MALOOBCHODNÍ CENÍK

Platný od: 1. 3. 2015

Vyobrazení

Model Number

Název

MOC vč. DPH

EAN

HH40404131V

Classic board, klasické žehlící prkno s technologií Minky Steam Flow pro
snadný průtok páry a dokonalé výsledky, 4 pevné nohy, žehlící plocha
110x35 cm, precizní nastavení výšky od 0 do 92cm, extra stabilní.

1 590,-

501035 3315206

HH40205103K

Premium Plus board, kvalitní žehlící prkno Premium Plus s černým lakem a
technologií Minky Steam Flow pro snadný průtok páry, 4 stabilní nohy,
122x38cm, silná pěnová podložka, precizní nastavení výšky od 0 do 92cm
výšky, patentovaná odkládací plocha pro snížení únavy, extra stabilní.

1 690,-

5010353 317552

1 990,-

5010353 318658

2 290,-

5010353 317958

Standard ergo loop leg - žehlící prkno ERGO vyvinuté s ohledem na
komfort, rychlost a výkon, patentovaná odkládací plocha pro snížení únavy, 4
propojené nohy pro kompaktnost a stabilitu, žehlící plocha 122x38cm,
precizní nastavení výšky od 0 do 92cm, , odkládací plocha pro parní
generátor nebo prádlo, držák přívodního kabelu žehličky, žehlicí povlak
ProZone odrážející teplotu a parní rázy, extra stabilní.

2 590,-

5010353 317965

Ergo chrome (Supreme) - profi žehlící prkno ERGO s chromovou úpravou,
propojenými nohami pro zvýšenou stabilitu doplněnými o kolečka pro vyšší
mobilitu, 122x43cm, precizní nastavení výšky od 0 do 92cm výšky, držák
HH40701112HG
přívodního kabelu žehličky, odkládací plocha pro parní generátor nebo
prádlo, žehlicí povlak odrážející parní rázy, patentovaná odkládací plocha pro
snížení únavy, zásuvka, extra stabilní.

3 990,-

5010353 319778

1 390,-

5010353 314131

1 290,-

5010353 041556

IH86496100

Esential 3 tier, 3 patrový sušící systém, pevná a odolná konstrukce,
Autolock -bezpečnostní systém proti samovolnému složení, 14 m sušící
kapacita s oky např na ramínka, maximální skladnost, nožičky s
protiskluzovou úpravou zabraňující poškození podkladu. Bílé porovedení.

1 090,-

5010353 318627

IH83290100

Balcony airer - rozkládací sušící systém pro umístění na balkóněch nebo v
interiéru. Vysoká skladnost.

890,-

5010353 314506

VT20590100

15m retractable reel - sušící lanko pro umístění do interiéru nebo exteriéru.
Možnost návinu nebo úplnému odejmutí v případě nepotřeby. Odolný
plastový obal. Lanko z PVC povrchem pro snadnou údržbu. Délka 15m.
Obsahuje veškerý materiál pro montáž.

390,-

5010353 049873

TM10090100

Damp Trap - lapač vlhkosti s vestavěnou výlevkou, systém integrovaného
vylévání, plynulé nastavení absorbce vlhkosti (výkonu). K dispozici červen
2015

440,-

5010353 320491

PP23004106

Smart fit cover - Potah na žehlící prkna Smart Fit nebo jakékoli žehlící prkno
"běžných rozměrů" až do 125x45cm. Elastický materiál vč. pěnové podložky.
Lze udržovat praním při 40oC.

290,-

5010353 317439

PP22904100

Smart fit reflector cover- Potah na žehlící prkna Smart Fit nebo jakékoli
žehlící prkno "běžných rozměrů" až do 125x45cm. Elastický materiál vč.
pěnové podložky a potisku odrážejícím páru a teplotu. Lze udržovat praním
při 40oC.

390,-

5010353 318719

HH40306100K

HH40201101M

HH40305100M

IH87490100V

IH86490100

Hot spot pro, robusní žehlící prkno s propojenými nohami pro zvýšenou
stabilitu při dosažení maximální kompaktnosti ve složeném stavu, žehlící
plocha 122x38cm, mobilní tepelně izolovaná podložka, žehlící povlak s
technologií odrážení tepla, precizní nastavení výšky od 0 do 92cm, extra
stabilní.
Standard ergo 4 leg - žehlící prkno ERGO vyvinuté s ohledem na komfort,
rychlost a výkon, patentovaná odkládací plocha pro snížení únavy, 4 nohy,
žehlící plocha 122x38cm, precizní nastavení výšky od 0 do 92cm, držák
přívodního kabelu žehličky, žehlicí povlak ProZone odrážející teplotu a parní
rázy, extra stabilní.

3 tier plus - 3 patrový sušící systém, pevná a odolná konstrukce, Autolock bezpečnostní prvky proti samovolnému složení, 15 m sušící kapacita s
výklopnými držáky např na ramínka, maximální skladnost, možnost sušení
ramínek, nožičky s protiskluzovou úpravou a zabraňující poškození podkladu.
Stříbrné porovedení.
Standard 3 tier, 3 patrový sušící systém, pevná a odolná konstrukce,
Autolock - bezpečnostní systém proti samovolnému složení, 14 m sušící
kapacita s oky např na ramínka, maximální skladnost, možnost sušení
ramínek, nožičky s protiskluzovou úpravou zabraňující poškození podkladu.
Bílé porovedení.
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VT86490J02

Brites pegs - pestrými barvami rozzáří Váš sušák prádla, pro svou velikost
8cm a sílu udrží i větší prádlo, odolné povětrnostním podmínkám, rzi i
zacházení. Balení obsahuje 36ks.

150,-

5010353 317507

VT86693F00

Sure grip pegs - pestré a silné silikonové kolíčky o velikosti 7cm, pevný
avšak měkký přítlak udrží i větší prádlo a nezanechává otisk kolíčku, odolné
povětrnostním podmínkám, rzi i zacházení. Balení obsahuje 24ks kolíčků, UV
stabilní barva, úprava proti pomačkání tkaniny.

240,-

5010353 318733

VT86891J01

Pegs in a basket - praktické balení 24ks silikonových kolíčků, koš s háčkem
pro zavěšení na šňůru odolný proti vodě, úprava kolíčků proti pomačkání
tkaniny, kovová pružina odolná proti rezavění.

490,-

5010353 317514

MM30000100

V Mop - revoluční mop s extra širokou hlavicí do V vhodný pro všechny
pevné povrchy vč. dlaždic a lamina, mikrovlákenný návlek pro
suché/vlhké/mokré použití, automatické výkonné bezkontaktní ždímání,
flexibilní natáčení hlavice. Mop pasuje do standardních kyblíků.

890,-

5010353 318900

MM40000102

V mop refill - náhradní výměnná hlavice pro V mop se snadnou montáří.
Mikrovlákenný povrch pro setření a uzamčení nečistot.

290,-

5010353 318917

MM85700100

Microfibre mop - mop s hlavou ze směsi mikrovláken a bavlny pro účinný
úklid a maximálnímu účinku setření a odstranění nečistot spolu s absorpcí
tekutin, patka hlavice pro zvýšení tlaku a odstranění houževnatých nečistot,
teleskopické madlo.

590,-

5010353 318832

MM85103100

Smart Squeeze mop - mop s účinnou 3d hlavicí, která snadno zachytne a
pohltí nečistoty a díky svému plastickému tvaru zanechává povrch sušší.
Snadné automatické bezkontaktní ždímání. Teleskopické madlo.

490,-

5010353 318818

MS10000100

Smart Broom - koště s dvojí strukturou štětin pro zachycení i těch
nejjemnějších prachových částic opatřené prvky proti potlučení nábytku.
Teleskopické madlo.

690,-

5010353 318931

MM85802103

Microfibre refill - výměnná náhradní hlavice pro Microfibre mop s dvojitou
strukturou bavlny a mikrovlákna pro maximalizaci čistícího účinku a absorpce
tekutin. Patka hlavice pro zvýšení tlaku a odstranění houževnatých nečistot.

330,-

5010353 318849

MM85801103

Scrub mop refill- hlavice pro mop Scrub s dvojitou strukturou mikrovlákna.
Drsnější puntíky pro odstranění pevných a houževnatých nečistot. Patka
hlavice pro zvýšení tlaku a účinnosti.

290,-

5010353 318863

MM85403100

Sponge mop refill - hlavice pro mop Sponge / Squeeze s účinnou 3D
strukturou pro snadné zachycení a pohlcení nečistot. Díky svému
prostorovému 3D efektu zanechává udržovaný povrch sušší.

190,-

5010353 318825

MB10000101

Smart bucket - chytře kontruovaný kyblík s mnoha patentovanými prvky pro
usnadnění úklidu, jako jsou silná o podlahu opřená podstava ždímacího koše,
nízká a stabilní konstrukce usnadňující plnění pod kohoutkem, široká
konstrukce pro snazší máchání mopu, bezpečné madlo. Objem 6 l.

590,-

5010353 318948

MD10000101

Dust pan & brush - lopatka a smeták s patentovanými prvky proti potlučení
nábytku a dvojí stukturou štětin pro zachycení i těch nejjemnějších
prachových části, silikonová lištou pro snadné smetání nečistot.

440,-

5010353 318924

AA84001201

Flower Scourers (2 ks) - univerzální houbička s dlouhou životností, účinnost
drátněnky bez nebezpečí poškrábání je činí ideální pro použití na nejjemnější
a choulostívé povrchy, tvarování pro snadný úchop.

69,-

5010353 316166

49,-

5010353 316180

49,-

5010353 316173

AA74501201

AA74401201

Wash Pads (2 ks) - houbička s dlouhou životností a tvarováním pro ochranu
nehtů a konečků prstů, účinnost drátněnky je činí ideální na nepřilnavé
povrchy, ošetřené dlouho-trvající antibakteriální ochranou, vysoce kvalitní
materiál pro absorbci i stálost tvaru.
Wash pads general purposes - houbička pro univerzální použití s dlouhou
životností a tvarováním pro ochranu nehtů a konečků prstů, účinnost
drátněnky pro opravdu zaschlou nečistotu, ošetřené dlouho-trvající
antibakteriální ochranou, vysoce kvalitní materiál pro absorbci i stálost tvaru.

BB84400A00

Strong APC (10 ks) - extra odolné utěkry pro univerzální použití, ultra
absorpční schopnost až 7 násobku své váhy.

139,-

5010353 319416

TT68500200

Floral Microfibre Pink (2 ks) - hadřík z mikrovlákna čistí a leští domácnost
bez šmouch a prachu. Možné použití za mokra i sucha.

149,-

5010353 318054

TT79191200

Floral Microfibre Blue (2 ks) - hadřík z mikrovlákna čistí a leští domácnost
bez šmouch a prachu. Možné použití za mokra i sucha.

149,-

5010353 319488
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TT78901100

Dual action pad - houbička s dvojím účinkem - účinné čisění kombinované s
estrémně vysokou savostí. Vhodná pro všechny druhy povrchů.

119,-

5010353 319419

KK20101201

Soft and strong dish cloths (2 ks) - Čistící hadřík s 3D silou. Absorpční
kapsy odstraňují špínu beze stop. Jemný materiál pro snadné čištění. Super
savý materiál pohlcující velké množství tekutin.

99,-

5010353 316234

KK02404251

Anti Bacterial dish cloths (2 ks) - jemné a účinné hadříky na nádobí ze
super jemné, odolné a savé pletené příze. Svojí strukturou snadno odstraní
mastnotu a nečistoty. Estra savé a odolné. Ošetřené antibakeriální ochranou
s dlouhou životností.

94,-

5010353 050022

TT40900600

Extra tough scrub pads (6 ks) - Maxi účinná houbička na drhnutí účinně
odstraňuje připálené jídlo, tuk a nečistoty. Extrémně dlouhá životnost.

149,-

5010353 319358

AA80200100

Bathroom sponge - perfektně tvarovaná koupelnová houbička pro místa se
stíženým přístupem. Možné použití za mokra i sucha a bez nutnosti
chemických čistících prostředků.

49,-

5010353 319334

TT40400300

Soap pads (3 ks) - nerezavějící mýdlová houbička s dlouhou životností a
kovovou konstrukcí, zvýšený obsah mýdla který společně s kovovou
konstrukcí zvyšuje účinnost a snadno odstraní připálené jídlo. Velmi dlouhá
životnost.

79,-

5010353 3193365

BB76001200

3D power cleaning cloths (2 ks) - Čistící hadřík s 3D silou. Absorpční
kapsy odstraňují špínu beze stop. Velmi savý materiál.

129,-

5010353 319440

TT79001200

Long lasting kitchen cloths - kuchyňský hadřík z mikrovlákna. Absorpční
kapsy a mřížková struktura pro snazší odstranění špíny a nečistot. Dlouhá
životnost při velmi snadné údržbě přepráním a oschnutím.

169,-

5010353 319457

AA84101201

Extra strong scouring pads (3 ks) - extra účinná drátěnka potažená
brusnými vlákny. Hustější konstrukce vláken. Silnější! Účinnější! Až 6ti
násobná životnost! Ideální pro opravdu silné znečíštění.

69,-

5010353 319341

TT78801100

Bathroom cloths - koupelnový hadřík speciálně navržen pro odstranění
vodního kamene. Jedna strana narušuje strukturu vodního kamene a druhá
jej stírá z povrchu. Jemná, přesto silná účinnost.

119,-

5010353 319402

YY50101100

Dish brush - kartáče na nádobí s 3D tvarovanou hlavicí, měkčeným madlem,
štětiny s dlouhou životností a různou tvrdostí.

159,-

5010353 319471

TT78703100

M cloth Kitchen - prémiový a extra účinný materiál, bez nutnosti použití
chemických prostředků, obsah 700.000 vláken na 1cm2 (více než běžná
mikrovlákna), křišťálově čistý povrch snadno a rychle. Zdrsnělé pruhy snadno
pronikají mastnotou a špínou zatímco jemnější pohlcují nečistoty.

189,-

5010353 319396

TT78701100

M cloth glass & window - prémiový a extra účinný materiál, bez nutnosti
použití chemických prostředků, obsah 700.000 vláken na 1cm2 (více než
běžná mikrovlákna), křišťálově čistý povrch snadno a rychle. Ideální pro
údržbu skleněných povrchů.

169,-

5010353 319372

TT78702100

M cloth general purpose - prémiový a extra účinný materiál, bez nutnosti
použití chemických prostředků, obsah 700.000 vláken na 1cm2 (více než
běžná mikrovlákna), čistý povrch snadno a rychle.

149,-

5010353 319389

Milady Horákové 4, 568 02 Svitavy
Tel.: 461 540 130, Fax: 461 540 133
E-mail: obchod@tauerelektro.cz

www.minky.cz
www.tauerelektro.cz
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