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TRADICI



Nic pro nás není důležitější než bezpečnost – naše produkty nejenom, 
že plní zákonné normy, ony je v mnohém překračují. Na bezpečnost 
myslíme neustále, vaši důvěru si totiž chceme zasloužit i na dalších 
180 let. Pečlivá kontrola našich výrobků i sledování nových technologií 
je pro nás absolutní samozřejmostí, ze které nikdy neslevíme. Chceme, 
abyste se mohli všichni na naše výrobky stoprocentně spolehnout.

Udržitelnost pro nás není jen prázdným pojmem – každý den 
přemýšlíme, jak vyrábět ekologičtěji. Preferujeme výrobky na přírodní 
bázi a krok po kroku minimalizujeme množství obalových plastů. Dbáme 
na to, aby byl náš sortiment nádobí maximálně šetrný k životnímu 
prostředí, recyklovatelný a zároveň nijak neochuzoval váš požitek 
z příjemných chvil s blízkými. I v nabídce produktů proti škůdcům 
máme přísná ekologická pravidla: existuje ‑li dostupná varianta, 
preferujeme produkty na přírodní bázi bez použití jedů. A vždy a všude 
upřednostňujeme přírodní materiály nad chemickými produkty.

Naše dlouhá tradice nás zavazuje ke krokům nad rámec povinností 
i v oblasti sociální zodpovědnosti. Podporujeme lokální výrobce, 
české producenty i dodavatele služeb. V rámci vlastní produkce rádi 
podpoříme každého pracovitého člověka, který stojí o začlenění do 
společnosti. SOLO, to nejsou jen zápalky, ale mnoho dalších produktů, 
které podpoří vaši rodinnou pohodu a přátelství a pomohou všude 
tam, kde má být teplo, dobré jídlo a pití. Jsme hrdí, že je značka SOLO 
součástí životů tolika generací a slibujeme, že budeme pro naše 
zákazníky hořet i nadále. Jsme totiž zapálení: zapálení pro tradici, pro 
vaši bezpečnost a spokojenost.

Bezpečnost

Tradice

Udržitelnost

Jsme SOLO MATCHES & FLAMES, přední 
dodavatel zápalek a plamenných výrobků na 
tuzemské i světové trhy. Hrdě navazujeme 
na tradici nejstarší výroby zápalek v českých 
zemích, která započala už v roce 1839. Jsme 
také přímí pokračovatelé výroby zápalek 
s motivem klíče (THE KEY), nůžek (THE 
SCISSOR) a dalších světoznámých motivů. 
Naším hnacím motorem je zodpovědnost 
a čest pokračovat v cestě, kterou započali 
naši předchůdci, stejně jako snaha rozšiřovat 
a přinášet nové produkty s logem SOLO. 

„Zůstáváme mladí, dokud je pro nás 
budoucnost zajímavější než minulost.“
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Naše zápalky jsou ideálním pomocníkem v každé 
domácnosti i firmě. Evropská produkce v nejlepší 
továrně se stále probíhajícím ručním i technickým 
testováním Vám zaručují, že se k Vám do rukou dostává 
tento výrobek v nejlepší možné kvalitě a to z přírodních 
evropských zdrojů bez nutností putování produktů přes 
celý svět. Z důvodu bezpečnosti se zapalují výhradně 
o speciální směs na krabičce. SOLO zápalky jsou již více 
než 180 let symbolem nejkvalitnější, nejmodernější 
a nejbezpečnější verze zápalek.

ZAPÁLENI PRO

TRADICI
ZÁPALKY



solo Zápalky 5h 
 
Tradiční malé bezpečnostní zápalky, 
vhodné pro každodenní využití a komfortní 
zapalování. Balení s průměrným obsahem 
36 kusů v krabičce, délka rozpětí zápalky je 
41–43 mm.

solo zápalky 
domácnostní dZ 240 
 
Tradiční domácnostní bezpečnostní zápalky, 
vhodné pro každodenní využití a komfortní 
zapalování. Balení s průměrným obsahem 240 
kusů v krabičce, délka zápalky je 47 mm.

Artikl: 440725
Typ balení: páček
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 1 000 (100×10)
Ks v mezibalení: 10
VO balení: karton

Artikl: 440857
Typ balení: tray
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 162 (6×27)
Ks v tray: 27
VO balení: karton

Tradiční domácnostní bezpečnostní zápalky, 
vhodné pro každodenní využití a komfortní 
zapalování v limitované edici historických 
motivů. Balení s průměrným obsahem 60 kusů 
v krabičce, délka zápalky je 55 mm.

solo zápalky dlouhé dZ 60 – limitovaná 
edice historickÝch motivů Zápalek

Artikl: 441003
Typ balení: páček
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 300 (60×5)
Ks v mezibalení: 5
VO balení: karton
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solo zápalky
do kapsy dZ 100 
 
Tradiční bezpečnostní zápalky, vhodné pro 
každodenní využití a komfortní zapalování. 
Balení s průměrným obsahem 100 kusů 
v krabičce, délka zápalky je 55 mm.

Univerzální extra dlouhé bezpečnostní zápal-
ky, vhodné pro každodenní využití a komfortní 
zapalování. Balení s průměrným obsahem 45 
kusů v krabičce, délka rozpětí zápalky je 90–
95 mm.

Artikl: 470003
Typ balení: tray
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 432 (12×36)
Ks v tray: 36
VO balení: karton

Artikl: 601402
Typ balení: páček
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 50 (5×10)
Ks v mezibalení: 10
VO balení: karton

Artikl: 601502
Typ balení: páček
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 40 (4×10)
Ks v mezibalení: 10
VO balení: karton

Artikl: 650104
Typ balení: display
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 72 (3×24)
Ks v mezibalení: 24
VO balení: karton

Nejoblíbenější krbové zápalky, vhodné pro kom-
fortní zapalování krbů a kamen. Balení s průměr-
ným obsahem 40 kusů v krabičce, délka zápalky je 
200 mm.

Nejoblíbenější krbové zápalky, vhodné pro kom-
fortní zapalování krbů a kamen. Balení s průměr-
ným obsahem 100 kusů v krabičce, délka zápal-
ky je 170 mm.

solo zápalky extra dlouhé Zed 45 – svíčkovÉ

solo zápalky krbové kr 100

solo zápalky krbové kr 40
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ZAPÁLENI PRO

kvAlITu
Naše zapalovače jsou kvalitní a bezpečné. 
Jsou naplněny takovým objemem plynu, který 
zaručuje dlouhodobé používání zapalovače. 
Jsou také vybaveny regulátorem výšky 
plamene a dětskou pojistkou. Měly by být 
povinnou výbavou každé domácnosti i firmy. 
Zapalovače jsou dodávány v atraktivním 
barevném provedení.

Zapalovače
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Jednorázový kamínkový zapalovač 
bez možnosti opětovného plnění.

solo zapalovač 
jednorázový–kamínkový

solo zapalovač 
plnitelný pieZo
Zapalovač s možností 
opětovného plnění.

Artikl: 610103
Typ balení: display
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 1000 (20×50)
Ks v tray: 50
VO balení: karton

Artikl: 615117
Typ balení: display
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 1000 (20×50)
Ks v tray: 50
VO balení: karton

solo zapalovač 
domácnostní 
malÝ (12 cm)

Zapalovač s možností opětovného 
plnění v praktickém dvojbalení.

solo zapalovač plnitelný pieZo á 2 ks

Domácnostní zapalovač s možností 
opětovného plnění. V této praktické 
velikosti je ideální pomocník do každé 
domácnosti i firmy.

Artikl: 615130
Typ balení: display
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 250 (10×25)
Ks v tray: 25
VO balení: karton

Artikl: 617106
Typ balení: display
Jednotka: ks

Celkem ks v kartonu: 1000 (20×25)
Ks v tray: 25
VO balení: karton
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solo zapalovač 
domácnostní otočnÝ 
(19 cm) 
 
Domácnostní zapalovač s možností opětovného 
plnění. Ideální pomocník do každé domácnosti 
i firmy, skladný a přitom velký.

solo zapalovač 
FleXiBilní (29 cm) 
 
Flexibilní zapalovač s možností opětovného 
plnění. Ideální pomocník do každé domácnosti 
i firmy s ohebným kovovým krkem.

solo zapalovač 
UniverZální (27 cm) 
 
Univerzální zapalovač s možností opětovného 
plnění. Ideální pomocník do každé domácnosti 
i firmy. Pro sporáky, kamna, krby, svíčky atd.

Artikl: 617111
Typ balení: display
Jednotka: ks

Celkem ks v kartonu: 192 (12×16)
Ks v tray: 16
VO balení: karton

Artikl: 617124
Typ balení: display
Jednotka: ks

Celkem ks v kartonu: 120 (6×20)
Ks v tray: 20
VO balení: karton

Artikl: 617102
Typ balení: display
Jednotka: ks

Celkem ks v kartonu: 192 (12×16)
Ks v tray: 16
VO balení: karton

Artikl: 617116
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 14 (2×7)
VO balení: karton

solo zapalovač
tUrBo (28 cm) 
 
Velmi silný zapalovač odolný proti větru 
a chladu s možností opětovného plnění. Ideální 
pomocník především k zapalování kamen, 
krbů, venkovních grilů i za nepříznivého počasí. 
Dodáván v černém provedení.
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solo zapalovač svíček 
colour mix (21 cm) 
 
Designový zapalovač svíček s možností 
opětovného plnění. Ideální pomocník do 
každé domácnosti pro zapalování svíček 
a lamp. Dodáván v pestrém/pastelovém 
barevném provedení.

solo zapalovač svíček 
candle silverlite 
(21 cm) 
 
Designový a stylový zapalovač svíček s možností 
opětovného plnění. Ideální pomocník do každé 
domácnosti pro zapalování svíček a lamp. 
Dodáván ve stříbrném provedení.

solo náplň butanová
do zapalovačů 300 ml 
 
Univerzální butanová náplň vhodná pro 
opětovné plnění všech plnitelných zapalovačů. 
Butanová náplň v bezpečné tlakové nádobě se 
6různými plastovými tryskami pro různé typy 
zapalovačů.

Artikl: 617125
Typ balení: display
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 270 (90×30)
Ks v mezibalení: 30
VO balení: karton

Artikl: 617118
Typ balení: display
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 96 (12×8)
Ks v tray: 8
VO balení: karton

Artikl: 617110
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 12
VO balení: karton



Naše přírodní podpalovače jsou složené 
z dřevitého vlákna a kvalitního parafínu. 
Používáním přírodního podpalovače se chováte 
šetrně vůči přírodě a zodpovědně vůči svému 
okolí. Dlouhá délka hoření zaručí dokonalé 
rozpálení dřeva, dřevěného uhlí a briket. 

chemické
Naše chemické podpalovače jsou kvalitní, 
bezpečné a vhodné k širokému využití při 
zapálení ohně v krbu, kamnech, v kotli, nebo při 
rozdělávání otevřeného ohniště.

ZAPÁLENI PRO
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solo podpalovač 
přírodní taBUlka 32 ks 
 
Přírodní podpalovač ve tvaru tabulky 
s odlomitelnými dílky je vhodný k širokému 
využití, pro zapálení ohně při grilování, v krbu, 
kamnech i v kotli. Průměrná délka hoření 
podpalovače je 6–8 minut.

solo podpalovač 
přírodní Zápalka 20 ks 
 
Přírodní podpalovač se zápalnou hlavičkou je 
vhodný k širokému využití, pro zapálení ohně 
při grilování, v krbu, kamnech i v kotli. Průměrná 
délka hoření podpalovače je 8–10 minut.

Artikl: 620136 a
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 20
VO balení: karton

Artikl: 620102
Typ balení: display
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 120(6×20)
Ks v mezibalení: 20
VO balení: karton
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solo podpalovač 
přírodní Zápalka
2v1 24 ks 
 
Přírodní podpalovač se zápalnou hlavičkou je 
vhodný k širokému využití pro zapálení ohně při 
grilování, v krbu, kamnech i v kotli. Průměrná 
délka hoření podpalovače je 8–10 minut.

solo podpalovač 
přírodní svitky 16 ks 
 
Přírodní podpalovač z dřevité vlny napuštěný 
kvalitním parafínem v praktickém mini balení. 
Určen k širokému využití, pro zapálení ohně 
při grilování, v krbu, kamnech i v kotli. Hoří bez 
zápachu a kouře. Kvalitní, ryze český výrobek. 
Průměrná délka hoření podpalovače je 6–8 minut.

Artikl: 620117
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 24
VO balení: karton

Artikl: 620135
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 20
VO balení: karton
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solo podpalovač 
přírodní svitky 32 ks 
 
Přírodní podpalovač z dřevité vlny napuštěný 
kvalitním parafínem v praktickém balení. 
Určen k širokému využití, pro zapálení ohně 
při grilování, v krbu, kamnech i v kotli. Hoří 
bez zápachu a kouře. Kvalitní, ryze český 
výrobek. Průměrná délka hoření podpalovače 
je 6–8 minut.

solo podpalovač 
přírodní
svitky maXi 100 ks 
 
Přírodní podpalovač z dřevité vlny napuštěný 
kvalitním parafínem ve výhodném maxi 
balení. Určen k širokému využití, pro zapálení 
ohně při grilování, v krbu, kamnech i v kotli. 
Hoří bez zápachu a kouře. Kvalitní, ryze 
český výrobek. Průměrná délka hoření 
podpalovače je 10–12 minut.

solo podpalovač 
přírodní extra silný 
kostky 20 ks 
 
Extra silný přírodní podpalovač je vhodný 
k širokému využití pro zapálení ohně při 
grilování, v krbu, kamnech i v kotli. Průměrná 
délka hoření podpalovače je 15–17 minut.

Artikl: 620125 a
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 12
VO balení: karton

Artikl: 620130 a
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 8
VO balení: karton

Artikl: 620106
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 12
VO balení: karton
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solo podpalovač 
pevný petrolejovÝ 
 
Tradiční pevný podpalovač na petrolejové 
bázi. Průměrná délka hoření podpalovače 
je 10–12 minut.

solo podpalovač 
pevný paraFínovÝ 
 
Tradiční pevný podpalovač na parafínové 
bázi. Průměrná délka hoření podpalovače 
je 10–12 minut.

solo gelový podpalovač 
grilů a krbů 1000 ml 
 
Gelový podpalovač vyroben z přírodních 
zdrojů pro čistý start grilů a krbů. Jednoduchá 
manipulace a dávkování zajistí snadné 
a bezpečné použití. Podpalovač hoří bez sazí 
a zápachu. Kvalitní, ryze český výrobek.

Artikl: 620113
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 24
VO balení: karton

Artikl: 620114
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 24
VO balení: karton

Artikl: 620121
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 6
VO balení: karton
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solo podpalovač 
tekutý 1000 ml

Jednoduchá manipulace a dávkování zajistí 
snadné a bezpečné použití. Podpalovač hoří bez 
sazí a zápachu. Kvalitní, ryze český výrobek.

Hořlavá pasta je rozšířená především 
v gastronomii, pro fondue, stolní grily a gelové 
lampy. Rovněž je to skvělý pomocník pro ohřev 
jídla i na cestách nebo při campování apod. 
Snadné a bezpečné podpálení. Kvalitní, ryze 
český výrobek. Doba hoření 200 g gelu je cca 3 h.

solo hořlavý gel 
v plechovce 200 g

solo lampový olej
čirÝ 1000 ml 
 
Lampový olej vhodný pro exteriérové 
i interiérové použití ve všech typech olejových 
lamp, včetně petrolejových lamp a zahradních 
pochodní. Jednoduchá manipulace a dávkování 
zajistí snadné a bezpečné použití. Lampový 
olej hoří bez sazí a zápachu. Kvalitní, ryze český 
výrobek.

Artikl: 620107
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 6
VO balení: karton

Artikl: 620122
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 6
VO balení: karton

Artikl: 630134
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 24
VO balení: karton



ZAPÁLENI PRO

gRIlování
Naše BBQ produkty zajistí radost nejen z grilovaní. 
Usnadní Vaši přípravu a ušetří čas a dokonale 
navodí tu správnou atmosféru pro grilování.

gril / BBq
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solo pěnový čistič pro 
grily a trouby 500 ml 
 
Vysoce účinný pěnový čistící prostředek 
vhodný na čistění a odmašťování grilů 
i jeho příslušenství, který je zároveň šetrný 
k čištěnému povrchu. Nedochází tak k narušení 
povrchu kovových ani skleněných částí zařízení. 
Vhodný především pro čistění připálených 
zbytků, sazí, mastných a ostatních nečistot.

solo rukavice
ke krbu a grilu 
 
Vysoce kvalitní tepluvzdorná rukavice v univerzální 
velikosti je určena jako mechanická a tepelná 
ochrana rukou při manipulaci s grilem, kamny 
nebo krbem a ostatními nástroji. Je vyrobena ze 
štípané hovězí usně s podšívkou z bavlny. Rukavice 
je navíc opatřena praktickým poutkem. K dispozici 
je na výběr pravá i levá varianta.

solo jednorázový gril 
 
Velmi praktický, jednoduchý a kompletní 
jednorázový gril s dřevěným uhlím včetně 
podpalovače. Nejlepší a nejlevnější varianta 
pro občasné grilování, která ušetří Váš čas 
i místo a nabízí maximální pohodlí při přípravě 
grilování. Po roztopení žhne více než hodinu. 
Obsah uhlí: 450 g.

Artikl: 800002
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 6
VO balení: karton

Artikl: 620110 a
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 12
VO balení: karton

Artikl: 700006
Jednotka: ks
Ks v mezibalení: 24
Typ balení: bal
Celkem ks v kartonu: 96 (4×24)
VO balení: karton
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solo knot kulatý

solo knot plochý

Artikl: 630197

Artikl: 630198

Artikl: 630203

Artikl: 630196

Kulatý knot v přírodní režné barvě. Vhodný 
především pro lampy, svítilny, louče, atp. Kvalitní, 
ryze český výrobek. Materiál 100% bavlna.

Plochý knot v přírodní režné barvě. Vhodný 
především pro lampy, svítilny, louče, atp. Kvalitní, 
ryze český výrobek. Materiál 100% bavlna.

Houbička se speciálně tvarovaným profilem 
a s vysoce kvalitní abrazivní plochou drátěnkou. 
Je určena pro čištění grilovacích roštů a pro 
odstranění hrubých nečistot. Jednotlivé 
vrstvy odděluje červená tlumící pěna, která 
pomáhá k pevnějšímu a jistějšímu úchopu. 
Rozměr houbičky: 10,5×6×5 cm. Rozměr 
balení: 15×10,5×6,5 cm. 3 kusy v balení ve fólii 
s plnobarevným potiskem.

Artikl: 700008
Jednotka: 3 ks
VO balení: karton

Typ balení: display
Celkem ks v kartonu: 30 (10×3)

solo houbičky pro čištění 3 ks

Artikl: 630199

Artikl: 630200

Artikl: 630201

Artikl: 630202

Jednotka: ks
Ks v mezibalení: 12
Typ balení: display
Celkem ks v kartonu: 384 (32×12)
VO balení: karton

Jednotka: ks
Ks v mezibalení: 12
Typ balení: display
Celkem ks v kartonu: 384 (32×12)
VO balení: karton

7 mm

12 mm

16 mm

22 mm

2 mm

3,2 mm

5,5 mm

9 mm



ZAPÁLENI PRO

DomáCnosT
Naše výrobky vám usnadní péči o váš krb a komín
a pomůžou vám udržet čistotu v jeho okolí.
Pro bezpečnou funkci vašeho komínu je důležité,
aby nebyl zanešený sazemi a nečistotami.
Čisté sklo krbu vám umožní užít si romantiku plamenů
jako při otevřeném ohništi. To vše a estetické uskladnění dřeva
v místnosti navodí příjemnou a relaxační atmosféru.

topná seZóna
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solo ethanol pro 
krby – 1000 ml 
 
Speciálně určené palivo pro biokrby a fondue. 
Ethanol je vhodný především k interiérovému 
použití k navození správné atmosféry. 
Jednoduchá manipulace a dávkování zajistí 
snadné a bezpečné použití. Ethanol hoří bez sazí 
a zápachu. Kvalitní, ryze český výrobek.

solo maXi taška na 
krbové dřevo natural 
 
Praktická a estetická MAXI taška vhodná na 
přenášení i uložení dřeva. Zabrání znečištění 
interiéru díky nepropustné vnitřní vrstvě. Taška 
je velmi pevná, zajistí tak snadné přenášení 
a uložení krbového dřeva a pelet. Vyrobena ze 
100% přírodní juty, která se hodí do každého 
interiéru. Objem 80 l, nosnost až 100 kg.

solo koš na krbové 
dřevo a pelety natural 
 
Designový velkoobjemový koš na krbové dřevo 
a pelety je vyroben z ušlechtilého materiálu 
s atraktivní povrchovou úpravou. Díky jeho 
pevnosti a odolnosti je vhodný jak na přenášení 
tak i na uložení polen, pelet nebo dřeva v blízkosti 
vašich kamen či krbu. Vyroben ze 100% juty, která 
se hodí do každého interiéru. Průměr 38 cm.

Artikl: 700004
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 12
VO balení: karton

Artikl: 700002
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 12
VO balení: karton

Artikl: 620119
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 6
VO balení: karton
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Sazínek chemickou cestou odstraňuje nečistoty 
a usazeniny ze spalinových cest kamen, krbů 
a pecí. Působí preventivně proti vzniku požárů 
způsobených vznícením sazí v kouřovodech. 
Jednoduché a snadné použití pro čistění všech 
druhů komínů, včetně komínů z nerezové oceli. 
Zvyšuje průchodnost rour a komína, rovněž 
účinnost kamen nebo krbů. Zajistí ideální stav 
spalinových cest v intervalech mezi zákonem 
předepsaným mechanickým čistěním.

solo chemický odstraňovač sazí – 
saZínek, 10 ks sáčků

solo čistící poleno – 
čistič spalinových cest 
 
Čistící poleno chemickou cestou odstraňuje 
nečistoty a usazeniny ze spalinových cest kamen, 
krbů a pecí. Působí preventivně proti vzniku požárů 
způsobených vznícením sazí v kouřovodech. 
Jednoduché a snadné použití pro čistění všech 
druhů komínů, včetně komínů z nerezové oceli. 
Zvyšuje průchodnost rour a komína, rovněž 
účinnost kamen nebo krbů. Zajistí ideální stav 
spalinových cest v intervalech mezi zákonem 
předepsaným mechanickým čistěním.

solo pěnový čistič 
krbových skel 
a lampiček – 500 ml 
 
Vysoce účinný pěnový čistící prostředek na 
krbová skla a lampičky, který je zároveň šetrný 
k čištěnému povrchu, nedochází tak k narušení 
povrchu kovových ani skleněných částí zařízení. 
Vhodný především pro čistění připálených 
zbytků, sazí, mastných a ostatních nečistot.

Artikl: 800003
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 12
VO balení: karton

Artikl: 630218
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 24
VO balení: karton

Artikl: 800000
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 6
VO balení: karton



ZAPÁLENI PRO

přírodu
Naše nádobí je zdravou alternativou k běžnému 
plastovému nádobí či kovovým příborům. Jednorázové 
kompostovatelné talíře jsou vyrobeny ze 100 % 
organických vláken cukrové třtiny (bagasy), která 
jsou biologicky rozložitelná a snadno odbouratelná 
v přírodě. BIO nádobí je zdravotně nezávadné 
a neobsahuje žádné alergeny. Není testováno na 
zvířatech a je vhodné pro vegany.

bio nÁdobí
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solo hranatý talíř 
16×16 cm

solo kulatý talíř 17,5 cm

solo kulatý talíř 21 cm

Artikl: 700010
Jednotka: ks
Typ balení: display
Celkem ks v kartonu: 144 (12×12)
VO balení: karton

Artikl: 700009
Jednotka: ks
Typ balení: display
Celkem ks v kartonu: 144 (12×12)
VO balení: karton

Artikl: 700011
Jednotka: ks
Typ balení: display
Celkem ks v kartonu: 144 (12×12)
VO balení: karton

solo hranatý talíř
13×26 cm

Artikl: 700012
Jednotka: ks
Typ balení: display
Celkem ks v kartonu: 144 (12×12)
VO balení: karton
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solo nůž dřevěný 
16,5 cm 
 

solo vidlička dřevěná 
16 cm 
 

solo lžíce dřevěná 
16 cm 
 

solo lžička 
dřevěná 11 cm 

Artikl: 700017
Jednotka: ks
Typ balení: display
Celkem ks v kartonu: 240 (20x12)
VO balení: karton

Artikl: 700018
Jednotka: ks
Typ balení: display
Celkem ks v kartonu: 240 (20x12)
VO balení: karton

Artikl: 700019
Jednotka: ks
Typ balení: display
Celkem ks v kartonu: 240 (20x12)
VO balení: karton

Artikl: 700020
Jednotka: ks
Typ balení: display
Celkem ks v kartonu: 375 (25x15)
VO balení: karton
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solo brčka
papírová 25×1 cm 
 

solo jehlice
bambus 25×0,25 cm 
 

solo brčka
papírová 20×0,6 cm 
 

Artikl: 700021
Jednotka: ks
Ks v mezibalení: 25
Typ balení: display
Celkem ks v kartonu: 625 (25×25)
VO balení: karton

Artikl: 700022
Jednotka: ks
Ks v mezibalení: 15
Typ balení: display
Celkem ks v kartonu: 375 (15×25)
VO balení: karton

Artikl: 700026
Jednotka: ks
Ks v mezibalení: 25
Typ balení: display
Celkem ks v kartonu: 2500 (25×100)
VO balení: karton
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solo špízová
jehla 15 cm 
 

solo párátka 3×150 ks 
 

solo párátka
s uzlem 9 cm 
 

Artikl: 700025
Jednotka: ks
Ks v mezibalení: 20
Typ balení: display
Celkem ks v kartonu: 1000 (20×50)
VO balení: karton

Artikl: 700023
Jednotka: ks
Ks v mezibalení: 20
Typ balení: display
Celkem ks v kartonu: 9000 (20×150×3)
VO balení: karton

Artikl: 700024
Jednotka: ks
Ks v mezibalení: 25
Typ balení: display
Celkem ks v kartonu: 500 (25×20)
VO balení: karton



ZAPÁLENI PROtI

škůdcům
Se škůdci doma i na zahradě se setkáváme v průběhu 
celého roku. K boji proti těmto škůdcům není nutné 
vždy volit chemické prostředky. Z naší zkušenosti 
víme, že to jde i bez nich. S našimi přípravky lze účinně 
zasáhnout a neničit životní prostředí!

proti škůdcům
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solo mucholapka 4 ks 
 
Oboustranně lepicí pás papíru opatřený lákadly, 
který zaručuje účinný odchyt mouchy domácí 
(Musca domestica). Nabízíme ve výhodném balení 
po 4 ks. 

Kunagone odpuzuje kuny a chrání před 
poškozením elektrické instalace a polstrování 
Vašeho auta. Uvolňuje přírodní aroma psa 
(přirozeného nepřítele), které odpuzuje nejen 
kuny, ale i další divoká zvířata. Může být použit 
také v podkroví a v místech, kde je nežádoucí 
přítomnost volně žijících zvířat. Jedná se 
o patentovaný výrobek, pro jehož distribuci na 
českém a slovenském trhu má SOLO licenci.
Složení: tepelně ošetřená psí srst s přídavkem 
rostlinného vosku s vůní, která dále odpuzuje 
divoká zvířata.

Artikl: 705004
Jednotka: ks
Typ balení: display
Celkem ks v kartonu: 24
VO balení: karton

Artikl: 705002
Jednotka: ks
Typ balení: display
Celkem ks v kartonu: 24
VO balení: karton

solo odpuzovač kun kUnagone
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solo lapač 
potravinových molů

Jednostranně lepicí papírová destička 
opatřená feromonem, který zaručuje účinný 
odchyt samců 4 druhů potravinových molů 
zavíječe skladištního, moučného, datlového 
a paprikového. Odchyt samečků zamezí 
reprodukci jedinců, a tím i kladení vajíček do 
potravin. Výhodou provedení lepového pásu 
je jeho snadné použití. Lze ho zavěsit kamkoliv 
pomocí háčku nebo provázku. Lákavost a tedy 
účinnost na potravinové moly je prokázána jak 
laboratorními testy, tak použitím v praxi.

Artikl: 705003
Jednotka: ks
Typ balení: display

Celkem ks v kartonu: 30
VO balení: karton

solo pastička na myši 
 
Jednoduchá, ale velice účinná sklapovací pastička na 
myši. Stačí vložit správnou návnadu. Přírodní způsob, 
jak se vypořádat s myší bez použití chemie a jiných 
jedů. Osvědčený systém pro chytání myší ve vnitřních 
i venkovních prostorách. Tradiční dřevěný design. 
Snadné použití i manipulace. Rozměry: 10 x 4,5 x 0,6 cm

Artikl: 705006
Jednotka: ks

Celkem ks v kartonu: 56 (4×56)
VO balení: karton

solo mucholapka 
100 ks 
 
Oboustranně lepicí pás papíru opatřený lákadly, 
který zaručuje účinný odchyt mouchy domácí 
(Musca domestica). Nabízíme balení krabičky po 
100 ks. 

Artikl: 705001
Jednotka: ks
Ks v mezibalení: 100

Typ balení: display
Celkem ks v kartonu: 1000
VO balení: karton
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solo lampový olej 
přírodní citronela 
1000 ml
 
Lampový olej vhodný pro exteriérové 
i interiérové použití ve všech typech olejových 
lamp, včetně petrolejových lamp a zahradních 
pochodní. Olej je vyroben na přírodní bázi 
z obnovitelných zdrojů, který je biologicky dobře 
odbouratelný. Nezatěžuje životní prostředí a hoří 
i při nízkých teplotách. Lampový olej hoří bez 
sazí a zápachu. Parfemace citronela napomáhá 
odpuzovat komáry a další hmyz.

Svíce je vyrobená ze zdravotně nezávadného 
parafínu vysoké kvality a obsahuje esenci Citronela, 
která odpuzuje komáry a obtížný hmyz. Svíce 
s vůní lehkého nádechu citrusů, fascinujících svou 
jednoduchostí a letní svěžestí. Skrývá osvěžující 
aroma čerstvě připravené citronády, která 
pozdvihne atmosféru letních večerů a zároveň má 
repelentní účinek na komáry.

Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 6
VO balení: karton

Artikl: 630251

Artikl: 630250

Artikl: 620134
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 6
VO balení: karton

solo svíce citronela 170 g 
solo svíce čajové citronela 18 ks

solo past na vosy
 
Past je určena k odchytu obtížného létajícího 
hmyzu. Účinkuje bez chemikálií. Jako náplň 
postačí ovocný sirup, džus nebo jiné sladké, 
nejlépe kvasící nápoje. Velmi snadná manipulace, 
univerzální použití pro různé druhy létajícího 
hmyzu, záleží pouze na použité návnadě. Past je 
šetrná k životnímu prostředí, stačí pouze vylít obsah 
a láhev lze opět použít.

Artikl: 705005
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 16
VO balení: karton



ZAPÁLENI PRO

bezpečnost
Naše hasicí spraye a přístroje jsou ideálními 
pomocníky pro hašení všech typů požárů v autech, 
člunech, domácnostech a kancelářích. Zároveň jsou 
opatřeny pojistkou proti nechtěnému spuštění.

hasící spraye a přístroje



33

solo hasicí spray 750 g 
 
Netoxický a zároveň šetrný k životnímu 
prostředí. Lze použít k hašení požárů včetně 
elektrických zařízení do 1000 V. Snadné 
a jednoduché použití. Hasicí spray je navíc 
vybaven luminiscenčním spouštěcím tlačítkem, 
díky kterému ho vždy a snadno najdete i ve tmě. 
Splňuje normu BS6165:2002. Složení: H20, AFFF 
pěna, N2. Proud 3-4 metry.

hasicí přístroj 1 kg
(bez barometru) 
 
Víceúčelový hasicí přístroj na bázi ABC prášku. 
Netoxický a zároveň šetrný k životnímu prostředí. 
Lze použít k hašení požárů i pro průmyslové 
využití. Tělo je vyrobeno z hliníkové slitiny, která 
zaručuje jeho nízkou váhu, navíc s lakovanou 
polyesterovou pryskyřicí červené barvy RAL 
3000. Jelikož tělo nemá žádné svařované kusy, 
zajistí i vyšší bezpečnost a pevnost. Snadné 
a jednoduché použití. Splňuje normu ISO 
9227:1990.

hasicí přístroj 1 kg 
(s barometrem) 
 
Víceúčelový hasicí přístroj na bázi ABC prášku 
s barometrem. Netoxický a zároveň šetrný 
k životnímu prostředí. Lze použít k hašení 
požárů i pro průmyslové využití. Tělo je vyrobeno 
z hliníkové slitiny, která zaručuje jeho nízkou 
váhu, navíc s lakovanou polyesterovou pryskyřicí 
červené barvy RAL 3000. Jelikož tělo nemá 
žádné svařované kusy, zajistí i vyšší bezpečnost 
a pevnost. Snadné a jednoduché použití. Splňuje 
normu ISO 9227:1990.

Artikl: 710000
Jednotka: ks
Celkem ks v kartonu: 12
VO balení: karton
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hasicí přístroj 2 kg 
(s barometrem) 
 
Víceúčelový hasicí přístroj na bázi ABC prášku 
s barometrem. Netoxický a zároveň šetrný 
k životnímu prostředí. Lze použít k hašení 
požárů i pro průmyslové využití. Tělo je vyrobeno 
z hliníkové slitiny, která zaručuje jeho nízkou 
váhu, navíc s lakovanou polyesterovou pryskyřicí 
červené barvy RAL 3000. Jelikož tělo nemá 
žádné svařované kusy, zajistí i vyšší bezpečnost 
a pevnost. Snadné a jednoduché použití. 
Splňuje normu ISO 9227:1990.

hasicí přístroj 2 kg
(s barometrem) 
 
Víceúčelový hasicí přístroj na bázi ABC prášku 
s barometrem k měření tlaku. Netoxický 
a zároveň šetrný k životnímu prostředí. Lze 
použít k hašení požárů i pro průmyslové využití. 
Tělo je vyrobeno z měkké oceli s lakovanou 
polyesterovou pryskyřicí červené barvy RAL 
3000. Jelikož tělo nemá žádné svařované 
kusy, zajistí i vyšší bezpečnost a pevnost. 
Snadné a jednoduché použití. Vyztužená 
hadice s tlakovými přípojkami. Možné dodání 
s podpěrou, vhodnou k vertikální montáži. 
Splňuje normu ISO 9227:1990.

hasicí přístroj 6 kg 
 
Víceúčelový hasicí přístroj na bázi ABC prášku 
s barometrem k měření tlaku. Netoxický 
a zároveň šetrný k životnímu prostředí. Lze 
použít k hašení požárů i pro průmyslové využití. 
Tělo je vyrobeno z měkké oceli s lakovanou 
polyesterovou pryskyřicí červené barvy RAL 
3000. Jelikož tělo nemá žádné svařované 
kusy, zajistí i vyšší bezpečnost a pevnost. 
Snadné a jednoduché použití. Vyztužená 
hadice s tlakovými přípojkami. Možné dodání 
s podpěrou, vhodnou k vertikální montáži. 
Splňuje normu ISO 9227:1990.



poZnámky
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