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IKAPOL MARTA KOZŁOWSKA
ul. Żarska 9B
68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9281838916
REGON: 080458768

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym. Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

WIĘCEJ NA STR.: 54

OD 3658 DNI
BEZ REKLAMACJI !

NOWOCZESNE CZYŚCIWO
ŚCIERKI RÓWNEGO ROZMIARU

100% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

Najczęstszym problemem kupujących czyściwo jest jego zła jakość. Wielu producentów dostarcza zamiast 
czyściwa, odpady – dlatego producenci czyściwa stracili wiarygodność u odbiorców.

IKAPOL dostarcza najlepszej jakości czyściwo materiałowe od wiarygodnego dostawcy z certyfikatem BVSE, który został wydany 
przez: bvse-Entsorgergemeinschft .V.,  świadczącym o jakości i  pochodzeniu z wiarygodnego źródła. Nasze czyściwo podlega 
dokładnej kontroli, pochodzi z pralni chemicznych i jest cięte na równe ścierki. Cały proces produkcji i transportu podlega ścisłej 
kontroli i tu nie ma mowy o odpadach. Wybraliśmy czyściwo polskie z niemieckim i europejskim atestem, aby zagwarantować 
naszemu klientowi zawsze najwyższą jakość.

Ścierki od sprawdzonego dostawcy z certyfikatem BVSE, cały proces produkcji i transportu podlega ści-
słej kontroli, dlatego od 3658 dni nie mieliśmy reklamacji. Nasze ścierki produkujemy z najwyższej jakości 

bawełny, pranej w pralniach chemicznych w celu podwyższenia ich jakości i wydajności.
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PAMIETAJ !   |   

2.1. Czyściwo materiałowe

nazwa IKABOX 8025 BOX IKABOX 8055 BOX IKABOX 8075 BOX IKABOX 8045 BOX

waga / opakowanie 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg

materiał bawełna biała 100 % prześcieradło frotte białe pościel biała

nr artykułu 6-11020-MD 6-11010-MD 6-11030-MD 6-11015-MD

nazwa IKABOX 8035 BOX IKABOX 7025 BOX IKABOX 7015 BOX IKABOX 7045 BOX

waga / opakowanie 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg

materiał trykot jasny trykot ciemny bawełna kolor bawełna zielona

nr artykułu 6-11035-MD 6-11055-MD 6-11050-MD 6-11070-MD

nazwa IKABOX 7035 BOX

waga / opakowanie 10 kg

materiał frotte kolor

nr artykułu 6-11060-MD

IKABOX to seria bawełnianych, wysokiej jakości ścierek przeznaczonych 
dla wymagających użytkowników. Ścierki spełniają wysokie wymagania 
stawiane dla pracy w ciężkich warunkach. Opracowane do czyszczenia oraz 
wycierania plam z oleju, tłuszczu lub płynów chłodząco-smarujących. 
Korzystniejsza ekonomicznie alternatywa dla drogich mat z włókniny. Ścierki 
są zapakowane w praktyczne 10-kilogramowe opakowania. Forma i wielkość 
opakowania sprawiają, że łatwo jest zabrać je ze sobą na stanowisko pracy, 
do samochodu serwisowego lub tam, gdzie są potrzebne.

CZYŚCIWO WARSZTATOWE
do czyszczenia mały części samochodowych

CZYŚCIWO WOJSKOWE
podstawa wyposażenia warszatów samochodowych

WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK
 WOJSKOWYCHU

W
AG

A 
!

ZAPRASZAMY
DO NASZEGO

SKLEPU ON-LINE:

WWW.IKAPOL.NET

POJEMNIKI DO PRZECHOWYWANIA ZAOLEJONEGO CZYŚCIWA
IZOLUJE ODPADY OD ŹRÓDEŁ OGNIA I ZAPŁONU

CZYŚCIWA NASĄCZONE PŁYNAMI ŁATWOPALNYMI
STANOWIĄ POWAŻNE ZAGROŻENIE

WIĘCEJ NA STR.: 54
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CZYŚCIWO DO POLEROWANIA
ścierki do delikatnych powierzchni

2.1. Czyściwo materiałowe

nazwa IKABOX 9004 IKABOX 9043 IKABOX SOFT 9510

waga / opakowanie 2 kg 2 kg 2 kg

materiał 1-warstwowa włóknina biała 100 % wiskoza mocne elastyczne płótno

ilość 200 arkuszy 140 arkuszy 200 arkuszy

wymiar 42 x 38 cm 42 x 38 cm 42 x 38 cm

nr artykułu 6-31544 6-31543 6-31542

nazwa IKABOX MEKANO IKABOX 9005 IKABOX 7055

waga / opakowanie 3 kg 3 kg 4 kg

materiał 3-warstwowa makulatura 1-warstwowa włóknina pościel

ilość 240 arkuszy 200 arkuszy 160 arkuszy

wymiar 42 x 38 cm 42 x 38 cm 38 x 38 cm

nr artykułu 6-31541 6-31545 6-31513

nazwa IKABOX 7065 IKABOX 7085 IKABOX 6-31502

waga / opakowanie 5 kg 5 kg 5 kg

materiał flanela kolor trykot kolor ręczniki wysokiej jakości

ilość 160 arkuszy 160 arkuszy 160 arkuszy

wymiar 38 x 38 cm 38 x 38 cm 23-27 x 60 cm

nr artykułu 6-31509 6-31507 6-31502

CZYŚCIWO DLA FIRM FARMACEUTYCZNYCH
najwyższa jakość materiału

CZYŚCIWO WARSZTATOWE
do usuwania smaru, brudu, itp.

CZYŚCIWO DO POLEROWANIA
wysokiej jakości ścierki do delikatnych powierzchni

CZYŚCIWO WOJSKOWE
do oleju, tłuszczu oraz chłodziwa
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nazwa IKATEX SOFT 65 IKATEX SOFT 85 IKATEX 9000-R IKATEX 9004

waga / opakowanie 6 kg 7 kg 3 kg 4 kg

materiał 1-warstwowa celuloza 1-warstwowa celuloza bezpyłowa celuloza 1-warstowy papier

ilość 950 arkuszy / rolka 750 arkuszy / rolka 500 arkuszy / rolka 500 arkuszy / rolka

wymiar 30 x 35 cm 30 x 35 cm 31 x 37 cm 30 x 38 cm

nr artykułu 6-365 6-385 6-31524 6-31525

nazwa MULTITEX 9009 IKATEX ULTRA 9510 IKATEX BOXER 60 IKATEX 9043

waga / opakowanie 8 kg 8 kg 3 kg 3 kg

materiał 1-warstwowy papier włóknina papier papier

ilość 900 arkuszy / rolka 1000 arkuszy / rolka 300 arkuszy / rolka 340 arkuszy / rolka

wymiar 40 x 36 cm 40 x 36 cm 37 x 33 cm 30 x 38 cm

nr artykułu 6-31559 6-31555 8458001 6-31570

nazwa IKATEX MEKANO 2 IKATEX MEKANO 3 IKATEX INDUSTRI 2 KIMTECH BRAG BOX

waga / opakowanie 4 kg 6 kg 8 kg 6 kg

materiał 2-warstwowy papier 3-warstwowa makulatura 2-warstwowa celuloza polipropylen

ilość 2 szt. 1 szt. 2 szt. 160 arkuszy / box

wymiar 26 x 38 cm 38 x 32,5 cm 0,28 x 360 m 30 x 42 cm

nr artykułu 1169-2L 1162R-3L 1118-2L 7644

2.2. Czyściwo celulozowe

282 pln 302 pln 263 pln 246 pln

CZYŚCIWO LABOLATORYJNE
nie pozostawia smug, nie rysuje powierzchni

548 pln 483 pln 161 pln 163 pln

76 pln 81 pln

120 pln 351 pln
CZYŚCIWO WOJSKOWE

podstawa wyposażenia warszatów samochodowych

facebook.com/ikapolmartakozlowska

youtube.com/ikapolTV instagram.com/ikapolmartakozlowska

pinterest.com/ikapol

2.1. Czyściwo materiałowe
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2.3. Stojaki na czyściwo

MOBILNY STOJAK NA CZYŚCIWO
Wyposażony w kółeczka oraz praktyczne mocowanie na worek 120 litrowy. Łatwo i 
bez najmniejszego wysiłku przeniesiesz naszą rolkę czyściwa w pożądane przez Ciebie 
miejsce. Funkcjonalnym i poręcznym rozwiązaniem jest listwa odcinająca potrzebny 
nam kawałek czyściwa.

* szerokość wewnętrzna: 40 cm
* szerokość zewnętrzna: 45 cm
* wysokość: 85 cm.

STOJAK PODŁOGOWY NA CZYŚCIWO / SORBENT

Niski stojak na czyściwo. Stabilny i łatwy w montażu. Ząbkowane 
krawędzie ułatwiają odrywanie kawałków czyściwa o dowolnej 
długości czyściwa.

* wymiary: 500 x 420 x 945 mm

160  pln

ŚCIENNY DOZOWNIK NA CZYŚCIWO / SORBENT

Dozownik na sorbent / czyściwo, który umieszczamy bezpośrednio 
na ścianę. Praktyczne i wygodne rozwiązanie.

* wymiary: 480 x 490 x 230 mm

146 pln

104 pln

więcej na: www.ikapol.net
Hej, nazywam się Alina. 

Potrzebujesz pomocy przy zakupie ? Nie 
zastanawiaj się, zadzwoń do mnie.

(68) 362 62 70 

nr artykułu: AL-051

nr artykułu: 11947

nr artykułu: 11948




