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The way to clean-IT

Ceník profesionálních prostředků systému DISKO® 
    - kancelářská a výpočetní technika 

Artikl Název, popis Cena 

D-1305-10 
LCD Clean 

� Čistící ubrousky pro snadné čištění LCD displejů a obrazovek s antistatickým účinkem 
� 10 párů navlhčených a suchých ubrousků 

135,- 

D-1303-10 

PLASTIC Clean 

� Čistící ubrousky pro snadné čištění všech plastových a kovových povrchů s antibakteriálním  
a antistatickým účinkem 

� Vhodné pro čištění notebooků, personálních počítačů, tiskáren, telefonů a dalších zařízení 
� 10 párů navlhčených a suchých ubrousků + 1 čistící tyčinka STICK Clean 

135,- 

D-1502-5 

DESINFECTION Clean 

� Dezinfekční a čistící ubrousky z mikrovlákna napuštěné speciálním roztokem 
� Vhodné k čištění elektronických zařízení jako například snímače prstů, senzory, magnetické hlavy, 

čipy, klávesnice, telefony a další 
� 5 párů navlhčených ubrousků (10 kusů) 

90,- 

D-1302-5 

INTENSIVE Clean 

� Čistící ubrousky pro intenzivní čištění všech povrchů pro snadné odstranění samolepek,  
stop od permanentů, kuličkových per apod. 

� 5 párů navlhčených a suchých ubrousků 

115,- 

D-1595-5 
SENSITIVE Clean 

� Čistící ubrousky pro čištění citlivých zařízení jako jsou notebooky, PDA, MDA a podobná zařízení  
� 5 párů navlhčených a suchých ubrousků 

169,- 

D-1642-5 
STICK Clean 

� Speciální tyčinka pro čištění těžko dostupných míst jako jsou mezery mezi klávesami, tiskové 
hlavy apod. - 5 kusů 

59,- 

D-1533 
CHIP Clean 

� Čistící sada pro čtečky čipových karet - jako jsou platební terminály, vstupní systémy apod.  
� 3 čistící karty s pohyblivým prvkem, určeno pro 36 čištění 

549,- 

D-1555 
MAGNETIC Clean 

� Čistící sada pro čtečky karet s magnetickou páskou 
� 10 čistících karet pro čištění magnetických hlav, určeno pro 40 čištění 

439,- 

D-1224-1 
AIR Clean 

� tlakový čistící vzduch - nehořlavý, absolutně bezpečný, vysoký čistící tlak, bez freonů  - 100g 
259,- 

D-1224 
AIR Clean 

� tlakový čistící vzduch - nehořlavý, absolutně bezpečný, vysoký čistící tlak, bez freonů  - 430g 
475,- 

 

» ceny jsou uvedeny bez 19% DPH 

» při větších odběrech množstevní slevy! 

» při objednávce nad 2.000,- Kč doprava zdarma, jinak poštovné a balné 200,- Kč 

» tento ceník je platný od 1.10.2009 do vydání nového ceníku 


