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Firma Woba
WOBA powstała w 1999 roku w Łodzi. Głównym
przedmiotem działalności firmy jest produkcja
i sprzedaż produktów takich jak: zmywaki, mopy
tradycyjne, ściereczki, mopy płaskie oraz gąbki.
Nasze produkty, dzięki wysokiej jakości i przystępnej
cenie znakomicie przyjęły się na rynku, skutecznie
zastępując wyroby z importu zarówno
europejskiego, jak i azjatyckiego.
Nasze produkty pod marką kupującego oferowane
są w Polsce i Europie w największych sieciach
handlowych takich jak: Tesco, JMP, Lidl, Aldi,
Kaufland, Carrefour, Rossmann, Lewiatan, Metro.

4

„Nasz najwyższy cel to spełnienie oczekiwań klientów,
w związku z czym jesteśmy gotowi modyfikować
produkowany asortyment zgodnie z indywidualnymi
potrzebami naszych odbiorców.”
- Dariusz Bagniewski, prezes zarządu

Aktualną prezentacją naszych wyrobów pragniemy
zainteresować Państwa w kwestii współpracy na bazie
naszych produktów oraz pokrewnych asortymentów.
Zgodnie z potrzebami możemy zaproponować Państwu
najlepszą ofertę.
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Zmywaki

ZMYWAK
METALIZOWANY

ZMYWAK
UNIWERSALNY Z JONAMI SREBRA

ZMYWAK
ŻYŁKOWY

Delikatny i skuteczny zmywak kuchenny. Idealny
do szybkiego czyszczenia teflonu, garnków, patelni,
wyrobów z miedzi, naczyń stołowych, ceramiki,
jak również tworzyw sztucznych.

Delikatny i skuteczny zmywak kuchenny
wyprodukowany w nanotechnologii z jonami srebra.
Idealny do szybkiego czyszczenia teflonu, garnków,
patelni, produktów z miedzi, naczyń stołowych,
ceramiki, jak również tworzyw sztucznych. Ochrona
antybakteryjna wykazuje silny efekt
przeciwdrobnoustrojowy dla najgroźniejszego
szczepu ESCHERICHIA COLI, redukuje wzrost
drobnoustrojów na poziomie 99%.

Skuteczny zmywak kuchenny, idealny
do czyszczenia mocno zabrudzonych powierzchni.
Bardzo dobrze sprawdza się do czyszczenia teflonu,
garnków, patelni, wyrobów z miedzi, naczyń
stołowych, ceramiki, jak również tworzyw
sztucznych.

Produkt nie niszczy czyszczonej powierzchni.

Produkt nie niszczy czyszczonej powierzchni.
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Skład:
przędza poliestrowa metalizowana, przędza poliestrowa,
pianka poliuretanowa

Skład:
przędza poliestrowa irys, przędza poliestrowa, pianka
poliuretanowa

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

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

Kolory:
srebrny, złoty

Kolory:
zielony, różowy, żółty, pomarańczowy, błękitny, biały

Skład:
monofil PP, przędza poliestrowa, pianka poliuretanowa
Wymiary:
11,5 x 7,5 x 3 cm
Kolory:
czerwony, zielony, niebieski, żółty

Ściereczki

ŚCIERKA PERFOROWANA
100% WISKOZA

ŚCIERKA PERFOROWANA
100% WISKOZA

ŚCIERKA
DOMOWA

ŚCIERKA
Z MIKROFIBRY

Ścierka przeznaczona do wycierania
powierzchni na sucho i mokro, o dużej
gramaturze. Idealna do zmywania
i polerowania. Wykonana ze specjalnie
perforowanej włókniny, która doskonale
wchłania wodę i brud.

Ścierka przeznaczona do wycierania
powierzchni na sucho i mokro. Idealna
do zmywania i polerowania. Wykonana
ze specjalnie perforowanej włókniny,
która doskonale wchłania wodę i brud.

Ścierka uniwersalna przeznaczona do
wycierania na sucho i mokro. Dobrze
wchłania wodę i brud. Nadaje się do
zmywania, czyszczenia i polerowania.

Znana i ceniona ścierka do szybkiego
i skutecznego czyszczenia powierzchni
szklanych. Bardzo dobrze absorbuje
wodę i nie pozostawia smug. Idealnie
nadaje się do polerowania, mycia,
zbierania kurzu i szybkiego usuwania
nadmiaru wody z czyszczonej
powierzchni. Dodatkową zaletą ścierki
jest jej szybkie wysychanie po
wyciśnięciu. Ścierka jest bardzo
wytrzymała i ma szerokie zastosowanie
w użytkowaniu.

Skład:
wiskoza 100%

Skład:
wiskoza 100%

Skład:
wiskoza 60%, PES + PP 40%

Skład:
PES 55%, PA 45%

Wymiary:
38 x 43 cm

Wymiary:
38 x 41 cm

Wymiary:
32 x 38 cm

Wymiary:
38 x 40 cm

Gramatura:
70 g/m2

Gramatura:
50 g/m2

Gramatura:
85 g/m2

Gramatura:
100 g/m2

Kolory:
zielony

Kolory:
niebieski, żółty

Kolory:
żółty, niebieski, różowy

Kolory:
zielony, niebieski, różowy
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Mopy tradycyjne
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MOP WISKOZOWY
KRATKA BIAŁO-NIEBIESKA

MOP WISKOZOWY
KRATKA ZIELONA

MOP
Z MIKROFIBRY

Mop wykonany z regularnych pasków
wiskozowo-poliestrowych. Struktura włókniny
pozwala na doskonałe zbieranie brudu. Mop
przeznaczony do sprzątania powierzchni
drewnianych, posadzek granitowych, z terakoty,
marmuru oraz wykładzin podłogowych.

Mop wykonany z regularnych pasków
wiskozowo-poliestrowych. Struktura włókniny
pozwala na doskonałe zbieranie brudu. Mop
przeznaczony do sprzątania powierzchni
drewnianych, posadzek granitowych, z terakoty,
marmuru oraz wykładzin podłogowych.

Mop wykonany z regularnych pasków z mikrofibry.
Struktura materiału pozwala na doskonałe zbieranie
brudu z jednoczesnym wchłanianiem dużej ilości
wilgoci z czyszczonej powierzchni. Mop
przeznaczony do sprzątania wszystkich rodzajów
powierzchni.

Opis pasków:
32 lub 40 pasków

Opis pasków:
40 pasków

Waga:
145 g

Skład:
wiskoza 50%, poliester 50%

Skład:
wiskoza 50%, poliester 50%

Skład:
poliester 100%

Wymiary:
długość wg. specyfikacji klienta

Wymiary:
długość wg. specyfikacji klienta

Gramatura i długość pasków wg. specyfikacji klienta

MOP
PERFOROWANY

MOP
SUPERCHŁONNY

MOP
SZNURKOWY

Mop wykonany z wysokiej jakości włókniny
wiskozowo-poliestrowej. Specjalnie perforowana
włóknina pozwala na skuteczne zbieranie
zabrudzeń. Mop przeznaczony do sprzątania
powierzchni drewnianych, posadzek granitowych,
z terakoty, marmuru oraz wykładzin podłogowych.

Mop wykonany z wysokiej klasy włókniny
SPUNLACE. Mop przeznaczony do sprzątania
powierzchni drewnianych, posadzek granitowych,
z terakoty, marmuru oraz wykładzin podłogowych.

Mop wykonany ze sznurków bawełniano-syntetycznych.
Mop przeznaczony do sprzątania powierzchni
drewnianych, posadzek granitowych, z terakoty,
marmuru oraz wykładzin podłogowych.

Waga:
100 – 160 g

Waga:
100 – 170 g

Waga:
100 – 250 g

Skład:
wiskoza, poliester

Skład:
wiskoza, poliester

Skład:
bawełna, syntetyki

Gramatura i długość pasków wg. specyfikacji klienta.

Gramatura i długość pasków wg. specyfikacji klienta.

Gramatura i długość pasków wg. specyfikacji klienta.
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Mopy profesjonalne
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MOP PŁASKI
KIESZENIOWY

MOP PŁASKI
Z UCHWYTAMI

MOP PŁASKI
Z KIESZENIAMI I ZAKŁADKAMI

MOP BAWEŁNIANY
PĘTELKOWY

Wytrzymały i wzmocniony mop
zbierający nawet najmniejsze cząstki
brudu. Doskonale nadaje się do
czyszczenia powierzchni porowatych
i gładkich. Mop przeznaczony do
użytkowania na sucho i na mokro.
Zastosowanie specjalnych kieszeni z
wycięciami pozwala na łatwy montaż
i użytkowanie, a wzmocnione boki
zapewniają dłuższą eksploatację.

Wzmocniony i bardzo wytrzymały mop
dzięki dodatkowym uchwytom pozwala
na montaż do specjalistycznych klipsów.
Idealny do czyszczenia na sucho
i mokro. Pozwala na czyszczenie
powierzchni porowatych i gładkich.
Wysoka chłonność zastosowanych
włókien świetnie sprawdza się przy
profesjonalnej pracy. Dodatkowo
wzmocnione boki pozwalają na dłuższą
eksploatację.

Chłonny i wytrzymały mop idealny do
użytku profesjonalnego. Zbiera nawet
najmniejsze cząstki brudu. Nadaje się do
powierzchni porowatych i gładkich.
Pozwala na mocowanie do stelaża za
pomocą kieszeni oraz zakładek.
Dodatkowe klapki sprawiają, że mop
pasuje do wielu rodzajów klipsów.
Specjalne kieszenie z wycięciami
zapewniają łatwiejszy montaż i
użytkowanie. Kolorowa tasiemka daje
możliwość rozdzielenia czyszczonych
powierzchni.

Struktura pętelkowa pozwala na
czyszczenie nawet mocno
zabrudzonych powierzchni idealnie
zbierając wodę. Mop jest wyjątkowo
wytrzymały w użytkowaniu, nadaje się
do prania nawet w 90 stopniach.
Specjalne kieszenie z wycięciami
pozwalają na montaż do wielu rodzajów
klipsów.

Skład:
mikrowłókno poliestrowe

Skład:
mikrowłókno poliestrowe

Skład:
mikrowłókno poliestrowe

Skład:
bawełna, syntetyki

Wymiary:
12 x 42 cm

Wymiar wewnętrzny:
12 x 42 cm

Wymiar wewnętrzny:
12 x 42 cm

Wymiary:
12 x 42 cm

Możemy dowolnie konfigurować: mocowania,
kieszenie, wszywki i logotypy, a gramaturę
materiału oraz wymiary dostosować wg.
specyfikacji klienta.

Możemy dowolnie konfigurować: mocowania,
kieszenie, wszywki i logotypy, a gramaturę
materiału oraz wymiary dostosować wg.
specyfikacji klienta.

Możemy dowolnie konfigurować: mocowania,
kieszenie, wszywki i logotypy, a gramaturę
materiału oraz wymiary dostosować wg.
specyfikacji klienta.

Możemy dowolnie konfigurować: mocowania,
kieszenie, wszywki i logotypy, a gramaturę
materiału oraz wymiary dostosować wg.
specyfikacji klienta.

Mopy do użytku domowego

MOP PŁASKI
MIKROFIBRA-ULTRA

MOP PŁASKI
MIKROFIBRA PASKI

MOP PŁASKI
BAWEŁNA

MOP PŁASKI
GŁADKI

Mop z mikrofibry ULTRA jest idealny do
mycia wszelkich powierzchni, w których
mogą wystąpić zagłębienia: terakota,
glazura, podłoga o niejednolitej
strukturze. Wplecione włókna
poliamidowe o większej sztywności
radzą sobie doskonale nawet z trudnymi
zabrudzeniami. Można go używać do
zamiatania na sucho oraz mycia na
mokro. Skutecznie zbiera kurz
i uciążliwy brud.

Mop z mikrofibry sprawdzi się do
czyszczenia powierzchni, w których
mogą wystąpić zagłębienia: terakota,
glazura, podłoga o niejednolitej
strukturze, jak również do powierzchni
gładkich: parkiety i panele. Idealny do
zamiatania na sucho oraz mycia na
mokro. Struktura różnej długości
włókien ułatwia docieranie do zagłębień
w podłożu, a użycie włókien
poliamidowych pomaga w czyszczeniu
nawet bardzo zabrudzonej powierzchni.

Mop bawełniany stworzony z myślą
o czyszczeniu wszelkich powierzchni
gładkich: parkietów, paneli, wykładzin
PCV. Pozwala na efektywne czyszczenie
na sucho i mokro. Skutecznie zbiera
kurz i zmywa uciążliwy brud. Rodzaj
użytych włókien pomaga w czyszczeniu
powierzchni z najtrudniejszych
zabrudzeń.

Mop z mikrofibry idealny do mycia
delikatnych powierzchni gładkich
(parkietów, paneli, wykładzin PCV).
Sprawdzi się do zamiatania na sucho,
mycia na mokro oraz czyszczenia ścian
lub sufitów z kurzu.

Skład:
mikrofibra, poliamid

Skład:
mikrofibra, poliamid

Skład:
bawełna, syntetyki

Skład:
mikrofibra

Wymiar wewnętrzny:
10 x 40 cm

Wymiar wewnętrzny:
10 x 40 cm

Wymiar wewnętrzny:
10 x 40 cm

Wymiar wewnętrzny:
10 x 40 cm

Możemy dowolnie konfigurować: mocowania,
kieszenie, wszywki i logotypy, a gramaturę
materiału oraz wymiary dostosować wg.
specyfikacji klienta.

Możemy dowolnie konfigurować: mocowania,
kieszenie, wszywki i logotypy, a gramaturę
materiału oraz wymiary dostosować wg.
specyfikacji klienta.

Możemy dowolnie konfigurować: mocowania,
kieszenie, wszywki i logotypy, a gramaturę
materiału oraz wymiary dostosować wg.
specyfikacji klienta.

Możemy dowolnie konfigurować: mocowania,
kieszenie, wszywki i logotypy, a gramaturę
materiału oraz wymiary dostosować wg.
specyfikacji klienta.
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Inne

GĄBKA
CELULOZOWA

GĄBKA
MAGICZNA

MYJKA
DO CIAŁA

GĄBKA
KĄPIELOWA

Gąbka w odróżnieniu do tradycyjnych
gąbek do ciała różni się swoim
naturalnym pochodzeniem surowca
wykorzystanego do produkcji. Gąbka
celulozowa dzięki swojej naturalności
oraz dużej porowatości w strukturze
znajduje wiele zastosowań. Możemy ją
wykorzystywać do mycia ciała, do
demakijażu, zabiegów spa ale również
do mycia naczyń i innych powierzchni
wymagających czyszczenia bez
zarysowań. Gąbka z uwagi na naturalny
surowiec jest produktem
hipoalergicznym i biodegradowalnym.

Gąbka skutecznie usuwa zabrudzenia
bez użycia chemii. Nadaje się do niemal
każdej powierzchni! Świetnie poradzi
sobie z wieloma zabrudzeniami w
domu, w aucie jak i w przemyśle.
Wystarczy odrobina wody i bez
problemu można usunąć ślady po
długopisie, flamastrach, kredkach.
Gąbka zlikwiduje również brud i zacieki.
Wyczyści tapicerkę, szkło, plastik,
wykładzinę podłogową i inne materiały.
Po zastosowaniu wypłukać i pozostawić
do wyschnięcia.

Myjka do ciała wykorzystywana
podczas kąpieli do masażu oraz
peelingu całego ciała. Dzięki swojej
strukturze usuwa ze skóry martwy
naskórek, który z łatwością wypłukuje
się pod strumieniem wody. Szeroki
wachlarz kolorystyczny z łatwością
trafi do gustu każdego użytkownika.

Gąbka kąpielowa z moletem.
Przystosowana do mycia i masażu.
Wyprofilowana tak, aby idealnie
dopasowywała się do dłoni.

Skład:
celuloza 100%

Skład:
melamina

Skład:
pianka poliuretanowa

Wymiary:
Wymiar wg. specyfikacji klienta

Wymiary:
11 x 7 x 3 cm

Kolory:
zielony, różowy, żółty, pomarańczowy,
błękitny, biały

Kolory:
biała, szara
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Wymiary:
16,5 x 8 x 4,5 cm
Kolory:
żółta, niebieska, zielona, różowa,
pomarańczowa
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Współpraca

Szybki rozwój naszej firmy sprawił, że po rozbudowie
i modernizacji spełnia ona nawet najwyższe standardy
unijne i pozwala na perspektywiczne spojrzenie na dalszą
progresję.
Przy rozwoju eksportu najbardziej zależy nam na znalezieniu
dużych partnerów handlowych na dany kraj, którzy będą
w stanie zająć się sprzedażą naszych produktów lub pod
własną marką oferować je do wszystkich możliwych kanałów
dystrybucyjnych.

OFERUJEMY
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Produkcję
pod marki własne

Produkty
w szerokiej gamie
wzorów

Możliwość
zmiany parametrów
produktów

Możliwość wyboru
rodzaju opakowania

Wieloletnie doświadczenie oraz szeroki park
maszynowy pozwalają spełniać oczekiwania
nawet najbardziej wymagających Klientów.
Dzięki wysokiej jakości oferowanych przez nas produktów,
dużej wiedzy i doświadczeniu, staliśmy się liderem na
rynku wśród producentów.
Utrzymujemy długotrwałe relacje biznesowe oraz
wieloletnią współpracę z naszymi partnerami.

GWARANTUJEMY
1

Wysoką
jakość towaru

2

Niezmienność
parametrów
technicznych

3

Rzetelną
obsługę transakcji

Jesteśmy otwarci na rozmowy o nowych produktach
oraz współpracę z nowymi partnerami biznesowymi.

4

Długoterminową
współpracę
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WOBA sp. z o.o. sp. k.
91-212 Łódź
ul. Wersalska 41
Tel: +48 42 652 48 44
Polska

Dział Handlowy

Tel: +48 42 652 48 44
E-mail: woba@woba.pl

Dział Exportu

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

