
   Cennik z dnia 16.07.2022 

       SALIMAR         www.salimar.pl 
OFERTA CENOWA PRODUCENTA 

CHEMIA PROFESJONALNA GOSPODARCZA 

        Nr   nazwa i opis      opak.             ceny netto          ceny brutto 
  

1. SALIM – super koncentrat uniwersalny                1 litr          13.57 zł           16.69 zł 
2. SALIM – super koncentrat uniwersalny                5 litrów          62.08 zł           76.36 zł  
3. SALIM – super konc. uniw. niskopienny   1 litr  14.92 zł  18.35 zł 
4. SALIM – super konc. uniw. niskopienny   5 litrów  70.33 zł  86.51 zł 

 
5. SALI – mydło w płynie perłowe z doz   500 ml    4.85 zł    5.97 zł 
6. SALI – mydło w płynie perłowe    1 litr    6.00 zł    7.38 zł 
7. SALI – mydło w płynie perłowe    5 litrów  22.57 zł  27.76 zł 
8. SALI – mydło w płynie glicerynowe z doz   500 ml    5.40 zł    6.64 zł 
9. SALI – mydło w płynie glicerynowe   1 litr    6.30 zł    7.75 zł 
10. SALI – mydło w płynie glicerynowe   5 litrów  27.90 zł  34.32 zł 
11. SALI 3 – mydło w płynie standard    5 litrów  14.51 zł  17.85 zł 

 
12. SAMIL – koncentrat do mycia naczyń z doz.  500 ml    3.58 zł    4.40 zł 
13. SAMIL – koncentrat do mycia naczyń   1 litr    5.34 zł    6.57 zł 
14. SAMIL – koncentrat do mycia naczyń   5 litrów  22.72 zł  27.95 zł 

 
15. SAMIL 3 – konc. do mycia i konserwacji z nabł.  1 litr    7.50 zł    9.23 zł 
16. SAMIL 3 – konc. do mycia i konserwacji z nabł.  5 litrów  36.50 zł  44.90 zł 

 
17. SAMIL 4 – konc. do łazienek – antystatyk    1 litr  12.30 zł  15.13 zł 
18. SAMIL 4 – konc. do łazienek – antystatyk   5 litrów  60.50 zł  74.42 zł 

 
19. SAMIL 7 – koncentrat do mycia w zmywarkach  5 litrów  54.89 zł  67.52 zł 
20. SAMIL 8 – koncentrat do płukania w zmywarkach  5 litrów  66.55 zł  81.86 zł 
21. SAMIL 10 – uniwersalny płyn do mycia powierzchni 1 litr    4.95 zł    6.09 zł 
22. SAMIL 10 – uniwersalny płyn do mycia powierzchni 5 litrów  22.00 zł  27.06 zł 

 
23. SALMAR 2 – płyn do mycia grilli i kominków w sprys. 500 ml    8.45 zł  10.39 zł 
24. SALMAR 2 – płyn do mycia grilli i kominków  1 litr  12.27 zł  15.09 zł 
25. SALMAR 2 – płyn do mycia grilli i kominków  5 litrów  57.04 zł  70.16 zł 

 
26. SALIMA – pasta do czyszczenia    250 gram   1.97 zł    2.42 zł 
27. SALIMA 2 – mleczko do czyszczenia   600 gram   5.19 zł    6.38 zł 
28. SALIMA 2 – mleczko do czyszczenia   5 litrów  22.22 zł  27.33 zł 
29. SAL-MAR – kamień i rdza     500 ml    6.05 zł    7.44 zł 

 
30. WC SAL-MAR – do urządzeń sanit. z doz.   500 ml    4.40 zł    5.41 zł 
31. WC SAL-MAR – do urządzeń sanit. z doz.   1 litr    5.85 zł    7.20 zł 
32. WC SAL-MAR – do urządzeń sanit. z doz.   5 litrów  28.50 zł  35.06 zł 

 
33. ALIS – płyn do mycia szyb w spryskiwaczu  500 ml    4.95 zł    6.06 zł 
34. ALIS – płyn do mycia szyb w spryskiwaczu  750 ml    7.43 zł    9.14 zł 
35. ALIS – płyn do mycia szyb antypara w spryskiwaczu 500 ml    6.46 zł    7.95 zł 
36. ALIS – płyn do mycia szyb    1 litr    5.50 zł    6.77 zł 
37. ALIS – płyn do mycia szyb antypara   1 litr    7.16 zł    8.81 zł 
38. ALIS – płyn do mycia szyb    5 litrów  25.50 zł  31.37 zł 
39. ALIS – płyn do mycia szyb antypara   5 litrów  28.15 zł  34.63 zł 
40. ALIS PIANKA – płyn do mycia szyb, luster   500 ml    6.20 zł    7.63 zł 
41. ALIS PIANKA – płyn do mycia szyb, luster antypara 500 ml    6.68 zł    8.22 zł 

 
42. MARSAL – wybielacz do tkanin    1 litr    4.25 zł    5.23 zł 
43. MARSAL – wybielacz do tkanin    5 litrów  18.04 zł  22.19 zł 

 

Zakład produkcyjny: P.P.H.U. „SALIMAR” ul. Warszawska 49, 05-119 Michałów – Reginów k/Legionowa 

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 16:00 

tel. 22 772 97 48, tel. 22 772 97 59, tel. kom. 604 450 472, tel. kom. 692 362 604 
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