
 

 
Designový dezinfekční stojan černý - bezdotykový 

DESIGN Non-Touch nášlapný dezinfekční stojan 

13 790 Kč 

 
Designový dezinfekční stojan šedý - bezdotykový 

DESIGN Non-Touch nášlapný dezinfekční stojan 

13 790 Kč 

 
Designový dezinfekční stojan zlatý - bezdotykový 

DESIGN Non-Touch nášlapný dezinfekční stojan 

13 990 Kč 

  
Dětský bezdotykový dezinfekční stojan 

CHILDREN bezdotykový dezinfekční stojan pro děti 

5 390 Kč 

https://www.borovkarental.cz/designovy-dezinfekcni-stojan-cerny-bezdotykovy_z2528/
https://www.borovkarental.cz/designovy-dezinfekcni-stojan-sedy-bezdotykovy_z2527/
https://www.borovkarental.cz/designovy-dezinfekcni-stojan-zlaty-bezdotykovy_z2533/
https://www.borovkarental.cz/detsky-bezdotykovy-dezinfekcni-stojan_z2526/
https://www.borovkarental.cz/designovy-dezinfekcni-stojan-cerny-bezdotykovy_z2528/
https://www.borovkarental.cz/designovy-dezinfekcni-stojan-sedy-bezdotykovy_z2527/
https://www.borovkarental.cz/designovy-dezinfekcni-stojan-zlaty-bezdotykovy_z2533/
https://www.borovkarental.cz/detsky-bezdotykovy-dezinfekcni-stojan_z2526/


 

 
Bezdotykový stojan na dezinfekci - bílý + 1l Anti-Covid 

INDUSTRIAL Non-Touch nášlapný dezinfekční mechanický stojan - 
bílý 

4 790 Kč 

 
Bezdotykový stojan na dezinfekci - černý + 1l Anti-Covid 

INDUSTRIAL Non-Touch nášlapný dezinfekční mechanický stojan – 
černý 4 790 Kč 
 

 
Bezdotykový stojan na dezinfekci - šedý + 1l Anti-Covid 

INDUSTRIAL Non-Touch nášlapný dezinfekční mechanický stojan - 
šedý 

4 790 Kč 

 
Dotykový stojan na dezinfekci + 1l Anti-Covid 

INDUSTRIAL Touch dezinfekční stojan + 1l Anti-Covid 

3 885 Kč 

https://www.borovkarental.cz/bezdotykovy-stojan-na-dezinfekci-bily-1l-anti-covid_z2510/
https://www.borovkarental.cz/bezdotykovy-stojan-na-dezinfekci-cerny-1l-anti-covid_z2522/
https://www.borovkarental.cz/bezdotykovy-stojan-na-dezinfekci-sedy-1l-anti-covid_z2523/
https://www.borovkarental.cz/dotykovy-stojan-na-dezinfekci-1l-anti-covid_z2509/
https://www.borovkarental.cz/bezdotykovy-stojan-na-dezinfekci-bily-1l-anti-covid_z2510/
https://www.borovkarental.cz/bezdotykovy-stojan-na-dezinfekci-cerny-1l-anti-covid_z2522/
https://www.borovkarental.cz/bezdotykovy-stojan-na-dezinfekci-sedy-1l-anti-covid_z2523/
https://www.borovkarental.cz/dotykovy-stojan-na-dezinfekci-1l-anti-covid_z2509/


 

 
CITY bezdotykový stojan na dezinfekci - 12 litrová nerez nádrž - černý 

CITY Non-Touch nášlapný dezinfekční mechanický stojan s 
rozprašovačem 

10 770 Kč 

 
CITY bezdotykový stojan na dezinfekci - 12 litrová nerezová nádrž - 
šedý 

CITY Non-Touch nášlapný dezinfekční mechanický stojan s 
rozprašovačem – ŠEDÁ 10 770 Kč 

 
Virucidní gel "Borovka" na ruce - 1 litr 

Virucidní gel na ruce, působí bez oplachování a nelepí. 

249 Kč 229 Kč 

 
Virucidní gel "Borovka" na ruce - 3 litry 

Virucidní gel na ruce, působí bez oplachování. 

747 Kč 597 Kč 

https://www.borovkarental.cz/city-bezdotykovy-stojan-na-dezinfekci-12-litrova-nerezova-nadrz-cerny_z2535/
https://www.borovkarental.cz/city-bezdotykovy-stojan-na-dezinfekci-12-litrova-nerezova-nadrz-sedy_z2534/
https://www.borovkarental.cz/city-bezdotykovy-stojan-na-dezinfekci-12-litrova-nerezova-nadrz-sedy_z2534/
https://www.borovkarental.cz/virucidni-gel-borovka-na-ruce-1-litr_z2529/
https://www.borovkarental.cz/virucidni-gel-borovka-na-ruce-3-litry_z2530/
https://www.borovkarental.cz/city-bezdotykovy-stojan-na-dezinfekci-12-litrova-nerezova-nadrz-cerny_z2535/
https://www.borovkarental.cz/city-bezdotykovy-stojan-na-dezinfekci-12-litrova-nerezova-nadrz-sedy_z2534/
https://www.borovkarental.cz/virucidni-gel-borovka-na-ruce-1-litr_z2529/
https://www.borovkarental.cz/virucidni-gel-borovka-na-ruce-3-litry_z2530/


 

 
Virucidní gel na ruce - 1 litr 

Dezinfekční gel na ruce, působí bez oplachování. 

259 Kč 
 
 

 
Anti-COVID- Dezinfekce na ruce - 5l 

Anti-COVID - ČEPRO - Dezinfekce na ruce - 5l 

569 Kč 469 Kč 

 
Lilien Aloe Vera - antibakteriální gel na ruce s dávkovačem 500 ml 

Čistící gel s antimikrobiální přísadou zajistí vysokou úroveň hygieny 
rukou 

219 Kč 179 Kč 
 
 

 
Bezdotykový stojan CITY XL – 5-10l plast. kanystr 

CITY XL - Bezdotykový dezinfekční stojan - 5l nebo 10l plast. kanystr 

9 490 Kč 

https://www.borovkarental.cz/virucidni-gel-na-ruce-1-litr_z2521/
https://www.borovkarental.cz/anti-covid-dezinfekce-na-ruce-5l_z2517/
https://www.borovkarental.cz/lilien-aloe-vera-antibakterialni-gel-na-ruce-s-davkovacem-500-ml_z2512/
https://www.borovkarental.cz/bezdotykovy-stojan-city-xl-5-10l-plast-kanystr_z2538/
https://www.borovkarental.cz/virucidni-gel-na-ruce-1-litr_z2521/
https://www.borovkarental.cz/anti-covid-dezinfekce-na-ruce-5l_z2517/
https://www.borovkarental.cz/lilien-aloe-vera-antibakterialni-gel-na-ruce-s-davkovacem-500-ml_z2512/
https://www.borovkarental.cz/bezdotykovy-stojan-city-xl-5-10l-plast-kanystr_z2538/


 

 
Dezinfekce na ruce - Anti-COVID - 1 litr 

ČEPRO - Anti-COVID- alkoholová dezinfekce na ruce - 1 l 

110 Kč 
 

 
Plastová láhev na dezinfekci 

Náhradní plastová láhev 1 litr 

25 Kč 

 

https://www.borovkarental.cz/dezinfekce-na-ruce-anti-covid-1-litr_z2516/
https://www.borovkarental.cz/plastova-lahev-na-dezinfekci_z2519/
https://www.borovkarental.cz/dezinfekce-na-ruce-anti-covid-1-litr_z2516/
https://www.borovkarental.cz/plastova-lahev-na-dezinfekci_z2519/

