
                                               
 

 
 

        Opryskiwacze techniczne i pianownice  Kwazar Seria  Cleaning  Pro +   2017r  

Nazwa wyrobu 
Opis 

Nr katalogowy 

Karton 

zbiorczy   

(sztuk) 

Cena netto 

zł/szt 

                                  

           Opryskiwacze ręczne 

ECO+   0,5 L 
Opryskiwacz ręczny firm sprzątających; przeznaczony do pracy na 

małych powierzchniach – pojemność 0,5  l 

450-6130-01-

0000 
  50 8,99 

Merkury Super 

 360 pro+   

niebieski 0,5 L 

Opryskiwacz ręczny dla przemysłu spożywczego, gastronomii i 

handlu żywnością firm sprzątających, przemysłu spożywczego , 

gastronomii i handlu, ręcznych myjni samochodowych, jak również 

dla osób dbających o porządek i czystość w swoich domach– 

pojemność 0,5 l 

101-6130-01-

0121 
 35 11,99 

Merkury Super 

 360 pro+   

niebieski 1,0 L 

Opryskiwacz ręczny dla przemysłu spożywczego, gastronomii i 

handlu żywnością firm sprzątających, przemysłu spożywczego , 

gastronomii i handlu, ręcznych myjni samochodowych, jak również 

dla osób dbających o porządek i czystość w swoich domach – 

pojemność 1,0  l 

102-6130-01-

0141 
 25 13,49 

Merkury Super 

 360 pro+   zielony  

0,5 L 

Opryskiwacz ręczny dla przemysłu spożywczego, gastronomii i 

handlu żywnością firm sprzątających, przemysłu spożywczego , 

gastronomii i handlu, ręcznych myjni samochodowych, jak również 

dla osób dbających o porządek i czystość w swoich domach, system 

kolorów HACCP – pojemność 0,5 l 

101-6130-01-

0143 
 35 12,49 

Merkury Super 

 360 pro+   zielony 

1,0 L 

Opryskiwacz ręczny dla przemysłu spożywczego, gastronomii i 

handlu żywnością firm sprzątających, przemysłu spożywczego , 

gastronomii i handlu, ręcznych myjni samochodowych, jak również 

dla osób dbających o porządek i czystość w swoich domach – system 

kolorów HACCP – pojemność 1,0  l 

102-6130-01-

0227 
 25 13,49 

Merkury Super 

 360 pro+   żółty 

0,5 L 

Opryskiwacz ręczny dla przemysłu spożywczego, gastronomii i 

handlu żywnością firm sprzątających, przemysłu spożywczego , 

gastronomii i handlu, ręcznych myjni samochodowych, jak również 

dla osób dbających o porządek i czystość w swoich domach, system 

kolorów HACCP – pojemność 0,5 l 

101-6130-01-

0141 
 35 12,49 

Merkury Super 

 360 pro+   żółty 

1,0 L 

Opryskiwacz ręczny dla przemysłu spożywczego, gastronomii i 

handlu żywnością firm sprzątających, przemysłu spożywczego , 

gastronomii i handlu, ręcznych myjni samochodowych, jak również 

dla osób dbających o porządek i czystość w swoich domach – system 

kolorów HACCP – pojemność 1,0  l 

102-6130-01-

0225 
 25 13,99 

Merkury Super 

 360 pro+   

czerwony  0,5 L 

Opryskiwacz ręczny dla przemysłu spożywczego, gastronomii i 

handlu żywnością firm sprzątających, przemysłu spożywczego , 

gastronomii i handlu, ręcznych myjni samochodowych, jak również 

dla osób dbających o porządek i czystość w swoich domach, system 

kolorów HACCP – pojemność 0,5 l 

101-6130-01-

0142 
 35 12,49 

Merkury Super 

 360 pro+   

czerwony 1,0 L 

Opryskiwacz ręczny dla przemysłu spożywczego, gastronomii i 

handlu żywnością firm sprzątających, przemysłu spożywczego , 

gastronomii i handlu, ręcznych myjni samochodowych, jak również 

dla osób dbających o porządek i czystość w swoich domach – system 

kolorów HACCP – pojemność 1,0  l 

102-6130-01-

0226 
 25 13,99 

Merkury Super 

  pro+   Alka Line 

0,5 L 

Opryskiwacz ręczny dla przemysłu spożywczego, gastronomii i 

handlu żywnością firm sprzątających, przemysłu spożywczego , 

gastronomii i handlu, ręcznych myjni samochodowych, przeznaczony 

do płynów o pH 7-12 – pojemność 0,5 l 

101-6130-01- 

0310 
35 13,49 

Merkury Super 

  pro+   Alka Line 

1,0 L 

Opryskiwacz ręczny dla przemysłu spożywczego, gastronomii i 

handlu żywnością firm sprzątających, przemysłu spożywczego , 

gastronomii i handlu, ręcznych myjni samochodowych, przeznaczony 

do płynów o pH 7-12– pojemność 1,0  l 

101-6130-01- 

0260 
25 14,99 

NIX Acid V-0,5 

Opryskiwacz ręczny przeznaczony jest do aplikacji preparatów 

kwaśnych. Wyposażony jest w pompkę firmy Canyon i specjalnie 

dobrane uszczelnienia wykonane z odpowiedniej miesznaki Vitonu. 

Stosowany jest do mycia aluminium, odkamieniania, mycia i 

pasywacji stali – pojemność 0,5  l 

450-6130-00- 

0000 
25 18,99 
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                                                    Opryskiwacze ręczne (cd) 

NIX Solvent V-0,5 

Opryskiwacz ręczny o podwyższonej odporności chemicznej, 

przeznaczony do aplikacji rozpuszczalników. Stosowany jest do 

aplikacji rozpuszczalników w warsztatach samochodowych, 

lakierniach i przemyśle. Opryskiwacz przeznaczony jest do 

odtłuszczania tarcz hamulcowych i części mechanicznych, usuwania 

silikonu i wosków z powierzchni lakierniczych.– pojemność 0,5  l 

450-6130-00- 

0010 
25 19,49 

                                                  

                                            Opryskiwacze ręczne ciśnieniowe 

VENUS pro+ 

Super 360 1,0 L 

Opryskiwacz ciśnieniowy 0,2 MPa, ręczny dla przemysłu 

spożywczego, gastronomii i handlu żywnością, firm zajmujących się 

sprzątaniem, do czyszczenia pojazdów samochodowych – z 

regulowaną dyszą i zaworem bezpieczeństwa, pojemność 1,0 l 

201-6030-01-

0081 

   

13 
36,99 

VENUS pro+ 

Super 360 1,5 L 

Opryskiwacz ciśnieniowy 0,2 MPa, ręczny dla przemysłu 

spożywczego, gastronomii i handlu żywnością, firm zajmujących się 

sprzątaniem, do czyszczenia pojazdów samochodowych – z 

regulowaną dyszą i zaworem bezpieczeństwa, pojemność 1,5 l 

202-6030-01-

0081 

   

13 
38,99 

VENUS pro+  

Super 360 2,0 L 

Opryskiwacz ciśnieniowy 0,2 MPa, ręczny dla przemysłu 

spożywczego, gastronomii i handlu żywnością, firm zajmujących się 

sprzątaniem, do czyszczenia pojazdów samochodowych – z 

regulowaną dyszą i zaworem bezpieczeństwa, pojemność 2,0 l 

203-6030-01-

0081 

   

13 
40,99 

VENUS Super 

Food   1,0 L 

Opryskiwacz ciśnieniowy dla przetwórstwa spożywczego do 

nanoszenia tłuszczy i dodatków spożywczych. Doskonale nadaje się 

do nanoszenia tłuszczy piekarniczych, lukrowania, nastrzykiwania 

mięsa, itp. Do prac związanych z utrzymaniem czystości na liniach 

produkcyjnych. Atest PZH na kontakt z żywnością – pojemność 1 L. 

314-6030-01-

0000 

   

 

13 39,99 

VENUS Super 

Food   1,5 L 

Opryskiwacz ciśnieniowy dla przetwórstwa spożywczego do 

nanoszenia tłuszczy i dodatków spożywczych. Doskonale nadaje się 

do nanoszenia tłuszczy piekarniczych, lukrowania, nastrzykiwania 

mięsa, itp. Do prac związanych z utrzymaniem czystości na liniach 

produkcyjnych. Atest PZH na kontakt z żywnością – pojemność 1,5 L 

314-6030-01-

0010 

   

13 

42,99 

VENUS Super 

Food   2,0 L 

Opryskiwacz ciśnieniowy dla przetwórstwa spożywczego do 

nanoszenia tłuszczy i dodatków spożywczych. Doskonale nadaje się 

do nanoszenia tłuszczy piekarniczych, lukrowania, nastrzykiwania 

mięsa, itp. Do prac związanych z utrzymaniem czystości na liniach 

produkcyjnych. Atest PZH na kontakt z żywnością – pojemność 2 l 

202-6030-01-

0205 

   

13 

44,99 

VENUS Super 

pro+ HD Acid 

 1,5 L  

Opryskiwacz ciśnieniowy o podwyższonej odporności chemicznej - 

do myjni samochodowych, spawalnictwa, do mycia powierzchni ze 

stali kwasoodpornej oraz aluminium z użyciem preparatów kwaśnych 

202-6300-01-

0200 

   
13 44,99 

VENUS Super 

pro+ HD Alka 

Line 1,5 L  

Opryskiwacz ciśnieniowy o podwyższonej odporności chemicznej - 

do myjni samochodowych, spawalnictwa, do mycia powierzchni ze 

stali kwasoodpornej oraz aluminium z użyciem preparatów kwaśnych 

202-6300-01-

0290 

   
13 45,49 

VENUS Super 

pro+ HD Solvent 

1,5 L 

Opryskiwacz ciśnieniowy o podwyższonej odporności chemicznej  do 

aplikacji rozpuszczalników w warsztatach samochodowych, 

lakierniach i przemyśle; przeznaczony do odtłuszczania tarcz 

hamulcowych i części mechanicznych, usuwania silikonu i wosków z 

powierzchni lakierniczych 

202-6030-01-

0205 

 

 
13 69,99 

ORION pro+ 

Super  3 L 

Opryskiwacz ciśnieniowy wyposażony w zawór bezpieczeństwa, 

rękojeść lancy z manometrem, końcówka rozpylająca z regulacją 

zapewniają bezpieczeństwo i wysoką efektywność pracy przy 

minimalnym nakładzie sił. Doskonale sprawdzają się w pracy w 

myjniach samochodowych, warsztatach mechanicznych, firmach 

sprzątających, budownictwie i drogownictwie. 

303-6030-01-

0050 

   
 

 

60     101,99 

ORION pro+ 

Super 6 L 

Opryskiwacz ciśnieniowy wyposażony w zawór bezpieczeństwa, 

rękojeść lancy z manometrem, końcówka rozpylająca z regulacją 

zapewniają bezpieczeństwo i wysoką efektywność pracy przy 

minimalnym nakładzie sił. Doskonale sprawdzają się w pracy w 

myjniach samochodowych, warsztatach mechanicznych, firmach 

sprzątających, budownictwie i drogownictwie. 

 

 

306-6030-01-

0080 

   
 

60 
     106,99 

ORION pro+ 

Super 9 L 

Opryskiwacz ciśnieniowy wyposażony w zawór bezpieczeństwa, 

rękojeść lancy z manometrem, końcówka rozpylająca z regulacją 

zapewniają bezpieczeństwo i wysoką efektywność pracy przy 

minimalnym nakładzie sił. Doskonale sprawdzają się w pracy w 

myjniach samochodowych, warsztatach mechanicznych, firmach 

sprzątających, budownictwie i drogownictwie. 

 

 

309-6030-01-

0060 

   
 

45 
111,99 
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                                        Opryskiwacze ręczne ciśnieniowe (cd) 

ORION pro+ 

Super 12 L 

Opryskiwacz ciśnieniowy wyposażony w zawór bezpieczeństwa, 

rękojeść lancy z manometrem, końcówka rozpylająca z regulacją 

zapewniają bezpieczeństwo i wysoką efektywność pracy przy 

minimalnym nakładzie sił. Doskonale sprawdzają się w pracy w 

myjniach samochodowych, warsztatach mechanicznych, firmach 

sprzątających, budownictwie i drogownictwie. 

 

 

312-6030-01-

0030 

   

 

45 
116,99 

ORION pro+ 

Super Alka Line  

6 L 

Opryskiwacz ciśnieniowy wyposażony w zawór bezpieczeństwa, 

rękojeść lancy z manometrem, końcówka rozpylająca z regulacją 

zapewniają bezpieczeństwo i wysoką efektywność pracy przy 

minimalnym nakładzie sił. Doskonale sprawdzają się w pracy w 

myjniach samochodowych, warsztatach mechanicznych, firmach 

sprzątających, budownictwie i drogownictwie - przeznaczony do 

płynów o pH 7-12 

 

 

306-6030-01-

0120 

   
 

60 

     111,99 

Xi6 Industrial 

6 L 

Specjalistyczny opryskiwacz ciśnieniowy do aplikacji agresywnych 

środków chemicznych najczęściej stosowanych w budownictwie, 

przemyśle drogowym, przemyśle naftowym (np. podczas aplikacji 

środków ropopochodnych). Stosowany  w myjniach samochodowych, 

na budowach, w warsztatach mechanicznych, (likwidacja skażeń, 

neutralizacja wycieków, nanoszenie oleju, smarów itp.), jak również 

podczas mycia i zabezpieczania różnego rodzaju maszyn i urządzeń 
(np. budowlanych). 

 

402-6030-01-

0021 

   

 

 

 

 

35 72,99 

                                                              Pianownice  

Pianownica Venus 

Super pro+ 2 L 

 

Pianownica ręczna, mała i lekka, na bazie zbiornika opryskiwacza 

Venus, zbiornik z tworzywa poj 2 l . Zastosowanie w myjniach i 

warsztatach samochodowych, przy wstępnym myciu aut lub 

czyszczeniu felg i komór silnika. Może służyć również do 

punktowego mycia elewacji budynków. Pomocna w gastronomii przy 

czyszczeniu pieców konwekcyjno-parowych, pieców piekarniczych, 

stołów masarskich, czy chłodni 

203-6030--01-

0120 

   

 

 
13 

51,99 

Pianownica Venus 

Super Alka Line 

pro+ 2 L 

 

Pianownica ręczna, mała i lekka, na bazie zbiornika opryskiwacza 

Venus, zbiornik z tworzywa poj 2 l . Zastosowanie w myjniach i 

warsztatach samochodowych, przy wstępnym myciu aut lub 

czyszczeniu felg i komór silnika. Może służyć również do 

punktowego mycia elewacji budynków. Pomocna w gastronomii przy 

czyszczeniu pieców konwekcyjno-parowych, pieców piekarniczych, 

stołów masarskich, czy chłodni - przeznaczona do płynów o pH 7-12 

203-6030--01-

0160 

   

 

 
13 

51,99 

Pianownica P-3 

3 L 

Pianownica ręczna, mała i lekka, wygodna w użyciu, zbiornik z 

tworzywa poj 3 l – możliwość regulacji gęstości piany. 

651-6530-00-

0010 

   
50 190,99 

Pianownica P-6 

 6 L 

Pianownica ręczna, mała i lekka, wygodna w użyciu, zbiornik z 

tworzywa poj 6 l – możliwość regulacji gęstości piany. 

651-6530-01-

0000 

   
50 215,99 

Pianownica P-9 

9 L 

Pianownica ręczna, mała i lekka, wygodna w użyciu, zbiornik z 

tworzywa poj 9 l – możliwość regulacji gęstości piany. 

651-6535-01-

0010 

   
45 240,99 

Pianownica P-12 

12 L 

Pianownica ręczna, mała i lekka, wygodna w użyciu, zbiornik z 

tworzywa poj 12 l – możliwość regulacji gęstości piany. 

651-6535-01-

0020 

   
45 265,99 

Vega V-9,0 

Wielofunkcyjny i uniwersalny, wydajny i wygodny w użyciu aplikator 

ciśnieniowy przeznaczony związanych z oczyszczaniem, odkażaniem, 

dezynfekcją i usuwaniem zanieczyszczeń. 

603-6630-01-

0000 

   
1 189,99 

Pianownica Orion 

Super V-6,0 L 

Pianownica na bazie zbiornika Orion pro+ 6 L  sprawdza się w pracy 

w myjniach samochodowych, warsztatach mechanicznych, firmach 

sprzątających, budownictwie i drogownictwie 

651-6530-01-

0025 

   
1 176,49 

Pianownica Orion 

Super V-6,0 L 

      Alka Line 

Pianownica na bazie zbiornika Orion pro+ 6 L  sprawdza się w pracy 

w myjniach samochodowych, warsztatach mechanicznych, firmach 

sprzątających, budownictwie i drogownictwie - przeznaczona do 

płynów o pH 7-12 

306-6030-01-

0121 

   

45 
179,49 

 

WARUNKI SPRZEDAŻY 

1/ Podano ceny  hurtowe netto za 1 szt (ceny producenta) ważne od  2-05-2017 r -  loco magazyn woj. mazowieckie, zakup 

jednorazowy (minimum logistyczne) od okolo 100 zł netto. 

2/ Wysyłamy  przesyłką  kurierską na cały kraj,  realizacja dostaw „na wywołanie” , wysyłka na koszt nabywcy, nie 

wysyłamy za pobraniem   

3/ Do podanych wyżej cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.  

4/ Powyższa lista  opryskiwaczy  Kwazar  nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego. 

Podane ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. 

 

Warszawa,  2 maja  2017r. 


