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WOBA is in 1999 in Łódź opgericht. De voornaamste 
activiteit van de onderneming is de productie 
en verkoop van producten zoals: schuursponsjes, 
traditionele dweilen, doeken, platte dweilen 
en sponzen. Onze producten, dankzij hun hoge 
kwaliteit en betaalbare prijs worden uitstekend 
aanvaard op de markt en vervangen met gemak 
producten die zowel uit Europa als Azië worden 
ingevoerd. 

Onze producten onder het kopersmerk worden 
in Polen en Europa verkocht in de grootste 
winkelketens, zoals Tesco, JMP, Lidl, Aldi, Kaufland, 
Carrefour, Rossmann, Lewiatan, Metro.

Het bedrijf 
Woba 



Met de huidige presentatie van onze producten nodigen 
wij u uit voor een samenwerking op basis van onze 
producten en bijbehorende assortimenten. Volgens 
uw behoeften kunnen wij u een beste offerte aanbieden.

- Dariusz Bagniewski, algemeen directeur
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„Ons hoogste doel is om te voldoen aan 
de verwachtingen van onze klanten, daarom zijn wij 
bereid het geproduceerde assortiment aan te passen 
aan de individuele behoeften van onze klanten.” 



Schuursponsjes

Zachte en doeltreffende schuursponsjes. Ideaal 
voor snelle reiniging van teflon, potten, pannen, 
koperproducten, serviesgoed, keramiek 
en kunststoffen. 

Het product beschadigt het gereinigde oppervlak 
niet. 

Samenstelling:
polyestergaren gemetalliseerd, polyestergaren, 
polyurethaanschuim

Afmetingen:
11,5 x 7,5 x 3 cm

Kleur: 
zilver, geel

Zachte en doeltreffende schuursponsjes 
geproduceerd in nanotechnologie met zilvernitraat. 
Ideaal voor snel reinigen van teflon, potten, pannen, 
koperen producten, serviesgoed, keramiek 
en kunststoffen. De antimicrobiële bescherming 
vertoont een sterk antimicrobieel effect 
op de gevaarlijkste bacteriestam ESCHERICHIA 
COLI, vermindert de groei van micro-organismen 
met 99%.

Het product beschadigt het gereinigde oppervlak 
niet.

Samenstelling: 
polyestergaren iris, polyestergaren, polyurethaanschuim

Afmetingen:
11,5 x 7,5 x 3 cm

Kleuren: 
groen, roze, geel, oranje, blauw, wit

Effectieve schuursponsjes voor in de keuken, ideaal 
voor het reinigen van sterk vervuilde oppervlakken. 
Zeer goed voor het reinigen van teflon, potten, 
pannen, koperproducten, serviesgoed, keramiek 
en kunststoffen. 

Samenstelling: 
PP monofil, polyestergaren, polyurethaanschuim

Afmetingen:
11,5 x 7,5 x 3 cm 

Kleuren: 
rood, groen, blauw, geel
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UNIVERSELE SCHUURSPONSJES 
MET ZILVERNITRAAT

GEMETALLISEERD 
SCHUURSPONSJE

MICRO 
SCHUURSPONSJES
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Doekjes

Een doek voor het droog en nat afvegen 
van oppervlakken, met een grote 
omvang. Ideaal voor reinigen en 
polijsten. Gemaakt van speciaal 
geperforeerde non-woven stof die water 
en vuil perfect absorbeert. 

Samenstelling:
viscose 100%

Binnen afmeting:
38 x 43 cm

Omvang:
70 g/m2

Kleur: 
groen

GEPERFOREERD 
DOEK 100% VISCOSE

Een doek voor het droog en nat afvegen 
van oppervlakken. Ideaal voor te 
reinigen en polijsten. Gemaakt van 
speciaal geperforeerde non-woven stof 
die water en vuil perfect absorbeert.

Samenstelling:
viscose 100%

Binnen afmeting:
38 x 41 cm

Omvang: 
50 g/m2

Kleuren: 
blauw, geel

GEPERFOREERD 
DOEK 100% VISCOSE

Universele doek voor droog en nat 
afvegen. Absorbeert water en vuil goed. 
Geschikt voor afwassen, reinigen en 
polijsten.

Samenstelling: 
viscose 60%, PES + PP 40% 

Binnen afmeting:
32 x 38 cm 

Omvang:
85 g/m2

Kleuren: 
geel, blauw, roze

HUISHOUDELIJKE 
DOEK

Een bekende en gewaardeerde doek 
voor het snel en doeltreffend reinigen 
van glasoppervlakken. Het absorbeert 
water zeer goed en laat geen strepen 
achter. Het is ideaal voor polijsten, 
reinigen, stof verzamelen en het snel 
verwijderen van overtollig water van het 
gereinigde oppervlak. Een bijkomend 
voordeel van de doek is dat hij snel 
droogt nadat hij is uitgeknepen. De 
doek is zeer duurzaam en heeft een 
groot aantal gebruiksmogelijkheden.

Samenstelling: 
PES 55%, PA 45%

Binnen afmeting:
38 x 40 cm

Omvang:
100 g/m2

Kleuren: 
groen, blauw, roze

MICROVEZELDOEK



Traditionele dweilen

De dweil is gemaakt van standaard 
viscose-polyester stroken. De non-woven structuur 
zorgt voor een uitstekende vuilopname. De dweil 
is bestemd voor het reinigen van houten 
oppervlakken, graniet, terracotta, marmer 
en vloerbedekkingen.

Aantal stroken: 
32 of 40 

Samenstelling:
viscose 50%, polyester 50%

Lengte volgens specificaties van de klant

VISCOSE DWEIL
- GERUIT WIT EN BLAUW

De dweil is gemaakt van standaard 
viscose-polyester stroken. De non-woven structuur 
zorgt voor een uitstekende vuilopname. De dweil 
is bestemd voor het reinigen van houten 
oppervlakken, graniet, terracotta, marmer 
en vloerbedekkingen.

Aantal stroken: 
40 

Samenstelling:
viscose 50%, polyester 50%

Lengte volgens specificaties van de klant

VISCOSE DWEIL
– GERUIT GROEN 

De dweil is gemaakt van standaard microvezel 
stroken. De structuur van het materiaal zorgt 
voor een uitstekende vuilopname met gelijktijdige 
absorptie van een grote hoeveelheid vocht 
van het gereinigde oppervlak. De dweil 
is ontworpen voor het reinigen van alle soorten 
oppervlakken. 

Gewicht: 
145 g

Samenstelling:
100% polyester 

Omvang en lengte van de stroken volgens specificaties van de klant

MICROVEZEL 
DWEIL
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De dweil is gemaakt van hoge kwaliteit 
viscose-polyester non-woven stof. Speciaal 
geperforeerd non-woven zorgt voor een effectieve 
opvang van vuil. De dweil is bestemd 
voor het reinigen van houten oppervlakken, 
graniet, terracotta, marmer en vloerbedekkingen.

Gewicht:
100 – 160  g

Samenstelling:
viscose, polyester 

Omvang en lengte van de stroken volgens specificaties 
van de klant

GEPERFOREERDE 
DWEIL 

De dweil is gemaakt van hoogwaardig SPUNLACE 
non-woven stof. De dweil is bestemd 
voor het reinigen van houten oppervlakken, 
graniet, terracotta, marmer en vloerbedekkingen

Gewicht:
100 – 170 g

Samenstelling: 
viscose, polyester 

Omvang en lengte van de stroken volgens specificaties 
van de klant

SUPER ABSORBERENDE 
DWEILMOP

De dweilmop is gemaakt van katoen-synthetische 
koorden. De dweilmop is bestemd voor het reinigen 
van houten oppervlakken, graniet, terracotta, marmer 
en vloerbedekkingen.

Gewicht:
100 – 250 g

Samenstelling: 
katoen, synthetisch

Omvang en lengte van de dweilmop volgens specificaties 
van de klant

DWEILMOP
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Professionele dweilen 
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Stevige en versterkte dweil die zelfs 
de kleinste vuildeeltjes opvangt. Ideaal 
voor het reinigen van poreuze en gladde 
oppervlakken. De dweil is bestemd 
voor droog en nat gebruik. Het gebruik 
van speciale steekzakken maakt 
eenvoudige montage en gebruik 
mogelijk, en de versterkte zijkanten 
zorgen voor een langere levensduur. 

Samenstelling: 
polyester microvezel

Binnen afmeting: 
12 x 42 cm

We kunnen vrij kiezen voor: 
bevestigingsmiddelen, steekzakken, 
etiketten en logo's. De omvang, materiaal 
en afmetingen kunnen worden aangepast 
aan de specificaties van de klant.

PLATTE 
DWEIL VLOERWISSER

Versterkte en zeer stevige dweil dankzij 
de extra houders waarmee hij 
aan speciale klemmen kan worden 
bevestigd. Ideaal voor droog en nat 
reinigen. Maakt het mogelijk zowel 
poreuze als gladde oppervlakken te 
reinigen. Het hoge absorptievermogen 
van de gebruikte vezels is perfect voor 
professioneel werk. Bovendien zorgen 
de versterkte zijkanten voor een langer 
gebruik.

Samenstelling: 
polyester microvezel

Binnen afmeting:
12 x 42 cm

We kunnen vrij kiezen voor: 
bevestigingsmiddelen, steekzakken, 
etiketten en logo's. De omvang, materiaal 
en afmetingen kunnen worden aangepast 
aan de specificaties van de klant.

PLATTE 
DWEIL MET HOUDERS

Absorberende en duurzame dweil, 
ideaal voor professioneel gebruik. Vangt 
zelfs de kleinste vuildeeltjes op. Geschikt 
voor zowel poreuze als gladde 
oppervlakken. Kan met zakken en lipjes 
aan het frame worden bevestigd. Extra 
flappen zorgen ervoor dat de dweil 
op vele soorten klemmen past. Speciale 
zakken met uitsnijdingen 
vergemakkelijken de montage 
en het gebruik. Gekleurd strookje geeft 
mogelijkheid om de te reinigen 
oppervlakken te delen. 

Samenstelling: 
polyester microvezel

Binnen afmeting:
12 x 42 cm

We kunnen vrij kiezen voor: 
bevestigingsmiddelen, steekzakken, 
etiketten en logo's. De omvang, materiaal 
en afmetingen kunnen worden aangepast 
aan de specificaties van de klant.

PLATTE DWEIL 
MET ZAKKEN EN LIPJES

Dankzij de lussenstructuur kunnen zelfs 
sterk vervuilde oppervlakken worden 
gereinigd en wordt het water perfect 
opgevangen. De mop is uiterst 
duurzaam in gebruik, wasbaar zelfs 
op 90 graden. Speciale zakken met 
uitsnijdingen maken montage aan 
vele soorten klemmen mogelijk. 

Samenstelling: 
katoen, synthetisch

Binnen afmeting:
12 x 42 cm

We kunnen vrij kiezen voor: 
bevestigingsmiddelen, steekzakken, 
etiketten en logo's. De omvang, materiaal
en afmetingen kunnen worden aangepast 
aan de specificaties van de klant.

KATOENEN 
LUSSEN VLAKMOP
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Dweilen voor huishoudelijk gebruik

De ULTRA microvezeldweil is ideaal 
voor het reinigen van alle oppervlakken 
met mogelijke oneffenheden: terracotta, 
tegels, ongelijk gestructureerde vloeren. 
De geweven polyestervezels met hogere 
stijfheid zijn perfect bestand tegen zelfs 
moeilijk vuil. Het kan worden gebruikt 
voor droog vegen en nat dweilen. Vangt 
stof en hardnekkig vuil doeltreffend op. 

Samenstelling: 
microvezel, polyamide

Binnen afmeting:
10 x 40 cm 

We kunnen vrij kiezen voor: 
bevestigingsmiddelen, steekzakken, 
etiketten en logo's. De omvang, materiaal 
en afmetingen kunnen worden aangepast 
aan de specificaties van de klant.

MICROVEZEL 
PLATTE DWEIL - ULTRA

De microvezeldweil is geschikt voor 
het reinigen van oppervlakken 
met eventuele oneffenheden: terracotta, 
tegels, ongelijk gestructureerde vloeren, 
maar ook gladde oppervlakken: parket 
en laminaat. Ideaal voor droog vegen 
en nat dweilen. De structuur 
van verschillende vezellengtes maakt 
het gemakkelijker om de groeven 
in de vloer te bereiken, en het gebruik 
van polyamidevezels helpt om zelfs zeer 
vuile oppervlakken te reinigen. 

Samenstelling: 
microvezel, polyamide

Binnen afmeting:
10 x 40 cm 

We kunnen vrij kiezen voor: 
bevestigingsmiddelen, steekzakken, 
etiketten en logo's. De omvang, materiaal 
en afmetingen kunnen worden aangepast 
aan de specificaties van de klant.

MICROVEZEL 
PLATTE DWEIL GESTREEPT

Dweil van katoen voor het reinigen 
van alle gladde oppervlakken: parket, 
panelen, PVC-bekleding. Maakt 
een effectieve droge en natte reiniging 
mogelijk. Vangt effectief stof op 
en reinigt hardnekkig vuil. Het soort 
vezels dat wordt gebruikt, helpt 
om oppervlakken te reinigen 
van het moeilijkste vuil. 

Samenstelling: 
katoen, synthetisch

Binnen afmeting:
10 x 40 cm 

We kunnen vrij kiezen voor: 
bevestigingsmiddelen, steekzakken, 
etiketten en logo's. De omvang, materiaal 
en afmetingen kunnen worden aangepast 
aan de specificaties van de klant.

PLATTE 
DWEIL KATOEN

Microvezeldweil, ideaal voor het reinigen 
van delicate gladde oppervlakken 
(parket, panelen, PVC-bekledingen). 
Geschikt voor droog vegen, nat dweilen 
en het stofvrij maken van muren 
of plafonds. 

Samenstelling: 
microvezel

Binnen afmeting:
10 x 40 cm 

We kunnen vrij kiezen voor: 
bevestigingsmiddelen, steekzakken, 
etiketten en logo's. De omvang, materiaal 
en afmetingen kunnen worden aangepast 
aan de specificaties van de klant.

PLATTE 
GLADDE DWEIL



Andere 
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De spons verschilt, in tegenstelling tot 
de traditionele lichaamssponzen, door 
de natuurlijke oorsprong van de bij de 
productie gebruikte grondstof. 
Cellulose spons kent vele toepassingen 
dankzij zijn natuurlijkheid en de hoge 
porositeit van zijn structuur. Het kan 
worden gebruikt voor het wassen van 
het lichaam, het verwijderen van 
make-up, spa-behandelingen, maar 
ook voor het wassen van vaatwerk en 
andere oppervlakken die krasvrij 
moeten worden gereinigd. Dankzij de 
natuurlijke grondstof is de spons een 
hypoallergeen en biologisch 
afbreekbaar product.

Samenstelling: 
100% cellulose

Binnen afmeting: 
Afmetingen volgens specificaties van de klant

De spons verwijdert effectief vuil zonder 
het gebruik van chemicaliën. Geschikt 
voor bijna elk oppervlak! Hij kan thuis, in 
de auto en in de industrie heel wat vuil 
aan. Met een beetje water verwijdert u 
gemakkelijk pen-, stift- en krijtstrepen. 
De spons verwijdert ook vuil en vlekken. 
Het reinigt bekleding, glas, kunststof, 
vloerbedekking en andere materialen. 
Na het gebruik afspoelen en laten 
drogen.

Samenstelling: 
melamine

Binnen afmeting: 
11 x 7 x 3 cm

Kleuren: 
wit, grijs

MAGISCHE 
SPONS

Bad puff dat tijdens het baden wordt 
gebruikt om het hele lichaam te 
masseren en te scrubben. Dankzij zijn 
structuur verwijdert het bad puff de 
dode huidcellen van de huid, die 
gemakkelijk onder een straal water 
kunnen worden afgewassen. 
Een brede waaier van kleuren zal 
gemakkelijk voldoen aan de smaak 
van elke gebruiker.

Kleuren:
groen, roze, geel, oranje, blauw, wit

BAD 
PUFF

CELLULOSE 
SPONS

Badspons met kartel. Geschikt om te 
wassen en te masseren. 
Zo geprofileerd dat het perfect in de 
hand past. 

Samenstelling: 
polyurethaanschuim

Binnen afmeting: 
16,5 x 8 x 4,5 cm

Kleuren: 
geel, blauw, groen, roze, oranje

BADSPONS
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De snelle groei van ons bedrijf heeft ertoe geleid dat het 
na uitbreiding en modernisering nu zelfs aan de hoogste 
EU-normen voldoet en ons in staat stelt vooruit te kijken 
naar verdere ontwikkelingen. 

Voor de uitbreiding van de export zijn wij het meest 
geïnteresseerd in het vinden van grote handelspartners 
voor het land in kwestie, die de verkoop van onze 
producten zullen kunnen verzorgen, of ze onder hun eigen 
merk aan alle mogelijke distributiekanalen zullen kunnen 
aanbieden.
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Samenwerking

WIJ BIEDEN   

Eigen merk 
productie

Producten in een brede 
scala van ontwerpen

Mogelijkheid 
om productparameters 
te wijzigen 

Keuze van het type 
verpakking
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Dankzij de hoge kwaliteit van onze producten, 
onze uitgebreide kennis en ervaring zijn wij uitgegroeid 
tot een marktleider onder de producenten. 

Wij onderhouden langlopende zakenrelaties en werken 
samen met onze partners.

Jarenlange ervaring en een uitgebreid 
machinepark stellen ons in staat te voldoen 
aan de verwachtingen van zelfs de meest 
veeleisende klanten.

Wij staan open voor het bespreken van nieuwe producten 
en het samenwerken met nieuwe zakenpartners.

WIJ GARANDEREN  

Hoge kwaliteit 
van goederen    

1

Ongewijzigde 
technische parameters  

2

Betrouwbare 
transacties

3

Langdurige 
samenwerking
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WOBA sp. z o.o. sp. k.  
Wersalska 41
91-212, Łódź
Polen 
Tel.: +48 42 652 48 44
 
Verkoop afdeling 
Tel.: +48 42 652 48 44 
E-mail: woba@woba.pl

Export afdeling 
Tel.: +48 42 209 48 46 
E-mail: export@woba.pl


