
OCHRANNÁ PRACOVNÍ KOSMETIKA



Vlastní 
vývoj
Stálým zlepšováním 
a testováním našich 
výrobků ve vlastních 
laboratořích vyvíjíme 
nové receptury. 
Výsledky se snažíme 
ihned aplikovat do 
výrobních postupů 
a do složení všech 
produktů, které 
vyrábíme.

www.cormen.cz

Balicí centrum
Pro zrychlení dodávek konečným 
spotřebitelům i distributorům 
jsme spustili 
novou 
logistickou 
službu. 

Vlastní doprava
Každý den zajišťujeme dodávky našich 
výrobků přímo k zákazníkovi.

Všechny naše 
produkty 
splňují přísné 
parametry  
a smějí používat 
prestižní 
označení 
Český výrobek.

Praktické obaly
Dlouhodobý výběr obalů se odráží v kvalitě ce-
lých výrobků. Snažíme se, aby každý produkt  
z našeho portfolia byl co nejvíce účinný, přitom 
šetrný k pokožce a splňoval nejpřísnější  
měřítka současných trendů. Krémy, mýdla, 
šampóny i suspenze  
jsou dodávány 
v praktických  
obalech, které  
respektují 
uživatelské  
pohodlí. 
Promyšlený 
dávkovací 
systém vhodně 
doplňuje bohatý 
sortiment 
kosmetiky.O nás

Společnost Cormen byla založena v roce1994 a produkuje výrobky 
vlastních značek ISOLDA, ISOFA, KRYSTAL, CLEAMEN, CRONVEL a TONGO. 
Ty se dodávají především na profesionální trh po celé Evropě. Poctivým 
vývojem a neustálým zlepšováním služeb patří na špici mezi českými 
výrobními firmami ve svém oboru. Například Isolda je nejprodávanější 
český krém na průmyslovém trhu ochranných pracovních prostředků. 
Společnost Cormen dodržuje zásady správné výrobní praxe a šetrného 
hospodaření, proto má zavedené ISO 9001 a ISO 14001.

Objednávejte
Našim zákazníkům věnujeme největší 
pozornost. Své objednávky můžete 
zasílat formou, která 
vám nejvíce vyhovuje.

Tel.: +420 565 400 303
objednavky@cormen.cz
www.cormen.cz



Katalog produktů 2017

Ochranná 
pracovní 

kosmetika

4 Krémy Isolda
Nejprodávanější české pracovní krémy 
na ruce.

10 Mycí prostředky  
na ruce Isofa
Pasty, gely, suspenze a dávkovače  
pro mytí špinavých rukou. 

Kosmetika 19 Tělové a vlasové 
šampóny Isolda
Luxusní kosmetické produkty pro péči  
o celé tělo.

20 Tekutá a pěnová mýdla 
Isolda

Dávkovače  
a zásobníky

26 CN dávkovače  
a zásobníky
Dávkovače pro tekutá i pěnová mýdla, 
krémy, dezinfekce, suspenze. Originální 
držák Click&Go! a zásobníky papírů.
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Používat super-koncentráty je levnější a pohodlnější. Hlavní úspory jsou v logistice. Stačí 
vám menší sklady. K přepravě můžete používat menší dopravní prostředky, které 
produkují méně emisních plynů. Sáčky super-koncentrátů jsou plně recyklovatelné,  
po spotřebování zůstává méně odpadního materiálu a s vlastními sáčky se snadněji 
manipuluje. Všechny tyto úspory se odráží i v ceně produktů, která je o více než 
10 % nižší. Výroba kanystrů je příliš drahá a nadměrná produkce těchto odpadů 
vůbec neprospívá životnímu prostředí. Sáčky jsou daleko šetrnější a přinášejí 
dlouhou řadu výhod. 

Se super-koncentrátem v sáčku se pracuje 
velmi jednoduše. Otevřete plastové víčko  
a pomocí hadice nebo nálevky napusťte 
do sáčku čistou vodu. Naplňte jej až po 
rysku. Sáček dobře uzavřete a hodně 
protřepejte. Nyní už můžete produkt 
použít. Například tekuté mýdlo 
doplňte do dávkovače. Práce se 
sáčkem je rychlejší a snadnější 
než manipulace s kanystrem.

KONCENTRÁTY V SÁČCÍCH
Říká se, že čas jsou peníze. Platí to i pro logistiku, odpadové hospodářství a skladovací prostory. 
Proto jsme vyvinuli produkty, které zabírají méně místa, než kolik je jejich využitelný objem.

Isolda
black cherry – str. 20



Nejvýznamnějšími ochrannými pracovními prostředky jsou bezesporu mycí pasty a suspenze na velmi 
znečištěné ruce a také regenerační ochranné krémy na ruce. Významný podíl mají rovněž preventivní 
ochranné emulze určené k aplikaci ještě před započetím práce – známé jako tekuté rukavice. Najdete zde 
doplňky a speciální dávkovače pro abraziva. 

Ochranná pracovní kosmetika

Ochranná pracovní 
kosmetika
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Klinicky testovaný krém, který při pravidelné aplikaci napomáhá a urychluje proces 
hojení kůže bez krvácení. Při aplikaci působí nejen vlastní složky extraktu měsíčku 
lékařského, ale i oleje obsažené v krému tak, že se pokožka aktivně regeneruje, 
zůstává pak vláčná a jemná. Není určeno pro aplikaci na otevřené rány, ale podporuje 
hojení drobných ranek bez projevů krvácení, jizev či podrážděné kůže.

ISOLDA MĚSÍČEK s lněným olejem

100 ml VPKRM001093 15,90 Kč / 0,60 €

 hojivý krém

DERMÁLNÍ ATEST 
HOJIVOSTI

Tento luxusní výživný krém spojuje bohatý krémový základ s vysokým obsahem 
přidaného keratinu a mandlového oleje. Díky složení můžeme mluvit o „Formuli 1“ 
mezi našimi krémy. Originální kombinace těchto složek napomáhá k udržení elasticity, 
zvláčnění a výživě pokožky rukou i nehtového lůžka. Při pravidelné aplikaci zůstává 
pokožka hebká a pevná bez pocitu nadměrně promaštěných rukou. 
Krém je možné používat i pro regenerační zábaly.

ISOLDA KERATIN s mandlovým olejem

100 ml VPKMZ001094 18,90 Kč / 0,71 €

 výživný krém

Klinicky testovaný krém pro účinnou hydrataci pokožky 
s obsahem včelího vosku a výtažkem z mateřídoušky. 
Při pravidelné aplikaci zůstává pokožka 
vláčná a hebká. Příjemný pocit je umocněn 
jemnou bylinnou parfemací.

ISOLDA VČELÍ VOSK s mateřídouškou

 hydratační krém

100 ml VPKRV001093 14,90 Kč / 0,56 €

500 ml VPKRV005098 59,00 Kč / 2,23 €

5 l VPKRV050099 290,00 Kč / 10,94 €

HYDRATAČNÍ
ATEST

Dávkovače 
pro 5 l – str. 27

Držáky CLICK&GO! 
pro 500 ml – str. 29
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Dezinfekce pokožky je často nezbytnou součástí hygienických postupů. 
Nejrůznější antimikrobiální prostředky mohou pokožku vysušovat a dráždit. 
Potřeba antibakteriálního účinku vyvstává zvláště v podmínkách zvýšené zátěže, 
jako jsou kosmetické salony, potravinářské provozy a jiné oblasti. Jedinečná 
kombinace jemného krémového základu s antibakteriální složkou je vhodným 
doplňkem hygienických postupů. Krém byl testovaný na baktericidní účinky při 
dezinfekci rukou a pokožky pro specifické kmeny bakterií. Krém se 
snadno vstřebává a pokožku jedinečně zvláčňuje. Nezastupitelnou 
roli v péči o pokožku má i šalvějový extrakt.

ISOLDA ŠALVĚJ s biotinem

100 ml VPKRD001094 18,90 Kč / 0,71 €

 ochranný krém s antibakteriální přísadou

ISOLDA LANOLIN s rakytníkovým olejem

100 ml VPKRL001094 18,90 Kč / 0,71 €

 ochranný krém
Tento mastný krém, díky své jedinečné kombinaci čištěného farmaceutického 
lanolinu, rakytníkového a sójového oleje vytváří bohatou konzistenci, která pomáhá 
pokožku chránit před nepříznivými vlivy prostředí, zejména proti vlhku, a vyživovat ji. 
I přes vysoký podíl olejů a vosků zůstává pokožka po aplikaci příjemně vláčná. Krém 
je vhodný pro namáhanou pokožku rukou při práci ve vlhku s čistidly a rozpouštědly. 
Krém je možné používat i pro regenerační zábaly.

ISOLDA HEŘMÁNEK s arganovým olejem

100 ml VPKRH001095 14,90 Kč / 0,56 €

 hojivý krém
Klinicky testovaný krém pro podporu a urychlení procesu hojení kůže bez 
krvácení, který obsahuje extrakt z heřmánku pravého a arganový olej. Krém 
spojuje hojivé účinky heřmánku se zvláčňujícími a vyživujícími vlastnostmi 
arganového oleje. Pravidelnou aplikací pokožka získává zpět svoji vitalitu 
a odolnost. Krém se snadno vstřebává a je velmi příjemný pro 
celodenní použití. Není určeno pro aplikaci na otevřené rány,  
ale podporuje hojení drobných ranek, jizev či podrážděné kůže.

ANTIBAKTERIÁLNÍ 
ATEST

DERMÁLNÍ ATEST 
HOJIVOSTI
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Právě spojení dvou účinných látek extraktu z aloe a D–panthenolu dává vzniknout 
vyváženému krému s vynikajícími vlastnostmi. Díky zvýšenému 5% obsahu aloe, 
která je známa svými příznivými účinky na pokožku, a D–panthenolu, který pokožku 
zvláčňuje a pomáhá ji zklidnit, má krém výborné regenerační a ochranné vlastnosti, 
dobře se vstřebává a zanechává pokožku jemnou a vláčnou.

ISOLDA ALOE VERA s panthenolem

100 ml VPKRA001094 15,90 Kč / 0,60 €

 regenerační krém

Právě kombinace těchto olejů, známých svými blahodárnými účinky při péči 
o pleť, může pomáhat kůži se sklonem k podráždění a vysušení. Díky olejům bude 
pokožka dlouho vláčná. Krém se snadno vstřebává a nezanechává pocit nadměrně 
promaštěných, nebo naopak, suchých rukou. Příjemný pocit je umocněn jemnou 
parfemací zeleného čaje.

ISOLDA KONOPÍ s pupalkovým olejem

100 ml VPKRC001095 15,90 Kč / 0,60 €

 regenerační krém

Krém, ve kterém se vzájemně spojují dvě významné aktivní látky, olivový olej 
a čištěná čajovníková silice (TTO). Olivový olej je známý svými zjemňujícími 
vlastnostmi a TTO, která přispívá ke zklidnění pokožky. Krém díky svému 
složení napomáhá regeneraci pokožky.

ISOLDA OLIVA s čajovníkovým olejem

100 ml VPKRO001092 14,90 Kč / 0,56 €

 regenerační krém
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Arganový olej se získává ze semen argánie trnité, někdy také nazývaný „marocké 
zlato“. Díky vysokému obsahu aktivních látek, jako jsou nenasycené mastné kyseliny, 
skvaleny, tokoferoly a vitamíny patří k velmi ceněným olejům. Vyživující a zvláčňující 
vlastnosti jej předurčují k všestranné péči o pleť. 

Lněný olej je získáván lisováním semen lnu setého. Díky vysokému obsahu omega 
3 a 6 nenasycených mastných kyselin je vhodný jako potravinový doplněk. Velmi dobře 
se uplatňuje při kožních potížích. Při vnějším použití je vynikající na regeneraci suché, 
unavené a ekzematické pokožky a běžné péči o pleť.

Mandlový olej se získává lisováním semen mandloně obecné. Je historicky znám pro 
své zvláčňující a vyživující účinky, proto je velmi oblíbenou tradiční surovinou zejména 
v kosmetice. Díky vysokému obsahu mastných kyselin, vitamínů a minerálních látek 
a rychlému vstřebávání je používán v krémech pro suchou a stárnoucí pokožku, v aroma-
terapii i jako masážní olej.

Rakytníkový olej se získává z plodů rakytníku řešetlákového, který je bohatý na biologicky aktivní látky. Vedle vysokého obsa-
hu mastné kyseliny palmitolejové obsahuje velký podíl karotenoidních látek, vitamínů, flavonoidů, rutinu a minerálních látek.  
Je významnou surovinou v kosmetickém průmyslu a je ceněný zejména pro své regenerační a protizánětlivé vlastnosti.

Olivový olej je získáván lisováním plodů olivovníku evropského, typické středomořské plodiny. Olivový olej je významný pro své 
nutriční a kosmetické vlastnosti. Důležitou složkou oleje jsou zejména mastné kyseliny, jako je kyselina olejová a palmitová. Olej 
zlepšuje elasticitu kůže, má regenerační i hydratační vlastnosti.

Čajovníkový olej je čištěný olej z listů kajeputu střídavolistého (neboli čajovníku) obsahuje přibližně 100 různých účinných 
látek, z nichž většina působí antibakteriálně nebo mírně znecitlivuje, tedy i zklidňuje. V běžné praxi je čajovníkový olej znám jako 
přírodní antiseptikum.

Konopný olej je lisovaný ze semen konopí setého, má výborné zvláčňující, uklidňující a promašťu-
jící schopnosti. Díky obsahu omega 3 a 6 nenasycených mastných kyselin může mírnit kožních proje-
vy spojené se suchou pokožkou, lupénkou či atopickým ekzémem a pomáhat pokožku regenerovat.

Pupalkový olej je lisovaný ze semen pupalky dvoudomé. Obsahuje velmi důležitou nenasyce-
nou mastnou kyselinu gama-linolenovou. Vtíráním do kůže a masáží pomáhá zachovat pružnost, 
pevnost a vláčnost pokožky, obnovovat přirozený lipidový filtr, podporovat přirozenou hydrataci 
a regenerovat popálenou a zanícenou kůži.

Heřmánek pravý pravý je velice ceněná bylina pro vnitřní, inhalační i vnější použití 
s antiseptickým, zklidňujícím, protizánětlivým účinkem. Zkracuje dobu hojení a regeneraci 
ran. Vedle známých složek jako je azulen a bisabolol, obsahuje i kyselinu salicylovou, 
flavonoidy, glykosidy a jiné aktivní látky.

Měsíček lékařský je ceněná bylina již z dob Starověkého Řecka a Říma, kdy se 
používal pro své regenerační, zklidňující, protizánětlivé i hojivé účinky. Měsíček 
lékařský se díky svému složení a účinkům hojně používá ve farmacii. Obsahuje 
esenciální olej, karotenoidy, flavonoidy, saponiny, pryskyřice a další látky.

Včelí vosk je přírodní produkt včel. Čištěný včelí vosk se stává 
stále populárnější v oblasti kosmetiky, kde je využíván pro své 
hydratační a ochranné vlastnosti. Díky své struktuře je schopen 
vytvářet na pokožce ochranný film, který chrání před nepříznivými 
vlivy prostředí. Vosk pokožku zvláčňuje, proto se používá zejména 
pro výrobu balzámů na rty.

PŘÍRODNÍ LÁTKY
V krémech Isolda najdete celou škálu přírodních olejů, bylinných výtažků a aktivních látek. Jejich 
obsah je mimořádně vysoký. Krémy Isolda patří ke špičkovým kosmetickým produktům na trhu.
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Mateřídouška obecná je mnoho let velmi ceněná aroma-
tická bylina. Využívá se pro vnitřní, inhalační i vnější aplikaci. 
Rostlina obsahuje velké množství aktivních látek, které mají anti-
septické, protizánětlivé a prokrvující vlastnosti. Často se používá 
pro ústní hygienu, v aromaterapii, ale je významná i v péči o pleť.

Keratin je stavební bílkovina, která je přirozenou součástí kůže, 
vlasů a nehtů. Pro kosmetické účely je používaný tzv. hydrolyzo-
vaný keratin, původem z vlny, který je bohatý na aminokyseliny 
a minerály a má hydratační, zjemňující a vyhlazující účinky. Výrazně 
zvyšuje elasticitu kůže. Často se používá také ve vlasové kosmetice.

Lanolin je vosk přírodního původu, který se získává z ovčí vlny. 
Přečištěný lanolin ve farmaceutické kvalitě, je využívaný i v kosmetice, 
kde slouží k ošetření pokožky, vytváří ochrannou voděodolnou vrstvu 
a pokožku zjemňuje.

Biotin neboli koenzym R či vitamin H se v těle podílí (společně s ostatními 
B vitamíny a vitaminem A) na nejrůznějších biochemických reakcích, je důležitý pro 
obnovu a růst buněk.

Šalvěj lékařská je aromatická bylina ceněná pro inhalační i vnější použití se silným antiseptickým, 
zklidňujícím a protizánětlivým účinkem. Velmi často se používá pro hygienu ústní dutiny a její obliba vzrůstá i pro další kosme-
tické aplikace, kde je nejpoužívanější pro tonizační, zklidňující, antioxidační a čistící vlastnosti.

Extrakt aloe je získáván šetrným sušením listů aloe pravé, jejíž užití jako léčivé rostliny je zaznamenáno již ve starém Egyptě. 
Je známo, že aloe pomáhá stimulovat regeneraci buněk, má výrazné hydratační, protizánětlivé účinky a napomáhá při léčení  
kožních problémů, proto je hojně používána zejména v kosmetice.

D-Panthenol je synteticky získávaná olejová látka tzv. provitamin B5, který se až v organizmu přeměňuje na důležitý vitamin 
B5. Pro své zklidňující, regenerační a hydratační vlastnosti je používán nejen v kosmetice, ale i ve farmacii. Najdeme jej také  
ve vlasové kosmetice, v kosmetice  po opalování.

CERTIFIKOVANÉ KRÉMY
Všechny naše krémy samozřejmě splňují veškeré legislativní povinnosti. Čtyři z nich byly navíc 
podrobeny náročným zátěžovým a klinickým testům v akreditované laboratoři, kde obdržely 
příslušné atesty. 

Výroba krémů ISOLDA podléhá přísným normám. Začíná velmi 
precizní přejímkou surovin a testováním jejich vlastností a čistoty. 
Tato hygienická pravidla se dodržují během celého procesu výroby, 
skladování i expedice. Krémy a jejich složení rovněž podléhají 
přísným a náročným testům, které zpracovávají akreditované 
laboratoře. Výsledkem těchto testů je vždy certifikát, který 
deklaruje, například dermální snášenlivost krémů. Všechny krémy 
ISOLDA jsou takto testovány a následně i certifikovány. Měsíčkový  
a heřmánkový krém byly navíc klinicky testovány na prokázání 
zklidňujících a hojivých vlastností. Naše kosmetická výroba je 
vybavena nejmodernější technologií. Celý proces výroby probíhá 
automaticky bez kontaktu s lidskou rukou – v uzavřeném prostředí. 
Proto nemůže být vlastní produkt (v tomto případě krém) v žádném 
cyklu výroby kontaminován. Spotřebitel, který si krém koupí, má 
proto jistotu, že jeho ruka je první, která se dotkla vlastního výrobku.

hojivosti

ATEST
dermální

Krém byl klinicky testovaný na odborném pracovišti. Bylo prokázáno, že krém zklidňuje podrážděnou pokožku a napomáhá hojení kůže.

ATEST
hydratační

Krém byl klinicky 
testovaný na odborném 

pracovišti. Bylo prokázáno, že krém 
pokožku hydratuje a udržuje ji tak  po dlouhou dobu.

hojivosti

ATEST
dermální

Krém byl klinicky 
testovaný na odborném 

pracovišti. Bylo prokázáno, že krém 
zklidňuje podrážděnou 
pokožku a napomáhá hojení kůže.

ATEST
antibakteriální

Krém byl testovaný na antimikrobiální účinek při hygieně rukou. Bylo prokázáno, že krém významně snižuje  počet bakterií sledovaných kmenů.
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ISOFA CLAS GEL mycí gel

500 g VPPPC005095 21,50 Kč / 0,81 €

10 kg VPPPC100096 310,00 Kč / 11,70 €

 gelová forma
Automobilový průmysl.

Profesionální mycí gel určený k odstranění středně až vysoce 
odolných nečistot jako jsou oleje, tuky, maziva, saze, pryž. 
Je vhodný zejména v autoservisech, technických službách 
a těžkém průmyslu. Abrazivní složkou je směs anorganických 
materiálů.

ISOFA PRO mycí pasta

 dřevité piliny
Pro stavaře.

Profesionální mycí pasta, která obsahuje směs přírodních abraziv. 
Nejúčinnější mycí složku tvoří jemně mleté piliny z tvrdého dřeva. 
Výrobek je určený k odstranění středně odolných nečistot jako 
jsou maziva, brzdové usazeniny, cement, rez. Pasta je použitelná 
zejména pro hygienu pokožky v automobilovém a stavebním 
průmyslu. Přípravek je parfémovaný jemnou vůní mandarinky 
a grepu. Dermatologicky příznivou složkou je lanolin.

500 g VPPPP005096 21,90 Kč / 0,83 €

10 kg VPPPP100097 319,00 Kč / 12,04 €

ISOFA MAX GEL mycí gel

 gelová forma
Tiskařský průmysl, na nečistoty od barev, laků, lepidel.

Profesionální mycí gel určený pro použití v náročných podmínkách. 
Působí na nečistoty jako jsou saze, tmely na bázi alkydů a akrylátů. 
Je vhodný k odstranění těžkého znečištění v tiskařském průmyslu, 
dílnách a servisech. Abrazivní složku představuje směs drcených 
nerostů a polyuretanového prachu.

450 g VPPPM004596 25,90 Kč / 0,98 €

10 kg VPPPM100097 490,00 Kč / 18,49 €

10
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Nízká cena.

Důležitou součástí směsi přírodních abraziv, obsažených v tomto 
produktu, je speciální druh drceného vápence, který dokonale 
napomáhá k odstraňování těch nejodolnějších nečistot. Výrobek 
je zvláště vhodný pro pracovníky ve stavebnictví, zemědělství, 
ale také pro domácí kutily. Dermatologicky 
příznivou složkou je lanolin.

ISOFA ECO mycí pasta

500 g VPPPE005097 16,90 Kč / 0,64 €

 dřevité piliny
Ovocná vůně.

Isofa Eco je speciální mycí pasta na ruce, obsahující šetrná 
přírodní abraziva a aktivní látky se schopností rychle odstranit 
nečistoty z vašich rukou. Přípravek je jemně parfémovaný 
ovocnou vůní.

ISOFA PASTA mycí pasta

500 g VPPPI005095 14,20 Kč / 0,54 €

 drcený vápenec
ISOFA CLAS GEL mycí gel

11



ISOFA 300MAX tekutá mycí suspenze

Těžká strojní výroba, tiskařské provozy.

Profesionální abrazivní čistič na mytí znečištěné pokožky s extraktem 
z citrusových plodů. Jeho předností je schopnost rychle a velmi šetrně 
odstranit nečistoty z vašich rukou. Působí na nečistoty jako jsou dehet, saze 
a tmely na bázi alkydů a akrylátů. Je vhodný k odstranění těžkého znečištění 
v tiskařském průmyslu, dílnách, lakovnách a servisech. Dermatologicky 
příznivým abrazivem je polyuretanový prach střední velikosti, který je vhodný 
pro odstraňování všech typů nečistot. Dále výrobek obsahuje rozpouštědlo 
přírodního charakteru na bázi limonenu.

500 g VPPTM005098 55,00 Kč / 2,08 €

3,5 kg VPPTM035099 269,00 Kč / 10,15 €

ISOFA 200CLAS tekutá mycí suspenze

Vhodný do autoservisů, do strojní výroby.

Profesionální abrazivní čistič na mytí znečištěné pokožky. Jeho předností 
je schopnost rychle a velmi šetrně odstranit nečistoty z vašich rukou. 
Určený k odstranění odolných nečistot jako jsou oleje, tuky, maziva, saze, 
pryž. Použitelný zejména v autoservisech, technických službách a těžkém 
průmyslu. Dermatologicky příznivým abrazivem je polyuretanový prach.

500 g VPPTC005098 52,00 Kč / 1,96 €

3,5 kg VPPTC035099 239,00 Kč / 9,02 €

ISOFA 100PRO tekutá mycí suspenze

Chrání pokožku, vhodný do stavebnictví.

Profesionální abrazivní čistič na mytí znečištěné pokožky. Jeho předností 
je schopnost rychle a velmi šetrně odstranit nečistoty z rukou. Určený 
k odstranění odolných nečistot jako jsou maziva, brzdové usazeniny, cement, 
rez, tmely a další. Používá se zejména v automobilovém a stavebním 
průmyslu. Jeho abrazivní složkou je hydratovaný oxid hlinitý ve velmi jemné 
zrnitosti s ideálními dermatologickými vlastnostmi. K pokožce šetrnou 
přísadou je alkylpolyglukosid a lanolin.

600 g VPPTP006098 49,00 Kč / 1,85 €

4,2 kg VPPTP042099 219,00 Kč / 8,26 €

AKCE
Při nákupu celého balení některého z výrobků Isofa 100PRO 4,2 kg, 

Isofa 200CLAS 3,5 kg, Isofa 300MAX 3,5 kg a dávkovací pumpy 
můžete zakoupit nástěnný držák na dózu za 1 Kč / 0,04 €.
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ISOFA MYE BLUE 
tekutá mycí suspenze

Vysoká mycí účinnost, nízká cena.

Mycí suspenze na silně zašpiněné ruce, která obsahuje drcený 
přírodní vápenec. Její nespornou výhodou je použití přírodní 
abrazivní složky. Suspenze odstraňuje velmi odolné nečistoty, 
jako jsou saze, asfalt, tuky, oleje a podobně. 
Výrobek je dermatologicky příznivý.

600 g VPPDO006098 25,50 Kč / 0,96 €

ISOFA GEL GREEN tekutá mycí suspenze

Vysoká mycí účinnost, nízká cena.

Průmyslová suspenze na mytí znečištěné pokožky rukou s obsahem velmi jemného kosmetického 
abraziva – polyuretanového prachu. Její předností je schopnost rychle a velmi šetrně odstranit 
nečistoty z vašich rukou. Určená k odstranění odolných nečistot jako jsou oleje, tuky a maziva. 
Použitelná zejména ve službách a průmyslu. Přípravek lze využít i jako tělový peeling.

500 g VPPGE005096 29,90 Kč / 1,13 €

500 g Click&Go! VPPGE005098 35,90 Kč / 1,35 €

5 kg VPPGE050097 210,00 Kč / 7,92 €

10 kg VPPGE100099 385,00 Kč / 14,53 €

TIP
 Praktický černý držák na zeď CLICK&GO! pro dávkování z 500 ml láhve, 

zaručuje nejvyšší standard v oblasti hygieny a bezpečnosti produktu.  
CLICK&GO! naleznete na str. 29
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NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA DÓZU  
pro suspenze 3,5 – 4,2 kg

Usnadňuje dávkování, zámek zajišťuje bezpečí produktu.

Praktický pomocník pro uchycení dózy s mycími suspenzemi 
3,5 – 4,2 kg na stěnu. V kombinaci s dávkovací pumpou 
dostanete komplet pro profesionální dávkování mycích 
suspenzí.

bez zámku ZPNDD000199 250,00 Kč / 9,43 €

se zámkem ZPNDD000198 350,00 Kč / 13,21 €

DÁVKOVACÍ PUMPA SUSPENZÍ pro dózy 3,5 – 4,2 kg

Dávka 6 ml, doživotní záruka.

Praktická velkoobjemová dávkovací pumpa určená speciálně 
pro dávkování mycích suspenzí a abrazivních čističů. Spolehlivě 
dávkuje mycí pasty bez následného zanášení. 
Pumpa napomáhá k udržování čistoty 
na pracovišti.

600 g VPDPS000199 539,00 Kč / 20,34 €

Videonávod  
snadná výměna pumpy. 

VIDEO

WOPA DÁVKOVAČ SUSPENZÍ 2,5 L  

Pro suspenze Isofa, tekutá mýdla i krémy.

Kompaktní nástěnný dávkovač s elegantním designem pro dávkování 
suspenzí Isofa, tekutého mýdla, nebo krémů na ruce. Dávkovač je vhodný 
do průmyslových i do veřejných prostor. Dávkovač je vybaven samostatnou 
nádrží na dolévání o obsahu 2,5 litru což je cca 1700 – 2000 dávek.  
Je vyroben z bílého plastu s průhledným krytem, na zeď se upevňuje pomocí 
4 vrutů. 

2,5 l ZPDAM025099 499,00 Kč / 18,83 €

33
6 

m
m

120 mm

170 mm

bez zámku

se zámkem

AKCE
Při nákupu celého balení některého z výrobků Isofa 100PRO 4,2 kg, 

Isofa 200CLAS 3,5 kg, Isofa 300MAX 3,5 kg a dávkovací pumpy 
můžete zakoupit nástěnný držák na dózu za 1 Kč / 0,04 €.
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Účinná ochrana před prací.

Preventivní emulze pro těžce namáhané ruce. Aplikuje se na ruce jako krém ještě před 
začátkem práce a před jejich znečištěním. Obsahuje silikonovou bázi, která chrání 
pokožku před účinky olejů, nečistot, rozpouštědel, laků, barev, ale i před dlouhodobým 
působením vody a čisticích prostředků. Takto ošetřené ruce 
lze snáze zbavit špíny a pokožka zůstává dlouhodobě 
zdravá a vláčná.

ISOLDA GUARD tekuté rukavice

100 ml VPTRG001099 15,90 Kč / 0,60 €

Jemný krémový základ s glycerinem a extraktem z jinanu dvoulaločného spojuje ověřenou 
kvalitu se zajímavou aktivní látkou. Krém se lehce roztírá, vstřebává a zanechává pokožku 
vláčnou. Aktivní látky z jinanu pomáhají pokožku tonizovat 
a chránit proti oxidačnímu stresu.

VAKAVO GINKGO BILOBA pracovní krém na ruce

100 ml VPKRG001098 9,90 Kč / 0,37 €

OBSAHUJE SILIKON
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SUSPENZE PRO KAŽDÉHO
Mytí silně zašpiněných rukou je velmi citlivé téma. Naše ruce jsou nejúčinnější a nejšikovnější 
nástroje, které máme k dispozici, a proto jim musíme věnovat tu nejlepší péči.

Pro mytí silných nečistot je prvořadým úkolem dobře se na ně nachystat. Stoprocentní 
přípravou je použití preventivního kosmetického produktu, tedy ochranného krému. 
Musí se však jednat o krém, který je k tomuto účelu speciálně vyrobený, a který 
naše ruce ochrání proti pronikání agresivních látek a nečistot hluboko do pokožky. 
Jedná se o tekuté rukavice. Systém je jednoduchý, krém naneste do všech 
záhybů na rukou, mezi prsty i kolem nehtů a nechejte jej zaschnout. Tím se 
uzavřou póry v pokožce a nečistoty zůstanou jen na povrchu. Druhou výhodou 
je, že při následném mytí rukou nemusíte používat nijak agresivní čisticí 
prostředky, nebo dokonce rozpouštědla, abyste nečistoty smyli.  
Tím jste podstatným způsobem ochránili pokožku svých rukou.

Moderní čisticí a mycí prostředky na ruce počítají se všemi případy, ať už si 
ruce tekutými rukavicemi ošetřujete, či nikoliv. Tyto přípravky jsou dokonce 
vyvinuté tak, aby odstraňovaly právě ty nečistoty, kterými si ruce ušpiníte. 
Jsou totiž zaměřené oborově. Co to znamená? Jedná se o vytipované 
nečistoty v jednotlivých profesích a použití správných aktivních látek,  
aby v co možná nejmenším množství efektivně tyto nečistoty odstranily. 
Například zedník, či montér na stavbě se ušpiní od rzi, tuků, maziv, 
cementových produktů, sazí a podobně. Proto mají mycí prostředky ISOFA PRO 
a 100PRO ve svém složení právě jen takové aktivní látky, které tyto nečistoty 
odstraňují. Automechanik a dělník v továrně se zašpiní jinými nečistotami, proto 
jsou pro něj nejúčinnější mycí gel a suspenze ISOFA CLAS a 200CLAS. Tyto 
spolehlivě odstraňují nečistoty, jakými jsou šmír, olej, nečistoty z brzdových obložení 
a naftových čerpadel, ale i asfalt, saze a pryž. Nejodolnější nečistoty potřebují nutně 
mycí a čisticí prostředky s nejúčinnějšími aktivními látkami. Není snadné odstranit  
z rukou barvy, tmely a lepidla. Takové nečistoty dokáže důkladně odstraňovat jen málo 
prostředků. Spolehlivě to dokáže mycí gel ISOFA MAX a mycí suspenze ISOFA 300MAX.

Všechny mycí a čisticí prostředky na ruce musí být pracovníkům dobře dostupné, musí mít vynikající účinnost a musí být při mytí 
pro člověka příjemné. Po umytí je pokožka vláčná a není podrážděná. Dlouhodobé používání mycích prostředků na ruce nesmí 
mít vliv na zdraví člověka. Mycí pasty, gely a suspenze ISOFA splňují nejpřísnější kritéria a jsou vyráběny, stejně jako kosmetické 
výrobky, v přísnějším hygienickém režimu. Samozřejmostí jsou vydaná Hodnocení bezpečnosti pro kosmetické produkty.
Pohodlné dávkování mycích prostředků je základem správného hospodaření firmy a důkladné péče o zdraví zaměstnanců. 

Nejvýhodnější variantou jsou tekuté mycí suspenze a gely. 
Jejich přesné dávkování dokáže podniku ušetřit nemalé finanční 
prostředky. Vyberte si z naší nabídky dávkovače a zásobníky, které 
vám nejlépe vyhovují. Velkým přínosem za nízkou cenu je používání 
velkých dávkovacích pump, které se jen přemontují do nového 
balení mycí suspenze a celé se umístí do praktického držáku na 
zeď hned vedle umyvadla. Sofistikovanější vzhled a obsluhu nabízí 
systém CLICK&GO! Jedná se o praktický držák na zeď, do kterého 
umístíte celou láhev s mycí suspenzí jako patronu. Po spotřebování 
ji jednoduše a rychle vyměníte. Pokud berete hygienu rukou svých 
pracovníků opravdu vážně, umístěte k umyvadlu těchto držáků hned 
několik vedle sebe. V prvním můžete mít preventivní krém pro použití 
před započetím práce, v dalších držácích pak různé mycí suspenze 
a nakonec do posledního držáku umístíte regenerační krém na ruce. 
Takovéto mycí centrum už ocení všichni, kteří jej mohou využívat.  
A nezapomeňte, že jen zdravý pracovník dokáže odvádět kvalitní práci. 
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Pravidelné mytí rukou je nezbytnou součástí moderního života a běžných hygienických návyků.  
Dnes už mýdla nevisí v síťce na kohoutku, ale používají se dávkovače a zásobníky.

Umístěním vhodného dávkovače na stěnu je zajištěno, že sanitární keramika není zatěžována 
nádobami s čisticím prostředkem, lze ji proto snadno udržovat čistou. Pro běžné použití na 
toaletách a v obytných prostorách si může zákazník zvolit tradiční tekuté mýdlo nebo mýdlo 
pěnové. Pro provozy s vysokými nároky na čištění, jako je potravinářství a zdravotnictví, 
jsou k dispozici tekutá i pěnová mýdla s antibakteriálními přísadami. K dávkování těchto 
prostředků Vám nabízíme ucelenou řadu dávkovačů v jednotném designu pro mýdlo  
i pěnu.

Velikost dávkovačů
Před nákupem a instalací zařízení koupelen a umýváren je nutné stanovit jejich četnost 
používání. K pravidelným uživatelům, jako jsou zaměstnanci firmy, úřadu, či žáci školy,  
je zapotřebí kalkulovat i s návštěvníky dané instituce. CN dávkovače na tekuté mýdlo  
i pěnové mýdlo se dodávají ve dvou velikostech 0,5 l a 1 l. Větší provedení jsou vhodná pro frekventovaná místa. Například 
dávkovač na 1 l pěny obsahuje až 2000 dávek, což je objem vhodný pro použití na veřejných toaletách. K tomu napomáhá i jeho 
kompaktní tvar a uzamčení. Menší provedení 0,5 l najde uplatnění v provozech s menší návštěvností, jako jsou firemní toalety, 
kuchyňské kouty nebo i domácnosti. Dávkovače na tekuté mýdlo se dají použít i na dávkování mycích prostředků na nádobí, nebo  
z nich lze dávkovat i speciální provedení krémů na ruce dodávaných v kanystru.

Dávkovače pro suspenze a pasty
Pro průmyslové dílny a šatny v prostorách s větším znečištěním je k dispozici řada mýdlových 
suspenzí nebo mycích past s abrazivy usnadňujících mytí rukou. Pro dávkování těchto 
produktů se používají speciální dávkovače Wopa s obsahem nádrže 2,5 l. Lze je plnit všemi 
typy prostředků, speciálně jsou však určené pro abrazivní, gelové a obecně husté koncentráty. 
Je nutné dodržovat správný výběr, protože klasické dávkovače na mýdlo se těmito abrazivními 
prostředky poškodí.

Praktický držák
Pro firmy a organizace s menším počtem zaměstnanců  
a návštěvníků jsou k dispozici držáky na dávkovací láhve Click&Go!. 
Z nich lze dávkovat jak tekutá mýdla, sprchové gely, šampóny,  

tak i zmiňované mycí suspenze s abrazivem. Ze speciální láhve o obsahu 500 ml lze jednoduchým 
způsobem dávkovat jakékoliv množství. Držák Click&Go! je vhodný jak do koupelen a sprchových koutů, 
tak i k dílenským umyvadlům. Držáky jsou velmi oblíbené pro svoji jednoduchost a spolehlivost. Dodávají  
se v šedém nebo černém provedení a pro náročnější uživatele (např. hotely) také stříbrné a zlaté, vždy  
v matném i lesklém provedení. 

Speciality a barevné provedení
Pro specializované provozy jako jsou ordinace a lékárny, nebo všude tam, kde je nutné 
dodržovat přísná hygienická opatření, dodáváme provedení dávkovačů s loketním ovládáním. 

Jsou také případy, kdy je nutné, aby dávkovací zařízení odolávalo extrémním 
podmínkám provozu. Pro tyto účely dodáváme jednoduché a velmi odolné 
držáky, do nichž je možné umístit celé originální balení mycí suspenze  
a dávkovat pouze pomocí speciální pumpy. Zásobníky a dávkovače CN je 
možné, na přání zákazníka, dodávat i v originálním designu, který vkusně 
doplní interiér jakékoliv koupelny, umývárny, či sprchového koutu. Standardní 
barevné provedení dávkovačů je bílá a metalická barva, u zásobníků 
papírových ručníků je navíc transparentní modrá varianta. 
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V této kapitole najdete šampóny, tělová mléka a především mýdla tekutá, pěnová i pevná. Můžete si vybrat  
ze široké škály produktů, od běžných po luxusní, od 300 mililitrů po 20 litrů. Novinkou je tekuté mýdlo,  
jež jsme vyvinuli ve formě super-koncentrátu, který výrazně šetří životní prostředí, prostor pro skladování  
a dopravu. Největší předností tohoto koncentrovaného mýdla je nízká cena.

Kosmetika

Kosmetika
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ISOLDA HAIR & BODY gold a silver

Luxusní tělový a vlasový šampon s  kondicionérem. 
Dodává pokožce i vlasům hebkost. Kvalitní krémový 
šampon s vyváženou recepturou a výbornou dermální 
snášenlivostí pro náročného spotřebitele, praktický 
pro použití ve wellness. Díky složení a decentní 
parfemaci je vhodný pro muže i ženy.

 luxusní tělový a vlasový šampon

gold 500 ml VKIGS005097 65,00 Kč / 2,45 €

silver 500 ml VKISS005097 59,00Kč / 2,23 €

silver 5 l VKISS050098 390,00 Kč / 14,72 €

ISOLDA TĚLOVÉ MLÉKO hydratační

Právě spojení dvou účinných látek kyseliny hyaluronové, která je známá svými hydratačními 
účinky a D–panthenolu, který propůjčuje pokožce vláčnost a pomáhá ji zklidnit, pokožku 
hydratuje, je tělové mléko ideální kombinací při pravidelné péči o pleť celého těla. Hydratační 
účinek mléka byl klinicky testován, po aplikaci kůže vykazovala dobrý hydratační účinek.

 s kyselinou hyaluronovou a panthenolem

500 ml VKTMH005099 59,00 Kč / 2,23 €

NOVINKA Silver line

Gold line

Zlaté a stříbrné držáky 
CLICK&GO! pro 500 ml – str. 29

ISOLDA TEKUTÉ MÝDLO  
S ANTIBAKTERIÁLNÍ PŘÍSADOU

Tekuté tělové mýdlo s antibakteriální přísadou k běžné a preventivní 
hygieně rukou. Vyvážená receptura s extraktem šalvěje a chlorhexidin 
glukonátem má výbornou dermální snášenlivost a předurčuje toto mýdlo 
pro nejnáročnějšího spotřebitele. 
Mýdlo je decentně parfemováno. 

 svěží vůně šalvěje

500 ml VPDRM005096 69,00 Kč / 2,60 €

5 l VPDRM050098 299,00 Kč / 11,28 €

NOVINKA
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ISOLDA ENERGY sprchový gel

Čirý sprchový gel určený pro každodenní péči o pokožku. 
Parfemace ve sportovních tónech navodí svěží pocit 
a podpoří příjemný smyslový prožitek. 
Vitamin E je známý antioxidačními účinky.

 pánská sportovní vůně

500 ml VKIEE005099 34,50 Kč / 1,30 €

5 l VKIEE050099 153,00 Kč / 5,77 €

ISOLDA BLACK CHERRY 
sprchové krémové mýdlo

Krémové sprchové mýdlo určené pro mytí celého těla. Vyniká 
vysokou pěnivostí a krémovou jemností, se kterou umyje 
a ošetří pokožku. Osobitá dlouhotrvající parfemace černé 
třešně navodí příjemný pocit čistoty. 
Výrobek je dermatologicky příznivý 
a v přírodě lehce odbouratelný.

  černá třešeň

500 ml VKIGB005099 33,00 Kč / 1,25 €

1 l VKIGB010099 39,90 Kč / 1,51 €

5 l VKIGB050099 153,00 Kč / 5,77 €

5 l koncentrát QKIGB050099 135,00 Kč / 5,09 €

20 l VKIGB200099 449,00 Kč / 16,94 € + zálohovaný obal

Praktický držák na zeď CLICK&GO! 
pro dávkování z 500 ml láhve zaručuje nejvyšší 
standard v oblasti hygieny a bezpečnosti 
produktu. CLICK&GO! basic za 19 Kč / 0,72 € 
s doživotní zárukou kvality produktu – str. 29. NOVINKA

20



KO
SM

ET
IK

A

ISOLDA GREEN APPLE 
krémové mýdlo

Dermatologicky testované tekuté krémové mýdlo se svěží 
parfemací zeleného jablka je šetrné ke všem druhům 
pokožky. Přípravek je určený pro pravidelnou denní péči 
o pokožku. Vyniká dokonalými ošetřujícími schopnostmi, 
které jej řadí, v porovnatelných cenových relacích, 
na špičku mezi dostupnými krémovými mýdly.

  zelené jablko s avokádovým mlékem

500 ml VKIMJ005099 29,90 Kč / 1,13 €

1 l VKIMJ010099 30,90 Kč / 1,17 €

5 l VKIMJ050099 112,00 Kč / 4,23 €

20 l VKIMJ200099 349,00 Kč / 13,17 € + zálohovaný obal

ISOLDA MANDARINE 
krémové mýdlo

Dermatologicky testované tekuté krémové mýdlo s ovocnou 
parfemací mandarinky je šetrné ke všem druhům pokožky. 
Přípravek je určený pro pravidelnou denní péči o pokožku. 
Vyniká dokonalými ošetřujícími schopnostmi, 
které jej řadí, v porovnatelných cenových relacích, 
na špičku mezi dostupnými krémovými mýdly.

  mandarinka se sójovým mlékem

500 ml VKIMG005099 29,90 Kč / 1,13 €

1 l VKIMG010099 30,90 Kč / 1,17 €

5 l VKIMG050099 112,00 Kč / 4,23 €

20 l VKIMG200099 349,00 Kč / 13,17 € + zálohovaný obal

ISOLDA POMEGRANATE 
krémové mýdlo

Dermatologicky testované tekuté krémové mýdlo s exotickou 
parfemací granátového jablka je šetrné ke všem druhům 
pokožky. Přípravek je určený pro pravidelnou denní péči 
o pokožku. Vyniká dokonalými ošetřujícími schopnostmi, 
které jej řadí, v porovnatelných cenových relacích, 
na špičku mezi dostupnými krémovými mýdly.

  granátové jablko s kokosovým mlékem

500 ml VKIMK005099 29,90 Kč / 1,13 €

1 l VKIMK010099 30,90 Kč / 1,17 €

5 l VKIMK050099 112,00 Kč / 4,23 €

20 l VKIMK200099 349,00 Kč / 13,17 € + zálohovaný obal
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ISOLDA PĚNOVÉ MÝDLO RŮŽOVÉ, MODRÉ

Barevně tónované pěnové mýdlo. Růžové s příjemnou sladkou 
vůní cukrové vaty, modré s delikátní chladivou vůní. Jsou 
určené pro použití ve zpěňovacích dávkovačích. Při aplikaci 
z dávkovače je uvolněno ve formě nadýchané pěny. Spolehlivě 
splňuje požadavky na každodenní běžnou hygienu rukou 
a těla. Výrobek obsahuje vysoce účinnou dermatologickou 
přísadu, která zanechává po umytí pokožku hebkou a vláčnou. 
Pěnové mýdlo je dermatologicky příznivé a v přírodě lehce 
odbouratelné. Z jednoho kanystru lze vytvořit ve zpěňovacím 
dávkovači cca 10 000 dávek. Velké balení za nízké náklady 
ocení zejména frekventované provozovny.

  zabarvená pěna

růžové 5 l VKIPR050099 278,00 Kč / 10,49 €

modré 5 l VKIPM050099 278,00 Kč / 10,49 €

ISOLDA PĚNOVÉ MÝDLO VIOLET

Z lahvičky o objemu 300 ml vytvoříte neuvěřitelných 500 dávek k umytí rukou. 
Pětilitrový kanystr je vhodný zejména pro velmi frekventované provozovny, 
z tohoto kanystru lze vytvořit ve zpěňovacích dávkovačích až 10 000 dávek. 
Moderní pěnové mýdlo určené pro použití do zpěňovacích dávkovačů. Při aplikaci 
z dávkovače je uvolněno ve formě nadýchané pěny. Jemně a dokonale smyje 
nečistoty. Předností je příjemná decentní parfemace. Je dermatologicky příznivé 
a v přírodě lehce odbouratelné.

  nejnižší cena na trhu

300 ml VKIMZ003099 49,00 Kč / 1,85 €

5 l VKIMZ050099 159,00 Kč / 6,00 €

Dávkovače pěnových 
mýdel – str. 28

modré

růžové

ISOLDA PĚNOVÉ MÝDLO s antibakteriální přísadou

Pěnové tělové mýdlo s antibakteriální přísadou k běžné a preventivní hygieně 
rukou. Vyvážená receptura s extraktem šalvěje a chlorhexidin glukonátem má 
výbornou dermální snášenlivost a předurčuje toto mýdlo pro nejnáročnějšího 
spotřebitele. Mýdlo je decentně parfemováno.

  svěží vůně šalvěje

5 l VPDFM050098 349,00 Kč / 13,17 €

NOVINKA
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ISOLDA PĚNOVÉ MÝDLO BÍLÉ luxury

Luxusní bílé pěnové mýdlo se speciálně vybraným parfémem zaručuje exkluzivní 
pocit při mytí rukou a to díky jemné, delikátní vůni květin a husté bílé pěně. Mýdlo 
je určené pro použití ve zpěňovacích dávkovačích. Při aplikaci z dávkovače je 
uvolněno ve formě nadýchané pěny. Spolehlivě splňuje požadavky na každodenní 
běžnou hygienu rukou a těla. Výrobek obsahuje vysoce účinnou dermatologickou 
přísadu, která zanechává po umytí pokožku hebkou a vláčnou. Pěnové mýdlo  
je dermatologicky příznivé a v přírodě lehce odbouratelné. Z jednoho kanystru lze 
vytvořit ve zpěňovacím dávkovači cca 10 000 dávek. Velké balení za nízké náklady 
ocení zejména frekventované provozovny.

  bílá pěna, luxusní květinový parfém

300 ml VKIPB003099 55,00 Kč / 2,08 €

5 l VKIPB050099 259,00 Kč / 9,77 €

Především jedna dávka pěnového mýdla je levnější než dávka klasického tekutého mýdla a dávka pěnového mýdla je až pětkrát 
menší než dávka tekutého mýdla, ale ruce si oběma umyjeme stejně. Vtip je v tom, že z tekutého mýdla musíme pěnu teprve 
vyrobit ve svých dlaních, kdežto pěnové mýdlo dávkujeme na ruce již jako pěnu. Testování tohoto typu mýdla potvrdilo fakt, že pro 
umytí rukou stačí opravdu pouze jedna dávka pěnového mýdla. Náročnější klient použije dávky dvě. U tekutého mýdla je použití 
dvou dávek zcela běžné a není výjimkou použití pěti a více dávek. To je evidentní plýtvání, přitom část mýdla zpravidla sklouzne bez 
užitku z rukou přímo do odpadu, což se u pěny běžně nestane. Správný postup při mytí rukou je ten, že si ruce nejdříve navlhčíme 
vodou, případně opláchneme hrubé nečistoty a teprve potom naneseme na ruce mýdlo, nebo pěnu. 
V řeči čísel to vypadá takto: Pro jedno umytí rukou je zapotřebí pouze 0,5 ml pěnového mýdla na rozdíl od tekutého mýdla, jehož 
dávka se pohybuje v rozmezí 2 – 2,5 ml. To znamená, že například ze zásobníku o objemu 1 litr vytvoříte 2000 dávek pěnového 
mýdla, ale pouze 400 – 500 dávek běžného tekutého mýdla, což je až pětkrát méně. Tyto zdánlivé maličkosti přináší ve větších 
objektech významnou úsporu pracovního času a tím i snížení mzdových nákladů. 

Pro příklad: škola s pěti sty žáky, kteří si umyjí ruce 4x denně, spotřebuje za jeden měsíc (20 pracovních dnů) 20 litrů pěnového 
mýdla (4 pěti litrové kanystry). Budeme-li počítat 300 Kč za jeden kanystr, vychází nám 1200 Kč měsíčně. Zatímco při používání 
běžného tekutého mýdla to je 100 litrů (20 pěti litrových kanystrů) při ceně od 80 Kč za kanystr to dělá 1600 Kč. To je sice úspora 
pouhých 400 Kč za měsíc, resp. 4800 Kč za rok, musíme si však uvědomit, že personál musí manipulovat a uskladňovat kanystry 
s mýdlem pro doplňování. Pěnového mýdla 
to bude 48 kanystrů, ale běžného tekutého 
mýdla to je až 240 kanystrů za jeden rok. 
A to už je podstatný rozdíl. K tomu nám 
přibývají i poplatky za likvidaci odpadů. 
Pokud se na tyto skutečnosti podíváme  
s ohledem na životní prostředí, je nám 
jasné, že takto malá změna je pro nás  
i pro naše okolí významným přínosem.

VÝHODY PĚNOVÉHO MÝDLA
Tradiční tekuté mýdlo je nahrazováno, v poslední době stále častěji, mýdlem pěnovým.  
Pěna, kterou vytváří speciální dávkovač, má několik nesporných výhod.
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AMADEUS LOVE HERBAL tekuté mýdlo

Tekuté mýdlo s uklidňující vůní květin a bylin pro každodenní používání. Výrobek je 
dermatologicky příznivý a dlouhodobě oblíbený pro svou kvalitu a cenovou dostupnost. 
Velké balení je vhodné zejména pro plnění dávkovačů tekutých mýdel CN.

  nízká cena, jemný parfém

5 l VKAMH050099 81,50 Kč / 3,08 €

20 l VKAMH200099 274,00 Kč / 10,34 € + zálohovaný obal

AMADEUS LOVE INTENSIVE tekuté mýdlo

Tekuté mýdlo s příjemnou, dlouhotrvající vůní třešní a cíleně vybranými šetrnými 
tenzidy pro každodenní používání. Výrobek je dermatologicky příznivý a dlouhodobě 
oblíbený pro svou kvalitu a cenovou dostupnost. Velké balení je vhodné zejména pro 
plnění dávkovačů tekutých mýdel CN.

  nízká cena, ovocný parfém

5 l VKAMR050099 81,50 Kč / 3,08 €

20 l VKAMR200099 274,00 Kč / 10,34 € + zálohovaný obal

AMADEUS LOVE OCEAN tekuté mýdlo

Dermatologicky příznivé tekuté mýdlo s chladivým nádechem parfému do odstínu 
moře a oceánu. Velmi oblíbené mýdlo v balení, které je vhodné zejména pro plnění 
dávkovačů tekutých mýdel CN. Mýdlo zachovává ruce voňavé i dlouhou dobu po umytí.

  nízká cena, svěží parfém

5 l VKAMM050099 79,90 Kč / 3,02 €

10 l VKAMM100099 139,00 Kč / 5,25 € + zálohovaný obal

Dávkovače 
tekutých mýdel – str. 27

AMADEUS NEUTRAL tekuté mýdlo

Tekuté mýdlo bez barviv a parfému. Mýdlo určené pro provozy, kde jsou tyto 
přísady nežádoucí. Jedná se zejména o potravinářský průmysl. Mýdlo je určeno 
pro každodenní péči. Vyniká dokonalými ošetřujícími schopnostmi, které řadí tento 
výrobek v porovnatelných cenových relacích na jejich špičku. 
Dermatologicky příznivé, s obsahem sójového mléka.

  bez parfému a barviv, vhodné do potravinářství

5 l VKAMN050098 119,00 Kč / 4,49 €
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ISOLDA BŘÍZA A KOPŘIVA šampón na vlasy

Vlasový šampón s výtažky z kopřivy a břízy. Vysoce koncentrovaný s dobrou mycí 
schopností. Aktivně ošetřuje povrch vlasů a usnadňuje jejich rozčesávání. Díky vhodně 
kombinovanému poměru jednotlivých složek vytváří bohatou pěnu, která důkladně, 
avšak šetrně smývá nečistoty z vlasů. Výtažky z kopřivy a břízy dodávají vlasům 
sametový lesk.

500 ml VKISB005098 35,00 Kč / 1,32 €

ISOLDA HERBAL šampón na vlasy

Ekonomicky výhodný vlasový šampón se svěží vůní bylin pro každodenní použití. Vysoce 
koncentrovaný s dobrou mycí schopností. Díky vhodně kombinovanému poměru jednotlivých 
složek vytváří bohatou pěnu, která důkladně, avšak šetrně smývá nečistoty z vlasů.

500 ml VKAMS005097 23,90 Kč / 0,90 €

HOTELOVÉ MÝDLO pevné

Malé, praktické, pevné toaletní mýdlo určené 
ke každodennímu používání. Díky svojí velikosti 
a neutrální parfemaci je ideální pro 
použití v hotelech, penzionech, lázních 
a ostatních ubytovacích zařízeních.

15 g ZKHMP000199 2,20 Kč / 0,08 €ISOLDA PEVNÉ MÝDLO s aloe vera

Jemné toaletní mýdlo určené ke každodennímu používání. 
Svěží parfemace aloe vera ho řadí do kategorie luxusních 
mýdel. Jemná konzistence zanechává příjemný 
pocit po umytí. Obsah rostlinných a minerálních 
olejů zároveň zajišťuje dermálně velmi příznivé 
vlastnosti k pokožce.

100 g VKIPA000199 6,20 Kč / 0,23 €

Luxusní tělové a vlasové šampony  
Isolda Gold line a Silver line – str. 19
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Neodmyslitelnou součástí vybavení všech sociálních zařízení, kuchyní, ordinací  
a technických (industriálních) prostor jsou dávkovače. Vyberte si nejvhodnější typ pro 
pěnová mýdla, tekutá mýdla, či abraziva. Najdete zde i zásobníky pro nejrůznější druhy 
toaletních papírů a ručníků.

Dávkovače a zásobníky

Dávkovače a zásobníky
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CN DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA 1000 ml

Nástěnný dávkovač na tekuté mýdlo, obsah zásobníku na dolévání  
je 1000 ml. Jedna dávka obsahuje cca 1 ml, dávkovač pojme 1000 dávek 
mýdla. Je vyroben z bílého ABS plastu se šedivým tlačítkem v kompaktním 
provedení. Lze montovat na vruty i samolepky. 

 pouze pro tekutá mýdla a krémy

1 l ZKMDV010099 265,00 Kč / 10,00 €
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CN DÁVKOVAČ  
TEKUTÉHO MÝDLA 500 ml

Nástěnný dávkovač na tekuté mýdlo s obsahem zásobníku na 
dolévání 500 ml. Jedna dávka obsahuje cca 1 ml, dávkovač 
pojme 500 dávek mýdla. Je vyroben z bílého ABS plastu 
s šedivým tlačítkem v kompaktním provedení. Lze montovat  
na vruty i samolepky.

 pouze pro tekutá mýdla a krémy

500 ml bílý ZKMDV005099 219,00 Kč / 8,26 €

500 ml metallic ZKMDV005098 356,00 Kč / 13,43 €

Tekutá mýdla 
do dávkovačů – str. 20 a 24

WOPA DÁVKOVAČ SUSPENZÍ 2,5 L  

Kompaktní nástěnný dávkovač s elegantním designem pro dávkování 
suspenzí Isofa, tekutého mýdla, nebo krémů na ruce. Dávkovač je vhodný 
do průmyslových i do veřejných prostor. Dávkovač je vybaven samostatnou 
nádrží na dolévání o obsahu 2,5 litru což je cca 1700 – 2000 dávek.  
Je vyroben z bílého plastu s průhledným krytem, 
na zeď se upevňuje pomocí 4 vrutů. 

2,5 l ZPDAM025099 499,00 Kč / 18,83 €
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 pro tekuté suspenze, tekutá mýdla i krémy

VÝBĚR DÁVKOVAČE – STR. 17
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CN DÁVKOVAČ PĚNOVÉHO MÝDLA 1000 ml

Nástěnný dávkovač na pěnové tekuté mýdlo, obsah zásobníku na dolévání  
je 1000 ml. Jedna dávka obsahuje cca 0,5 ml mýdla, dávkovač pojme  
cca 2000 dávek mýdla. Vyroben je z bílého ABS plastu s šedivým tlačítkem. 
Lze montovat na vruty i samolepky.

 pouze pro pěnová mýdla

1 l ZKZDV010098 326,00 Kč / 12,30 €
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CN DÁVKOVAČ  
PĚNOVÉHO MÝDLA LOKETNÍ 500 ml

Nástěnný dávkovač na pěnové tekuté mýdlo, obsah zásobníku na dolévání  
je 500 ml. Jedna dávka obsahuje cca 0,5 ml mýdla, dávkovač pojme  
cca 1000 dávek mýdla. Vyroben je z bílého ABS plastu s šedivým tlačítkem 
pro ovládání loktem. Je vhodný do zdravotnického a potravinářského 
prostředí. Lze montovat na vruty i samolepky.

 pouze pro pěnová mýdla

500 ml ZKZDV000198 277,00 Kč / 10,45 €
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Nástěnný dávkovač na pěnové tekuté mýdlo, obsah zásobníku 
na dolévání je 500 ml. Jedna dávka obsahuje cca 0,5 ml mýdla, 
dávkovač pojme cca 1000 dávek mýdla. Vyroben je z bílého ABS 
plastu s šedivým tlačítkem. Lze montovat na vruty i samolepky.

 pouze pro pěnová mýdla

500 ml bílý ZKZDV005099 261,00 Kč / 9,85 €

500 ml metallic ZKZDV000197 362,00 Kč / 13,66 €

CN DÁVKOVAČ 
PĚNOVÉHO MÝDLA 500 ml

Pěnová mýdla 
do dávkovačů – str. 22
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CLICK & GO! držák na láhev 500 ml

Jednoduchý výměnný systém „CLICK & GO!“ zaručuje nejvyšší standard v oblasti hygieny a bezpečnosti produktu. 
Umožňuje připevnění láhve s výrobky ISOLDA a ISOFA na stěnu. Je praktickým doplňkem do každé koupelny  
a je možné si zvolit z barevných variant.

basic ZDDBA002099 19,00 Kč / 0,72 €

černý ZDDBL002099 49,00 Kč / 1,85 €

stříbrný matný ZDDSM002099 120,00 Kč / 4,53 €

stříbrný lesklý ZDDSL002099 120,00 Kč / 4,53 €

zlatý matný VDDMZ000199 120,00 Kč / 4,53 €

zlatý lesklý VDDLZ000199 120,00 Kč / 4,53 €

LOKETNÍ DÁVKOVAČ

Praktický doplněk k aplikačnímu systému CLICK & GO! Loketní 
aplikace ve spojení se způsobem balení našich produktů zajišťuje 
maximální standard v oblasti hygieny a bezpečnosti dávkovaných 
prostředků. Jednoduchá montáž a příznivá cena násobí výhody tohoto 
aplikátoru. Jednotlivá dávka je závislá na síle stlačení. Vhodné pro 
dávkování mýdel, dezinfekcí, krémů i mycích suspenzí.

VDLDR000199 199,00 Kč / 7,51 €

19 Kč
0,72 €

Videonávod 
instalace držáku.

VIDEO
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CN ZÁSOBNÍK RUČNÍKŮ Z200

Nástěnný zásobník na papírové ručníky s úzkým 
skladem „Z“ nebo interfold v šířce do 240 mm 
s kapacitou až 200 ks. Vyroben je z bílého ABS 
plastu se světle šedou základnou. Prostorově je velice 
nenáročný a elegantní, patří k nejmenším zásobníkům 
na ručníky standardní šířky. Lze montovat na vruty 
i samolepky. 

bílý ZKZHP000199 236,00 Kč / 8,91 €

metallic ZKZHP000191 362,00 Kč / 13,66 €

modrý ZKZHP000198 236,00 Kč / 8,91 €
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CN ZÁSOBNÍK RUČNÍKŮ ZZ

Nástěnný zásobník na papírové ručníky „ZZ“  
v rozměru 23 x 25 cm, případně univerzální i pro jiné 
rozměry a sklady. Vyroben je z bílého ABS plastu se 
světle šedou základnou. Má elegantní vzhled a při 
malých rozměrech je schopen pojmout až 400 ks 
ručníků. Lze montovat na vruty i samolepky.

bílý ZKZHP000197 305,00 Kč / 11,51 €

metallic ZKZHP000190 453,00 Kč / 17,09 €

modrý ZKZHP000196 305,00 Kč / 11,51 €
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CN ZÁSOBNÍK RUČNÍKŮ  
S PODAVAČEM

Nástěnný zásobník na papírové ručníky v roli  
o průměru 20 cm a délky 20 cm s dutinkou o průměru 
36 – 45 mm odvíjené. Je vhodný do provozů, kde je 
velká spotřeba. Kapacita zásobníku je podle použitého 
papíru až 1000 ks utěrek. Vyroben je z bílého plastu 
se světle šedou základnou. Lze montovat pouze  
na vruty.

bílý ZKZHP000178 1 263,00 Kč / 47,66 €

modrý ZKZHP000177 1 263,00 Kč / 47,66 €
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CN ZÁSOBNÍK RUČNÍKŮ V ROLI

Nástěnný zásobník na papírové ručníky v roli o průměru 20 cm 
a délky 20 cm odvíjené středem. Je praktický do provozů,  
kde je větší spotřeba papírových utěrek, jako jsou kuchyně 
a dílny. Vyroben je z bílého plastu se světle šedou základnou. 
Lze montovat pouze na vruty.

bílý ZKZHP000194 409,00 Kč / 15,43 €

modrý ZKZHP000195 409,00 Kč / 15,43 €
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CN ZÁSOBNÍK RUČNÍKŮ  
V ROLI s perforací

Nástěnný zásobník na papírové ručníky v roli o průměru 20 cm 
a délky 20 cm odvíjené středem přes průvlak. Ten zabezpečuje 
dělení ručníku na jednotlivé útržky, pro správnou funkci musí 
mít role vhodnou gramáž i perforaci. Je vhodný do provozů 
s větší spotřebou papírových utěrek, kde pro snížení spotřeby 
je třeba zajistit jejich dělení na jednotlivé útržky. Vyroben je 
z bílého ABS plastu se světle šedou základnou. Lze montovat 
pouze na vruty.

bílý ZKZHP000179 424,00 Kč / 16,00 €

modrý ZAG01M00099 424,00 Kč / 16,00 €
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CN ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO 
PAPÍRU Jumbo 19 a Jumbo 28

Nástěnný zásobník na role toaletního papíru o průměru max. 
20 cm (JUMBO 19), nebo max. 28 cm (JUMBO 28) a šířce  
10 cm. Vyroben je z plastu se světle šedou základnou.  
Lze montovat na vruty i samolepky.

Jumbo 19 bílý ZKZHP000192 278,00 Kč / 10,49 €

Jumbo 19 metallic ZKZHP000188 427,00 Kč / 16,11 €

Jumbo 19 modrý ZKZHP000193 278,00 Kč / 10,49 €

Jumbo 28 bílý ZKZHP000187 399,00 Kč / 15,06 €

Jumbo 28 metallic ZKZHP000185 566,00 Kč / 21,36 €

Jumbo 28 modrý ZKZHP000186 399,00 Kč / 15,06 €
JUMBO 28
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Uvedené ceny jsou koncové distribuční bez DPH. Chyby tisku vyhrazeny. Změna cen a balení vyhrazena.

CORMEN s.r.o.
Průmyslová 1420

593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Česká republika

tel.: +420 565 400 300
e-mail: info@cormen.cz

www.cormen.cz

IČ: 255 47 593
DIČ: CZ25547593

KB: 27-3946650227/0100
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