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PRIEMYSELNÉ ČISTIACE UTIERKY

Papierové čistiace utierky
• komplexný program jednorazových utierok v kotúčoch, skladaných v balíčkoch a v boxoch 
• papierové utierky pre ľahké a stredne ťažké stieracie úkony vyrobené z čistej celulózy aj recyklátu 
• vybrané produkty sú certifikované pre styk s potravinami 
• možnosť umiestniť ich do dávkovača alebo na stojan

Priemyselné utierky z netkaných textílií
• rad utierok na báze viskózy, polyesteru, polypropylénu a ich zmesí s buničinou 
• nevláknia, sú pevné a odolné voči chemikáliám aj pri opakovanom použití 
• štvorfarebný systém utierok pre HACCP
• oblasti použitia: letecký priemysel, automobilový priemysel, lakovne, autoservisy, opravovne,  montážne a výrobné 

linky, polygrafický priemysel, potravinárstvo, upratovacie firmy...

Lepivé utierky a mikrovlákna
• vhodné pre lakovne na efektívne odstránenie prachu
• mikrovlákna možno prať a opätovne používať
• utieranie po suchom a mokrom brúsení
• možnosť prispôsobiť veľkosť, lepivosť, farby aj balenie

Autorizovaný distribútor pre Slovensko: 
 

Široký rad utierok vyvinutých a vyrábaných pod privátnou značkou

www.priemyselneutierky.sk
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ŠPECIÁLNE ČISTIACE UTIERKY, TYČINKY, SORBENTY

Napustené priemyselné utierky
• utierky vo vedierku WETTASK pre použitie vašej chémie
• napustené IPA utierky pre okamžité použitie na odmastnenie
• ESD utierky, dezinfekčné utierky
• utierky na odmastnenie a čistenie plôch a rúk

Utierky do čistých priestorov ARIOSO® CLEANROOM a čistiace tyčinky ARIOSO®

• utierky pre triedu čistoty od ISO 5 / Class 100
• utierky z materiálov PES, PES/CEL a mikrovlákna
• sú určené na použitie v elektronike, automobilovom a farmaceutickom priemysle, laboratóriách ...
• hlavičky tyčiniek sú vyrobené z polyuretánovej peny, polyesteru alebo mikrovlákna; držadlo z antistatického 

polypropylénu 
• tyčinky sú prané a balené v čistých priestoroch ISO 5 / Class 10 

Využite vzorky na testovanie zdarma

Sorbenty ARIOSO® SORB
• textilné sorbenty ARIOSO® Sorb – moderné prostriedky určené na zachytenie (sorpciu), upratovanie a likvidáciu 

rôznych druhov prevádzkových kvapalín. 
• dodávané ako sorpčné koberce, rohože a hady 
• rôzne povrchy, savosť a perforácia 
• vhodné na sorpciu olejov, tukov, rezných kvapalín, emulzií, vody, ropných produktov, chemikálií ... 
• ARIOSO® Sorb UNI -  univerzálny sorbent so spevneným povrchom (SMS) alebo zvýšenou savosťou (MMM)
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OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ POMÔCKY

Ochranné kombinézy a plášte
• ochrana proti prachu, kvapalinám, časticiam aj proti 

chemickému postreku
• ESD prevedenia vhodné do lakovní, elektronického 

priemyslu a čistých priestorov

Ochranné rukavice
• pre mechanickú ochranu, pre chemickú ochranu, pre 

styk s potravinami aj protiprerezové 
• spĺňajú legislatívne požiadavky na certifikáciu 

ochranných pomôcok

Ochrana sluchu a zraku
• ušné zátky na jednorazové alebo viacnásobné použitie, 

metal detekovateľné aj umývateľné
• okuliare návštevnícke aj na celodenné nosenie, 

číre aj dymové

Jednorazové čiapky a respirátory
• skladané aj rozložené čiapky
• 3 vrstvové respirátory

Automat na výdaj ochranných pomôcok
pracovné rukavice, ochranné okuliare, chrániče sluchu, 
respirátory ...

• nepretržitá prevádzka 24/7
• nastaviteľné regály pre rôzne veľkosti pomôcok
• ovládanie bezkontaktnou kartou
• možnosť nastavenia limitu osobitne pre každého 

zamestnanca
• kontrolovaná spotreba - šetrenie nákladov
• prepojenie s PC, online kontrola stavu naplnenia
• výstupné reporty o spotrebe
• možnosť vrátenia produktu s informáciou o kvalite
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PRACOVNÉ STOLIČKY

Pracovné stoličky CLASSIC, ECONOLINE, LORIKA
• komplexný program pracovných stoličiek od renomovanej nemeckej firmy WERKSITZ so zárukou 5 rokov  

(Classic verzie) spĺňajúcich najvyššie nároky na hygienu, ergonómiu, bezpečnosť a zdravé dynamické sedenie 
• ponuka zahŕňa tiež špeciálne stoličky do čistých priestorov GMP, do vlhka a ESD s odvodom statickej elektriny 
• robustné ergonomické stoličky s nastaviteľnou výškou aj sklonom sedadla a operadla
• možnosť zvoliť povrchy z polyuretánu, dreva, textilu, koženky

Opory pri státí a montážne stoličky 
• polosedy pre možnosť opierania sa 
• možnosť prispôsobiť montážne stoličky o prídavné odkladacie priestory

Ergonomické administratívne stoličky
• ergonomické dlhodobé sedenie v kvalite firmy WERKSITZ 
• spĺňajú najmodernejšie kritéria dizajnu a ergonómie

Výhradný distribútor 
WERKSITZ pre Slovensko

Stoličky Vám zapožičiame na 14 dní bezplatne na vyskúšanie.

www.ergonom.sk
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ROHOŽE

Protiúnavové rohože
• PVC a PU penové rohože do frekventovaných suchých prevádzok, vysoko odolné voči oderu a poškodeniu, 

jednoduché na údržbu, dodávané v baloch alebo jednotlivých segmentoch
• dôraz je kladený na protiúnavové vlastnosti rohoží, rohože tlmia nárazy, znižujú zaťaženie chrbta a nôh, stimulujú 

krvný obeh
• určené k montážnym linkám v strojárenskom, elektrotechnickom a automobilovom priemysle, k obslužným pultom, 

do pokladní, laboratórií, nemocníc

Priemyselné rohože
• rohože z prírodného kaučuku a nitrilu odolné voči olejom, tukom, rezným kvapalinám a rôznym chemikáliám
• tlmia nárazy, znižujú zaťaženie chrbta a nôh, zabraňujú pošmyknutiu na vlhkej podlahe
• vhodné pre strojárenský priemysel - výrobné priestory, obrábanie, zváranie, montážne linky

Lepivé dekontaminačné rohože Clean Step
• strhávacie lepivé rohože určené na zachytenie nečistôt v prevádzkach so zvýšenými nárokmi na čistotu a hygienu
• vhodné do výroby polovodičov, jadrový a farmaceutický priemysel, lakovne, operačné sály...

Rohože Vám zapožičiame na 14 dní bezplatne na vyskúšanie.

www.rohoze.sk
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ROHOŽE A PÁSKY

Vstupné čistiace rohože
• riešenia exteriérových a interiérových zón vo vstupných priestoroch budov
• rôzne typy, materiály, rozmery a farby, vrátane LOGO rohoží

Profil systém
• modulárny systém určený na čistenie kolies vysokozdvižných vozíkov, paletových vozíkov
• možnosť zapustiť do podlahy alebo umiestniť na podlahu s nábehovou rampou
• skladá sa zo základných modulov 80 x 60 cm, nosnosť do 20 ton
• vsadené kefky zvyšujú čistiacu schopnosť
• jednoduché čistenie
• pomáha udržovať poriadok v halách

Vyznačovacie a protišmykové pásky
• hladké vyznačovacie pásky z PVC s lepiacou spodnou stranou
• protišmykové pásky s drsnou vrchnou stranou

www.priemyselna-hygiena.sk
www.tapes.sk
www.arioso.sk
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SANITÁRNE SYSTÉMY A ZARIAĎOVACIE PREDMETY

Komplexný hygienický nerezový program 
• dávkovače mydla, peny, dezinfekcie, abrazívnych mydiel a krému 
• zabudovateľné zásobníky papierových uterákov a toaletného papiera 
• systémy pre nákupné a kancelárske centrá, nemocnice, kúpele, potravinárstvo 

Komplexný hygienický plastový program 
• dávkovače mydla, peny, dezinfekcie, zásobníky papierových uterákov a toaletného papiera 
• vyrobené z odolného tvrdeného ABS plastu 
• systémy pre priemyselné podniky, administratívne budovy, výrobné prevádzky, nákupné centrá 

AQUARIUS - nájomný hygienický systém 
• možnosť dodať a namontovať na základe zmluvy o zápožičke
• vysokokvalitný a efektívny systém dávkovania na zníženie nákladov

Využite 14 denné testovanie systémov zdarma.

Autorizovaný distribútor firiem: Kimberly Clark, JOFEL, OPHARDT hygiene, Veltia
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PERSONÁLNA HYGIENA

Sušiče rúk, osviežovače vzduchu
• programovateľné osviežovače a efektívne riešenie sušičov rúk

Unikátne riešenie: sušič rúk VELTIA

Hotelový program
• nerezové systémy pre hotely - háčiky, zrkadlá, poličky, WC kefy, zásobníky hygienických sáčkov

Individuálne riešenia
• farebné prevedenia
• zabudovateľné systémy
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SPOTREBNÉ NÁPLNE A VÔNE

Vône ako marketingový nástroj
• možnosť vytvorenia vonného loga - identifikácie vašej značky a priestoru pomocou vône
• zníženie stresu na pracovisku, podpora výkonu zamestnancov, zbavenie sa nežiadúcich pachov
• výber z takmer 100 vôní od parfumových, cez prírodné až po aromatherapy
• možnosť prevoňať akýkoľvek veľký priestor
• tekuté vône na textil

Osviežovače a dávkovacie zariadenia vôní
• dávkovače montovateľné na stenu aj prenosné
• individuálne nastavenie dávkovania podľa požiadaviek zákazníka
• možnosť namontovať do vzduchotechniky

www.vonnymarketing.sk

Spotrebné hygienické náplne
• tekuté mydlá - s abrazívnou zložkou, penové a antiseptické mydlá
• toaletný papier - skladaný, v kotúčoch JUMBO®, v malých kotúčikoch
• papierové uteráky a utierky - skladané, v kotúči, so stredovým odvíjaním
• vône do osviežovačov vzduchu, krémy na ruky, kozmetické vreckovky, hygienické sáčky, mopy
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DEZINFEKCIE A ČISTIACE PROSTRIEDKY

Dezinfekčný program
• plošná dezinfekcia DEZOX®, DESUR®, SANITEN®, DEZIKON®

• dezinfekcia postrekom GUTTAR®

• dezinfekcia rúk MANOX®, MANEPT®

• dezinfekcia nástrojov DEZIPUR®, SEPTAN®

• odstránenie zaschnutých vrstiev dezinfekcií LORIQAT®

Čistiace prostriedky
• kvalitné prostriedky pre potravinárstvo radu PURON a PUREX
• široký sortiment pre čistiace firmy
• zosilňovače roztokov na umývanie a pranie



O FIRME

LORIKA Slovakia s.r.o. 
• slovensko-česká spoločnosť založená v roku 1995
• držiteľ certifikátu ISO 9001
• poskytujeme komplexný systém hygienických riešení pre čistotu akejkoľvek 

prevádzky
• priame zastúpenie svetových výrobcov

Poslanie
• Dlhodobý vzťah so zákazníkom založený na poskytovaní kvalitného 

a komplexného hygienického servisu

Naše služby
• poradenstvo a konzultácie v oblasti čistoty, hygieny, ergonómie a OPP
• bezplatné testovanie priamo u zákazníka
• pravidelný rozvoz v rámci Slovenskej republiky
• montáž, záručný a pozáručný servis priamo u zákazníka

LORIKA Slovakia s.r.o.
Ulica priemyselná 2130/11
038 52 Sučany

Tel. +421 43 4220 057
e-mail: lorika@lorika.sk
www.lorika.sk
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