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WOBA grundades 1999 i Łódź. Företagets 
huvudsakliga verksamhet är tillverkning 
och försäljning av produkter som skrubbsvampar, 
traditionella moppar, diskdukar, moppdukar 
och svampar. Våra produkter har tack vare sin höga 
kvalitet och sitt rimliga pris blivit väl bemötta 
på marknaden och ersätter effektivt produkter 
som importeras från både Europa och Asien. 

Våra produkter med köparens varumärke erbjuds 
i Polen och Europa i de största detaljhandelskedjorna, 
däribland: Tesco, JMP, Lidl, Aldi, Kaufland, Carrefour, 
Rossman, Lewiatan, Metro.

WOBA 



Med den aktuella presentationen av våra produkter vill 
vi väcka ditt intresse för ett samarbete på grundval 
av våra produkter och tillhörande sortiment. Vi kan erbjuda 
det bästa alternativet i enlighet med dina behov.

- Dariusz Bagniewski, styrelseordförande
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„Vårt högsta mål är att uppfylla våra kunders 
förväntningar, därför är vi beredda att ändra 
det tillverkade sortimentet i enlighet med våra 
kunders individuella behov.” 



Skrubbsvampar

En skonsam och effektiv köksskrubb. Perfekt 
för snabb rengöring av teflon, grytor, stekpannor, 
kopparprodukter, serviser, keramik och plast. 

Produkten skadar inte den rengjorda ytan.

Sammansättning: 
metalliserat polyestergarn, polyestergarn, polyuretanskum

Mått: 1
1,5 x 7,5 x 3 cm 

Färg: silver, guld

En skonsam och effektiv skrubbsvamp tillverkad 
i nanoteknik med silverjoner. Perfekt för snabb 
rengöring av teflon, grytor, stekpannor, 
kopparprodukter, serviser, keramik och plast. 
Det antibakteriella skyddet visar en stark 
antimikrobiell effekt på den farligaste stammen 
ESCHERICHIA COLI och minskar tillväxten 
av mikroorganismer med 99%.

Produkten skadar inte den rengjorda ytan.

Sammansättning: 
iris polyestergarn, polyestergarn, polyuretanskum

Mått: 
11,5 x 7,5 x 3 cm 

Färg: 
grön, rosa, gul, orange, blå, vit

Effektiv skrubbsvamp, perfekt för rengöring 
av kraftigt smutsiga ytor. Lämpar sig för rengöring 
av teflon, grytor, stekpannor, kopparprodukter, 
porslin, keramik och plast. 

Sammansättning: 
PP-monofilament, polyestergarn, polyuretanskum

Mått: 
11,5 x 7,5 x 3 cm 

Färg: 
röd, grön, blå, gul
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UNIVERSIELL 
SKRUBBSVAMP MED SILVERJONER

METALLISERAD 
SKRUBBSVAMP

TRÅDSKRUBB
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Diskdukar

En diskduk med högre arealvikt avsedd 
för våt och torr avtorkning av ytor. 
Perfekt för rengöring och polering. 
Tillverkad av speciellt perforerat 
non-woven-tyg som effektivt absorberar 
vatten och smuts. 

Sammansättning: 
viskos 100% 

Mått: 
38 x 43 cm 

Arealvikt: 
70  g/m2

Färg: 
grön

PERFORERAD 
DISKDUK 100% VISKOS

En diskduk avsedd för våt och torr 
avtorkning av ytor. Perfekt för rengöring 
och polering. Tillverkad av speciellt 
perforerat non-woven-tyg som effektivt 
absorberar vatten och smuts.

Sammansättning: 
viskos 100% 

Mått: 
38 x 41 cm 

Arealvikt: 
50 g/m2

Färg: 
blå, gul

PERFORERAD 
DISKDUK 100% VISKOS

Universalduk för torr och våt torkning. 
Bra absorbering av vatten och smuts. 
Lämplig för avtorkning, rengöring och 
polering.

Sammansättning: 
viskos 60%, PES + PP 40% 

Mått: 
32 x 38 cm 

Arealvikt: 
85 g/m2

Färg: 
gul, blå, rosa

KÖKSDUK

Känd och uppskattad trasa till en snabb 
och effektiv rengöring av glasytor. 
Mikrofibertrasa har en god 
absorpionsförmåga och den  lämnar 
inga strimmor. Passsar bra till putsing, 
tvätt, tar effektivt bort damm och vatten 
från den putsade ytan. En annan fördel 
med mikrofibertrasan är att den torkar 
bort fort. Trasan är väldigt hållfast och 
kan ha en utbredd använding. 

Sammansättning: 
PES 55%, PA 45%

Mått: 
38 x 40 cm

Arealvikt: 
100 g/m2

Färg: 
grön, blå, rosa

MIKROFIBERTRASA 



Traditionella moppar

Mopp tillverkad av jämna viskos-polyesterremsor. 
Non-woven -strukturen gör att smutsen tas upp 
på ett utmärkt sätt. Moppen är avsedd för rengöring 
av träytor, granit, terrakotta, marmor och övriga 
golvbeläggningar.

Antal remsor: 
32 resp. 40 

Sammansättning: 
viskos 50%, polyester 50% 

Längd enligt kundens önskemål

VISKOSMOPP 
– BLÅVIT-RUTIG

Mopp tillverkad av jämna viskos-polyesterremsor. 
Non-woven -strukturen gör att smutsen tas upp 
på ett utmärkt sätt. Moppen är avsedd för rengöring 
av träytor, granit, terrakotta, marmor och övriga 
golvbeläggningar.

Antal remsor: 
40 

Sammansättning: 
viskos 50%, polyester 50% 

Längd enligt kundens önskemål

VISKOSMOPP 
– GRÖNRUTIG

Mopp tillverkad av jämna mikrofiberremsor. 
Tack vare materialets struktur tas smutsen upp 
på ett utmärkt sätt samtidigt som en stor mängd 
fukt absorberas från den rengjorda ytan. 
Avsedd för rengöring av alla typer av ytor. 

Vikt: 
145 g

Sammansättning: 
polyester 100% 

Arealvikt och längd på remsorna enligt kundens önskemål

MIKROFIBERMOPP
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Mopp tillverkad av högkvalitativt viskos-polyester 
non-woven tyg. Speciellt perforerad non-woven 
gör att smutsen samlas upp effektivt. Moppen 
är avsedd för rengöring av träytor, granit, terrakotta, 
marmor och övriga golvbeläggningar.

Vikt: 
100 – 160 g 

Sammansättning: 
viskos, polyester 

Arealvikt och längd på remsorna enligt kundens önskemål

PERFORERAD 
MOPP  

Mopp tillverkad av högkvalitativt SPUNLACE 
non-woven-tyg. Moppen är lämplig för rengöring 
av träytor, granit, terrakotta, marmor och övriga 
golvbeläggningar.

Vikt: 
100 – 170 g 

Sammansättning: 
viskos, polyester 

Arealvikt och längd på remsorna enligt kundens önskemål

HÖGABSORBERANDE 
MOPP

Mopp av bomullssyntetisk tråd. Moppen är lämplig 
för rengöring av träytor, granit, terrakotta, marmor 
och övriga golvbeläggningar.

Vikt: 
100 – 250 g 

Sammansättning: 
bomull, syntetmaterial 

Arealvikt och längd enligt kundens önskemål

TRÅDMOPP
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Professionella moppar  
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Slitstark och förstärkt mopp som samlar 
upp även de minsta smutspartiklarna. 
Passar perfekt för rengöring av porösa 
och släta ytor. Moppen är avsedd för torr 
och våt rengöring. Användningen 
av speciella fickor med utskärningar 
gör det enkelt att montera och använda 
moppen och de förstärkta sidorna 
garanterar en längre livslängd.

Sammansättning: 
polyestermikrofiber

Innermått: 
12 x 42 cm

Vi kan fritt konfigurera: fästanordningar, 
fickor, etiketter och logotyper samt 
materialvikt och dimensioner enligt 
kundens specifikationer

FLATMOPP 
MED FICKOR

Förstärkt och mycket robust mopp som 
tack vare de extra fästen gör det möjligt 
att montera den på specialklämmor. 
Perfekt för torr och våt rengöring. Passar 
för både porösa och släta ytor. Fibrernas 
höga absorptionsförmåga gör att 
moppen lämpar sig perfekt 
för professionellt arbete. De förstärkta 
sidorna garanterar dessutom längre 
livslängd.

Sammansättning: 
polyestermikrofiber

Innermått: 
12 x 42 cm

Vi kan fritt konfigurera: fästanordningar, 
fickor, etiketter och logotyper samt 
materialvikt och dimensioner enligt 
kundens specifikationer

FLATMOPP 
MED FÄSTEN

Absorberande och slitstark mopp 
perfekt för professionell användning. 
Samlar upp även de minsta 
smutspartiklarna. Lämplig för både 
porösa och släta ytor. Kan fästas med 
fickor och flikar. Ytterligare flikar gör att 
moppen passar många typer av clips. 
Särskilda fickor med utskärningar 
gör det lättare att montera och använda 
moppen. Färgkodade band underlättar 
åtskiljande av rengöringsytor.  

Sammansättning: 
polyestermikrofiber

Innermått: 
12 x 42 cm

Vi kan fritt konfigurera: fästanordningar, 
fickor, etiketter och logotyper samt 
materialvikt och dimensioner enligt 
kundens specifikationer

FLATMOPP 
MED FICKOR OCH FLIKAR

Strukturen med öglor gör det möjligt att 
rengöra även svårt nedsmutsade ytor 
och perfekt uppsamling av vatten. 
Moppen är extremt hållbar 
vid användning och kan tvättas 
i 90 grader. Speciella fickor med 
utskärningar gör det möjligt att montera 
den med många olika typer av clips.

Sammansättning: 
bomull, syntetmaterial

Innermått: 
12 x 42 cm

Vi kan fritt konfigurera: fästanordningar, 
fickor, etiketter och logotyper samt 
materialvikt och dimensioner enligt 
kundens specifikationer

MOPP 
MED BOMULLSÖGLOR
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Moppar för hemmabruk

Mikrofibermopp ULTRA är perfekt 
för rengöring av alla ytor där det kan 
finnas fördjupningar: terrakotta, kakel, 
golvytor med ojämn struktur. De vävda 
polyesterfibrerna med högre styvhet 
klarar av även svåraste smuts. Moppen 
kan med fördel användas för både 
torr-och våtmoppning. Samlar effektivt 
upp damm och smuts.

Sammansättning: 
mikrofiber, polyamid

Innermått: 
10 x 40 cm 

Vi kan fritt konfigurera: fästanordningar, 
fickor, etiketter och logotyper samt 
materialvikt och dimensioner enligt 
kundens specifikationer

FLATMOPP 
I MIKROFIBER – ULTRA

Mikrofibermoppen är lämplig 
för rengöring av ytor av alla ytor där det 
kan finnas fördjupningar: terrakotta, 
kakel, golvytor med ojämn struktur 
samt släta ytor som parkett och laminat. 
Moppen kan med fördel användas 
för både torr- och våtmoppning. 
Strukturen med fibrer av olika längd 
gör det lättare att nå golvets 
fördjupningar och användningen 
av polyamidfibrer underlättar rengöring 
av mycket smutsiga ytor.

Sammansättning: 
mikrofiber, polyamid

Innermått: 
10 x 40 cm 

Vi kan fritt konfigurera: fästanordningar, 
fickor, etiketter och logotyper samt 
materialvikt och dimensioner enligt 
kundens specifikationer

FLAT 
MIKROFIBERMOPP RANDIG

Bomullsmoppen är skapad 
för rengöring av alla släta ytor som 
parkett, paneler, PVC-beläggningar. 
Effektiv för såväl torr som våtmoppning. 
Samlar effektivt upp damm 
och avlägsnar svår smuts. 
Fibrer som används hjälper att effektivt 
rengöra även svårt nedsmutsade ytor. 
Strukturen med fibrer av olika längd 
gör det lättare att nå golvets 
fördjupningar och användningen 
av polyamidfibrer underlättar rengöring 
av mycket smutsiga ytor.

Sammansättning: 
bomull, syntetmaterial

Innermått: 
10 x 40 cm
 
Vi kan fritt konfigurera: fästanordningar, 
fickor, etiketter och logotyper samt 
materialvikt och dimensioner enligt 
kundens specifikationer

FLAT 
BOMULLSMOPP

Mikrofibermopp perfekt för rengöring 
av känsliga släta ytor (parkett, paneler, 
PVC-beläggningar). 
Lämplig för torr-och våtmoppning. 
Utmärkt för att damma av väggar 
och tak.

Sammansättning: 
mikrofiber

Innermått: 
10 x 40 cm 

Vi kan fritt konfigurera: fästanordningar, 
fickor, etiketter och logotyper samt 
materialvikt och dimensioner enligt 
kundens specifikationer

FLATMOPP 
SLÄT



Övriga 
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Cellulosasvamp tillverkas till skillnad 
från andra tvättsvampar av en naturlig   
svamp. Cellulosvamp tack vare det att 
den kommer direkt från naturen och 
tack vore en hög upptagningsförmåga 
kan ha en utbredd användning. Vi kan 
använda den till tvätt av hela kroppen, 
sminkborttagning, spa-behandlingar 
men också till att diska och rengöra 
andra ytor utan att lämna några 
repmärken. Med hänsyn till dess 
material är den hypoallergenisk och 
faller inom biologisk nedbrydbarhet.

Sammansättning: 
cellulos 100%

Innermått: 
Storlek enligt kundönskemål

Den tar bort smutsen utan att använda 
kemiska rengöringsmedel. Passar till 
varje yta! Passar utmärkt till rengöring  
av hushållet,  bil och industri. Det räcker 
bara lite vatten och utan problem kan 
man avlägsna spår av en kulspetspenna, 
tuschpenna, färgkritor. Svampen tar 
även bort all smuts och vattenfläckar. 
Den rengör klädsel, glas, plastik, 
golvbeläggningar och andra material. 
Efter rengöring ska dem spolas och 
lämnas att torka.

Sammansättning: 
melamin

Innermått: 
11 x 7 x 3 cm

Färg: 
vitt, grå

MAGISKSVAMP 

Badpuff används under bad till 
masagge och tvättskrubb av hela 
kroppen. Tack vore sin struktur tar den 
bort döda hudceller som kan spolas 
direkt. Ett brett spektrum av olika färger 
kommer att nöja varje dess användare.

Färg: 
grön, rosa, orange, blå, vitt

BADPUFFCELLULOSASVAMP 

Badsvamp med räfflad yta. Avsedd 
för tvätt och massage. Profilerad så 
att den passar perfekt i handen.

Sammansättning: 
polyuretanskum 

Innermått: 
16,5 x 8 x 4,5 cm

Färg: 
gul, blå, grön, rosa, orange

BADSVAMP
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Vårt företags snabba tillväxt har inneburit att det efter 
expansion och modernisering nu uppfyller även de högsta 
EU-standarderna, vilket gör att vi kan se fram emot 
ytterligare framsteg. 

När vi utvecklar exporten är vi mest intresserade av att hitta 
stora försäljningspartner för landet i fråga som kan ta hand 
om försäljningen av våra produkter eller erbjuda dem under 
sitt eget varumärke i alla möjliga distributionskanaler.
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Samarbete

VI ERBJUDER 

Tillverkning för kundens 
eget märke

Brett utbud 
av produktutföranden  

Möjlighet att ändra 
produktparametrar  

Val av förpackningstyp
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Tack vare den höga kvaliteten på våra produkter, 
omfattande kunskap och erfarenhet har vi blivit 
marknadsledande bland tillverkarna. 

Vi upprätthåller långsiktiga affärsrelationer och samarbete 
med våra partners.

Många års erfarenhet och stor maskinpark 
gör det möjligt för oss att uppfylla även 
de mest krävande kundernas förväntningar.

Vi är öppna för samtal om nya produkter 
och samarbete med nya partners.

VI GARANTERAR  

Högkvalitativa 
produkter    

1

Oförändrade tekniska 
parametrar  

2

Pålitlig 
transaktionshantering  

3

Långtidssamarbete
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WOBA sp. z o.o. sp. k. 
Wersalska 41
91-212, Łódź
Polen
Tel.: +48 42 652 48 44
 
Försäljningsavdelning  
Tel.: +48 42 652 48 44 
E-post: woba@woba.pl

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


