
3.
 Ú

pr
av

a 
do

ku
m

en
to

v,
 te

ch
ni

ka

193

Čistenie počítačov

Utierky na obrazovky v dóze Fellowes
Mokré utierky balené v dóze s dispenzorom na odtrhávanie. Sú vhod-
né na  televízne obrazovky, monitory, notebooky, fi ltre a  akékoľvek 
sklenené povrchy. Antistatické zloženie redukuje usadzovanie pra-
chu. S  minimálnym obsahom alkoholu. Nezanechávajú šmuhy. V  ba-
lení 100 útržkov.

Obj. kód Názov MJ Cena €

3 FE9970 30 Dóza s trhacími utierkami ks 4,46

Utierky na obrazovky DURABLE
Mokré utierky balené v dóze s dispenzorom na odtrhávanie s možnos-
ťou dopĺňania náhradnými utierkami. Sú vhodné na  televízne obra-
zovky, monitory, notebooky, fi ltre a akékoľvek sklenené povrchy. An-
tistatické zloženie redukuje usadzovanie prachu. Bez obsahu alkoholu. 
V balení 100 útržkov.

Obj. kód Názov MJ Cena €

1 DU5736 02 Dóza s trhacími utierkami SCREENCLEAN BOX ks 4,26

2 DU5737 02 Náhradné utierky do dózy SCREENCLEAN REFILL ks 3,38

Utierky na obrazovky Q-CONNECT
20  párov jednorazových utierok suchá / mokrá bez obsahu alkoholu. 
Nehorľavé. Vhodné na televízne obrazovky, monitory, notebooky, ob-
razovky telefónov, PDA, fi ltre a  akékoľvek sklenené povrchy. Antista-
tické zloženie redukuje usadzovanie prachu. Samostatné balenia sú 
vhodné na pracovné cesty.

Obj. kód Názov MJ Cena €

6 QC0321 48 Samostatne balené utierky bal. 20 párov 6,43

Utierky na obrazovky Q-CONNECT
Mokré utierky balené v dóze vhodné na notebooky, LCD, TFT a plazmo-
vé obrazovky. Bez obsahu alkoholu, nehorľavé. V balení 100 útržkov.

Obj. kód Názov MJ Cena €

4 QC0045 01 Dóza s utierkami ks 4,53

Utierky na obrazovky DURABLE
Mokré utierky vhodné na televízne obrazovky, monitory, notebooky, 
obrazovky telefónov, PDA, fi ltre a akékoľvek sklenené povrchy. Antis-
tatické zloženie redukuje usadzovanie prachu. Samostatné balenia sú 
vhodné na pracovné cesty. Praktické balenie 50 ks jednorazových, sa-
mostatne balených mokrých utierok, ktoré sú dokonale chránené proti 
predčasnému vysychaniu. S minimálnym obsahom alkoholu.

Obj. kód Názov MJ Cena €

5 DU5787 02 Samostatne balené utierky SCREENCLEAN 50 bal. 50 ks 8,29
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