
•  mop je vhodný na všechny 
druhy skleněných 
povrchů

•  na jedné straně 
speciální 
mikrovlákna - 
snadno rozpustí 
všechny nečistoty

•  na druhé straně gumová 
stěrka - setře všechnu 
pěnu spolu s nečistotami

•  záruka: 3 roky

•  stěrka  je vhodná na mytí skel, 
zrcadel apod.

•  možnost nastavení pro šikmé stírání
•  šíře záběru 40 cm
•  záruka: 3 roky

Univerzální podlahový 
mop se ždímacím 
mechanismem
•  pro všechny typy podlah 

včetně podlah citlivých 
na vlhkost

•  snadné ždímání houby 
zatáhnutím držadla 
rukojeti

•  plně pohyblivý kloub pro 
vytírání do osmiček, pod 
nábytkem, v rozích atd.

•  záruka: 3 roky

Akční cena

499,- 

Původní cena

699,-
Akční cena

249,- 

Původní cena

329,-

Akční cena

329,- 

Původní cena

399,-

Nový inovovaný rotační 
úklidový set určený pro mytí 
podlah bez kontaktu rukou 
a špinavé vody
•  pro všechny typy podlah – 

parkety, lamino a dřevo
•  záběr mopu: 33 cm
• záruka: 3 roky

Akční cena

999,- 

Původní cena

1679,-

Vysavač na okna Window 
Cleaner, oboustranný 
mop a 43 cm tyč
obj. č. 51003

•  vysává a leští okna 
beze skvrn

•  inovativní čištění oken 
díky elektrickému 
odsávání vody

•  vhodný na klasická 
i střešní okna, zrcadla, 
sprchové kouty, 
dlaždice

•  výdrž baterie 38 min

Platnost akce 1. 11.– 31. 12. 2022
(nebo do vyprodání zásob)

AKČNÍ
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Akční cena

1190,- 

Původní cena

1890,-

Set Clean Twist M Ergo 
obj. č. 52120
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Domácí potřeby U Blacka
Hlavní 797, 468 51 Smržovka, mob.: 736 407 300, tel: 483 382 037
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•  vhodný na klasická i střešní okna, 
zrcadla, sprchové kouty, dlaždice

•  extra lehký a ergonomicky tenký 
design pro jedinečně jednoduché 
používání

•  nádržka na vodu je zabudována 
přímo do rukojeti 
což umožňuje rychlé 
čistění až na dolní 
okraje okna - bez 
narážení na parapet

•  výdrž baterie 
45 min

SET Vysavač na okna a koupelny NEMO 
(NEMO + Click adaptér)
obj. č. 51042

Akční cena

1290,- 

Původní cena

1990,-

Parní čistič pro důkladné 
hygienické čištění dlaždic, 
kamenných podlah 
a lakovaných dřevěných podlah.
•  individuálně nastavitelné 

množství páry
•  vysoká teplota páry odstraní 99,99 % 

bakterií - zcela bez použití chemie
•  včetně stěrky na koberce pro 

osvěžení vzhledu koberců
•  extra dlouhý kabel 6,5 m

Parní čistič 
Clean Tenso
obj. č. 11910

Akční cena

1990,- 

Původní cena

2690,-

Mop Picobello M 
Micro Duo
obj. č. 56553

Stěrka na okna XL 
(40 cm) 
obj. č. 51522

Mop na okna 
3 v 1
obj. č. 51320



•  ideální pro vnitřní 
i venkovní použití

•  snadná manipulace 
i v rozloženém stavu

•  2x EASY Clip na sušení 
drobného prádla

•  15m  sušící plochy - 
až 2 pračky prádla

•  záruka 5 let

•  ideální pro vnitřní 
i venkovní použití

•  šířka sušáku je 
pouhých 43 cm - 
snadno se vejde 
i do jakékoliv 
standardní vany

•  12 m sušíci plochy
•  záruka: 5 let

Akční cena

699,- 

Původní cena

999,-

Akční cena

749,- 

Původní cena

899,-

Prachovka 
DUSTER XL
obj. č. 41520

•  perfektně přitahuje 
prach a drží ho 
jako magnet

•  přizpůsobí se 
a přitáhne prach 
z každé hladké 
plochy

•  extra velká čistící 
plocha dlouhá 
36 cm

Čistič radiátorů
obj. č. 41216

AKČNÍ

NABÍDKA!SNADNÉ A INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ ÚKLIDU VAŠÍ DOMÁCNOSTI 

•  pro čištění všech 
typů radiátorů

•  pro suché i mokré 
čištění

•  speciální 
mikrovlákno 
přitahuje 
a zachycuje všechny 
nečistoty

•  odnímatelný 
pratelný návlek

•  záruka: 3 roky

Prachovkaa
DUDUDUSTSTSTERERER XXXXXXLLL
obj. č. 415200

•  perfektně přitahujee 
pra hch da d žírží hho

ůůtorůů
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Akční cena

169,- 

Původní cena

229,-

Akční cena

149,- 

Původní cena

249,-222299,-

Na čištění beze 
šmouh na plochy, 
jako jsou zrcadla, 
skla, okenní 
tabulky apod.

Na šetrné čištění 
parket a laminátových 
podlah. Nezanechává 
žádné šmouhy 
a stopy po vodě.

2244499999 ---2244499999,-,----

Pro účinné vyčištění podlah 
či ploch s usazenými nečis-
totami na vnitřní a vnější stra-
ně. Není vhodný pro natřené 
podlahy. Odstraní starou 
vrstvu čisticích prostředků.

NaNa ččiščištěntění bí bezeeze

Čistič na sklo - 
koncentrát 1 l
obj. č. 41414

NaNNa ššetšetrnérné čičištěštění

Čistič na laminátové 
podlahy - 
koncentrát 1 l
obj. č. 41415

ProPPro úúčúčinninné vé vyčiyčišštění podlah

Čistič na silně 
znečištěné podlahy 
koncentrát 1 l
obj. č. 41418

Akční cena

149,- 

Původní cena

169,-

Akční cena

189,- 

Původní cena

229,-

Akční cena

189,- 

Původní cena

229,-

Sušák na prádlo 
Pegasus 150 Solid Slim
obj. č. 81570

Sušák na prádlo 
Pegasus 120 
Solid Compact
obj. č. 81720


