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PROMOCJE

MECHANICZNY 
PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH W ROLACH 
CHB301 (cena netto 295,00 PLN - strona 7) 

za  zł + VAT75,00
przy zakupie w cenie katalogowej dwóch dowolnych 
kartonów ręczników papierowych 
w rolach MERIDA AUTOMATIC (ze strony 15)

AUTOMATYCZNY BEZDOTYKOWY 
PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH W ROLACH 
CHB501 (cena netto 420,00 PLN - strona 6)

za  zł + VAT100,00
przy zakupie w cenie katalogowej dwóch dowolnych 
kartonów ręczników papierowych 
w rolach MERIDA AUTOMATIC (ze strony 15)
 

BLUETOOTH

POJEMNIK NA POJEDYNCZE RĘCZNIKI PAPIEROWE SLIM
typu Z i V-fold 
AHB102 (cena netto 96,00 PLN - strona 8)

za  zł + VAT1,00
przy zakupie w cenie katalogowej dwóch dowolnych 
kartonów ręczników papierowych MERIDA SLIM
(ze strony16)
 

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY
W LISTKACH 
BHB401 
(cena netto 69,00 PLN - strona 10)

za  zł + VAT25,00
przy zakupie w cenie katalogowej 
dwóch dowolnych opakowań
papieru toaletowego w listkach
(ze strony 17)
 

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 
W ROLACH typu CENTER PULL
BHB701 
(cena netto 89,00 PLN - strona 10)

za  zł + VAT25,00
przy zakupie w cenie katalogowej 
dwóch dowolnych opakowań
papieru toaletowego 
MERIDA OPTIMUM (POB701)
lub MERIDA TOP (PTB702) 
(ze strony 17)
 

PAPIER TOALETOWY

RĘCZNIKI PAPIEROWE

PAPIER W ROLKACH  BEZ GILZY TO:PAPIER W ROLKACH  BEZ GILZY TO:PAPIER W ROLKACH  BEZ GILZY TO:

100% że zawsze będzie
100% zużycia papieru
100% że będziesz zadowolony!

0%    
0%    
0%    

odpadów
marnotrawstwa
że zabraknie papieru

PAPIER W ROLKACH BEZ GILZY PAPIER W ROLKACH BEZ GILZY PAPIER W ROLKACH BEZ GILZY 

POJEMNIK NA 
2 ROLKI PAPIERU
TOALETOWEGO
BEZ GILZY
BHB301 
(cena netto 97,00 PLN
- strona 11)

za  zł + VAT25,00
przy zakupie w cenie 
katalogowej dwóch 
dowolnych kartonów
papieru toaletowego 
bez gilzy (ze strony 17)
 

REWOLWEROWY 
POJEMNIK NA 
4 ROLKI PAPIERU
TOALETOWEGO
BEZ GILZY
BHB302
(cena netto 157,00 PLN
- strona 11)

za  zł + VAT75,00
przy zakupie w cenie 
katalogowej dwóch 
dowolnych kartonów
papieru toaletowego 
bez gilzy (ze strony 17)
 

DOZOWNIK NA JEDNORAZOWY 
WKŁAD Z MYDŁEM W PIANIE
DHB201 (cena netto 79,00 PLN - strona 4)

za  zł + VAT1,00
przy zakupie w cenie katalogowej sześciu 
dowolnych jednorazowych wkładów 
z mydłem w pianie (ze strony 14) 
lub
DOZOWNIK NA JEDNORAZOWY 
WKŁAD Z MYDŁEM W PIANIE
DHB201 (cena netto 79,00 PLN - strona 4)
i dwa dowolne jednorazowe wkłady 
z mydłem w pianie (ze strony 14)

za  zł + VAT50,00

AUTOMATIC
AUTOMATYCZNY BEZDOTYKOWY 
DOZOWNIK MYDŁA W PIANIE
DHB202 
(cena netto 195,00 PLN - strona 5)
i dwa dowolne 
jednorazowe wkłady 
z mydłem w pianie (ze strony 14)

za  zł + VAT 100,00
 

PŁYN

DEZYNFEKCYJNY

ELEKTRONICZNY 
ODŚWIEŻACZ 
POWIETRZA LCD
GHB701
(cena netto 148,00 PLN
- strona 13)
i dwa dowolne 
wkłady zapachowe 
marki MERIDA
(ze strony 18)

za  zł + VAT149,00

ELEKTRONICZNY 
ODŚWIEŻACZ 
POWIETRZA
GHB703
(cena netto 190,00 PLN
- strona 12)
i dwa dowolne 
wkłady zapachowe 
marki MERIDA
(ze strony 18)

za  zł + VAT189,00

BLUETOOTH
ELEKTRONICZNY 
ODŚWIEŻACZ 
POWIETRZA LED
GHB702 
(cena netto 118,00 PLN
- strona 13)
i dwa dowolne 
wkłady zapachowe 
marki MERIDA
(ze strony 18)

za  zł + VAT99,00

ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

MYDŁO W PIANIE I PŁYN DEZYNFEKCYJNY

POJEMNIKI NA RĘCZNIKI PAPIEROWE W ROLACH 
typu CENTER PULL
CHB101 (cena netto 98,00 PLN - strona 8)
lub
BHB701 (cena netto 89,00 PLN - strona 10)

za  zł + VAT25,00
przy zakupie w cenie katalogowej dwóch dowolnych 
opakowań ręczników papierowych w rolach 
typu CENTER PULL (ze strony 16)
 

AUTOMATIC
WOLNOSTOJĄCY ZESTAW 
DO DEZYNFEKCJI RĄK 
(z automatycznym bezdotykowym 
dozownikiem płynu dezynfekcyjnego DHB403)
ZEST403 (cena netto 595,00 PLN - strona 5)
i dwa jednorazowe wkłady 
z płynem dezynfekcyjnym 
do higienicznej 
dezynfekcji rąk 
MERIDA POLANA DDR+  
(MAD256 - ze strony 14)

za  zł + VAT 475,00  

AUTOMATIC
AUTOMATYCZNY BEZDOTYKOWY 
DOZOWNIK PŁYNU 
DEZYNFEKCYJNEGO
DHB403 
(cena netto 195,00 PLN - strona 5)
i dwa jednorazowe wkłady 
z płynem dezynfekcyjnym 
do higienicznej dezynfekcji rąk 
MERIDA POLANA DDR+  
(MAD256 - ze strony 14)

za  zł + VAT 100,00
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MERIDA HARMONY Automatic
automatyczny bezdotykowy
dozownik mydła w pianie
DHB202 - cena netto 195,00 PLN
opis obok

wymienny
jednorazowy 

wkład z mydłem 
w pianie

(zakładany
po uprzednim

wyjęciu pompki)

wyjmowana 
pompka

114 mm

11
4 m

m
25

7 m
m

140 mm

140 mm

MERIDA HARMONY Automatic
automatyczny bezdotykowy dozownik
na jednorazowy wkład z mydłem w pianie - DHB202
lub
automatyczny bezdotykowy dozownik
na jednorazowy wkład z płynem dezynfekcyjnym - DHB403

AUTOMATIC

dozowniki mydła w pianie 
i w płynie, dozownik płynu 
dezynfekcyjnego

na str. 14

oferowane mydła w pianie i w płynie, 
płyn dezynfekcyjny 
marki MERIDA

do wszystkich podanych w katalogu cen należy doliczyć 23% podatku VAT 

4

MERIDA HARMONY
dozownik na jednorazowy 
wkład z mydłem w pianie
DHB201 - cena netto 79,00 PLN

140 mm

12
6 m

m
25

7 m
m

140 mm

126 mm

wymienny
jednorazowy 

wkład z mydłem 
w pianie

(zakładany
po uprzednim

wyjęciu pompki)

wyjmowana pompka
UWAGA:

przed zamknięciem 
pokrywy dozownika

wylewkę
 ustaw pionowo!źle

MERIDA HARMONY Automatic
wolnostojący zestaw 
do dezynfekcji rąk 
z automatycznym bezdotykowym 
dozownikiem DHB403
ZEST403 - cena netto 595,00 PLN 

 skład zestawu wchodzą:W
wykonany z metalu malowany               stojak: 

proszkowo na czarno masywna podstawa  • 
zapewnia dużą stabilność szyld (z instrukcją   •
dezynfekcji rąk) mocowany bezpośrednio                        
do stojaka - specjalnie wyprofilowany w dolnej             
części, tworzy tackę chroniącą przed 
przypadkowym zachlapaniem podłogi 

 dozownik DHB403: opis obok i powyżej

1
4
7
 c

m

38 cm

114 mm

11
4 m

m
25

7 m
m

140 mm

140 mm

wymienny
jednorazowy 

wkład z płynem
dezynfekcyjnym

(zakładany
po uprzednim

wyjęciu  pompki)

wyjmowana 
pompka

MERIDA HARMONY Automatic
automatyczny bezdotykowy 
dozownik płynu dezynfekcyjnego

 - cena netto 195,00 PLNDHB403
opis obokPŁYN

DEZYNFEKCYJNY

MERIDA HARMONY 
dozownik mydła w płynie
DHB101 - cena netto 109,00 PLN

140 mm

12
6 m

m
25

7 m
m

140 mm

126 mm

Mydło dozowane po naciśnięciu klawisza.
Dozownik ze stałym zbiornikiem na mydło w płynie
o pojemności 1200 ml - co daje ca 1200 porcji mydła. 

amykany na kluczyk ykonany z wysokiej jakości tworzywa. Z • W

stały 
zbiornik

na mydło
w płynie

wyjmowana 
pompka

Mydło dozowane po naciśnięciu klawisza.
Dozownik MINI ze stałym zbiornikiem na mydło w płynie
o  pojemności 500 ml - co daje ca 500 porcji mydła.

amykany na kluczyk ykonany z wysokiej jakości tworzywa. Z • W

stały 
zbiornik

na mydło
w płynie

wyjmowana 
pompka

5

MERIDA HARMONY Mini 
dozownik mydła w płynie
DHB102 - cena netto 85,00 PLN

93 mm

10
2 m

m
20

4 m
m

93 mm

102 mm

U - ruchamiany automatycznie czujnikiem zbliżeniowym czujnik 
zbliżeniowy dostosowuje czułość do wysokości montażu nad umywalką 
lub blatem (dozownik należy zamontować w odległości min. 200 mm 
od powierzchni blatu lub umywalki) ożliwość ustawienia • M
pojedynczej, podwójnej lub potrójnej porcji ioda migająca na zielono  • D
informuje o gotowości do pracy ioda migająca na czerwono • D
informuje o potrzebie wymiany baterii  asilany 4 bateriami R6 • Z
(opakowanie nie zawiera baterii) ydło (lub łyn dezynfekcyjny) • M p
dozowane jest z jednorazowego wkładu z mydłem (lub płynem 
dezynfekcyjnym): 
- nie ma fizycznej możliwości rozlania i ubrudzenia wnętrza 
   dozownika, co często się zdarza przy uzupełnianiu mydła 
   (lub płynu dezynfekcyjnego) z kanistra
- jednorazowe wymienne wkłady o pojemności 800 ml (ca 2000 porcji) 
   zakładane są na wyjmowaną pompkę i całość lokowana jest w dozowniku,                                          
- zmniejszenie czasu pracy potrzebnego do obsługi dozownika                                  
Z • Wamykany na kluczyk ykonany z wysokiej jakości tworzywa.

ydło dozowane automatycznie w postaci niebywale    DHB202 - m
                      delikatnej piany 

- płyn dezynfekcyjny dozowany automatycznie przez DHB403  
                       specjalną końcówkę z dwoma dyszami

Mydło w postaci niebywale delikatnej piany dozowane po naciśnięciu 
klawisza • Mydło dozowane jest z jednorazowego wkładu z mydłem: 
- nie ma fizycznej możliwości rozlania i ubrudzenia wnętrza dozownika,                      
   co  często się zdarza przy uzupełnianiu mydła z kanistra             
- jednorazowe wymienne wkłady o pojemności 1000 ml (ca 1500 
   większych porcji mydła w pianie) zakładane są na wyjmowaną 
   pompkę i całość lokowana jest w dozowniku 
- zmniejszenie czasu pracy potrzebnego do obsługi dozownika  

amykany na kluczyk ykonany z wysokiej jakości tworzywa.Z • W

PŁYN

DEZYNFEKCYJNY



podajniki ręczników 
papierowych w rolach

MERIDA HARMONY
mechaniczny
podajnik ręczników papierowych
w rolach
CHB301 - cena netto 295,00 PLN

341 mm

38
4 m

m

222 mm

22
2 m

m

341 mm

38
4 m

m

MERIDA HARMONY BLUETOOTH
automatyczny bezdotykowy
podajnik ręczników papierowych
w rolach
CHB501 - cena netto 420,00 PLN

341 mm

38
4 m

m

222 mm

22
2 m

m

341 mm

38
4 m

m

BLUETOOTH
Zastosowanie mechanizmu z opcją 
komunikacji przez Bluetooth pozwala 
sterować urządzeniem przy użyciu 
smartfonu lub tabletu. Konieczne jest 
pobranie aplikacji  HYGIENEKEY ze 
sklepu Google Play lub App Store            
i  połączenie się z urządzeniem. 
Aplikacja umożliwia precyzyjną 
kontrolę ilości ręcznika pozostającego 

do dyspozycji, poziomu naładowania baterii oraz daje 
możliwość płynnego ustawienia parametrów:  trybu 1
pracy: wysuwanie ręcznika aktywowane czujnikiem a 
zbliżeniowym (po zbliżeniu dłoni  automatyczne ) b
w y s u wa n i e  rę c z n i k a  p o  k a żd y m  p o b ra n i u )                      
2 ustawienie długości odcinanego listka papieru        
(od 15 do 60 cm; co 1 cm )  opcjonalnej funkcji 3
opóźnienia (od 1 od 10 sekund) podania następnego 
odcinka ręcznika - działa w obu trybach (  i ) pracy a b
urządzenia  programowania dni roboczych  4
(minimum 4 dni robocze)  programowania godzin 5
ro b o c z yc h  ( m i n i m u m  1  g o d z i n a  d z i e n n i e )                                       
6 programowania dodatkowych godzin roboczych 
(maksymalnie  5  ustawień)   opcjonalnego 7
programowania zawieszenia działania urządzenia po 
określonej l iczbie dni  włącznik/w yłącznik 8
ostrzeżenia o małej ilości papieru w roli (dioda LED w 
urządzeniu błyska na niebiesko)  włącznik/wyłącznik 9
ostrzeżenia o niskim poziomie baterii (dioda LED                  
w urządzeniu błyska na czerwono).

Mechaniczny podajnik ręczników Merida Harmony charakteryzuje się bardzo delikatną i cichą pracą mechanizmu 
tnącego. Pobieranie ręcznika jest tak łatwe, że korzystanie z podajnika jest czystą przyjemnością.

amiast pokrętła wygodna w użyciu dźwignia do wysuwania papieru (lokalizacja dźwigni na dole urządzenia Z
rozwiązuje  także problem montażu urządzenia we wnękach  lub przy ścianie - nie ma potrzeby pozostawiania miejsca 
na dostęp do pokrętła). Długości odcinanego listka papieru - 27 cm. ykonany z wysokiej jakości tworzywa.  W

ostęp do bębna i wałków dociskowych umożliwia łatwe czyszczenie mechanizmu zięki wałkom pokrytym powłoką D • D
antystatyczną urządzenie nie elektryzuje papieru (co często jest powodem zacinania się papieru w innych urządzeniach).

ichą i bezproblemową pracę gwarantują wykończone gumą wałki mechanizmu tnącego.C

A

Specjalny hamulec przeciwdziałający nadmiernemu rozwijaniu się papieru w urządzeniu
(połączony z sygnalizatorem  kończącej się rolki papieru). A

Uchwyt rolki wyposażony w system ułatwiający zakładanie ręcznika.
oziomnica ułatwiająca montaż.P

Sygnalizator  - dioda migająca na czerwono - zasilany baterią A
CR2032 3V (na wyposażeniu); baterię należy, przed uruchomieniem urządzenia, 
umieścić w specjalnej  kieszeni  umiejscowionej za dźwignią hamulca B

B

A

6

oferowane ręczniki papierowe 
w rolach z adaptorem 
marki MERIDA

na str. 15
do wszystkich podanych w katalogu cen należy doliczyć 23% podatku VAT 

Czujnik zbliżeniowy i moduł z opcją sterowania 
przez BLUETOOTH.

Sheet Lenght - regulacja długości listka ręcznika. 
 - wybór trybu pracy:Mode

tryb SENSOR - ręcznik wysuwa się po aktywacji czujnika -  
zbliżeniowego. Następny listek dostępny tylko po pobraniu ręcznika, 
który jest aktualnie wysunięty (zapobiega to przypadkowemu 
wysuwaniu papieru np. przy przechodzeniu obok urządzenia)

tryb AUTOMATYCZNY - po pobraniu ręcznika kolejny listek  -  
wysuwa się samoczynnie (tryb automatyczny jest zalecany 
w miejscach o bardzo dużym natężeniu ruchu).

ontrolka informująca o niskim poziomie baterii - czerwona K
(należy natychmiast wymienić baterie - tylko alkaliczne -  nie ma  
na wyposażeniu).
Kontrolka informująca o kończącym się ręczniku - niebieska.

Uchwyt rolki wyposażony w system ułatwiający zakładanie ręcznika.
oziomnica ułatwiająca montaż.P

Łatwy dostęp do bębna i wałków umożliwia łatwe czyszczenie. 
zięki wałkom pokrytym powłoką antystatyczną urządzenie nie D

elektryzuje papieru (co często jest powodem zacinania się papieru 
w innych urządzeniach). 
Jedyny automatyczny podajnik na rynku, który odcina listek ręcznika.

awleczka blokująca mechanizm tnący na czas transportu i montażu Z
podajnika (przed uruchomieniem podajnika zawleczkę należy wyjąć!).

W - yposażenie dodatkowe ożliwość zastosowania zasilacza m
zamiast zestawu baterii.

cena netto 37,00 PLN.
GHA501

7

PŁYN

DEZYNFEKCYJNY



pojemnik na ręczniki 
papierowe w rolach typu CENTER PULL

pojemnik na pojedyncze
ręczniki papierowe

MERIDA HARMONY CENTER PULL
pojemnik na ręczniki papierowe
w rolach typu CENTER PULL
CHB101 - cena netto 98,00 PLN

BHB701 - mniejszy pojemnik - str. 10

235 mm 216 mm

21
6 m

m
36

6 m
m

Pojemnik przeznaczony do ręczników papierowych składanych SLIM typu  . Z i V-fold
ardzo poręczny ze względu na swoją niewielką głębokość  11 cm - wszędzie znajdzie swoje miejsce.B
ieści do 400 ręczników.M

oziomnica ułatwiająca montaż amykany na kluczyk ykonany z wysokiej jakości tworzywa. P • Z • W

Pojemnik przeznaczony do ręczników papierowych w rolach typu CENTER PULL.
astosowanie specjalnej wkładki dozującej pozwala na dozowanie ręcznika "listek po listku".Z
ęcznik zrywa się na perforacji, co ułatwia pobieranie ręcznika z pojemnika, zmniejsza jego zużycie oraz ilość odpadów.R
ysokość montażu minimum 140 cm od podłogiW • P oziomnica ułatwiająca montaż.

amykany na kluczyk ykonany z wysokiej jakości tworzywa. Z • W

MERIDA HARMONY
pojemnik na pojedyncze
ręczniki papierowe SLIM
typu Z i V-fold
AHB102 - cena netto 96,00 PLN

324 mm 110 mm

11
0 m

m
34

8 m
m

324 mm

na str. 16, 18

oferowane pojedyncze ręczniki papierowe
SLIM, ręczniki papierowe w roli typu CENTER 
PULL, jednorazowe worki do koszy 
marki MERIDA

kosze 
na odpady

MERIDA HARMONY
kosz otwarty wolnostojący/wiszący 43 L
KHB102 - cena netto 190,00 PLN

MERIDA HARMONY
kosz otwarty wolnostojący/wiszący MINI 23L
KHB101 - cena netto 170,00 PLN

ostosowane do worków jednorazowych .D
ogą być zawieszone na ścianieM

lub wolnostojące. 
ykonane z wysokiej jakości tworzywa.W

415 mm 280 mm

28
0 m

m
57

0 m
m

335 mm 225 mm

22
5m

m
54

5 m
m

98

do wszystkich podanych w katalogu cen należy doliczyć 23% podatku VAT 

wkładka dozująca z regulatorem
• ręcznik nie zrywa się na perforacji
   - dokręć nakrętkę regulatora
• ręcznik zrywa się za wcześnie
   - poluzuj nakrętkę regulatora

Z-fold

V-fold

podpaski

PŁYN

DEZYNFEKCYJNY



pojemniki na papier
toaletowy

MERIDA HARMONY
pojemnik na papier toaletowy
w rolach
BHB101 - cena netto 79,00 PLN

27
7 m

m

121 mm

12
1 m

m

258 mm

oziomnica ułatwiająca montaż.P
amykany na kluczyk ykonany z wysokiej Z • W

jakości tworzywa. 

oferowane papiery toaletowe
marki MERIDA

na str. 17

10

do wszystkich podanych w katalogu cen należy doliczyć 23% podatku VAT 

MERIDA HARMONY CENTER PULL
pojemnik na papier toaletowy
w rolach typu CENTER PULL
BHB701 - cena netto 89,00 PLN

(może służyć również jako 
mniejszy pojemnik na ręczniki 
papierowe w roli)

176 mm 155 mm

32
4 m

m
15

5 m
m

11

MERIDA HARMONY
pojemnik na papier toaletowy
w listkach
BHB401 - cena netto 69,00 PLN 168 mm 124 mm

29
2 m

m
12

4 m
m

oziomnica ułatwiająca montaż.P
amykany na kluczyk ykonany z wysokiej Z • W

jakości tworzywa. 

Pojemnik przeznaczony na papier toaletowy w rolkach  
typu CENTER PULL astosowanie specjalnej wkładki  • Z
dozującej pozwala na dozowanie papieru "listek po listku"  
• Papier zrywa się na perforacji, co ułatwia pobieranie papieru z pojemnika, zmniejsza jego 
zużycie oraz ilość odpadów ysokość montażu minimum 90 cm od podłogi oziomnica  • W • P
ułatwiająca montaż amykany na kluczyk ykonany z wysokiej jakości tworzywa.  • Z • W

wkładka dozująca z regulatorem
• papier nie zrywa się na perforacji
   - dokręć nakrętkę regulatora
• papier zrywa się za wcześnie
   - poluzuj nakrętkę regulatora

MERIDA HARMONY
rewolwerowy pojemnik 
na 4 rolki papieru toaletowego
bez gilzy
BHB302 - cena netto 157,00 PLN

brotowa rewolwerowa głowica na 4 rolki papieru O
bez gilzy ( ) echanizm zwalniający kolejną rolkę a • M
po całkowitym zużyciu poprzedniej ( ) amykany b  • Z
na kluczyk ykonany z wysokiej jakości tworzywa. • W

MERIDA HARMONY
pojemnik na 2 rolki papieru 
toaletowego bez gilzy
BHB301 - cena netto 97,00 PLN

Pojemniki na 4 i 2 rolki papieru toaletowego bez gilzy

P  • Dojemniki na papier toaletowy bez gilzy zięki specjalnemu mechanizmowi, kolejna rolka papieru dostępna 
jest dopiero po zużyciu tej obecnie używanej, co eliminuje problem pozostających końcówek rolki ożliwość  • M
ciągłego uzupełniania papieru bez konieczności wymiany rolki obecnie używanej przed jej pełnym zużyciem - 
papier jest zawsze dostępny w pojemniku amykany na kluczyk ykonany z wysokiej jakości tworzywa. • Z • W
Brak gilzy to eliminacja odpadów, ochrona środowiska i zmniejszenie ilości śmieci do wywiezienia:
- brak strat papieru 
- nie musisz wymieniać zawczasu rolki przed jej całkowitym zużyciem
- papier za który płacisz, zużywasz do końca
BHB302 - rewolwerowy pojemnik na 4 rolki papieru toaletowego bez gilzy
BHB301 - pojemnik na 2 rolki papieru toaletowego bez gilzy

PAPIER W ROLKACH PAPIER W ROLKACH 
BEZ GILZY TO:BEZ GILZY TO:
PAPIER W ROLKACH 
BEZ GILZY TO:

100% że zawsze będzie
100% zużycia papieru
100% że będziesz zadowolony!

0%    
0%    
0%    

odpadów
marnotrawstwa
że zabraknie papieru

ojemnik przeznaczony na 2 rolki papieru bez gilzy.P
echanizm zwalniający kolejną rolkę po całkowitymM

zużyciu poprzedniej ( ) amykany na kluczyk ykonany c • Z • W
z wysokiej jakości tworzywa. 
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MERIDA HARMONY BLUETOOTH
elektroniczny odświeżacz powietrza
GHB703 - cena netto 190,00 PLN

MERIDA HARMONY
elektroniczny odświeżacz powietrza LCD
GHB701 - cena netto 148,00 PLN

MERIDA HARMONY
elektroniczny odświeżacz powietrza LED
GHB702 - cena netto 118,00 PLN

U •         rządzenie na jednorazowe wymienne wkłady zapachowe  w pełni automatyczne działanie
•    bardzo wysoka skuteczność (pełny efekt zapachowy w pomieszczeniach o kubaturze do 170 m³) 
•  •  • elegancki, smukły wygląd  w  możliwość zastosowania     ykonany z wysokiej jakości tworzywa
w każdym pomieszczeniu  zamykany na kluczyk. •
E  1lektroniczny programator pozwala na ustawienie następujących parametrów:  odstępu między 
dozowaniem zapachu: 7,5 - 15 - 30 minut  czujnika światła - ustawienie w 3 trybach dobowych:  2
24 H - praca przez całą dobę, NITE - praca w trybie nocnym, DAY - praca w trybie dziennym         
3 wskaźnika konieczności wymiany wkładu zapachowego (czerwony pulsujący).
Migająca na zielono dioda wskazuje na prawidłowe funkcjonowanie odświeżacza .

asilany dwiema bateriami AA  maksymalnie efektywne Z  • (opakowanie nie zawiera baterii)
wykorzystanie baterii.

elektroniczne 
odświeżacze powietrza

BLUETOOTH

22
4 m

m
88

 m
m

88 mm 88 mm

Urządzenie sterowane przez BLUETOOTH.
Wszystkie parametry ustawiane i kontrolowane na bieżąco 
za pomocą aplikacji HYGIENEKEY.

Urządzenie na jednorazowe wymienne wkłady zapachowe.
W  • pełni automatyczne działanie  bardzo wysoka skuteczność
(pełny efekt zapachowy w pomieszczeniach o kubaturze do 170 m³).

legancki, smukły wygląd  w  E  • ykonany z wysokiej jakości tworzywa.
Możliwość zastosowania w każdym pomieszczeniu.
Zamykany na kluczyk.

asilany dwiema bateriami AA .Z  (opakowanie nie zawiera baterii)
aksymalnie efektywne wykorzystanie baterii.M

Reffil Spec: 3000 Time

Reffil Life: 30/30 Days

4MIN 17 SEC

NORMAL
PEAK

Aircare dispenser

Urządzenie sterowane przez Bluetooth przy 
użyciu smartfonu lub tabletu. Konieczne jest 
pobranie aplikacji  HYGIENEKEY (ze sklepu 
Google Play lub App Store) i połączenie              
z  ur ządzeniem. Apl ikacja  umożl iwia 
precyzyjną kontrolę poziomu napełnienia 
wkładu zapachowego i naładowania baterii, 
informuje o konieczności ich wymiany oraz 
daje możliwość płynnego ustawienia 

parametrów:  i lości  doz we wkładzie w ymiennym 1
(3000/6000/9000) - ustaw na 3000 - ilości dni pracy wkładu 
wymiennego (max. 999)  godzin rozpoczęcia pracy 2
urządzenia, godzin zakończenia pracy urządzenia oraz 
dodatkowych godzin pracy w dniu roboczym  odstępu między 3
dozowaniem zapachu (od 1 do 60 min.) oraz podwojenia 
częstotliwości dozowania w godzinach szczytu w danym dniu 
roboczym  ilości dni roboczych w których urządzenie pracuje 4
oraz ustawienia dodatkowych dni  zawieszenia działania  5
urządzenia po określonej liczbie dni  włącznik/wyłącznik  6
ostrzeżenia o małej ilości zapachu we wkładzie (dioda LED          
w urządzeniu błyska na niebiesko)  włącznik/wyłącznik  7
ostrzeżenia o niskim poziomie baterii (dioda LED w urządzeniu 
błyska na czerwono)

U • •rządzenie na jednorazowe wymienne wkłady zapachowe  w pełni automatyczne działanie  bardzo wysoka skuteczność                     
(pełny efekt zapachowy w pomieszczeniach o kubaturze do 170 m³)  legancki, smukły wygląd  wykonany z wysokiej jakości • E  •
tworzywa  możliwość zastosowania w każdym pomieszczeniu  zamykany na kluczyk.• •
E 1 2lektroniczny programator pozwala na ustawienie następujących parametrów:  aktualnej godziny i dnia tygodnia  dni roboczych           
i dni w których urządzenie nie pracuje  wyboru całodobowego trybu pracy lub w zaprogramowanych godzinach (godzina 3
rozpoczęcia pracy urządzenia, godzina zakończenia pracy urządzenia)  odstępu między dozowaniem zapachu (od 1 do 60 min.) 4        
5 6 wskaźnika konieczności wymiany wkładu zapachowego (czerwony pulsujący)  licznika rozpyleń. 
Po zakończeniu programowania odświeżacza wyświetlana jest informacja na ile dni pracy wystarczy jeden wkład zapachowy. 
Z  •asilany dwiema bateriami AA (opakowanie nie zawiera baterii)  maksymalnie efektywne wykorzystanie baterii.

12

na str. 18

oferowane do odświeżaczy zapachy  
marki MERIDA

do wszystkich podanych w katalogu cen należy doliczyć 23% podatku VAT 
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materiały eksploatacyjne
marki MERIDA

14

do wszystkich podanych w katalogu cen należy doliczyć 23% podatku VAT 
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RAZ301

RAB301

RAB302

RAB319

RAE301

RAB309

RAN301

RAB310

RAB320

8,60
21,50

11,28
28,20

12,80
32,00

13,85
27,70

14,00
21,00

16,57
23,20

16,93
23,70

18,75
18,75

20,40
20,40

129,00

169,20

192,00

166,20

126,00

139,20

142,20

112,50

122,40

ręczniki papierowe w rolach z adaptorem marki MERIDA

SYMBOL OPIS
PODAJNIKI

na stronie 6, 7
CENA netto 
za 100 mb CENA netto 

za 1 karton
(6 rol)CENA netto 

za 1 rolę

CHB501 

CHB301 
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DHB102 

DHB101 

 

1 szt.
Mydło w płynie MERIDA CASTOR
Mydło w płynie o dobrych właściwościach myjących.      

kanister 5 kg, liliowe

kanister 5 kg, seledynowe

M7L
M7S

13,00

13,00

1 szt.
Mydło w płynie MERIDA DEA
Mydło w płynie o dobrych właściwościach  myjąco
-pielęgnacyjnych. Zawiera pochodne lanoliny i inne 
substancje z apobiegające wysuszaniu skóry.

kanister 5 kg, żółte

kanister 5 kg, białe

kanister 5 kg, różowe

kanister 5 kg, niebieskie

M2C
M2B
M2R
M2N

20,40

20,40

20,40

20,40

1 szt.
Mydło w płynie MERIDA ALVA
Łagodnie działające. Zawiera substancje na bazie oleju 
kokosowego, kolagen i pochodne lanoliny. Zapobiega 
wysuszaniu skóry, nadaje jej elastyczność i gładkość.

kanister 5 kg, zielone

kanister 5 kg, turkusowe

kanister 2,2 kg, zielone

M3Z
M3T

M3ZA

35,10

35,10

15,80

1 szt.

Mydło w płynie MERIDA SILVA
Mydło w płynie typu „dwa w jednym”. Ma doskonałe właściwości 
pielęgnacyjne skóry. Zapewnia skórze elastyczność 
i zapobiega jej wysuszaniu.

kanister 5 kg

kanister 2,2 kg

M4

M4A

62,80

27,50

1 szt.
Mydło w płynie MERIDA LUNA
Mydło luksusowe, opalizujące, perliste. Zawiera łagodne substancje 
myjące oraz prowitaminę B5, alantoinę, kondycjoner i glicerynę. kanister 2,2 kgM8A 29,70

1 szt.
Specjalistyczne mydło w płynie MERIDA FORTE
Posiada silne właściwości usuwania zabrudzeń takich jak 
smary, oleje itp. Zawiera pochodne lanoliny i monoglicerydów.

kanister 5 kgM5 29,60

1 szt.
Specjalistyczne mydło w płynie dla przemysłu 
spożywczego MERIDA ALVA  BEZWONNE
Nie przenosi obcego zapachu na produkty spożywcze.

kanister 5 kgM3X 32,80

1 szt.
kanister 5 kg

kanister 2,2 kg

Mydło w płynie DEZYNFEKUJĄCE
Mydło o silnym działaniu bakteriobójczym.

M6

M6A

49,00

23,90

M8 kanister 5 kg 65,50
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DHB403 

Płyn dezynfekcyjny MERIDA POLANA DDR+ 
do higienicznej dezynfekcji rąk 
Gotowy do użycia alkoholowy preparat zawierający mieszaninę trzech 
substancji czynnych (etanol, izopropanol i fenoksyetanol), skutecznych 
w walce z grzybami, bakteriami i wirusami, przeznaczony do 
higienicznej dezynfekcji rąk. Przebadany dermatologicznie. Cechy 
produktu: - higieniczna dezynfekcja w 30 sek. - działa na bakterie, 
grzyby, wirusy, w tym koronawirusy - łagodne dla skóry pH - zawiera 
glicerynę - nawilża i pielęgnuje dłonie.

1 szt.MAD256 23,70jednorazowy wkład
800 ml

do DHB403

MERIDA ECONOMY AUTOMATIC MAXI
zielony, makulatura, 1-warstwowy, gramatura 42 g/m², wys. roli 20 cm, dł. roli 250 m
Produkt ekonomiczny dla klientów szukających taniego rozwiązania.

MERIDA CLASSIC AUTOMATIC MAXI
biały, makulatura, 1-warstwowy, gramatura 42 g/m², wys. roli 20 cm, dł. roli 250 m
Ręcznik ekonomiczny przeznaczony dla klientów poszukujących niższej ceny zakupu 
przy jednoczesnym kompromisie związanym z komfortem użytkowania. 
Ręcznik jest biały, co zwiększa odczucia estetyczne.
MERIDA OPTIMUM AUTOMATIC MAXI
biały, 100% celuloza, 1-warstwowy, gramatura 40 g/m², wys. roli 20,5 cm, dł. roli 250 m
Ręcznik jest biały, co zwiększa odczucia estetyczne, ale zastosowanie jednej warstwy - mimo 
użycia celulozy jako surowca - nadal wiąże się z koniecznością odpowiedniego wzmocnienia 
papieru, co bezpośrednio wpływa na twardość ręcznika i komfort wycierania rąk czy twarzy.
MERIDA TOP AUTOMATIC MAXI
biały, 100% celuloza, 2-warstwowy, gramatura 2 x 17 g/m², szer. roli 20 cm, dł. roli 240 m
Produkt ekonomiczny przeznaczony dla klientów poszukujących jakości przy zachowaniu 
ekonomii zakupu. Ręcznik jest bardzo miękki i chłonny. Posiada certyfikaty ekologiczne 
(FSC, Ecolabel) z pełnym dopuszczeniem do kontaktu z żywnością (zarówno suchą jak 
i mokrą np. ryby, mięso, itp.). Testowany dermatologicznie.
MERIDA TOP TAD AUTOMATIC MAXI
biały, 100% celuloza TAD, 1-warstwowy, gramatura 1 x 27 g/m², wys. roli 20 cm, dł. roli 200 m
Zastosowanie jednej warstwy papieru celulozowego produkowanego w technologii TAD 
pozwoliło uzyskać ręcznik zapewniający wysoki komfort użytkowania, odpowiednią 
chłonność i ekonomię. Dopuszczeny do kontaktu z żywnością (zarówno suchą jak i mokrą 
np. ryby, mięso, itp.)
MERIDA TOP ECO AUTOMATIC MAXI
piaskowy, 100% ekoceluloza (nie bielona chemicznie), 
2-warstwowy, gramatura 2 x 20 g/m², wys. roli 20 cm, dł. roli 150 m
Produkt przeznaczony dla odbiorców nastawionych na produkty ekologiczne. Posiada wszelkie 
certyfikaty ekologiczne (FSC, Ecolabel). Ręcznik jest bardzo miękki i chłonny. Wyprodukowany 
z ekocelulozy z pełnym dopuszczeniem do kontaktu z żywnością (zarówno suchą jak i mokrą 
np. ryby, mięso, itp.). Testowany dermatologicznie.
MERIDA TOP AUTOMATIC MAXI
biały, 100% celuloza, 2-warstwowy, gramatura 2 x 20 g/m², wys. roli 20 cm, dł. roli 140 m
Ręcznik przeznaczony dla klientów poszukujących komfortu użytkowania, miękki i chłonny. 
Posiada certyfikaty ekologiczne (FSC, Ecolabel) z pełnym dopuszczeniem do kontaktu 
z żywnością (zarówno suchą jak i mokrą np. ryby, mięso, itp.). Testowany dermatologicznie.
MERIDA TOP AUTOMATIC MAXI
niebieski, 100% celuloza, 2-warstwowy, gramatura 2 x 22 g/m², wys. roli 20 cm, dł. roli 140 m
Ręcznik przeznaczony dla klientów poszukujących bardzo wysokiego komfortu użytkowania, 
produkowany z przeznaczeniem dla przemysłu spożywczego, kuchni i strefy przygotowania 
żywności (HoReCa). Spełnia najwyższe wymagania niezbędne dla produktów mających 
kontakt z żywnością (zarówno suchą jak i mokrą np. ryby, mięso, itp.).  Posiada certyfikaty 
ekologiczne (FSC, Ecolabel). Testowany dermatologicznie.
MERIDA PREMIUM AUTOMATIC MAXI
biały, 100% celuloza, 3-warstwowy, gramatura 3 x 17 g/m², wys. roli 20 cm, dł. roli 100 m 
Ręcznik przeznaczony dla klientów poszukujących najwyższego komfortu użytkowania, 
o bardzo dużej chłonności. Posiada certyfikaty ekologiczne (FSC, Ecolabel) z pełnym 
dopuszczeniem do kontaktu z żywnością (zarówno suchą jak i mokrą np. ryby, mięso). 
Testowany dermatologicznie.
MERIDA PREMIUM TAD AUTOMATIC MAXI
biały, 100% celuloza TAD, 2-warstwowy, gramatura 2 x 18 g/m², wys. roli 20 cm, dł. roli 100 m
Dzięki zastosowaniu technologii TAD oraz dwóch warstw produkt zapewnia 
najwyższy komfort użytkowania.

RAB312
12,88
30,90

185,40

mydła w pianie i mydła w płynie, płyn dezynfekcyjny

SYMBOL OPIS ILOŚĆ CENA 
netto

DOZOWNIKI
na stronie 4, 5
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MTP211
Mydło w pianie MERIDA HARMONY SENSITIVE
Wysokiej jakości, delikatna pianka myjąca zawierająca m. in.: 
lanolinę, prowitaminę B5 oraz keratynę, które wykazują 
działanie nawilżające. Pozostawia miłe uczucie na skórze.

1 szt. 22,90
jednorazowy wkład

1000 ml
do DHB201

DHB202 

DHB201 

MTP216
Mydło w pianie MERIDA HARMONY LUX BEZWONNE
Wysokiej jakości, delikatna pianka myjąca o kremowej konsystencji 
zawierająca glicerynę, która ma działanie nawilżające na skórę. 
Pozostawia miłe uczucie na skórze.  Bez zapachu.

1 szt.
jednorazowy wkład

1000 ml
do DHB201

22,90

MTP215
Mydło w pianie MERIDA HARMONY AUTOMATIC SANITINAS
DEZYNFEKUJĄCE
Produkt do higienicznego mycia skóry ludzkiej. 
Działa bakteriobójczo.

jednorazowy wkład
800 ml

do DHB202
1 szt. 23,90

MTP212
Mydło w pianie MERIDA HARMONY SENSITIVE AUTOMATIC
Wysokiej jakości, delikatna pianka myjąca zawierająca m. in.: 
lanolinę, prowitaminę B5 oraz keratynę, które wykazują 
działanie nawilżające. Pozostawia miłe uczucie na skórze.

1 szt. 19,90
jednorazowy wkład

800 ml
do DHB202

jednorazowy wkład
800 ml

do DHB202
MTP218

Mydło w pianie MERIDA HARMONY AUTOMATIC LUX BEZWONNE
Wysokiej jakości, delikatna pianka myjąca o kremowej konsystencji 
zawierająca glicerynę, która ma działanie nawilżające na skórę. 
Pozostawia miłe uczucie na skórze.  Bez zapachu.

1 szt. 19,90

cena netto 79,00

cena netto 195,00

cena netto 109,00

cena netto 85,00

cena netto 195,00

cena netto 295,00

cena netto 420,00



VOB201 93,00

VTB201 98,00

VTE201 65,00

VTE202

materiały eksploatacyjne
marki MERIDA

pojedyncze ręczniki papierowe SLIM marki MERIDA

SYMBOL OPIS CENA netto
za 1 karton

POJEMNIK
na stronie 8

16

VOB202 83,00

87,00

do wszystkich podanych w katalogu cen należy doliczyć 23% podatku VAT 

AHB102 

SYMBOL OPIS
POJEMNIKI

na stronie 8, 10

ręczniki papierowe w roli typu CENTER PULL marki MERIDA

CENA netto 
za 100 mb CENA netto 

za opakowanie
(6 rol)CENA netto 

za 1 rolę

RTB703
10,81
8,65

opakowanie
12 rolek

103,80

Ręczniki papierowe w rolach MERIDA TOP CENTER PULL
biały, 100% celuloza, 2-warstwowy, 
gramatura 2 x 18 g/m², śr. 14 cm, wys. rolki 20 cm, dł. roli 80 m
- certyfikat ekologiczny FSC
- atest PZH dopuszczający do utrzymywania czystości w zakładach przemysłowych
    w tym przemysłu spożywczego

RTB708 111,30
5,80

18,55

Ręczniki papierowe w rolach MERIDA TOP CENTER PULL
biały, 100% celuloza, 1-warstwowy, 
gramatura 20 g/m², wys. roli 20 cm, dł. roli 320 m
- certyfikat ekologiczny FSC; - atest PZH dopuszczający do utrzymywania czystości 
   w zakładach przemysłowych w tym przemysłu spożywczego

RTE701 104,10
10,98
17,35

Ręczniki papierowe w rolach MERIDA TOP CENTER PULL
piaskowy, 100% ekoceluloza (nie bielona chemicznie), 2-warstwowy, 
gramatura 2 x 18,5 g/m², wys. roli 19 cm, dł. roli 158 m
Produkt przeznaczony dla odbiorców nastawionych na produkty ekologiczne. 
Posiada wszelkie certyfikaty ekologiczne (FSC, Ecolabel).  Wyprodukowany 
z ekocelulozy z pełnym dopuszczeniem do kontaktu z suchą żywnością. 

RTN701 134,10
14,15
22,35

Ręczniki papierowe w rolach MERIDA TOP CENTER PULL
niebieski, 100% celuloza, 2-warstwowy, 
gramatura 2 x 19 g/m², wys. roli 19 cm, dł.  roli 158 m
Bardzo miękki i chłonny. Produkt przeznaczony dla przemysłu spożywczego, kuchni 
i strefy przygotowania żywności (HoReCa). Spełnia najwyższe wymagania niezbędne 
dla produktów mających kontakt z żywnością (zarówno suchą jak i mokrą np. ryby, 
mięso, itp.).  Posiada certyfikat ekologiczny PEFC. 

RTB702 115,20
10,67
19,20

Ręczniki papierowe w rolach MERIDA TOP CENTER PULL
biały, 100% celuloza, 2-warstwowy, 
gramatura 2 x 18 g/m², wys. roli 20 cm, dł. roli 180 m
- certyfikat ekologiczny FSC
- atest PZH dopuszczający do utrzymywania czystości w zakładach przemysłowych
    w tym przemysłu spożywczego

REB701 98,70
5,14

16,45

Ręczniki papierowe w rolach MERIDA ECONOMY CENTER PULL
biały, makulatura, 1-warstwowy, 
gramatura 20 g/m², wys. roli 20,5 cm, dł. roli 320 m
- certyfikat ekologiczny FSC
- atest PZH dopuszczający do utrzymywania czystości w zakładach przemysłowych
    w tym przemysłu spożywczego

CHB101 

BHB701 

Z-fold

V-fold

MERIDA OPTIMUM SLIM
biały, makulatura, 3-panelowe typu Z-fold (rozmiar listka 24 x 21,6 cm), 1-warstwowy, 
gramatura 32 g/m², 4200 szt. (21 pakietów x 200 listków)
MERIDA OPTIMUM SLIM
biały, makulatura, 3-panelowe typu Z-fold (rozmiar listka 24 x 21,6 cm), 2-warstwowy, 
gramatura 2x21 g/m², 4200 szt. (21 pakietów x 200 listków)
MERIDA TOP SLIM
biały, 100% ekoceluloza, 2-panelowe typu V-fold, (rozmiar listka 18 x 21,5 cm) 2-warstwowy, 
gramatura 2x16,5 g/m², 3150 szt. (18 pakietów x 175 listków)
- certyfikat dopuszczający do kontaktu z mokrą i suchą żywnością 
- certyfikat ekologiczny PEFC
- testowane dermatologicznie
MERIDA TOP SLIM
biały, 100% ekoceluloza, 3-panelowe typu Z-fold  (rozmiar listka 24 x 20,5 cm) 2-warstwowy, 
gramatura 2x16,5 g/m², 3000 szt.  (25 pakietów x 120 listków)
- certyfikat dopuszczający do kontaktu z mokrą i suchą żywnością 
- testowane dermatologicznie
MERIDA TOP SLIM
biały, 100% celuloza, 3-panelowe typu Z-fold, (rozmiar listka 24 x 21,6 cm) 2-warstwowy, 
gramatura 2x20 g/m², 4200 szt. (21 pakietów x 200 listków)
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papiery toaletowe bez gilzy marki MERIDA
POJEMNIKI

na stronie 11

PES301

PKB301

POB301

PTB301
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BHB302 

BHB301 

34,02

48,96

48,96

57,06

PTB404 65,70

PTB405 80,20

PPB401 84,20PA
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BHB401 

papiery toaletowe w listkach marki MERIDAPOJEMNIK
na stronie 10

PES104 20,70

PKB102 39,00

POB103 41,70

PTB101 55,80

PPB101 85,80
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BHB101 
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L POB701

PTB702

58,80

77,40
szerokość rolki 13,2 cm

szerokość rolki 13,2 cm

BHB701 

opakowanie
12 rolek

opakowanie
12 rolek

SYMBOL OPIS
CENA netto 

za karton
(18 rolek)

SYMBOL OPIS CENA netto
za 1 karton

POJEMNIKI
na stronie 10

SYMBOL OPIS
CENA netto 
za opakowanie

(6 rol)

papiery toaletowe w dużej roli marki MERIDA
papiery toaletowe w roli typu CENTER PULL marki MERIDA

Papier toaletowy MERIDA ECONOMY
szary, makulatura, 1-warstwowy, 
gramatura 32 g/m²,  śr. 23 cm, dł. 230 m, zgrzewka 6 szt.
Papier toaletowy MERIDA CLASSIC
biały, makulatura, 1-warstwowy,
gramatura 28 g/m²,  śr. 23 cm, dł. 340 m, zgrzewka 6 szt.
Papier toaletowy MERIDA OPTIMUM
biały, makulatura, 2-warstwowy,
gramatura 2 x 18 g/m²,  śr. 23 cm, dł. 210 m, zgrzewka 6 szt.
Papier toaletowy MERIDA TOP
biały, 100% celuloza, 2-warstwowy,
gramatura 2 x 16 g/m²,  śr. 23 cm, dł. 245 m, zgrzewka 6 szt.
Papier toaletowy MERIDA PREMIUM
biały, 100% celuloza, 3-warstwowy,
gramatura 3 x 17 g/m²,  śr. 23 cm, dł. 200 m, zgrzewka 6 szt.

Papier toaletowy MERIDA OPTIMUM
biały, 100% makulatury, 2-warstwowy, 
gramatura 2 x 18 g/m², śr. 14 cm, długość 80 m, zgrzewka 12 szt.
Papier toaletowy MERIDA TOP
biały, 100% celuloza, 2-warstwowy,
gramatura 2 x 16 g/m²,  śr. 14 cm, dł. 100 m, zgrzewka 12 szt.

Papier toaletowy w listkach MERIDA TOP
biały, celuloza, 2-warstwowy, 
gramatura 2 x 16 g/m², 9000 szt. (40 pakietów x 225 listków)
Papier toaletowy w listkach MERIDA TOP
biały, 100% celuloza, 2-warstwowy,
gramatura 2 x 17,5 g/m², 9000 szt. (40 pakietów x 225 listków)
Papier toaletowy w listkach MERIDA PREMIUM
biały, 100% celuloza, 3-warstwowy,
gramatura 3 x 17 g/m², 4800 szt.  (30 pakietów x 160 listków)

Papier toaletowy MERIDA ECONOMY
szary, 100% makulatura, 1-warstwowy,
gramatura 32 g/m², śr. 12 cm, dł. 125 m, karton 18 szt. 

Papier toaletowy MERIDA CLASSIC
biały, 100% makulatura, 1-warstwowy,
gramatura 28 g/m², śr. 12 cm, dł. 125 m, karton 18 szt. 

Papier toaletowy MERIDA OPTIMUM
biały, 100% makulatura, 2-warstwowy,
gramatura 2 x 18 g/m², śr. 12 cm, dł. 85 m, karton 18 szt.  

Papier toaletowy MERIDA TOP
biały, 100% celuloza, 2-warstwowy,
gramatura 2 x 16 g/m², śr. 12 cm, dł. 85 m, karton 18 szt.  

cena netto 96,00

cena netto 98,00

cena netto 89,00

cena netto 157,00

cena netto 89,00

cena netto 69,00

cena netto 79,00

cena netto 97,00



KOSZE
na stronie 9

jednorazowe worki do koszy marki MERIDA

Worki na śmieci MERIDA TOP - BIAŁE, z taśmą ściągającą, zapachowe
Worki na śmieci najwyższej jakości, z taśmą ściągającą, białe, zapachowe. 
Wykonane z wytrzymałego, przyjemnego w dotyku tworzywa, 
nieprzetwarzanego wcześniej. Całkowicie pozbawione zapachu typowego 
dla worków foliowych. Wydzielają delikatną, przyjemną, specjalnie dobraną 
woń owocowo-kwiatową, skutecznie maskującą mogące pojawić się w koszu 
nieprzyjemne zapachy. Worki dostępne są w wygodnej rolce, zapakowanej 
w barwne i estetyczne opakowania.

SYMBOL OPIS ILOŚĆ CENA 
netto

6,20

WTB301 rolka 
20 szt. 

18-28 l 

rolka 
12 szt. WTB401 30-40 l 

6,20

KHB102 

KHB101 

Oryginalne wkłady zapachowe o unikalnej formule są gwarancją wysokiej  jakości i skutecznego odświeżania powietrza  - rozpylając 
substancje wonne skutecznie odświeżają pomieszczenie. Puszka wkładu zapachowego zapewnia 3000 rozpyleń  i z powodzeniem 
utrzymuje pożądany zapach w pomieszczeniach o kubaturze do 170 m³.

ETERNITY - ciepły, orientalny zapach mango i cytrusów, bazą zapachu jest jantar z odrobiną ciepłej wanilii
INFINITY - pikantny, owocowy i egzotyczny zapach daktyli, słodkiej klementynki, delikatnej wanilii oraz piżma
HARMONY - owocowo-kwiatowy zapach róż, peoni, frezji, jaśminu, listków malin i czarnej porzeczki
PURPLE ORCHID - intensywny, pikantny zapach purpurowej orchidei oraz jaśminu
SUMMER SPARKLE - zapach owocowy malin, jabłka, śliwek, peonii, fiołków, geranium, jaśminu i wiesiołka
WHITE FLOWERS - piękny kwiatowo-owocowy zapach jaśminu, tulipanów, konwalii oraz jeżyn i mandarynki
ZEN - świeży zbalansowany zapach kwiatu pomarańczy, owocu pomarańczy, cytryny oraz jaśminu

RIVIERA, VIVA, WILD FRUITS, BAHIA - przyjemne, uniwersalne zapachy nadające się zwłaszcza do biur, hoteli, restauracji, 
sklepów i hipermarketów, sal konferencyjnych, recepcji, sekretariatów, a także sal obsługi klientów
EXOTIC FRUITS, SUNSET - delikatne zapachy, doskonałe do biur, ekskluzywnych klubów i gabinetów menadżerskich
FIRST IMPRESSION - szczególnie odpowiedni w toaletach, umywalniach, szatniach i siłowniach
CITRUS - wyjątkowo skuteczny w toaletach i umywalniach
ORANGE, WILD FLOWERS - skuteczne zarówno w wejściach, ciągach komunikacyjnych, szatniach, poczekalniach, toaletach i umywalniach
DAVANIA - przyjemny, niepowtarzalny, tajemniczy zapach

ELEKTRONICZNE
ODŚWIEŻACZE

na stronie 12, 13

zapachy do odświeżaczy marki MERIDA

cena netto wkładów - 23.90 PLN ; cena netto wkładu DAVANIA - 29,00 PLN 

GHB703 

GHB701 

GHB702 

materiały eksploatacyjne
marki MERIDA

do wszystkich podanych w katalogu cen należy doliczyć 23% podatku VAT 
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Własna sieć handlowa firmy MERIDA w Polsce.

Siedziba Główna:

53-015 Wrocław, Karkonoska 59
tel. 71 33 97 888
e-mail: sekretariat@merida.com.pl

15-399 Białystok, Sejneńska 1, tel. 85 653 91 90
43-300 Bielsko-Biała, ul. Konwaliowa 21, tel. 33 496 69 89 
85-147 Bydgoszcz, ul. Dąbrowa 52, tel. 52 363 21 82
42-204 Częstochowa, ul. Krakowska 45, tel. 34 361 29 82
82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 2 bud. E, tel. 55 237 91 61
81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 40, tel. 58 660 32 77
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Fabryczna 71, tel. 95 728 80 90
58-506 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 17A, tel. 75 643 85 07
41-700 Ruda Śląska, Al. Powstań Śląskich 38, tel.  32 432 44 00
25-670 Kielce, ul. Kongresowa 16E tel. 41 362 93 75
75-848 Koszalin, ul. Lubuszan 2, tel. 94 342 30 54
30-740 Kraków, ul. Półłanki 29G, tel. 12 632 41 38
59-220 Legnica, ul. Poznańska 29G, tel. 76 854 32 99
64-100 Leszno, ul. Wolińska 19, tel. 65 520 96 70
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 3, tel. 81 533 16 50
92-333 Łódź, ul. Wydawnicza 1/3, tel. 42 678 54 58
33-300 Nowy Sącz, Al. Piłsudskiego 72, tel. 18 444 13 24
10-429 Olsztyn, ul. Cementowa 3, tel. 533 808 465
45-123 Opole, ul. Budowlanych 46b, tel. 77 454 99 55
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Odolanowska 52, tel. 62 735 45 33
64-920 Piła, ul. Ofiar Katynia 4D, tel. 67 213 74 26
09-402 Płock, ul. Graniczna 46, tel. 24 268 71 55
60-479 Poznań, ul. Sucholeska 32, tel. 61 823 34 71
26-600 Radom, ul. B. Limanowskiego 95, tel. 48 384 77 35
35-234 Rzeszów, Al. Żołnierzy I Armii WP 22, tel. 17 852 61 86
70-784 Szczecin, ul. Struga 44, tel. 91 464 48 75
87-100 Toruń, ul. Polna 134/136, bud. 6, tel. 56 622 18 46
58-304 Wałbrzych,ul. P. Wysockiego 27 E, tel. 74 842 32 60
02-281 Warszawa, ul. Municypalna 47, tel. 22 868 31 09
53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 59, tel. 71 787 60 22
65-755 Zielona Góra, Zacisze 22, tel. 68   323 85 72

Oddziały:
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cena netto 170,00

cena netto 190,00

cena netto 190,00

cena netto 148,00

cena netto 118,00
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