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Široka ustrežljivost in dobra kvaliteta za  
primerno ceno 
 
● Smo visoko učinkoviti, zaradi enega najbolj 
razvitih obratov v Evropi. 
● Kvaliteta naših izdelkov ustreza blagovni 
znamki izdelkov. 
● Ponujamo kompletni program čistilnih krp in 
gob. 
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Večnamenske krpe 

Art. Št.; 2016  
Krpe za posodo  
ali večnamensko uporabo 

   

6 kosov 
 - visoko vpojna zahvalno specialnim 

vlaknom 
38 x 38 cm  - izredna zmogljivost čistilne 

učinkovitosti 

  - odporna na kuhanje 

   

 
 kuhinja, kopalnica in toaleta, vse 

gladke površine 

Art. Št.; 2010  

Krpe za posodo  
ali večnamensko uporabo - 
perforirane 

   

6 kosov 
 - visoko vpojna zahvalno termo 

perforaciji in specialnim vlaknom 
38 x 38 cm  - izredna zmogljivost čistilne 

učinkovitosti 
  - prijetna tkanina 

  - odporna na kuhanje 

   

 
 kuhinja, kopalnica in toaleta, vse 

gladke površine 
 

Art. Št.; 2058  Krpe za posodo Plus! 

   

2 kosa  - učinkovito 
35 x 38 cm  - visoka čistilna zmogljivost zahvalno 

posebnim pikam na tkanini 
  - mehko 

   

 
 pomivalno korito, posoda, jedilni 

pribor, kad, wc, vse gladke površine 
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Art. Št.; 2585  
Antibakterijska gospodinjska 
krpa 

   

3 kosi  - ni razvoja bakterij v krpi 
33 x 35 cm  - s srebrnimi ioni 

  - brez neprijetnih vonjav 

   

 
 kuhinja, kopalnica, vse gladke 

površine 
 

Art. Št.; 3100  Krpa za brisanje 

   

10 kosv  - brez muck 
37 x 51 cm  - prijetna tkanina 

  - se lahkotno izpira 

   

 
 kuhinja, kopalnica in toaleta, vse 

gladke površine 
 

Art. Št.; 2400  Krpa za brisanje posode 

   

1 kos 
 - izredna zmogljivosti čistilne 

učinkovitosti zahvalno mikrovlaknom 
18 x 23 cm  - izredna vpojnost 

  - se lahkotno izpira 

   

 
 kozarci, krožniki, jedilni pribori, 

kuhalni lonci, ponve 
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Art. Št.; 2225  Gobasta krpa 

   

5 kosov 
 - visoko vpojna zahvalno naravnim 

vlaknom 
18 x 19,5 cm  - elastična 

  - odporna na kuhanje 

   

 
 kuhinja, kopalnica in toaleta, vse 

gladke površine 
 

Art. Št.; 5413  Koprenasta krpa za tla 

   

2 kosa  - visoko vpojna 
50 x 60 cm  - izredna zmogljivost čistilne 

učinkovitosti 
  - mehka 

   

 
 negladke in gladke talne plasti,  

primerno kot predpražna krpa 
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Čistilne gobice 

Art. Št.; 1052  Goba puščica 

   

2 kosa  - močno in nežno čiščenje 

Mera mm:  
 - s specialno koprenasto prevleko, ki 

ne povzroča risov 
165x70x45  - primerno za teflon 

   

 
 kuhinja, kopalnica, vse gladke 

površine 
 

Art. Št.; 1013  Gobice 

   

3 kosi 
 - oblikovana z vboklino za zaščito 

prstov in lažje držanje 
Mera mm:   - čvrsta z visoko čistilno močjo 
95x70x45  - temeljita proti vsem vrstam 

umazanije 
  - brez CFC 

   
  Krožniki, kuhinjski lonci, ponve, 

pladnji za peko, žari 
 

Art. Št.; 1045  Gobice 

   

5 kosov 
 - oblikovana z vboklino za zaščito 

prstov in lažje držanje 
Mera mm:   - čvrsta z visoko čistilno močjo 
95x70x45  - temeljita proti vsem vrstam 

umazanije 
   

 
 Krožniki, kuhinjski lonci, ponve, 

pladnji za peko, žari 
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Art. Št.; 1012  Gobice 

   

10 kosov  - čvrsta z visoko čistilno močjo 

Mera mm:  
 - temeljita proti vsem vrstam 

umazanije 
84x55x28  - brez CFC 

   

 
 Krožniki, kuhinjski lonci, ponve, 

pladnji za peko, žari 
 

Art. Št.; 1055  Gobice 

   

28 kosov  - čvrsta z visoko čistilno močjo 

Mera mm:  
 - temeljita proti vsem vrstam 

umazanije 
84x55x28  - brez CFC 

   

 
 Krožniki, kuhinjski lonci, ponve, 

pladnji za peko, žari 
 

Art. Št.; 1016  XXL goba 

   

1 kos 
 - oblikovana z vboklino za zaščito 

prstov in lažje držanje 
Mera mm:   - čvrsta z visoko čistilno močjo 

150x90x45  - brez CFC 

  - primerna za velike uporabnike 

   
  Krožniki, kuhinjski lonci, ponve, 

ploščice 
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Art. Št.; 1006  Čistilne gobice 

   

2 kosa 
 - oblikovana z vboklino za zaščito 

prstov in lažje držanje 
Mera mm:   - za občutljive površine 
95x70x45  - temeljita proti vsem vrstam 

umazanije 
  - brez CFC 

   
  Kozarci, porcelan, predmeti s 

teflonsko prevleko, krožniki, pribor 
 

Art. Št.; 1200  Goba za ploščice 

   

1 kos  - čistilna goba in sušilna krpa v enem 

Mera mm:    
145x75x40  Ploščice 

   

   
   

Art. Št.; 1053  Gobice za čiščenje in posodo 

   

2 kosa  - iz naravne celuloze 

Mera mm:  
 - z zeleno stranjo z visoko čistilno 

močjo; za kuhinjske lonce, ponve 
95x65x20  - bela stran za občutljive površine; 

krožniki, pribor 
  - dobra vpojnost 

   
  Kuhinjski lonci, ponve, krožniki, pribor 
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Art. Št.; 1230  Čistilna radirka 

   

2 kosa 
 - inovativno odstranjevanje madežev 

zahvalno visoko tehnološki gobi 
Mera mm:   - čisti tudi trdovratnejše madeže 

110x70x30  - izdelava iz originalnega Basotect 
materiala 

   

 
 Kuhinja, kopalnica, gospodinjstvo, vrt, 

avto, oblačila, pisarna 

Art. Št.; 1251  Čistilna radirka 

   

6 kosov 
 - inovativno odstranjevanje madežev 

zahvalno visoko tehnološki gobi 
Mera mm:   - čisti tudi trdovratnejše madeže 

125x65x29  - izdelava iz originalnega Basotect 
materiala 

   

 
 Kuhinja, kopalnica, gospodinjstvo, vrt, 

avto, oblačila, pisarna 

Art. Št.; 1317  Goba za pranje avtomobila 

   

1 kos 
 - za čiščenje avtomobilov in delov 

avtomobilov 
Mera mm:   - visoka vpojnost 

150x100x50   

  Avtomobili in motorji 
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Art. Št.; 1032  Žični čistilec 

   

3 kosi  - temeljit proti vsem vrstam umazanije 

11 gr.   - temeljit proti vsem vrstam umazanije 
   

 
 Krožniki, kuhinjski lonci, ponve, 

pladnji za peko, žari 
   
   

Art. Št.; 1007  Plastični čistilec 

   

3 kosi  - temeljit proti vsem vrstam umazanije 

7 gr.   - temeljit proti vsem vrstam umazanije 
   

 
 Krožniki, kuhinjski lonci, ponve, 

pladnji za peko, žari 
   
   

Art. Št.; 1057  Čistilna blazina 

   

5 kosov  - temeljit proti vsem vrstam umazanije 

Mera mm:   - temeljit proti vsem vrstam umazanije 
130x120   

 
 Kuhinjski lonci, ponve, pladnji za peko, 

žari 
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Art. Št.; 1008  Milne blazinice 

   

8 kosov 
 - za čiščenje s svežim in higieničnim 

vonjem limone 
12 gr.   - dolgotrajno 

   

 
 Krožniki, kuhinjski lonci, ponve, 

pladnji za peko, žari 
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Gobe za telo 

Art. Št.; 1082  Goba za telo 

   

1 kos  - kopalniška, masažna goba 

Mera mm:   - nežna do kože, prijetna, mehka 
150x100x55  - stimulira in pozitivno vpliva na krvno 

cirkulacijo 
   

  Telo 
   

Art. Št.; 1315  Goba za telo 

   

2 kosa  - kopalniška, masažna goba 

Mera mm:   - nežna do kože, prijetna, mehka 
190x105x55  - stimulira in pozitivno vpliva na krvno 

cirkulacijo 
   

  Telo 
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 Krpe iz mikrovlaken  
 
 

Art. Št.; 2321  Krpa za okna iz mikrovlaken 

   

1 kos  - za čiščenje in sušenje 
40 x 40 cm  - mokra z lahkoto odstranjuje maščobe 

  - čistilna zmogljivost brez lis zahvalno 
mikrovlaknom 

   

 
 Okna, ogledala, kromirane površine 

za vlažno čiščenje 
   

Art. Št.; 2327  
Večnamenska krpa iz 
mikrovlaken 

   

2 kosa 
 - učinkovita proti vsem vrstam 

umazanije 
32 x 35 cm  - temeljito čisti brez puščanja lis; ne 

potrebuje detergentov 
   

 

 Ploščice, lesene površine, nerjaveči 
predmeti 
za vlažno in suho čiščenje 

 

Art. Št.; 2328  Krpa za lesk iz mikrovlaken 

   

2 kosa  - z nežnimi mikrovlakni 
30 x 40 cm  - za čiščenje občutljivih površin, brez 

puščanja lis 
  - odstranjuje madeže ostankov vode in 

prstnih odtisov 
   
  Steklo, ploščice, nerjaveči predmeti, 

plastični predmeti 
uporabiti vlažno in suho 
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Art. Št.; 2531  
Kuhinjska, sušilna krpa iz 
mikrovlaken 

   

1 kos  - idealna za delo v kuhinjah 
30 x 30 cm  - močno vpojna in odstranjuje 

maščobo iz posode 
  - čistilna zmogljivost brez lis zahvalno 

mikrovlaknom 
   

  Kuhinjska posoda, krožniki, pribor 
   

Art. Št.; 2324  Krpa za tla iz mikrovlaken 

   

1 kos 
 - zmogljiva zahvalno mikrovlaknom in 

mrežasti strukturi 
50 x 55 cm  - ne potrebuje detergentov 

   

 
 Ploščice, parket, PVC 

za vlažno in suho čiščenje 
   
   

Art. Št.; 2555  Krpa za prah iz mikrovlaken 

   

1 kos  - z elektrostatičnim učinkom na prah 
23 x 30 cm   

  Pohištvo, Hifi oprema, notranjost 
avtomobila 
za suho čiščenje 
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Art. Št.; 2460  Gobasta krpa iz mikrovlaken 

   

3 kosi  - vpije umazanijo in maščobo 
17 x 23 cm  - močno absorbira zahvalno všiti 

gobasti krpi 
  - aktivna čistilna moč zahvalno 

mikrovlaknom 
  - ne potrebuje detergentov 

   
  Kuhinja, kopalnica in toaleta, vse 

gladke površine 

Krpe 
Art. Št.; 2585  Antibakterijska krpa 

   

3 kosi  - vsebuje srebrne ione 
32 x 35 cm  - ni razvoja bakterij v krpi 

  - ni neprijetnih vonjav 

   

 
 Kuhinja, kopalnica, vse gladke 

površine 
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