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Kvalita prověřená letitou 
 praxí mnoha profesionálů.

LEWI

Pro komfortní, bezpečnou a efektivní práci.

Společnost byla založena v roce 1895. Již mnoho 
let produkuje německý výrobce Lehmann KG 
značku oknařských čistících pomůcek LEWI. 

Filozofie výrobce je od počátku stejná: 
vyrábět z kvalitního materiálu odolné a 
efektivní produkty za atraktivní cenu.
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Vyberte si z široké řady pomůcek pro čištění 
oken - stěrky, škrabky, rozmýváky, ale  
i specializované pomůcky pro malíře, či pro 

sběr odpadků.

Nové ergonomicky tvarované rukojeti Bionic 
přinášejí ještě bezpečnější a pohodlnější 
práci než kdykoli předtím. Pohodlně padnou 

do ruky a nikdy nevyklouznou! 

Každá pomůcka LEWI pasuje na LEWI 
teleskopy, které jsou kvalitní, velmi stabilní 
a lehké. Práce ve výškách nikdy nebyla 

jednodušší!
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Rozmýváky

Držák rozmýváku „Bionic“
Efektivní systém kanálků pro 
zachycení více vody.
Ergonomická rukojeť “Bionic” dobře 
padne do ruky i na teleskopickou tyč.

Materiál: Umělá hmota a guma

Šíře / cm Kód Obj
25 10029
35 10030
45 10031

Držák rozmýváku „Bionic“ ALU
Ergonomická rukojeť “Bionic” dobře 
padne do ruky i na teleskopickou tyč.
Hliníkový držák je velmi lehký a pevný.

Materiál: Umělá hmota a guma, 
hliník

Šíře / cm Kód Obj
15 10032 X
25 10033
35 10034
45 10035
55 10036

Držák rozmýváku “Klasik” ALU
Hliníkový držák je velmi lehký a pevný. 
Klasická rukojeť padne perfektně na 
teleskop!

Materiál: Umělá hmota, hliník

Šíře / cm Kód Obj
15 10037 X
25 10038
35 10039
45 10040
55 10041

Držák rozmýváku „Bionic“ s kloubem
Flexibilní náklon až 45 stupňů!
Ergonomická rukojeť “Bionic” dobře 
padne do ruky i na teleskopickou tyč.
Hliníkový držák je velmi lehký a pevný.

Materiál: Umělá hmota a guma, 
hliník

Šíře / cm Kód Obj
35 10042
45 10043
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Návleky rozmýváků

Návlek rozmýváku „White Star“
Vysoce kvalitní vlákna s dlouhým 
vlasem. 

Pro rychlé a efektivní čištění skleněných 
ploch. Výborné čistící vlastnosti. 

Lehce omyvatelné.

Šíře / cm Kód Obj
15 10003 X
25 10004
35 10005
45 10006
55 10007

Návlek rozmýváku „Blue Star“
Směs polyesteru a mikrovlákna, 
dlouhý vlas. 

Výborné pro velké a zašpiněné plochy. 
Skvěle saje a čistí i silnější špínu.

Lehce omyvatelné.

Šíře / cm Kód Obj
15 10011 X
25 10012
35 10013
45 10014
55 10015

Návlek rozmýváku s padem
Vysoce kvalitní vlákna s krátkým 
vlasem a pad. 

Přidaný pruh s padem lehce odmyje i 
silně zaschlou špínu. Ideální pro silně 
znečištěné plochy a okna.

Šíře / cm Kód Obj
25 10018
35 10019
45 10020

Návlek rozmýváku „Microfaser”
Kvalitní mikrovlákno, dlouhý vlas. 

Výborné pro velké a zašpiněné plochy. 
Skvěle saje a čistí i silnější špínu.

Lehce omyvatelné.

Šíře / cm Kód Obj
25 10021
35 10022
45 10023
55 10024

Návlek rozmýváku „Power“
Vysoce kvalitní vlákna s dlouhým 
vlasem a příměsí tvrdého vlasu.
Jedná se o novinku, která si hravě 
poradí s ptačími či mušími výkaly a 
podobnou špínou. Tvrdší vlákna naruší 
povrch nečistoty a ta se pak lehce 
odmyje. 

Šíře / cm Kód Obj
25 10025
35 10026
45 10027
55 10028

Kbelík šíře 35 a 45cm
Kbelík určený pro rozmýváky a stěrky 
šíře 35cm respektive 45cm. 
Nedocenitelný pomocník při mytí 
oken!

Materiál: Umělá hmota

Kód Obj
šíře 35 cm 13500
šíře 45 cm 13501

háčky malé 13500H
háčky velké 13501H
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Okenní stěrky

Okenní stěrka
Kompletní stěrka - držák, nerezová 
lišta a guma soft.
Pevný a léty prověřený design, ideální v 
kombinaci s LEWI teleskopy.

Materiál: Umělá hmota, Nerez
Včetně gumy SOFT 

Šíře / cm Kód Obj
15 10519
25 10520
35 10521
45 10522
55 10523

Okenní stěrka XXL
Kompletní stěrka - držák, nerezová 
lišta a guma soft.
Pevný a léty prověřený design, ideální v 
kombinaci s LEWI teleskopy.

Materiál: Umělá hmota, Nerez
Včetně gumy SOFT

Šíře / cm Kód Obj
15 10529
25 10530
35 10531
45 10532
55 10533

Držák okenní stěrky „Bionic“
Ergonomická rukojeť zajišťuje pevný 
stisk, pohodlnou a efektivní práci. 
Stejně jak sedí do ruky, sedne i na LEWI 
teleskopy. Velmi jednoduchá výměna 
lišty/gumy.

Materiál: Umělá hmota a guma, 
Nerez

Kód Obj
10534

Okenní stěrka „Bionic“
Kompletní stěrka - držák, nerezová 
lišta a guma soft.
Ergonomická rukojeť zajišťuje pevný 
stisk, pohodlnou a efektivní práci. 
Stejně jak sedí do ruky, sedne i na LEWI 
teleskopy. Velmi jednoduchá výměna 
lišty/gumy.

Materiál: Umělá hmota a guma, 
Nerez
Včetně gumy SOFT

Šíře / cm Kód Obj
15 10509
25 10510
35 10511
45 10512
55 10513

Okenní stěrka „Bionic Duo“ včetně návleku “White star”
Kompletní stěrka - držák, nerezová 
lišta a guma soft, držák rozmýváku 
ALU + rozmývák “White star” 

Duo stěrka “Bionic Duo” je určen právě 
pro ty, kdo nemyjí obrovské plochy, ale 
myjí často a nechtějí mít příliš mnoho 
nářadí. Vše v jednom, to je Bionic Duo!

Ergonomická rukojeť zajišťuje pevný 
stisk, pohodlnou a efektivní práci. 
Stejně jak sedí do ruky, sedne i na LEWI 
teleskopy. Velmi jednoduchá výměna 
lišty/gumy.

Materiál: Umělá hmota a guma, 
Nerez, vysoce kvalitní tkanina

Šíře / cm Kód Obj
25 10500 X
35 10501
45 10502
55 10503 X

Bestseller!
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Griffy, lišty a náhradní gumy

Držák okenní stěrky 
Jednoduché použití, měkká 
protiskluzová guma.

Pevný a léty prověřený design, ideální v 
kombinaci s LEWI teleskopy.

Materiál: Umělá hmota, Nerez

Kód Obj
10535

Držák okenní stěrky  XXL
Jednoduché použití, měkká 
protiskluzová guma.

Pevný a léty prověřený design, ideální v 
kombinaci s LEWI teleskopy.

Materiál: Umělá hmota, Nerez

Kód Obj
10536

Držák okenní stěrky  „Bionic“ s kloubem
Kloub zajišťuje rozsah až 180stupňů! 
Ergonomická rukojeť zajišťuje pevný 
stisk, pohodlnou a efektivní práci. 
Stejně jak sedí do ruky, sedne i na LEWI 
teleskopy. 

Materiál: Umělá hmota a guma, 
Nerez

Kód Obj
10537

Náhradní gumy
Kvalita na úrovni profesionálů.
V naší nabídce naleznete celou řadu 
velikostí náhradních gum. Gumy jsou 
dostupné ve variantě SOFT a HARD. 
Guma Soft je vhodná především na 
drsnější povrchy a pro čištění za nižších 
teplot (tvrdost gumy SOFT = 53 ± 2). 
Guma Hard je vhodná především na 
hladké povrchy a pro čištění za vyšších 
teplot  (tvrdost gumy HARD = 60 ± 2).

Guma soft je nejpoužívanější a proto 
všechny výrobky LEWI, které obsahují 
gumu v ceně (stěrky), jsou vybaveny 
gumami SOFT. HARD pouze na přání 
zákazníka.

SOFT nebo HARD
(uvedené kódy jsou pro gumy SOFT)

Šíře / cm Kód Obj
15 11019 X
25 11020
30 11021 X
35 11022
40 11023 X
45 11024
55 11025
92 11026 X

105 11027

Lišta s gumou
Nerezové lišty jsou léty prověřené a 
spolehlivé.
Nastavitelná poloha lišty v rukojeti, 
jednoduchý a spolehlivý design, který 
Vás překvapí!

Materiál: Nerez
Včetně gumy SOFT

Šíře / cm Kód Obj
15 11005
25 11006
35 11007
45 11008
55 11009
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Škrabky

Okenní a podlahová škrabka 25 a 120cm
Včetně rukojeti a hliníkové tyče. 
Bezpečnostní uzávěr - krytka.
Komfortnější práce při čištění podlah, 
či jiných těžko dostupných ploch.

Materiál: Umělá hmota, Ocel, Hliník

Délka / cm Kód Obj
25 11508

120 11504

Škrabka „Comet Red“
Se zatažitelným dvojitým ostřím.
Vhodná pro čištění oken a povrchů. 
Bezpečnější díky stabilnímu systému 
zatažení škrabky. Sama nezaklapne.

Materiál: Umělá hmota

Šíře / cm Kód Obj
10 11507

Škrabka „Comet Green“
Se zatažitelným ostřím. Břit ostřený 
pouze z jedné strany.
Vhodná pro čištění podlah. Bezpečnější 
díky stabilnímu systému zatažení 
škrabky. Sama nezaklapne.

Materiál: Umělá hmota

Šíře / cm Kód Obj
10 11508

Okenní škrabka „Bionic“
Ergonomická rukojeť, široký břit. 
Bezpečnostní uzávěr - krytka.
Vhodná škrabka na okna, podlahy i 
další povrchy. Možnost připojit na 
teleskopy LEWI. Bestseller!

Materiál: Umělá hmota a guma, 
Ocel

Šíře / cm Kód Obj
10 11500

Bezpečnostní škrabka
Včetně 4cm širokého břitu.
Práce s bezpečnostní škrabkou nikdy 
nebyla jednodušší a pohodlnější. 
Prostě vysuňte a zasuňte břit dle 
potřeby, skvěle odstraňuje samolepky, 
barvy a jiné nečistoty.

Materiál: Nerez

Šíře / cm Kód Obj
4 11501

Bezpečnostní škrabka pogumovaná
Včetně 4cm širokého břitu.
Práce s bezpečnostní škrabkou nikdy 
nebyla jednodušší a pohodlnější. 
Prostě vysuňte a zasuňte břit dle 
potřeby, skvěle odstraňuje samolepky, 
barvy a jiné nečistoty. Pogumovaná pro 
lepší manipulaci.
Materiál: Nerez, guma

Šíře / cm Kód Obj
4 11502

Bestseller!

Bestseller!
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Náhradní břity

Trim 1+10
Držák břitu z nerezu a praktická 
krabička z umělé hmoty. Jednoduchý, 
skladný a stále při ruce. 
1+10 = včetně 10ti náhradních břitů
samostatně = pouze trim

Materiál: Nerez

Šíře / cm Kód Obj
trim 1+10 11505

samostatně 11506

Náhradní břity pro TRIM a COMET RED v boxu 25ks
Pro TRIM a COMET RED 
25ks v boxu

Šíře / cm Kód Obj
10 11509

Náhradní břity pro TRIM a COMET RED jednotlivě
Pro TRIM a COMET RED 
1ks jednotlivě

Šíře / cm Kód Obj
10 11510

Náhradní břity pro okenní a podlahové škrabky v boxu 10ks
Pro okenní a podlahové stěrky a 
COMET GREEN
10ks v balení

Šíře / cm Kód Obj
10 11511

Náhradní břity pro bezpečnostní škrabku box 100ks
Pro bezpečnostní škrabku 4cm 
100ks v balení

Šíře / cm Kód Obj
4 11512 X

Náhradní břity pro bezpečnostní škrabku box 5ks
Pro bezpečnostní škrabku 4cm 
5ks v boxu

Šíře / cm Kód Obj
4 11513
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Teleskopické tyče

Teleskopická tyč 2-sekční
2-sekční. Včetně patky a konusu
Velmi kvalitní materiál a precizní 
provedení dělá z teleskopů LEWI velmi 
žádaný produkt. Jejich speciální systém 
utahování zabraňuje poškození 
teleskopu a zajišťuje dlouhou životnost. 
Při výběru teleskopů nad 5m délky 
doporučujeme zakoupit teleskop 
alespoň o půl metru delší, než je 
požadovaný dosah.
Materiál: Hliník, Umělá hmota

Délka / cm Kód Obj
120 (2x60) 12000

250 (2x125) 12001
300 (2x150) 12002
400 (2x200) 12003
500 (2x250) 12004
600 (2x300) 12005

Teleskopická tyč 3-sekční
3-sekční. Včetně patky a konusu
Velmi kvalitní materiál a precizní 
provedení dělá z teleskopů LEWI velmi 
žádaný produkt. Jejich speciální systém 
utahování zabraňuje poškození 
teleskopu a zajišťuje dlouhou životnost. 
Při výběru teleskopů nad 5m délky 
doporučujeme zakoupit teleskop 
alespoň o půl metru delší, než je 
požadovaný dosah.
Materiál: Hliník, Umělá hmota

Délka / cm Kód Obj
300 (3x100) 12006
450 (3x150) 12007
600 (3x200) 12008
750 (3x250) 12009
900 (3x300) 12010 X

Teleskopická tyč 4-sekční
4-sekční. Včetně patky a konusu
Velmi kvalitní materiál a precizní 
provedení dělá z teleskopů LEWI velmi 
žádaný produkt. Jejich speciální systém 
utahování zabraňuje poškození 
teleskopu a zajišťuje dlouhou životnost. 
Při výběru teleskopů nad 5m délky 
doporučujeme zakoupit teleskop 
alespoň o půl metru delší, než je 
požadovaný dosah.
Materiál: Hliník, Umělá hmota

Délka / cm Kód Obj
400 (4x100) 12011
600 (4x150) 12012
800 (4x200) 12013

1000 (4x250) 12014
1200 (4x300) 12015 X
1600 (4x400) 12016 X
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Příslušenství k teleskopickým tyčím

Tyč s konusem
Vysoká kvalita a stabilita. Vhodné pro 
dosažení nižších ploch (okna v 
domácnosti)

Materiál: Hliník, Umělá hmota

Délka / cm Kód Obj
60 12017

120 12018

Teleskopická tyč „Plus“
2-sekční, vhodná především pro mopy 
a pomůcky od jiných výrobců.

Materiál: Hliník, Umělá hmota

Délka / cm Kód Obj
200 (2x100) 12019 X
300 (2x150) 12020 X
400 (2x200) 12021 X

Kloub k teleskopické tyči
Kloub pro teleskopickou tyč. 
Umožňuje dosáhnout na těžko 
dostupné plochy. Tuto verzi 
doporučujeme do 6m výšky.
Materiál: Hliník, Umělá hmota

Kód Obj
12022

Kloub k teleskopické tyči ALU
Kloub pro teleskopickou tyč. 
Umožňuje dosáhnout na těžko 
dostupné plochy. Tuto verzi lze použít i 
ve větších výškách.
Materiál: Hliník

Kód Obj
12023

Konus k teleskopické tyči
Univerzální adaptér pro teleskopické 
tyče. 
Nabízí několik možností uchycení 
nářadí. Kompatibilní nejen s výrobky 
značky LEWI.

Materiál: Umělá hmota

Kód Obj
12024

Ometač prachu a pavučin lomený 
Ergonomický držák. Lomený ometač 
prachu a pavučin je vhodný především 
do stísněných ploch a povrchu potrubí. 
Např. pro vyčištění prostoru mezi 
stěnou a trubkami u stropu.
Materiál: Umělá hmota a guma, 
koňská žíně (měkký) / syntetický 
vlas (tvrdý)

Kód Obj
měkký 12025
tvrdý 12026

Ometač prachu a pavučin oválný 
Ergonomický držák. Oválný ometač 
prachu je vhodný především pro velké 
plochy, rohy. Je velmi efektivní a 
snadno se udržuje.

Materiál: Umělá hmota a guma, 
koňská žíně (měkký) / syntetický 
vlas (tvrdý)

Kód Obj
měkký 12027
tvrdý 12028
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Příslušenství k teleskopickým tyčím

Malířský konus
Pasuje na drtivou většinu prodávaných 
válečků.
Pro teleskopické tyče LEWI. 
Jednoduchá a efektivní práce ze země, 
žádné štafle!

Materiál: Umělá hmota
Pro teleskopické tyče LEWI

Kód Obj
12029

Adaptér na košťata
Pasuje na většinu prodávaných košťat.
Pro teleskopické tyče LEWI. 
Jednoduchá a efektivní práce.

Materiál: Mosaz
Pro teleskopické tyče LEWI

Kód Obj
12030

Adaptér na průtočné kartáče
Pasuje na všechny průtočné kartáče 
LEWI.
S mosazným závitem R 1/4“.

Materiál: Mosaz
Pro teleskopické tyče LEWI

Kód Obj
12031

Kartáč pro fixi svěrku
Kvalitní kartáč se speciálním vlasem. 
Efektivní, spolehlivý a účinný!

Materiál: Dřevo,  speciální vlákno
Pro teleskopické tyče LEWI

Kód Obj
12032

Fixi svěrka
Nerezová svěrka, která lehce sevře 
kartáče, houby a houbičky. 
Spolehlivá, pevná a kvalitní.

Materiál: Nerez
Pro teleskopické tyče LEWI

Kód Obj
12033

Držák nářadí pro teleskopickou tyč
Pasuje na různé druhy kruhových 
rukojetí. Univerzální držák.
Skvělé nejenom pro malíře, ale i kutily. 
Díky nastavitelnému kloubu vhodný i 
např. pro čištění okapů.
Materiál: Hliník,Umělá hmota
Pro teleskopické tyče LEWI

Kód Obj
12034
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Příslušenství k teleskopickým tyčím

Zahradnické nůžky pro teleskopickou tyč
Včetně kontrolního lanka.
Přidaná kladka pro snadnější a lehčí 
manipulaci a práci.

Pro teleskopické tyče LEWI

Kód Obj
12035 X

Pilka pro teleskopickou tyč
Pro ulehčení zahradních prací. Uřízněte 
větve ze země. Neriskujte na žebříku, či 
štaflích.

Pro teleskopické tyče LEWI

Kód Obj
12036 X

Sběrač jablek pro teleskopickou tyč
Robustní a spolehlivý.
Sbírejte jablka jednoduše a efektivně!

Pro teleskopické tyče LEWI

Kód Obj
12037 X

Pilka pro teleskopickou tyč
35 cm dlouhá pilka. Pro ulehčení 
zahradních prací. Uřízněte větve ze 
země. Neriskujte na žebříku, či štaflích.

Pro teleskopické tyče LEWI

Kód Obj
12038

Síťka na bazén pro teleskopickou tyč
490 x 200 mm včetně adaptéru.

Ideální pro čištění jezírek, či bazénů. 

Materiál: Umělá hmota, Hliník
Pro teleskopické tyče LEWI

Kód Obj
12039 X

Síťka na bazén pro teleskopickou tyč
250 x 350 mm včetně adaptéru.

Ideální pro čištění jezírek, či bazénů.

Materiál: Umělá hmota, Hliník
Pro teleskopické tyče LEWI

Kód Obj
12040
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Průtočné tyče, teleskopy a kartáče

Průtočná tyč
Včetně spojky Gardena na vstupu a  
R 1/4“ závitu pro průtočné kartáče na 
konci.
Dlouhými lety ověřený lehký výrobek, 
který zajišťuje perfektní práci bez 
unikající vody.
Materiál: Hliník, Mosaz, Umělá 
hmota

Šíře / cm Kód Obj
150 14500
200 14501

Průtočná teleskopická tyč
Včetně spojky Gardena na vstupu a  
R 1/4“ závitu pro průtočné kartáče na 
konci.
Dlouhými lety ověřený velmi stabilní 
výrobek, který zajišťuje perfektní práci 
bez unikající vody.

Materiál: Hliník, Mosaz (koncovka), 
Umělá hmota, hadička polyetylen

Šíře / cm Kód Obj
240 ( 2 x 120) 14502
400 ( 2 x 200) 14503
600 ( 3 x 200) 14504
800 ( 4 x 200) 14505 X

Kloub pro průtočnou teleskopickou tyč ALU
Robustní ALU kloub s hadičkou. 
Připojitelný na průtočné tyče a 
průtočné kartáče.

Materiál: Hliník, Mosaz (koncovka), 
hadička polyetylen

Délka / cm Kód Obj
25 14506 X
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Průtočné tyče, teleskopy a kartáče

Průtočný kartáč černý
Smíšený vlas.
Spolehlivá, odolná konstrukce, R 1/4“ 
závit.
Materiál: Umělá hmota, Mosazné 
šroubení, Mixovaný vlas (žíně, 
syntetika)

Šíře / cm Kód Obj
25 14507

Průtočný kartáč červený
Syntetický vlas.
Spolehlivá, odolná konstrukce, R 1/4“ 
závit.
Materiál: Umělá hmota, Mosazné 
šroubení, Syntetický vlas

Šíře / cm Kód Obj
25 14508

Průtočný kartáč tvrdý
Tvrdý vlas.
Spolehlivá, odolná konstrukce, R 1/4“ 
závit.
Materiál: Umělá hmota, Mosazné 
šroubení, Syntetický vlas

Šíře / cm Kód Obj
25 14509
30 14510

Průtočný kartáč měkký
Měkký vlas.
Spolehlivá, odolná konstrukce, R 1/4“ 
závit.
Materiál: Umělá hmota, Mosazné 
šroubení, Syntetický vlas

Šíře / cm Kód Obj
25 14511
30 14512

Průtočný kartáč super-měkký pro solární panely
Velmi měkký vlas.
Spolehlivá, odolná konstrukce, R 1/4“ 
závit.
Materiál: Umělá hmota, Mosazné 
šroubení, Syntetický vlas (velmi 
měkký)

Šíře / cm Kód Obj
25 14513 X
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Power Liquid a gel - chemie pro čištění oken
Vysoce účinný přípravek ve variantě pro 
ředění v balení 1L, či pro přímé 
nanášení na rozmývák (gel 500ml).

Objem Kód Obj
1000 ml 12517

gel 500 ml 12516

Rukavice neoprénové
Neoprénové rukavice ochrání před 
vodou i chladem. Vhodné především 
pro dlouhodobé čištění za nízkých 
teplot.
Materiál: Neopren

Kód Obj
S 12506
M 12507
L 12508

XL 12509

Toulec a příslušenství
Opasek a toulec je pro nejednoho 
oknaře nenahraditelným pomocníkem. 
Mějte své nářadí po ruce a při tom 
mějte ruce volné!

Materiál: Umělá hmota

Kód Obj
toulec 13003

opasek 13000
držák stěrky 13002

zástěra 13004

Kůže

Kůže na čištění „Media“
Originální kůže s odznakem kvality - 
TYGR!
Kvalitní kůže, kterou oceníte 
především při leštění oken, či jiných 
lesklých povrchů.

Rozměry / cm Kód Obj
45 x 30 15000 X
48 x 33 15001 X
52 x 35 15002
55 x 37 15003
59 x 38 15004 X
62 x 40 15005 X
65 x 42 15006 X
68 x 43 15007 X
70 x 45 15008 X
72 x 47 15009 X

Kůže na čištění „Fina Spezial“
Originální kůže s odznakem kvality - 
LEV!
Velmi kvalitní kůže, kterou oceníte 
především při leštění oken, či jiných 
lesklých povrchů.

Rozměry / cm Kód Obj
74 x 49 15016
77 x 54 15017 X
80 x 60 15018 X
82 x 63 15019 X
85 x 64 15020 X
86 x 69 15021 X

Chemie pro čištění kůží
Kůže nejsou všední pomůckou pro čištění a proto není divu, že na 
jejich údržbu je potřeba použít speciální chemii. Roztok pro čištění 
kůže odstraní z použitých kůží nečistoty a pomáhá prodloužit jejich 
životnost.

Objem Kód Obj
1000 ml 15028
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Sběrače odpadků

Napichovák odpadků
Včetně nerezového hrotu.

Sbírání bez ohýbání.
Pro komfortní, bezpečný a hlavně 
efektivní sběr nejen odpadků.

Materiál: Umělá hmota, Hliník

Šíře / cm Kód Obj
100 12500
hrot 12501

Gripper ALU - kleště na sběr odpadků
Sbírání bez ohýbání.
Pro komfortní, bezpečný a hlavně 
efektivní sběr nejen odpadků.

Materiál: Hliník, Nerez

Šíře / cm Kód Obj
100 12515

Gripper klasik - kleště na sběr odpadků
Sbírání bez ohýbání.
Pro komfortní, bezpečný a hlavně 
efektivní sběr nejen odpadků.

Materiál: Umělá hmota, Hliník

Šíře / cm Kód Obj
40 12502

100 12503
150 12504
200 12505
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7 Produktové shrnutí
Děkujeme, že jste věnovali čas prohlédnutí katalogu s nabídkou produktů  
LEWI. Na následujících řádcích naleznete shrnutí většiny produktových 
skupin včetně rad a případných vysvětlení. Pokud odpověď na svou 
otázku nenajdete zde, neváhejte a zavolejte nám! Jsme tu pro Vás!

1. Rozmýváky
Věnujte pozornost především ergonomickým rukojetím, provedení 
rozmýváku (ALU nebo plast) a u návleku rozmýváku dbejte na správný 
výběr materiálu. Doporučujeme především nový „Power“ či bestseller 
„Blue star“.

2. Okenní stěrky a gumy
LEWI okenní stěrky jsou vyrobeny z nejkvalitnějších materiálů: umělé 
hmoty, nerezu a gumy. Všechny držáky jsou nastavitelné co do uchycení 
lišty. Při výběru stěrek doporučujeme model Bionic a Klasik, které jsou 
nejpoužívanější. XXL a kloubový jsou pro speciální případy.
Guma Hard je vhodná především na hladké povrchy a pro čištění za 
vyšších teplot. Guma Soft je vhodná především na drsnější povrchy a pro 
čištění za nižších teplot. Pokud nevíte, kterou vybrat, vyberte SOFT.

3. Škrabky
Škrabky LEWI patří mezi nejžádanější zboží. Proč? Protože jsou 
kvalitní, levné a při práci efektivní. Ať už potřebujete odstranit zbytky 
nálepek, plakátů, barvy, či jiné těžko odstranitelné nečistoty, LEWI 
škrabky jsou správnou volbou. Podle účelu (rozsahu prací) a typu 
povrchu doporučujeme klasické škrabky na okna (konus, 25, 125cm) a 
bezpečnostní škrabku s 4cm břitem. Ta je obvzláště oblíbená u oknařů, 
kteří ji potřebují mít stále při ruce a využívají ji jen tam, kde je nutně 
potřeba.

4. Teleskopy a příslušenství
Stěrky, škrabky, rozmýváky. To je nářadí, ale dostat ho na plochu, 
kde chcete čistit, na to je potřeba pořádný teleskop. Stabilní, pevný a 
přitom lehký. Konusy zajišťují rychlé a bezpečné spojení s vybraným 
nástrojem a objímky teleskopů na jednotlivých tyčích zajišťují stabilitu 
a pevnost spojení (teleskopy se neprotáčí). V naší nabídce je i celá řada 
specializovaných nástrojů a držáků, které na teleskopy pasují. Pokud si 
nebudete vědět rady s jejich výběrem, neváhejte a kontaktujte nás!
Nabídka je velmi široká. Prosím mějte na paměti, že nejdelší teleskopy se 
prodávají jen velmi sporadicky a jsou proto jen na objednání (většinou 
do 3 týdnů).

5. Průtočné tyče a kartáče
Průtočné kartáče jsou radostí pro každou domácnost. S naší nabídkou 
díky nim můžete umýt fasádu domu, střechu, auto, skleník, prakticky 
vše. Stačí si vybrat správný kartáč - na okna a solární panely měkký, na 
střechy a fasádu tvrdý, případně mix.

6. Kůže pro čištění
I když kůži v moderní době často nahrazují mikrovlákna, s kvalitní kůži je 
těžké se srovnávat. A kůže v naší nabídce patří mezi ty nejkvalitnější.

7. Nářadí na sběr odpadků
Sběr odpadků je pro mnoho měst, obcí, ale i soukromých organizací 
důležitou činností. Lopata a koště už dávno nejsou jediné nástroje, které 
se ke sběru používají. Plastové láhve, hliníkové plechovky i spousta 
dalšího objemného odpadu si vyžadují profesionálnější řešení. A my 
ho pro Vás máme. Ať už na doma, na čištění ulic, parků, hřišť. A to zcela 
bezpečně, bez nebezpečí úrazu a kontaminace. Profesionální kleště na 
odpad a napichováky jsou již dnes běžnou výbavou nejedné organizace.
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7Nenašli jste, co jste hledali?
Do tištěného katalogu se nevejde komplexní nabídka! Pokud 
máte zájem o detailnější nabídku, kontaktujte nás! Zašleme ji 
elektronicky. 

Sety na mytí zimních zahrad a solárních 
panelů (SOLARSETy)
Rádi Vám pomůžeme sestavit Váš vlastní set na míru. Kontaktujte 
nás a my Vám navrhneme na základě Vašich potřeb vhodné 
příslušenství i teleskop. V nabídce máme i sety pro mytí zimních 
zahrad, které jsou balené v praktické nepromokavé tašce - velmi 
skladné a praktické řešení pro domácnosti.

LEWI Indoor - systém pro mytí demi vodou
Systém LEWI Indoor je unikátním systémem pro mytí interiérových 
prosklených ploch za pomoci demineralizované vody. Není vhodný 
pro všechny prostory, ale tam, kde vhodný je, je v efektivnosti 
nedosažitelný klasickými postupy.

Voskovací sety
V nabídce LEWI jsou i voskovací sety, které Vám usnadní práci při 
voskování podlah! 

Vybavení pro profesionály - oknaře
Kromě plastového toulce a nylonového pásku v naší nabídce 
naleznete i spoustu dalšího příslušenství pro snadné přenášení 
okenních pomůcek a jejich používání. Velmi oblíbené jsou i naše 
kbelíky, které jsou dělané přesně na míru rozmývákům.

Pady a držáky padů
Do systému LEWI lze zahrnout i PADY, drsnější lisovaná vlákna, která 
se používají k hrubšímu mechanickému čištění. Lze je použít na 
celou řadu povrchů a nešistot. Mezi profesionály jsou oblíbené.

Závěr
Již uplynulo téměř 20 let od doby, kdy jsme začali dovážet zboží 
značky LEWI do ČR. Prodej byl zprvu malý, rostl pomalu. Lidé 
jsou od přírody nedůvěřiví a v dnešní době se není čemu divit. 
Obchodníci Vám naslibují hory doly jenom kvůli rychlému zisku. 
Jenomže my tak nepracujeme. Stavíme základy na kvalitě a 
hodnotách, které přetrvávají dekády a století. A LEWI je přesně 
taková značka. 
Netrvalo dlouho a lidé si toho začali všímat. Objem prodeje rostl a 
my jsme do svého týmu prodejců přibrali více obchodních partnerů. 
Dnes už je značka mezi profesionály známým jménem. Známé tváře 
se na našem prahu objevují znovu a znovu a k nim přibývají nové, 
doposud neznámé tváře. 
Neinvestujeme miliony do reklamy jako konkurenční značky. 
Výrobce nás nepodporuje miliony na marketing. Investuje peníze 
do vývoje a do kvalitních materiálů. A výrobky pak dělají reklamu 
samy, není potřeba si ji platit.
Pokud i Vy uznáváte trvalé hodnoty, jsem přesvědčený, že se Vám 
značka LEWI bude líbit. Práce s ní je radostí a pokud si produkty 
LEWI vyberete, nebudete zklamáni. Pokud jste dočetli až sem, 
děkuji Vám za Váš čas a důvěru, kterou v nás vkládáte. Nezklameme!
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