRONIKU ZDARMA? U nás ju dostanete! Zbierajte 
klubové body aj naďalej a vyberte si z hodnotných darčekov za 
Vaše nákupy! Vyberte si za svoje body DARČEK PRE SEBA  
v podobe kvalitnej, reálnej spotrebnej elektroniky!
Na výber Vám ponúkame až 57 výrobkov na str. 7 až 9.

 ... zameňte si Vaše
nazbierané body za
               poukážky

 ... zameňte si Vaše
nazbierané body
za spotrebnú elektroniku
a príslušenstvo

Kompletný popis a parametre spotrebnej elektroniky a príslušenstva nájdete na www.nomiland.sk.

 ... zameňte si Vaše
nazbierané body za
poštovné

Ak Vaša objednávka nedosahuje 
hodnotu, ktorá je potrebná na to, aby 
ste získali poštovné zdarma, môžete 
na úhradu poštovného použiť Vaše 
nazbierané body.

Hodnota
nákupu
s DPH

Počet
nazbieraných

bodov

Hodnota poukážky

600 € 18 000 10 €
900 € 27 000 15 €

1 200 € 36 000 20 €
1 500 € 45 000 25 €
1 800 € 54 000 30 €
2 100 € 63 000 35 €
2 400 € 72 000 40 €
2 700 € 81 000 45 €
3 000 € 90 000 50 €

Nazbierané 
body

Hodnota 
poštovného

9 000 5 €
36 000 20 €

8 820
bodov

9 000
bodov

5 990
bodov

5 990
bodov

5 990
bodov

5 850
bodov

6 100
bodov

7 200
bodov

5 000
bodov

12 220
bodov

5 650
bodov

USB kľúč - 16 GB 
Kód: FP14319
CENA: 5,70 €

USB kľúč - 32 GB 
Kód: FP43202
CENA: 6,50 €

Toaster 
Kód: FP27260
CENA: 12,50 €

Odžmolkovač 
Kód: FP23015
CENA: 5,30 €

Kalkulačka 
Kód: FP45980
CENA: 5,90 €

Sirup GREEN 
ICE TEA
JAHODA
Kód: FP43931
CENA: 5,90 €

Osobná
digitálna
váha 
Kód: FP45476
CENA: 10,00 €

Nástenné hodiny 
Kód: FP27785
CENA: 8,90 €

Sirup PINK
GRAPEFRUIT 
Kód: FP43936
CENA: 5,90 €

Sirup MIRINDA 
Kód: FP44025
CENA: 5,90 €

Sirup MIRINDA
light 
Kód: FP44026
CENA: 5,90 €

Sirup PEPSI 
Kód: FP44021
CENA: 5,90 €

Sirup PEPSI MAX
Kód: FP44022
CENA: 5,90 €

Vhodné do 
SodaStream

z našej
ponuky: 

FP27174

Vhodné do 
SodaStream

z našej
ponuky: 

FP27174

Vhodné do SodaStream
z našej ponuky: FP27174

Vhodné do SodaStream
z našej ponuky: FP27174

Žehlička na vlasy 
Kód: FP30140
CENA: 7,20 €

Sirup TONIC 
Kód: FP43938
CENA: 5,90 €

Sirup MALINA 
Kód: FP43933
CENA: 5,90 €

5 990
bodov
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SADA

15 400
bodov

16 020
bodov

17 300
bodov

21 420
bodov

24 730
bodov

14 400
bodov

16 200
bodov

22 480
bodov

27 000
bodov

33 250
bodov

54 000
bodov

14 380
bodov

18 000
bodov

17 820
bodov

23 400
bodov

34 050
bodov

32 150
bodov

13 600
bodov

Kompletný popis a parametre spotrebnej elektroniky a príslušenstva nájdete na www.nomiland.sk.

51 350
bodov

27 900
bodov

Bezdrôtová klávesnica
s myškou 
Kód: FP13596
CENA: 15,50 €

Skartovačka 
Kód: FP14110
CENA: 34,50 €

Rýchlovarná konvica  
Kód: FP32483
CENA: 17,90 €

Káva 1 kg 
Kód: CT10050
CENA: 29,00 €

Koreničky 
RUSSEL HOBBS
Kód: FP45685
CENA: 33,50 €

Digitálny tlakomer 
Kód: FP29249
CENA: 14,50 €

Typ kávy: Bar

Power Bank 
Kód: FP54432
CENA: 25,00 €

Meteo stanica 
Kód: FP42868
CENA: 21,50 €

Teplovzdušná kulma 
Kód: FP26794
CENA: 28,00 €

Zvlhčovač vzduchu 
Kód: FP30424
CENA: 58,00 €

Digitálna kuchynská 
váha  
Kód: FP46627
CENA: 18,00 €

Sušič na vlasy  
Kód: FP20114
CENA: 14,50 €

Naparovacia žehlička 
Kód: FP23170
CENA: 16,00 €

Odvápňovač
DE LONGHI 
Kód: FP31482
CENA: 16,90 €

Laminovačka +
Laminovacia fólia A4
Kód: FP14012
CENA: 55,00 €

Hriankovač 
Kód: FP06807
CENA: 23,50 €

Ponorný mixér 
Kód: FP43061
CENA: 16,50 €

Ručný šľahač 
Kód: FP41605
CENA: 27,00 €

Reproduktory
k počítaču 
Kód: FP45334
CENA: 22,50 €

USB kľúč - 64 GB 
Kód: FP45533
CENA: 13,60 €

14 380
bodov

Kulma 
Kód: FP12575
CENA: 14,50 €
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SADA

71 820
bodov

70 680
bodov

106 740
bodov

177 800
bodov

197 820
bodov

162 580
bodov

71 820
bodov

72 000
bodov

77 400
bodov

105 890
bodov

154 960
bodov

68 950
bodov

516 380
bodov

287 850
bodov

88 200
bodov

84 600
bodov

62 820
bodov

120 000
bodov

136 620
bodov

Kompletný popis a parametre spotrebnej elektroniky a príslušenstva nájdete na www.nomiland.sk.

323 100
bodov

113 220
bodov

DVD a USB 
prehrávač
Kód: FP33186
CENA: 90,00 €

Prenosný DVD
prehrávač 
Kód: FP47688
CENA: 72,50 €

Mixér 
Kód: FP24855
CENA: 71,50 €

Bezvreckový vysávač
Kód: FP42949
CENA: 72,00 €

Tablet 
Kód: FP16366
CENA: 170,00 €

Espresso 
Kód: FP11542
CENA: 120,00 €

Externý disk 
VERBATIM 1TB  
Kód: FP07344
CENA: 69,00 €

LED monitor 23,5˝ 
Kód: FP17589
CENA: 165,00 €

Párty reproduktor
s mikrofónom 
Kód: DR05200
CENA: 220,00 €

LED televizor 32˝ 
Kód: FP33311
CENA: 195,00 €

SodaStream 
Kód: FP27174
CENA: 75,00 €

Mlynček na kávu
DE LONGHI  
Kód: FP49657
CENA: 80,00 €

Mikrosystém s DVD 
Kód: FP48463
CENA:135,00 €

Kávovar DE LONGHI
+ Odvápňovač DE LONGHI 
+ Káva 1 kg 
Kód: FP99990
CENA: 520,00 €

Blue Ray prehrávač 
Kód: FP48321
CENA: 110,00 €

Multifunkčné zariadenie
Kód: FP16062
CENA: 109,00 €

Kontaktný elekt. gril 
Kód: FP23753
CENA: 105,00 €

Mikrovlnná rúra 
Kód: FP41397
CENA: 78,00 €

Smartfón 
Kód: FP18323
CENA: 150,00 €

Fotoaparát 
Kód: FP38778
CENA: 320,00 €

Prenosné rádio s CD 
Kód: FP53041
CENA: 65,00 €

Do SodaStream
sú vhodné sirupy
z našej ponuky:
FP43936, FP43931,
FP44021, FP44022,
FP43933, FP43938,
FP44025, FP44026
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 O b s a h

Ostatné Nábytkové série ................................................................... 150 - 242
Nábytková séria - Rozprávkový nábytok .................................................................... 150 - 179
Nábytková séria - HARMÓNIA .................................................................................. 180 - 183
Nábytková séria - KOLOR ......................................................................................... 184 - 203
Nábytková séria - NUMERIC ..................................................................................... 204 - 213
Nábytková séria - PRAKTIK ...................................................................................... 214 - 235
Nábytková séria - SMART ......................................................................................... 236 - 242
Stolíky a vozíky na pomôcky  ............................................................ 243 - 247
Multifunkčný stolík .............................................................................................................243
Vozíky na pomôcky / Servírovací vozík ..................................................................... 244 - 245
Vozík na rôznorodé použitie ...................................................................................... 246 - 247
Knihovničky a skrinky na výtvarné pomôcky ................................... 248 - 249
Knihovničky a vozíky na knihy  ........................................................  250 - 251
Knihovničky / Skrinky na knihy s kontajnermi  ...............................  252 - 253
Knihovničky / Policové skrinky  .......................................................  254 - 255

kompletná
ponuka produktov 
zo špeciálnej série:

Čarovný
nábytok

Nábytková séria - Čarovný nábytok .................................................... 26 - 149
Výhody Čarovného nábytku ..........................................................................................26 - 27
Ako si vyskladať Čarovný nábytok  ................................................................................28 - 29
Prečo si vybrať Čarovný nábytok ........................................................................................  30
Obrazový obsah Čarovný nábytok  ...............................................................................  31 - 36
Vysvetlenie konceptu série Čarovný nábytok  ......................................................................  37
Jedinečné frézované motívy ..........................................................................................38 - 41
Skrinky „K“ ....................................................................................................................42 - 47
Skrinky „KP“ .................................................................................................................48 - 49
Skrinky „K4“ ..................................................................................................................50 - 51
Doplnkové skrinky................................................................................................................52
Multifunkčná skriňa ..............................................................................................................53
Policové skrinky na všestranné použitie ...............................................................................54
Skrinky „K na kontajnery“ ..............................................................................................56 - 57
Skrinka na drevené úložné boxy ...................................................................................58 - 59
Skrinky „KG“ na plastové kontajnery ....................................................................................60
Plastové kontajnery ku skrinkám „KG“ ..................................................................................61
Priestorové skrinky .......................................................................................................62 - 63
Sedací nábytok .............................................................................................................64 - 69
Konštrukcie na police a striešky ...........................................................................................70
Čarovné striešky ..................................................................................................................71
Univerzálne skrinky na kolieskach, Knihovnička ............................................................72 - 73
Písacie stoly .................................................................................................................74 - 75
Príklady vyskladaných skriniek ......................................................................................76 - 81
Zostavy Čarovný nábytok ............................................................................................ 82 - 119
Dekoračné závesné poličky a policové skrinky .......................................................... 120 - 121
Nástenné dekorácie .................................................................................................. 122 - 123
Držiak na cumlíky, Poštová schránka ................................................................................. 124
Šatne Čarovný nábytok ............................................................................................. 125 - 142
Farebná kúpeľňová polička, Nálepky Čarovný svet .................................................... 142 - 143
Vankúšik, vrecúško a nálepka s čarovným motívom .................................................. 144 - 145
Farebné ležadlá a príslušenstvo k ležadlám .............................................................. 146 - 149

Hygiena a dezinfekcia ............................................................................ 12 - 25

Nábytkový sortiment našej spoločnosti 
je dizajnovaný a vyrábaný s dôrazom na 
potreby detí v predškolskom a školskom veku. 

Na výrobu sú využívané iba kvalitné 
materiály a spojovacie komponenty, ktoré 
podliehajú prísnej kontrole a spĺňajú všetky 
normy týkajúce sa bezpečnosti a kvality.

Vďaka tomu vieme Vám, našim zákazníkom, 
ponúknuť bezpečné a vysoko kvalitné 
produkty s dlhou dobou používania.

Poskytujeme záruku na 5 rokov 
pri vybraných nábytkových sériách 
a individuálnych nábytkových 
produktoch. Hľadajte pod 
týmto symbolom.rokov
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Vláčikové knihovničky  .....................................................................  256 - 257
Úschovné kontajnery, boxy / Odpadkové koše ................................  258 - 261
Konštrukcia GratStack na plastové kontajnery ................................ 262 - 263
Vybavenie kancelárie ......................................................................... 264 - 271
Kancelársky nábytok ................................................................................................. 264 - 269
Kancelárske šatníkové skrine .................................................................................... 270 - 271
Stoly a stoličky .................................................................................. 272 - 302
Písacie stoly / Plastové kontajnery do nábytku .......................................................... 272 - 273
Písacie stoly  ...........................................................................................................  274 - 277
Ergonomické Dobré stoličky / Kancelárske stoličky  .................................................  278 - 279
Plastové stoličky ................................................................................................................280
Plastové stoly  .........................................................................................................  281 - 285
Drevené stoličky ....................................................................................................... 286 - 289
Stoličky s kovovou konštrukciou / Podsedáky nielen na sedenie ......................................... 290
Sedáky na stoličky .............................................................................................................291
Stoly s nastaviteľnými nohami  .................................................................................  292 - 293
Drevené stoly ........................................................................................................... 294 - 301
Stolíky do detských kútikov ................................................................................................302
Šatne a vešiaky .................................................................................. 303 - 347
Šatníkové skrine pre učiteľov .................................................................................... 304 - 305
RAJ predškolských šatní ........................................................................................... 306 - 334
Regály na topánky  ...........................................................................................................  335
RAJ predškolských šatní / Šatňové lavičky a vešiaky  ..............................................  336 - 341
Vešiaky ..................................................................................................................... 342 - 346
Rohože pred dvere  ..........................................................................................................  346
Vešiaky na kostýmy  .........................................................................................................  347
Držiak na cumlíky / Bezpečnostné prvky ................................................... 348
Poštová schránka / Nálepky s vlastnou značkou ............................. 350 - 351
Vankúšiky, vrecúška a nálepky s vlastnou značkou ......................... 352 - 355
Vybavenie kúpeľní ............................................................................. 356 - 361
Koše na triedenie odpadu .......................................................................... 361
Kryty radiátorov .......................................................................................... 362
Postieľky a ležadlá ............................................................................. 363 - 379
RAJ detských ležadiel a postieľok ............................................................................. 364 - 370
Nepremokavé matrace / Plachty  .............................................................................  370 - 371
Paplóny, vankúše, obliečky  .....................................................................................  372 - 373
Skrine na posteľnú bielizeň, ležadlá a matrace  ........................................................  374 - 379
Pohovky, sedačky, taburetky všetkých druhov ................................ 380 - 435
Pohovky, sedačky, taburetky s drevenou konštrukciou ............................................... 380 - 397
Sedačky, taburetky z EKO kože ................................................................................ 398 - 399
Molitanové pohovky, sedačky, taburetky .................................................................... 400 - 406
Zábavné molitanové prvky a hojdačky ....................................................................... 406 - 414
Sedačky a taburetky nielen na sedenie ..................................................................... 414 - 420
Matrace na lezenie ................................................................................................... 420 - 421
Rehabilitačné a oddychové kútiky ............................................................................. 422 - 428
Oddychové vankúše ................................................................................................. 429 - 431
Rehabilitačné sedačky vyplnené granulátom ............................................................. 432 - 433
Molitanové obrázkové kocky ..................................................................................... 434 - 435
Exkluzívne kresielka ..........................................................................................................435
Stolíky do detských kútikov / Vychádzkové zvieratká ...................... 436 - 437
Koberce rôznych druhov ................................................................... 438 - 467
RAJ detských kobercov ............................................................................................. 438 - 456
Kobercové dominá a skladačky ................................................................................. 456 - 459
Tematické kobercové podložky ................................................................................  460 - 463
Vinylové podložky aj do exteriéru  ............................................................................  464 - 465
Penové koberce - puzzle ........................................................................................... 466 - 467
Paravány ............................................................................................ 468 - 473
Ohrádky do detských kútikov / Interaktívne prvky na stenu  ..........  474 - 475
Dekorácie na stenu, Špagátové nástenky, Výstavky ........................ 476 - 491
Textilné dekorácie na stenu ...................................................................................... 476 - 479
Didaktický záves / Úložné vrecká na stenu  .......................................................................  480
Dekorácie na stenu ................................................................................................... 481 - 486
Nástenné metre  ......................................................................................................  487 - 488
Dekoračné siete / Špagátové nástenky ..................................................................... 488 - 489
Špagáty / Korkové tabule / Výstavky ......................................................................... 490 - 491
Vitríny do exteriéru aj interiéru ......................................................... 492 - 493
Bezpečnostné prvky a zábrany  ........................................................ 494 - 495
Riad z melanínu do jedálne ............................................................... 496 - 497
Servírovacie stolíky / Menovky ......................................................... 498 - 499
Svet jaslí ............................................................................................ 500 - 508
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ZDARMA*

Pri objednávke 

nad 99 € zo sekcie

Hygiena a dezinfekcia je poštovné 

*(Neplatí pre nábytok a interiérové vybavenie). 

Bezpečná škôlka

    s  Nomilandom!

-  bezdotykové teplomery

-  generátory  ozónu

- dez infekčné prost r iedky na ruky,

 gély ,  dez infekčné spre je

-  dávkovače a s to jany na dezinfekc iu rúk

-  tekuté mydlá,  mydlové peny

-  papierové uteráky a j  s  prakt ickými  zásobníkmi

-  rôzne prost r iedky na dezinfekc iu

 a č is tenie povrchov

Ceny produktov sa môžu meni ť  v  záv is lost i

od zmien c ien u dodávateľov.

HYGIENA

DEZINFEKCIA
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Bezpečná škôlka

    s  Nomilandom!

Deliaca stena,
ktorá zabezpečí dostatočné súkromie pre každé dieťa

Predeľovacie steny v 8 farbách

Uchytenie do steny 
(2x)

Uchytenie do podlahy

ROZMER PODĽA 
PLATNEJ 

VYHLÁŠKY: 
60 x 120 cm

(rozmer
bez nožičky)

Pri objednávke 10 a viac ks je 
MONTÁŽ ZDARMA.

Pri nižšom počte ks je montáž na požiadanie 
za poplatok 39,00 €.

Kúpeľňové poličky 
s vešiakmi
- pre 3 deti
Šírka: 43,6 cm. 
UZ1741 48,00 €
UZ1742 48,00 €
UZ1743 48,00 €
UZ1744 48,00 €
UZ1746 48,00 €
UZ1747 48,00 €

Kúpeľňové poličky 
s vešiakmi
- pre 5 detí
Šírka: 71,2 cm.  
UZ1941 65,00 €
UZ1942 65,00 €
UZ1943 65,00 €
UZ1944 65,00 €
UZ1946 65,00 €
UZ1947 65,00 €

Kúpeľňové poličky 
s vešiakmi
- pre 6 detí
Šírka: 85 cm. 
UZ2041 81,00 €
UZ2042 81,00 €
UZ2043 81,00 €
UZ2044 81,00 €
UZ2046 81,00 €
UZ2047  81,00 €

Kúpeľňové poličky 
s vešiakmi
- pre 4 deti
Šírka: 57,4 cm.  
UZ1841 60,00 €
UZ1842 60,00 €
UZ1843 60,00 €
UZ1844 60,00 €
UZ1846 60,00 €
UZ1847 60,00 €

KÚPEĽŇOVÉ POLIČKY
Kúpeľňové poličky sú vyrobené z vysoko kvalitnej laminátovej drevotriesky. Zadný nástenný panel je možné zvoliť si v 6 farbách. 

Výška panelu: 68 cm. Šírka panelu závisí od typu (pre koľko detí). 
Celková hĺbka: 11 cm. Zvislé predeľovacie priečky a poličky sú bielej farby. 

Výška zvislých predeľovacích priečok: 60 cm. Šírka poličky (priestoru medzi zvislými priečkami): 12 cm. 
Každá priehradka obsahuje jeden dvojitý vešiačik na zavesenie uteráčika.

Splnené
hygienické 
podmienky
oddelených 

uterákov
a pohárikov

Splnené
hygienické 
podmienky

KR1641ST - zelená 66,00 €
KR1642ST - červená 66,00 €
KR1643ST - oranžová 66,00 €
KR1644ST - žltá 66,00 €
KR1646ST - modrá 66,00 €
KR1647ST - biela 66,00 €
KR1648ST - BUK 66,00 €
KR1649ST - JAVOR 66,00 €

Predeľovacia stena
Vyrobená z kvalitnej laminátovej drevotriesky 
s ABS hranami v 8 farbách použitých obojstranne. 
Dokonalý spôsob ako jednoducho oddeliť priestor 
každodennej hygieny. Pre dostatočnú stabilitu 
a dlhovekosť je nutné uchytenie v troch bodoch
(2x do steny + do podlahy). Hrúbka: 2 cm.
Rozmer kotviacej nožičky: 14 cm.
Rozmer steny bez kotviacej nožičky: 60 x 120 cm.
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pri objednávke nad 99 €

Dezinfekcia rúk a pokožky Manox
Bezfarebný alkoholový prostriedok na hygienickú 
dezinfekciu rúk v zdravotníctve, potravinárstve a 
službách. Je neparfumovaný, nefarbí pokožku ani 
textil, príjemne vonia, má baktericídny, virucídny, 
mykobaktericídny, tuberkulocídny a fungicídny 
účinok, pH <7. Vhodná aj do Bezdotykového 
dávkovača na dezinfekciu (LK30500).

LK00071 - 5 l 75,50 €

LK00072 - 500 ml 11,80 €

LK00073 - 500 ml, s pumpičkou 13,50 €

Dezinfekcia rúk St. Crux
Vysoko účinný hygienicko - dezinfekčný roztok 
s mentolom na dezinfekciu rúk. Produkt je 
vyrábaný podľa receptúry Svetovej zdravotníckej 
organizácie (WHO). Roztok je vhodný aj na 
dolievanie do dávkovačov na dezinfekčné roztoky.

STC0200 - 200 ml, s dávkovačom 6,90 €

STC0500 - 500 ml 10,50 €

STC1000 - 1 l 11,90 €

STC5000 - 5 l 34,00 €

Dezinfekcia rúk - Primagel plus
Priehľadný, dermatologicky testovaný dezinfekčný 
gél na ruky, určený na ochranu pred vírusmi 
a baktériami. 
Obsahuje 65 % etanolu.

UC16PG20 - 5 l 65,00 €

UC16PP12 - 1 l 17,00 €

UC16PP50 - 500 ml, s pumpičkou 11,00 €

JR101530 14,90 €

Dezinfekčný gél na ruky 
Isolda, 500 ml 
Dezinfekčný gél je účinný proti 
širokému spektru baktérií, 
kvasiniek a vírusov. Má neutrálne 
pH. Malé množstvo naneste do 
dlaní a vmasírujte do pokožky.
Iba na vonkajšie použitie.
Objem: 500 ml.

JR14089 16,50 €

Dezinfekčný gél na 
ruky AXG, 500 ml 
Dezinfekčný gél na ruky bez 
potreby oplachovania. 
Ničí až 99,9% baktérií.
Obsahuje Aloe vera.
Objem: 500 ml.

BANNderm tekuté mydlo 
s antibakteriálnou prísadou
Tekuté mydlo s antibakteriálnou prísadou 
na umývanie rúk. Jemne parfumované 
s obsahom glycerínu. Má dobrú znášanlivosť 
s pokožkou, neobsahuje farbivá. 

BCH40352 - 300 ml, s pumpičkou 4,50 €

BCH40456 - 5 l 27,00 €

CHIRODERM - tekuté mydlo 
s antibakteriálnou prísadou
Tekuté dezinfekčné mydlo na hygienické 
a chirurgické umývanie rúk s obsahom 
alkoholu. Má dobrú znášanlivosť s pokožkou 
a neobsahuje farbivá. Jemne parfumované 
s obsahom glycerínu. Určené pre 
profesionálne použitie.

BCH50412 - 500 ml, s pumpičkou 8,20 €

BCH50416 - 5 l 55,00 €

BANNderm gel na dezinfekciu rúk
Gélový prostriedok na dezinfekciu rúk s obsahom 
alkoholu. Má dobrú znášanlivosť s pokožkou, 
neobsahuje farbivá, jemne parfumovaný.

BCH40502 - 300 ml, s pumpičkou 8,20 €

BCH40506 - 5 l 90,00 €

tekutina

tekutina

tekutinabezoplachová 
dezinfekcia

bezoplachová 
dezinfekcia

potrebné
opláchnuť

potrebné
opláchnuť

bezoplachová 
dezinfekcia

bezoplachová 
dezinfekcia

mydlo

mydlo

gél

bezoplachová 
dezinfekciagél

Dezinfekcia na ruky
V našej ponuke nájdete dezinfekčné prípravky na ruky v tekutej alebo gélovej forme. Máte na výber rôzne balenia 
- menšie balenia s dávkovačom, ktoré sú vhodné aj pri cestovaní alebo pobyte vonku a taktiež výhodné väčšie 
balenia, ktoré sú vhodné na dopĺňanie do dávkovačov. Vyberte si z veľkej ponuky, aby ste vo vašej škôlke mali 

zaručenú hygienickú čistotu rúk. 

RKF005 5,90 €

Dezinfekčný gél na ruky 
Emspoma s pumpičkou, 500 ml
Jemný dezinfekčný gél na ruky na bázi 
alkoholu s pridaným glycerínom proti 
vysušeniu pokožky rúk. Obsahuje 83 
% alkoholu. Výrobok je registrovaný 
ministerstvom hospodárstva.
Obsahuje biocídne účinné látky. Dodávaný 
od certifikovanej kozmetickej firmy.

RKF002 21,00 €

Dezinfekčný roztok na ruky 
Emspoma, 5000 ml
Bezfarebný dezinfekčný roztok na báze 
alkoholu. Obsahuje 83 % alkoholu a tiež 
glycerín, ktorý bráni vysušeniu rúk. Výrobok 
je registrovaný ministerstvom hospodárstva. 
Obsahuje biocídne účinné látky. Dodávaný
od certifikovanej kozmetickej firmy.
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LK07124 25,00 €

Dávkovač na gélovú dezinfekciu 
Nástenný dávkovač gélovej dezinfekcie na 
plnenie jednorazovými patrónmi - Gélová 
dezinfekcia Kleenex (LK06382). Vyrobený je 
z bieleho, lesklého ABS plastu, má praktický 
priehľad na kontrolu množstva náplne.  
Dávkovanie - 1 ml / 1 dávka. 
Rozmer: 23,5 x 11,6 x 11,4 cm.
Objem: 1000 ml.

LK30500 85,00 €

Bezdotykový dávkovač 
na dezinfekciu 
Bezdotykový, nástenný 
dávkovač dezinfekcie s nádobou 
na dolievanie náplne. Vhodná 
je napr. aj Dezinfekcia rúk a 
pokožky Manox (LK00071, 
LK00072). Svetelná kontrolka 
na indikáciu stavu batérie. 
Napájanie: 4 x batéria typu AA 
(nie sú súčasťou balenia).
Rozmer: 26,8 x 10,8 x 10,7 cm.
Objem: 500 ml.

LK00512 149,00 €

Dávkovač dezinfekcie 
Nástenný dávkovač dezinfekcie 
vyrobený z hliníkového plechu 
s komaxitovou povrchovou 
úpravou a z ABS plastu. Pumpa 
a páka sú vyrobené z ocele. 
Plní sa dolievaním náplne, napr. 
aj Dezinfekcie rúk a pokožky 
Manox (LK00071, LK00072).  
Dávkovanie je nastaviteľné na 
0,7 / 1,0 / 1,5 ml dezinfekcie na 
jednu dávku. 
Rozmer: 28,3 x 82 x 22,5 cm.
Objem: 500 ml.

UC26SUF7 6,00 €

Držiak na dávkovače 
s pumpičkou 
- na stenu 
Držiak na pumpičkové 
dávkovače s objemom 500 
ml. Na stenu sa upevňuje 
pomocou skrutiek.

UC1AA009 299,00 €

Bezdotykový dávkovač 
so stojanom 
Bezdotykový dávkovač na baterky na 
dávkovanie dezinfekčného gélu. Dávkovač 
vyžaduje 3 batérie typu C (1,5V), ktoré nie sú 
súčasťou balenia. Dávkovanie dezinfekcie je 
možné nastaviť do 2 polôh. 
Nastaviteľná výška: 130 - 165 cm.
Priemer základne: 36,5 cm.

LK06382 18,90 €

Gélová dezinfekcia Kleenex
Bezfarebný, gélový, alkoholový, hydratačný 
prostriedok na hygienickú dezinfekciu rúk. Je 
neparfumovaný, vhodný pre zdravotníctvo 
a potravinárstvo. Neobsahuje látky dráždiace 
pokožku, preto je vhodný na dlhodobé 
používanie. Balenie obsahuje 1000 dávok 
dezinfekcie (1 dávka = 1 ml). Produkt je 
určený pre Dávkovač na gélovú dezinfekciu 
(LK07124).
Objem: 1000 ml.

s dávkovačom

s dávkovačom

bezdotykový
- ovládanie 

nohou

tekutá 
náplň

tekutá / gélová 
náplň

tekutá 
náplň

tekutá 
náplň

LK92147 145,00 €

Elektronický dávkovač mydlovej 
peny a gélovej dezinfekcie
Bezdotykový dávkovač vyrobený z ABS plastu, 
plnenie jednorazovými patrónami (LK06345, 
LK06383). Dávkovač má priehľad na kontrolu 
naplnenia, napájanie 3 x 1,5 V LR20 ( je súčasťou 
balenia). Rozmer: 29 x 18,3 x 10,5 cm.
Objem: 1200 ml.

LK06383 18,90 €

Dezinfekcia Kleenex 
Bezfarebný, gélový, alkoholový, hydratačný 
prostriedok na hygienickú dezinfekciu 
rúk. Je neparfumovaný, neobsahuje látky 
dráždiace pokožku, preto je vhodný na 
dlhodobé používanie, pH 8. 1 dávka = 0,7 
ml. Dezinfekcia je vhodná pre senzorový 
dávkovač (LK92147).
Objem: 1200 ml.

1714
dávok

patróny

patróny

dolievanie dolievanie

dolievanie

dolievanie

1000
dávok

+

+

Dávkovače na dezinfekciu na ruky
Dávkovače zabezpečia hygienickú čistotu rúk v každej škôlke. Na výber sú dávkovače, ktoré sa umiestňujú na stenu alebo aj stojany 

na dávkovače, ktoré môžete podľa potreby presúvať na požadované miesto. Dotykové alebo bezdotykové - oba typy zaručujú bezpečnú 
manipuláciu a je len na vás, ktoré si vyberiete. 

Bezdotykový stojan na dezinfekciu - detský
Stojan je ovládaný nohou, preto zabezpečuje hygienickú a bezpečnú dezinfekciu rúk v každom priestore. 
Dodávaný aj s plastovým dávkovačom na dezinfekciu s pumpičkou. Farebné prevedenie sa môže líšiť 
v závislosti od skladových zásob. Pumpička dávkovača je vo výške 60 cm, čo je ideálna výška, aby sa 
dezinfekcia nedostala deťom do očí. Výška s hlavou: cca 80 cm. Rozmer: 32 x 64,5 x 20,5 cm (bez hlavy).

GE00002 - Smile 89,00 €

GE00003 - Robot 1 89,00 €

GE00004 - Robot 2 89,00 €

V ponuke aj verzia pre dospelých 
- nájdete na www.nomiland.sk pod kódom GE00005, výška 110 cm (cena 95,00 €)

V ponuke aj verzia bez dekoračnej hlavy 
- nájdete na www.nomiland.sk pod kódom GE00001 (cena 79,00 €)
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WX62051 28,50 €

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

WX62052 33,00 €

Dávkovač INTRO na tekuté 
mydlo, 1 l 
Dávkovač na tekuté mydlo. 
Rozmer: 13,8 x 12 x 26,5 cm.
Objem: 1 l.

LK06340 12,50 €

Mydlová pena, náplň, 1l
Mydlová, parfumovaná pena, pH 4,75. Dávka 
je 0,4 ml, balenie vystačí na 2500 dávok. 
Cartridge vhodný pre Dávkovač na mydlo 
a penu LK06948.
Objem: 1 l.

LK06348 17,50 €

Antibakteriálna mydlová pena, 
náplň, 1l 
Antibakteriálna, neparfumovaná, mydlová 
pena, pH 5,3. Dávka je 0,4 ml, balenie 
vystačí na 2500 dávok. Cartridge vhodný 
pre Dávkovač na mydlo a penu LK06948.
Objem: 1 l.

LK06331 10,80 €

Tekuté mydlo, náplň, 1l 
Tekuté, parfumované mydlo, pH 5,5. Dávka 
je 1 ml, balenie vystačí na 1000 dávok. 
Cartridge vhodný pre Dávkovač na mydlo 
a penu LK06948.
Objem: 1 l.

LK06345 23,50 €

Mydlová pena 
Luxusná, mydlová pena do senzorového 
dávkovača (LK92147). Neparfumovaná, pH 
4,75. Dávka je 0,7 ml, balenie vystačí na 
1714 dávok.
Objem: 1200 ml.

LK00084 9,50 €

Tekuté mydlo, 5 l
Parfumované tekuté mydlo s obsahom 
nechtíka lekárskeho. Vhodné do 
dávkovačov tekutého mydla s 
nádobkou na doplnenie.
Objem: 5 l.

LK00093 26,90 €

Tekuté mydlo, 5 l
Tekuté mydlo s antimikrobiálnym 
účinkom. Je nedráždivé a 
nevysušuje pokožku - pH 5,5 - 7. 
Vhodné do dávkovačov tekutého 
mydla s nádobkou na doplnenie. 
Objem: 5 l.

LK00087 22,50 €

Mydlová pena do dávkovača 
Mydlová, neparfumovaná pena, pH 5,5. 
Vhodná do dávkovačov na mydlovú penu 
s nádobkou na doplnenie, napr. (LK44478).
Objem: 5 l.

LK06948 25,00 €

Dávkovač na mydlo a penu  
Nástenný dávkovač tekutého mydla 
a peny vyrobený z ABS plastu. Plnenie 
jednorazovými patrónami (LK06331, 
LK06340, LK06348), priehľad na kontrolu 
naplnenia, uzamykateľný.
Rozmery: 23,5 x 11,6 x 11,4 cm.
Objem: 1000 ml.

LK06955 25,00 €

Dávkovač na mydlo 
Nástenný dávkovač tekutého mydla vyrobený 
z ABS plastu s priehľadom na kontrolu 
plnenia. Plnenie jednorázovými patrónami 
(LK06331).
Rozmer: 23,7 x 11,5  x 24,7 cm.
Objem: 1000 ml.

LK92147 145,00 €

Elektronický dávkovač mydlovej 
peny a gélovej dezinfekcie
Bezdotykový dávkovač vyrobený z ABS plastu, 
plnenie jednorazovými patrónami (LK06345, 
LK06383). Dávkovač má priehľad na kontrolu 
naplnenia, napájanie 3 x 1,5 V LR20 ( je súčasťou 
balenia). Rozmer: 29 x 18,3 x 10,5 cm.
Objem: 1200 ml.

LK44478 26,80 €

Dávkovač na mydlovú penu 
Nástenný dávkovač mydlovej peny z ABS plastu. 
Má priehľad na kontrolu naplnenia a nádobku na 
dolievanie mydlovej peny, napr. (LK00087).
Rozmery: 20,6 x 11 x 10,6 cm.
Objem: 700 ml.

LK44479 26,80 €

Dávkovač na tekuté mydlo 
a gélovú dezinfekciu
Nástenný dávkovač vyrobený z ABS plastu. Má 
priehľad na kontrolu naplnenia a nádobku na 
dolievanie mydla / dezinfekcie.
Rozmer: 20,6 x 11 x 10,6 cm.
Objem: 700 ml.

1000
dávok

2500
dávok

2500
dávok

1714
dávok

patrónypatróny

patróny dolievanie

dolievaniedolievanie
dolievanie

+ +

Tekuté mydlá a mydlové peny
Tekuté mydlá a mydlové peny najlepšie zaistia hygienu pri umývaní rúk. Ponúkame aj dávkovače - vyberte si podľa toho, či chcete mydlo 

do dávkovača dolievať (akékoľvek tekuté mydlo), alebo dáte prednosť dávkovaču, ktorý sa plní jednorazovými patrónami s mydlom / penou. 
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GL60016 13,90 €

Utierky papierové, zelené 
Jednorazové papierové utierky, ktoré 
zabezpečujú hygienické utieranie rúk. 
V balení je 4000 ks.
Rozmer: 23 x 25 cm.

GL60032 20,00 €

Utierky papierové, biele 
Jednorazové papierové utierky, ktoré 
zabezpečujú hygienické utieranie rúk. 
Balenie obsahuje 3200 ks.
Rozmer: 25 x 21 cm.

LK02301 35,90 €

Zásobník na uteráky - biely
Nástenný zásobník papierových uterákov 
v kotúči, so stredovým odberom, vyrobený 
z ABS plastu. Dávkovanie ťahom, priehľad 
na kontrolu naplnenia. Zásobník je 
uzamykateľný. Vhodná náplň je kotúč 
do priemeru 20,5 cm a výšky 21,5 cm 
(LK32318).
Rozmer: 30,4 x 22,5 x 22,1 cm.

LK06954 25,00 €

Zásobník na uteráky - biely
Nástenný zásobník papierových uterákov, 
vyrobený z ABS plastu. Má priehľad na 
kontrolu naplnenia a je uzamykateľný. 
Zásobník je vhodný pre Papierové uteráky 
do zásobníka (LK03376).
Rozmer: 40,7 x 31,7 x 14,7 cm.

WX62003 30,00 €

Zásobník INTRO na papierové 
skladané ZZ uteráky 
Zásobník na skladané ZZ uteráky. Vhodné 
na uteráky z našej ponuky (WX60006, 
WX60032, KP90036230).
Rozmer: 30 x 30 x 15 cm. 

WX60703 20,50 €

Zásobník na papierové skladané 
ZZ uteráky 
Zásobník na skladané ZZ uteráky. Vhodné 
na uteráky z našej ponuky (WX60006, 
WX60032).
Rozmer: 30 x 30 x 12,5 cm. 

WX62022 34,50 €

Zásobník INTRO na papierové 
uteráky rolované so stredovým 
odvíjaním
Vhodné na papierové uteráky rolované so 
stredovým odvíjaním a s priemerom 19 cm 
z našej ponuky (WX60122).
Priemer vhodných uterákov: 19 cm. 
Rozmer: 37 x 24 x 22,5 cm.

WX60722 23,50 €

Zásobník na papierové 
uteráky rolované so stredovým 
odvíjaním
Vhodné na papierové uteráky rolované so 
stredovým odvíjaním a s priemerom 19 cm 
z našej ponuky (60122).
Priemer vhodných uterákov: 19 cm. 
Rozmer: 24 x 40 x 22 cm.

LK32318 28,90 €

Papierové uteráky do zásobníka, 6 ks
Papierové uteráky v kotúči so stredovým odberom zo 
100 % celulózy. Dvojvrstvový papier, 34 g/m², 135 m, 
450 útržkov. Sú vhodné aj pre styk s potravinami. 
Vhodné do Zásobníka na uteráky (LK02301).
Priemer kotúča: 20 cm.
Priemer dutinky: 6,3 cm.

LK03376 2,20 €

Papierové uteráky do zásobníka
Skladané papierové uteráky z recyklovaného  
jednovrstvového papiera, 37 g/m². Nevhodné 
pre styk s potravinami. V balení: 250 ks. 
Vhodné pre Zásobník na uteráky (LK06954).
Rozmer: 24,5 x 23 cm.
Rozmer zloženého útržku: 24,5 x 11,5 cm.

WX60122 16,00 €

Papierové uteráky rolované so stredovým 
odvíjaním, 6 ks
Papierové dvojvrstvové uteráky na hygienické utieranie rúk. 
Vnútorné alebo klasické odvíjanie. Vhodné do Zásobníkov 
na papierové uteráky rolované z našej ponuky (WX62022, 
WX60722). Priemer: 19 cm, výška 22 cm, dĺžka 1000 cm.

stredové
odvíjanie

stredové
odvíjanie

stredové
odvíjanie

skladané
uteráky

skladané
uteráky

4000 ks 3200 ks

250 ks

skladané
uteráky

skladané
uteráky

skladané
uteráky

skladané
uteráky

stredové
odvíjanie

stredové
odvíjanie

Utieranie rúk
Papierové uteráky na ruky sú najbezpečnejšie pre hygienické utieranie rúk. Sú jednorazové, preto nehrozí, že sa do jedného uteráky utrie 

viac detí za sebou. Vyberte si aj vhodný zásobník - na skladané uteráky alebo na uteráky so stredovým odvíjaním. 
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pri objednávke nad 99 €

WX60319 18,50 €

Toaletný papier JUMBO, 12 ks 
Dvojvrstvový toaletný papier, 170 m.
Balenie obsahuje 12 ks.
Priemer kotúča: 19 cm.

LK06992 25,00 €

Zásobník na toaletný papier
Nástenný zásobník toaletného papiera, 
vyrobený z ABS plastu. Je vysoko odolný 
proti poškodeniu,  uzamykateľný a má 
priehľad na kontrolu naplnenia. Kapacita 
zásobníka sú 2 malé kotúče (LK00048).
Rozmer: 18 x 29,8 x 12,8 cm.

WX62041 24,50 €

Zásobník INTRO na toaletný 
papier JUMBO
Zásobník na toaletný papier JUMBO 
s priemerom do 19 cm (WX60319).
Rozmer: 13,5 x 26,5 x 22 cm.

OZBL5000 325,00 €

Ozónový generátor BLACK 5000 
Kompaktný a ľahko prenosný generátor ozónu s výkonom 5 000 
mg/h, časovačom prevádzky až na 2 hodiny a funkciou "hold" pre 
neobmedzenú prevádzku. Z prostredia odstraňuje pachy, vírusy 
a ďalšie organizmy. So svojimi 2,3 kg a komfortnou sklopnou 
rukoväťou sa dá umiestniť do vozidiel alebo použiť na postupné 
vyčistenie aj väčšieho počtu miestností v budove.
Vhodný na plochu: do 100 m2.
Spotreba energie: 60 W.
Hlučnosť: 40 dB.
Rozmer: 22 x 17 x 16 cm. Hmotnosť: 2,3 kg.

OZW10000 530,00 €

Ozónový generátor WHITE 10000 
Priemyselný generátor ozónu s vysokým výkonom 10 000 mg/h, časovačom 
až na 2 hodiny a funkciou "hold" pre neobmedzenú prevádzku. Dezinfikuje 
prostredie a zbavuje priestor vírusov, plesní a nepríjemných pachov. 
S výkonom 10 000 mg ozónu za hodinu je WHITE 10000 generátorom 
ozónu priemyselnej triedy, ktorý je pripravený na nasadenie v náročnom 
prostredí. Dokonalým miestom na použitie generátora WHITE 10000 sú 
škôlky a ďalšie zariadenia s veľkým pohybom osôb.
Vhodný na plochu: do 200 m2.
Spotreba energie: 93 W.
Hlučnosť: 45 dB.
Rozmer: 35 x 17 x 25 cm. Hmotnosť: 3,2 kg.

MPR601MOL 89,00 €

Infračervený bezkontaktný teplomer 
Teplomer určený na bezkontaktné určovanie teploty 
znižuje riziko šírenia infekcie dotykom. Teplomer meria 
telesnú teplotu snímaním infračerveného žiarenia. 
Použitie je jednoduché a hygienické, meranie je rýchle 
a presné. Pri prekročení normálnej telesnej teploty 
vydá teplomer akustický varovný signál a zmení farbu 
podsvietenia LCD displeja.

WX60741 20,50 €

Zásobník toaletného papieru
Plastový zásobník toaletného papieru.
Priemer: 19 cm.

do
100 m2

do
200 m2

Toaletný papier
Doplňte svoju sadu hygienických dávkovačov na mydlo, dezinfekciu a uteráky aj zásobníkom na toaletný papier.

V ponuke máme aj toaletný papier vo výhodných baleniach. 

Bezdotykový teplomer
Skontrolujte deťom rýchlo a presne teplotu - či už pri chorobe alebo preventívne pri vstupe do škôlky. Teplomer z našej ponuky má 

infračervený detekčný systém, je bezkontaktný a preto bezpečný pri používaní v kolektíve. 

Ozónové generátory
Ozónový generátor slúži k dezinfekcii a odstraňovaniu baktérii, vírusov a pliesní. Po aplikácii sa ozón sám rozloží, neostane po ňom 

žiaden zápach, žiadne pozostatky a opäť budete dýchať čistý vzduch. 

LK00048 20,00 €

Toaletný papier, 48 ks
Perforovaný toaletný papier v malých kotúčoch 
zo 100 % celulózy. Dvojvrstvový, 33 g/m², 
22 m, 200 útržkov. Vhodný do Zásobníka na 
toaletný papier (LK06992).
Priemer kotúča: 11,2 cm.
Priemer dutinky: 4,5 cm.

B01 - Uvod-obsah-hygiena-Nabytok-2021-2022 - 33 Da PRINT.indd   18 12. 8. 2021   8:58:11



19

w
w

w
.n

o
m

ila
nd

.s
k 

 /
  
Be

zp
la

tn
á

  
in

fo
lin

ka
  0

80
0 

60
 6

0 
50RY90060 13,00 €

Bezpečne v škôlke - sada náučných plagátov 
Balenie obsahuje 6 plagátov s motívmi zvieratiek, ktoré ukazujú, 
ako sa bezpečne správať, aby sme si chránili svoje zdravie aj 
zdravie ostatných.
Rozmer: 30 x 30 cm.
Veková kategória: 3+ 

Nálepky na označenie rozostupov, 5 ks
Značky na dodržiavanie rozostupov.
Balenie obsahuje 5 nálepiek. Priemer: 30 cm.

TS10123PS - Stopy 51,50 €

TS10124PS - Tvary 51,50 €

Zábrana na stôl
Priehľadná zábrana s prísavkami pre 
jednoduchú manipuláciu a premiestnenie.

TS10116PS - malá (50 x 35 cm) 83,00 €

TS10117PS - stredná (50 x 75 cm) 93,90 €

TS10118PS - veľká (50 x 106 cm) 147,00 €

Pomôcky na dodržiavanie hygienických opatrení
Praktické pomôcky, vďaka ktorým sa v každej triede budú dodržiavať hygienické opatrenia ešte oveľa ľahšie, veselšie a účinnejšie. 

BE40481 19,95 €

Maňuška - Priateľský vírus 
Maňuška pomáha deťom pochopiť ako sa chrániť 
pred vírusmi a chorobami. V balení maňuška s 
rúškom a vrecúško na odkladanie rúška.
Rozmer: 25 cm.
Veková kategória: 3+ 
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STERILLIGHT Air 30 / 60

BEZOZÓNOVÁ
TECHNOLÓGIA

Bezpečná a vysoko efektívna technológia
na likvidáciu vírusov (aj COVID-19), baktérií, roztočov 
a plesní pomocou ultrafialového žiarenia UV-C. 
Sterilizátory vzduchu STERILLIGHT Air sú určené na čistenie vzduchu v uzavretých priestoroch. 
Využívajú zdroj ultrafialového žiarenia bez tvorby ozónu, ktorý je uzavretý nepriepustným 
krytom a zariadenie je preto možné využívať aj v prítomnosti človeka. 

Kontaminovaný vzduch je nasávaný cez nasávací otvor do zariadenia. Následne prechádza 
sterilizačnou komorou, kde sú baktérie, vírusy a plesne vystavené UV-C žiareniu počas 
dostatočne dlhej expozičnej doby a likvidované. V zdravotníctve sa UV-C žiarenie využíva na 
dezinfekciu priestorov už desiatky rokov.

Použitie: školstvo, domácnosti, administratívne priestory, zdravotníctvo, obchody, hotely.

Bezpečné čistenie vzduchu 
počas prítomnosti ľudí

Znižuje chorobnosť aj pri bežných 
virózach a ochoreniach

Vytvorte bezpečné 
prostredie pre deti

PLUSY A VÝHODY
l kvalitný certifikovaný slovenský výrobok
l jednoduché ovládanie
l uzavretý sterilizátor = bezpečný
l bez O3 (bez ozónu)
l nízka hlučnosť
l nepretržité čistenie vzduchu v prítomnosti ľudí
l príslušenstvo na dokúpenie:  mobilný stojan na kolieskach
 stojan na nábytok
 závesné príslušenstvo - lanko 
 závesné príslušenstvo - retiazka

U
V

 S
T

E
R

IL
IZ

ÁCIA VZDUCHU

B E Z P EČN Ý P
R

I E
S
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O

R

pri objednávke nad 99 €
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Certifikované produkty

Ilustračné foto

LD00003 19,00 €

Závesné príslušenstvo - retiazka
k sterilizátorom vzduchu 
Dĺžka: 1,5 m.

LD00002 19,00 €

Stojan na nábytok
k sterilizátorom vzduchu 
Hmotnosť: 0,4 kg.
Rozmer: 150 x 124 mm (Š x V).

LD00004 26,00 €

Závesné príslušenstvo - lanko
k sterilizátorom vzduchu 
Dĺžka: 1,5 m.

LD00001 58,00 €

Mobilný stojan na kolieskach
k sterilizátorom vzduchu 
Hmotnosť: 5,4 kg
Rozmer: 510 x 500 x 1004 mm (D x Š x V).

LD00060 435,00 €

Sterilizátor vzduchu
STERILLIGHT Air G1 60 
Objem prečerpaného vzduchu: 50 m3/h
Životnosť uv-c zdroja 8000 hod.
Hmotnosť: 5,7 kg.
Rozmer: 749 x 220 x 91 mm (D x Š x V)

LD00030 360,00 €

Sterilizátor vzduchu
STERILLIGHT Air G1 30 
Objem prečerpaného vzduchu: 30 m3/h
Životnosť uv-c zdroja 8000 hod.
Hmotnosť: 5,5 kg.
Rozmer: 749 x 220 x 91 mm (D x Š x V)

Bezpečná škôlka
s Nomilandom!
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Čistička vzduchu
VIREX AIR

Filtruje a dezinfikuje vzduch 
v interiéri a odstraňuje z neho 

vírusy (aj COVID 19),
baktérie, zárodky plesní 

a iné jemné nečistoty

Významne znižuje riziko prenosu infekcie 
vo vnútorných priestoroch so základným prostredím

PLUSY A VÝHODY
l jednoduché ovládanie
l uzavretá čistička = bezpečná
l nízka hlučnosť

l dvojstupňová filtrácia: ePM1 55% (F7) a HEPA H14 (účinnosť 99,995%)
l dezinfekcia vzduchu ultrafialovým žiarením UVC pri vlnovej dĺžke 254nm
l prietok vzduchu až 1 000 m3/h
l energeticky účinné EC ventilátory s nízkym SFP
l intuitívne a jednoduché ovládanie
l jednoduchá inštalácia, manipulácia a údržba

Použitie: školské triedy, učebne, kancelárie, recepcia, lobby, čakárne, ordinácie, a pod.

Veľmi jemná HEPA filtrácia nefunguje ako lievik, ako 
by sa dalo predpokladať. Rôzne veľkosti mikročastíc 
(vírusy, baktérie, atď.) majú vzájomne odlišnú trajek-
tóriu pohybu, každá veľkosť uplatňuje iný princíp zachy-
tenia HEPA filtrom. Difúzny princíp platí pre najmenšie
a stredne veľké mikročastice.
Väčšie mikročastice sú zachytené medzi vláknami, tzv. 
intercepcia.

Kohezívne sily v materiáli filtra pôsobia ako
permanentný magnet (tzv. elektret) a akonáhle
sa mikročastice k povrchu vlákien filtra
priblížia, alebo sa ich dotknú, priľnú k ním.

MV1100714 7380,00 €

Čištička vzduchu VIREX AIR 
Mobilná čistička vzduchu s diaľkovým 
ovládaním.
Rozmery: 88,5 x 195 x 77,5 cm (ŠxVxH).

pri objednávke nad 99 €
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AKO TO FUNGUJE

PRÍSLUŠENSTVO (nájdete na www.nomiland.sk)
l Predfilter ePM1 55% (F7)
l Druhý stupeň filtrácie HEPA 14
l Náhradná UVC žiarivka (1 ks)
l Náhradná UVC žiarivka (4 ks)

HEPA H14
-  99,995%

Predf i l ter
-  ePM1 55%

l Prvý stupeň filtrácie (predfilter) zachytáva prach a jemné častice, trieda filtra ePM1 55% - ISO16890 
(F7 podľa EN779: 2012). Predfilter primárne chráni vnútorné časti zariadenia a predlžuje jeho životnosť.
l Druhý stupeň filtrácie sa skladá z vysoko účinného HEPA filtru triedy 14 - EN1822 s účinnosťou 
99,995% pre častice 0,1 až 0,3 mikrometrov.
l Dezinfekcia vzduchu prebieha v komore UVC, kde sú germicídne žiariče UVC s celkovým výkonom 
120W, z toho 48W je čisté UVC ultrafialové žiarenie s vlnovou dĺžkou 254 nm. Priestranná komora UVC 
a vertikálne umiestnenie UVC žiariča zaisťuje vysokú a konzistentné expozíciu UVC, ničí vírusy, baktérie 
a ďalšie živé mikroorganizmy vo vzduchu.
Účinnosť filtrácie Virex AIR sa významne zvyšuje, keď vzduch prechádza komorou UVC. 
99,95% mikročastíc je zachytených filtrom HEPA, ďalších 0,005% mikročastíc, ktoré nemusia byť 
zachytené filtrom HEPA, je už ošetrených vysokou dávkou UVC žiarenie.
Umiestnenie komory UVC pred filter HEPA zaisťuje dezinfekciu vzduchu a eliminuje riziko prieniku 
životaschopných vírusových častíc späť do priestoru. HEPA filter teda filtruje už dezinfikovaný 
vzduch pomocou germicídneho UVC žiarenia, čím je zaistená maximálna možná účinnosť zariadenia.

Antivirová čistička vzduchu je vybavená 2 stupňovou 
filtráciou. Hlavný čistiaci filtračný prvok je vysoko 
účinný filter HEPA H14 s odlučivosťou minimálne 
99,995% pre častice s najväčším prienikom – tzv. MPPS 
(Most Penetrating Particle Size). 
Pre HEPA H14 sú MPPS v rozmedzí 0,1 - 0,3 mikrónov, 
pre ostatné veľkosti častíc je odlučivosť ešte vyššia, sú 
odfiltrované prakticky úplne.
Na sanie čističky je umiestnený predfilter - filtračná 
trieda ePM1 55% podľa ISO16890. Primárne chráni 
vnútorné časti zariadenia, zaisťuje jeho bezproblémový 
chod a predlžuje životnosť HEPA filtra.
Znečistenie filtrov je monitorované tlakovými
senzormi, blikajúce kontrolky upozornia na
potrebu výmeny.

MV1100007 75,00 €

Predfilter F7 pre VIREX AIR 
Balenie obsahuje 1 ks.

MV1100001 65,00 €

UVC žiarivka pre VIREX AIR, 1 ks 
Balenie obsahuje 1 ks.

MV1100014 490,00 €

Filter HEPA 14 pre VIREX AIR 
Balenie obsahuje 1 ks.

MV1100004 215,00 €

UVC žiarivka pre VIREX AIR, 4 ks 
Balenie obsahuje 4 ks.

Dýchajte čisto
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5P - čistiaci prostriedok 
s dezinfekčným účinkom
Tekutý dezinfekčný prostriedok s príjemnou 
vôňou a s účinnou látkou KAZ. Je vhodný na 
dezinfekciu plôch a predmetov.

BCH20904 - 1 l 3,20 €

BCH20906 - 5 l 14,80 €

KVART Plus - dezinfekcia povrchov
Tekutý dezinfekčný prípravok na rýchlu 
dezinfekciu plôch, povrchov a prístrojov z kovu, 
gumy a plastov.

BCH50622 - 500 ml, s rozprašovačom 11,00 €

BCH50626 - 5 l 90,00 €

LK00269 37,50 €

Čištič na čistenie interiérov 
Alkalický, nízko peniaci čistiaci prostriedok 
vhodný na ručné a extrakčné čistenie, na 
čistenie interiérov budov, tiež na čistenie 
kobercov, podláh z PVC, povrchov 
z umakartu a plastovej koženky.
Obsah: 10 kg.

Dezinfekcia povrchov Guttar
Svetloružový až bezfarebný alkoholový prostriedok 
určený na rýchlu dezinfekciu nenasiakavých plôch a 
predmetov. Je neparfumovaný, rýchlo zaschne, zmatňuje 
lakované plochy. Dezinfekcia má baktericídny, fungicídny, 
virucídny, tuberkulocídny, mykobaktericídny účinok.

LK00061 - 5 l 55,00 €

LK00062 - 1 l 16,00 €

LK00063 - 500 ml, s rozprašovačom 13,50 €

KP90300608 2,35 €

Fixinela 
Prostriedok určený na čistenie 
umývadiel, vaní, obkladačiek, 
toaliet a batérií od hrdze 
a vodného kameňa.
Obsahuje antibakteriálnu zložku.
Objem: 500 ml.

KP90100052 3,60 €

Jar 
Koncentrovaný prípravok na 
umývanie riadu.
Objem: 1 l.

KP90300620 3,40 €

Ajax
Prášok na dôkladné vyčistenie 
aj zažratej nečistoty. 
Obsah: 500 g. 

BCH40413 2,80 €

Tekutý krém s aktívnym 
striebrom, 600 g 
Krémový abrazívny čistiaci 
prostriedok s obsahom aktívneho 
striebra na ručné čistenie riadu, 
umývadiel, kúpelní a pod. 

DEZINFEKCIA POVRCHOV A UPRATOVANIE
V ponuke u nás nájdete dezinfekčné prostriedky určené na čistenie priestorov materských škôl a tiež aj tie najzákladnejšie

čistiace prostriedky a pomôcky na upratovanie.

pri objednávke nad 99 €
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KP90300650 2,00 €

Handra na podlahu 
Tmavá netkaná handra vhodná na 
umývanie podlahy.
Rozmer: 65 x 60 cm. 

KP90004007 0,90 €

Hubka na riad, 10 ks 
Hubka na umývanie riadu s 
drôtenkou. Balenie obsahuje 10 ks.

HYGIENICKÉ POTREBY PRE MŠ

V ponuke u nás nájdete tie najzákladnejšie hygienické potreby, ktoré sú potrebné nie len v domácnosti, ale aj v každej materskej škole. 
Nájdete tu čistiace prostriedky, potreby pre kúpelne a toalety, ako aj odpadkové koše a pod...

KP87230013 3,90 €

Kôš na papierový odpad 
Plastový mriežkovaný kôš.
Objem: 11 l. 

KP87240013 4,80 €

Plastový kôš na odpadky 
Objem: 13 l. 

KP87220271 9,80 €

Plastový kôš na odpadky 
s vrchnákom
Objem: 15 l. 

KP55303122 5,25 €

Vrecia plastové na odpad,
zaťahovacie, 25 ks 
Rozmer: 70 x 110 cm. 

KP55403122 1,35 €

Vrecia na odpad 
zaťahovacie, 10 ks 
Rozmer: 63 x 73 cm. 

KP90500200 2,15 €

WC kefa 
Plastová sada obsahuje kefu 
a držiak.

KP90991004 2,50 €

Zmetáčik s lopatkou 
Plastová sada na upratovanie.

KP90120290 3,30 €

Vedro 10 l 
Plastové vedro s objemom 10 l. 

KP90101494 8,25 €

Súprava na upratovanie 
Sada obsahuje strapcový mop a vedro.

KP90095315 48,00 €

Zásobník na skladané 
uteráky M 
Zásobník na papierové uteráky 
skladané s kapacitou na jeden 
až dva balíčky skladaných 
uterákov. Vyrobený z odolného 
vysokokvalitného ABS plastu.
Rozmer: 38,9 x 30,5 x 13,2 cm
(Š x H x V).

KP90036230 1,90 €

Skladané uteráky Katrin 
Basic ZZ, prírodné, 250 ks 
Jednorazové papierové uteráky, 
ktoré zabezpečujú hygienické 
utieranie rúk. Sú vhodné do 
Zásobníka na skladané uteráky 
S z našej ponuky (KP90095315). 
Jednovrstvové, balenie obsahuje 
250 útržkov.

WX60400 6,50 €

Tekuté mydlo Economy 
Ekonomické balenie tekutého 
mydla je vhodné na dopĺňanie do 
dávkovača na tekuté mydlo z našej 
ponuky (WX60751).
Objem: 5 l. 

ZŠ
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Odpadkový kôš na triedenie
Odpadkové koše na triedenie odpadov 
dostupné v 4 farbách. Vyrobené z 
recyklovaného plastu vysokej kvality.
Cena za 1 kus. Objem: 10 l.
Rozmer: 28 x 22 x 30 cm.

PLT13410453 - modrý 7,00 €

PLT13410454 - zelený 7,00 €

PLT13410452 - žltý 7,00 €

PLT13410455 - červený 7,00 €
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