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OFERTA HANDLOWA 

 

 
Asortyment Opis Ilość w opakowaniu Cena opakowania 

 

UNISORBENT 
Sorbent mineralny 

Naturalny sorbent mineralny, sypki przeznaczony do pochłaniania 
zanieczyszczeń ciekłych z powierzchni posadzek i gruntów. Granulat (0.5-
1,0 mm). Szczególnie przydatny w przypadku wycieków oleju, smaru, 
oleju opałowego, tłuszczy, rozcieńczalników, rożnego rodzaju naft, oraz 
resztek farb i lakierów. Sorbent użyty bezpośrednio na zanieczyszczenie 
efektywnie absorbuje szkodliwe płyny. 
 
 
 

20 kg 69,00 zł 

200 kg (10 x 20 kg) 590,00 zł 

500 kg (25 x 20 kg) 1150,00 zł 

1000 kg (50 x 20 kg) 1850,00 zł 

 

UNISORBENT 
Tłuszcz i olej 

Niezwykle skuteczny, wolno parujący środek do usuwania plam. Usuwa i 
odtłuszcza plamy z różnego rodzaju powierzchni np. kostki brukowej. 
Usuwa tłuszcze, sylikony, oleje,woski, smary, żywice, asfalty oraz smoły. 
 
 
 
 

1L 29,00 zł 
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UNISORBENT 
Czysta kostka brukowa 

Płyn do mycia kostki brukowej. Silnie pieniący koncentrat preparatu 
przeznaczanego do mycia kostki brukowej. Wysoka wydajność i 
skuteczność w trakcie usuwania nalotów wapiennych, mchów, porostów 
oraz innych kłopotliwych zabrudzeń powierzchniowych. Przywraca 
pierwotny blask i wygląd oraz naturalny kolor. 
 
 

1L 39,00 zł 

 

UNISORBENT 
Impregnat do kostki 

Profesjonalny środek do zabezpieczania i impregnacji kostki brukowej. 
Wzmacnia i ujednolica strukturę, zapobiega przenikaniu wilgoci, 
konserwuje i utrwala kolor. Zabezpiecza przed pękaniem, chroni przed 
brudem i porostami. Po wyschnięciu odporny na działanie środków 
czyszczących i mrozu. 
 
 

1L 39,00 zł 

 

CE-SORB 
Usuwanie śniegu i lodu 
 

Produkt przeznaczony do usuwania śniegu i ludu. Roztapia śnieg i lód 
wchłaniając przy tym wodę, zapobiegając jej ponownemu zamarzaniu. 
Zamiennik soli drogowej lub mieszaniny soli z piaskiem. Idealny do 
zastosowań przemysłowych oraz użytku domowego. Bezpieczny dla 
obuwia, karoserii samochodów oraz łap zwierząt. Po zastosowaniu i 
usunięciu oblodzenia pozostawia drobny granulat mineralny łatwy do 
posprzątania tworzący powłokę anty poślizgową. 20kg opakowania 
ułatwiają przenoszenie i przechowywanie produkt może być dozowany za 
pomocą siewnika do nawozów wykorzystywanego przy pielęgnacji 
trawników co zwiększa jego wydajność, przyspiesza i ułatwia pracę. 

500 kg (25 x 20 kg) 1000,00 zł 

1000 kg (50 x 20 kg) 1750,00 zł 

 

WATER-STOP 
Zeolit ogrodniczy 

Zeolit ogrodniczy – WATER-STOP jest produktem na bazie zeolitu 
przeznaczonym do poprawy właściwości gleby lub podłożą. Poprawia 
strukturę gleby, ułatwia ukorzenianie, magazynuje wodę, wydłuża 
działanie nawozów. Zeolit ogrodniczy WATER-STOP może być stosowany 
jako domieszka do gleby lub jako zamiennik piasku podczas piaskowania 
trawników. W ogrodnictwie zeolit ogrodniczy ma takie samo 
zastosowanie jak piasek ponadto posiada szereg zalet, których piasek nie 
posiada. Są to właściwości antyseptyczne, bakteriobójcze, magazynujące 
wodę, filtracyjne. 

20 kg 53,00 zł 

200 kg (10 x 20 kg) 490,00 zł 

500 kg (25 x 20 kg) 975,00 zł 

1000 kg (50 x 20 kg) 1600,00 zł 



 

Denaturat biały 92% Denaturat biały nie barwiony przeznaczony do mycia i odtłuszczania oraz 
dezynfekcji powierzchni. Stosowany np. do mycia szyb samochodowych 
oraz jako paliwo do podgrzewaczy turystycznych. Stężenie alkoholu min. 
92%. 
 
 
 
 
 

5L 49,00 zł 

 

 

Płyn do dezynfekcji rąk i 
powierzchni 

Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji 
powierzchni mających jak i niemających kontaktu z żywnością o działaniu 
bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym wobec wirusów 
osłonkowych (w tym korona wirus SARS-COV-2). 
 
Substancje czynne: Etanol 70% 
Pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych nr: 0606/TP/2020 

5L 79,00 zł 

0,5L 19,00 zł 

 

UNISORBENT 
Udrażniacz rur 

UNISORBENT udrażniacz rur przeznaczony jest do chemicznego 
udrażniania instalacji kanalizacyjnej a w szczególności wszelkich syfonów 
odpływowych. Samoczynnie usuwa zalegające: tłuszcz, włosy, papier, 
odpadki kuchenne. Likwiduje nieprzyjemne zapachy z kanalizacji. 
 
 
 

500 g 19,00 zł 

 

UNISORBENT 
Pasta BHP 

Skuteczna pasta bhp w formie stałej do mycia zabrudzonych rąk. 
Sprawnie i skutecznie usuwa uciążliwe zabrudzenia takie jak smary, sadzę, 
tłuszcze, lakiery, kleje, barwniki. Pasta BHP UNISORBENT znajduje 
zastosowanie w warsztatach, zakładach przemysłowych, oraz przy 
różnego rodzaju pracach mechanicznych, hydraulicznych, budowlanych i 
lakierniczych. 
 
 

5L 69,00 zł 



 

Ściereczka mikrowłókno,  
mikrofibra 32x32cm 

Wielofunkcyjna najwyższej jakości ściereczka wykonana z mikrofibry, tzw. 
mikrowłókna. Może być prana i wielokrotnie używana bez utraty 
właściwości. Mikrofibra chłonie wilgoć, brud lub kurz w ilościach 
przekraczających jej masę, może być stosowana na sucho i na mokro bez 
pomocy detergentów. Skuteczna i ekologiczna, nie pozostawia smug i nie 
rysuje. Idealna do doczyszczania polerowania, sprzątania, zmywania, 
odtłuszczania. 
 

1 szt. 1,70 zł 

 

Jednorazowa maska 
ochronna FFP2 

Czterowarstwowa z warstwą wzbogaconą grafenem dla lepszej ochrony, 
w pełni legalna dokumentacja: EN149 FFP2 / N95 EN14683 typ II, 
deklaracja zgodności CE dla wyrobu medycznego klasy I, potwierdzenie 
badania typu EC EN149 FFP2 dla środka ochrony osobistej kategorii III, 
zgodność z normą EN14683 typ II. 
 
 
 

2 szt. 12,00 zł 

 

Worki na śmieci 120L 
 
 
 
 
 
 
 

Czarne worki na odpady, perforacja ułatwiająca rozrywanie worków,  
wykonane z wytrzymałego tworzywa, idealne do zastosowań domowych 
jak i w firmach. 

25 szt. 7,00 zł 

 

Worki na śmieci 60L 
 
 
 
 
 
 
 

50 szt. 6,50 zł 



 

Worki na śmieci 35L 
 
 
 
 
 
 
 

50 szt. 4,70 zł 

 

Zamówienie: 

Zamówienia prosimy składać droga mailową pod adresem: 

biuro@sorbent.eu  

lub  

za pośrednictwem naszego sklepu online: 

https://sorbent.eu/sklep/ 

 

Koszty dostawy: 

Wysyłka paczki 20kg to koszt 17,00 zł, każda kolejna paczka to kolejne 17,00 zł. 

Przy zamówieniu o wartości minimum 200,00 zł dostawa zamówionych produktów jest bezpłatna. 
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