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Kazalo

Podjetje IMS-ADIT,d.o.o. na slovenskem 
tržišču deluje že od leta 1992. Od začetkov, 
ko smo proizvajali in tržili le aditive za kurilna 
olja, danes našim kupcem lahko ponudi-
mo široko paleto izdelkov za obrt, industrijo, 
delavnice in drugo. Smo eno vodilnih pod-
jetij za trženje sodobnih vpojnih sredstev, 
sistemov za zaščito okolja, zaščitne opreme, 
čistilne tehnike ter sredstev za čiščenje in 
vzdrževanje vozil. Poleg izdelkov svetovno 
znanih proizvajalcev, ki jih ekskluzivno zasto-
pamo v Sloveniji, nudimo tudi široko paleto 
izdelkov, ki so na voljo pod lastno blagovno 
znamko Gipy in Ims.
Sodelujemo z mnogimi priznanimi svetovnimi 
korporacijami kot so: Spc Brady, Americol 
BV, Enpac Corporation ltd, Wepp GmbH, 
Wekem GmbH, Melle Ltd, Kwazar Corpora-
tion, Mevatec s.r.o. in mnogi drugi.

Vsakodnevno čiščenje prostorov
Čistila za vodni kamen in WC
Specialna sredstva
Sredstva za čiščenje stekel
Premazi za tla in odstranjevalci
Sredstva za pomivanje posode
Ostala sredstva za pomivanje posode
Ostala sredstva za kuhinje
Tekstilna higiena
Osvežitev prostorov in toalet
Pripomočki za čiščenje
Vrečke za smeti
Orodja za čiščenje
Osebna zaščitna oprema
Krpe in gobice za čiščenje
Vedra za čiščenje
Vozički za čiščenje
Nega rok in telesa
Industrijske role papirja
Papirne brisače za roke v rolah
Papirne brisače za roke zloženke
Toaletni papir
Ostala oprema
Podajalniki za papir

Že nekaj let uspešno poslujemo tudi preko in-
terneta. Za najaktualnejšo ponudbo obiščite 
naše spletne trgovine:

www.ims-trgovina.si
Spletna trgovina www.ims-trgovina.si za-
jema širši del naše ponudbe. V njej najdete 
široko paleto izdelkov in pripomočkov za pro-
fesionalno, kot tudi domačo rabo. Na voljo 
je naprimer orodje, oprema, čistila, tehnična 
kemija, itd.

www.operi-avto.si
Spletna trgovina www.operi-avto.si je 
največja slovenska spletna trgovina z avto-
kozmetiko. Slogan “Avtokozmetika za vsak 
žep” nakazuje, da pri nas najde potrebne 
produkte tako običajen uporabnik, kot tudi 
najzahtevneši profesionalec. In to po izred-
no konkurenčnih cenah!

IMS-ADIT, d.o.o., Špruha 29, 1236 Trzin, Slovenia, Tel: +386(0)1 560 22 00, Fax: +386(0)1 560 22 10, web: www.ims-adit.si, mail: ims@ims-adit.si
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Visoko koncentriran efektivni alkalni 
detergent. Povsem varno ga uporabljamo 
na vseh tleh, ki so odporna na vodo in 
alkalne snovi. Primerno za čiščenje tal v 
podjetjih, šolah, trgovinah, športnih objek-
tih in razstavnih salonih.

Premium sredstvo na alkoholni osnovi, je 
primerno za čiščenje vseh vodo odpornih
površin. Zaradi svoje sestave se hitro suši. 
Izredno primeren za čiščenje inoxa.

Visoko koncentrirano, biološko razgra-
dljivo, alkalno sredstvo prijetnega vonja za
razmaščevanje in čiščenje v industriji. Edin-
stvena formulacija zagotavlja učinkovito
odstranjevanje maščob in ostalih 
nečistoč. Na očiščeni površini ne pušča 
nobenih sledi.

Izredno močno koncentrirano sredstvo za 
vsakdanje čiščenje prostorov, kuhinj in
ostalih površin. Ravno tako je primeren za 
uporabo v industriji in obrti. Sredsvto ima
Ph 8 in je nevtralni in blago za uporabnika. 
Prijeten vonj po limoni. Za seboj ne pušča
sledi.

Super koncentrirano dvokomponentno 
alkalno sredstvo za odstranjevanje najbolj 
trdovratne umazanije. 
Namenjeno je čiščenju v industriji, obrti, 
livarnah, masarijah, klavnicah, itd. 
Sredstvo redčimo 1-3,5%. Maščobe 
raztaplja hitro in učinkovito.

Visoko koncentrirano, biološko razgradljivo 
sredstvo z malo penjenja. Edinstvena 
formulacija zagotavlja učinkovito 
odstranjevanje maščob, olja, alg in ostale 
nečistoče. Kot sredstvo, ki se ne peni, je 
primerno za vse čistilne stroje.

5L

10L  25L  66KG

1L  5L  10L  25KG  66kg

1L 5KG  10KG  25KG 10L

5L

5L

10L

5L

750ml

1L  10L  25L  66KG  220KG

FLOOR CLEANER                         

TOP-ALKO 3000                         

INTEREIN                                                            

CITRO CLEANER                                                            BI CLEAN MAXI                                                             UNICOL VLF                                                             

Vsakodnevno čiščenje prostorov

Koncentrat prijetnega vonja za generalno 
čiščenje notranjosti poslovnih objektov,
domov, hotelov in hiš. Z njim lahko 
učinkovito in hitro očistimo okenske police,
pohištvo, vrata in vse ostale elemente. Na 
površinah ne pušča sledi.

Močno odišavljeno sredstvo za ročno 
čiščenje vseh pralnih površin. Hitro in 
učinkovito odstranjuje umazanijo.

Močno koncentrirano moderno sredstvo 
za čiščenje inrazmaščevanje. Moderne
sestavine zagotavljajo izjemne rezultate 
na vseh trdnih površinah. Sredstvo je
primerno za dom, industrijo, obrt in gospo-
dinjstvo. Prijetno diši. Ph vrednost je 10.

INTERIOR CLEANER                   

UNIVERSAL DEOFRESH                   

POWER CLEANER                       

Koncentrirano, biološko razgradljivo in efek-
tivno sredstvo z malo penjenja. Varno ga
uporabljamo v kombinaciji z vso strojno 
opremo za čiščenje preprog oz. tekstila.
Primerno za čiščenje: preprog, itisonov, 
oblazinjenega pohištva,  notranjosti vozil in 
vseh vrst tekstila.

Vsestransko, visoko koncentrirano, biološko 
razgradljivo sredstvo prijetnega vonja. Pri-
pravljen za uporabo v kakovostni razpršilki. 
odstranjuje maščobe, olja, alge in ostale 
nečistoče. Povsem varno ga uporabljamo 
na sintetičnih materialih, aluminiju, barvanih 
površinah in gumi.

Moderno, okolju in uporabniku prijazno, 
razgradljivo čistilno sredstvo prijetnega 
vonja primerno za industrijsko in obrtno 
dejavnost kakor tudi za dom. Sredstvo ni 
strupeno in ne gori. Zaradi svoje sestave je 
primeren za uporabo tudi v živilsko prede-
lovalni industriji. 

CARPET CLEANER                     

SUPER CLEANER                                    

SUPER ECO CLEANER                     

Sany Easy je super koncentrirano sredstvo 
za odstranjevanje vodnega kamna.
Razredčenega lahko uporabljamo za 
vsakodnevno čiščenje pisoarjev, toaletnih
prostorov, itd.

Izredno močno in učinkovito čistilno sred-
stvo. Odstranjuje vodni in urinski kamen.
Odstranjuje bakterije in na površinah za-
gotavlja brezhibno čistost. Primeren je za
vsakdanjo uporabo.

1L  10L  25L

750ml1L  5L  66KG

1L  5L  10L  25L  66KG

SANI-EASY ULTRA                         

WC RAČKA EXTRA STARK                                                           

Čistila za vodni kamen in WC

Primeren je za čiščenje pisoarjev, umival-
nikov, stranišč, sten, sanitarne opreme, pip 
in kopalnic. Zagotavlja prijeten, svež vonj. 
Odstranjuje vodni kamen, obloge in ostale
trdovratne umazanije. Primeren za 
periodično in vsakodnevno uporabo.

SANITARY CLEANER                      

Amecid je visoko koncentrirano in 
učinkovito kislinsko čistilo na bazi fosforne 
kisline in je biološkorazgradljivo. Primerno je 
za odstranjevanje oksidov (A1 in Fe) in kalci-
jevih depozitov. Uporabljamo ga v kuhinjah, 
toaletah, kopalnicah, avtopralnicah, mari-
nah, v ribištvu in plavalnih bazenih.

AMECID                                               

Profesionalno Super močno in učinkovito 
sredstvo, ki ne pozna preprek. Hitro in 
varno odstranjuje vse vrste nečistoč in 
maščob iz vaših odtočnih cevi. Primeren je 
za vse vrste odtokov in cevi. Namenjen je 
za profesionalno uporabo.

1L 5L1KG

LIQUID DRAIN CLEANER                         

Specialna sredstva

Tekoči detergent za čiščenje in dezinfekci-
jo vseh pralnih površin kot so tla, ploščice,
pomivalna korita, steklene površine, sani-
tarije, oprema v kuhinji ter ostalo. Kvarter
amonijeve soli in kationske površinsko 
aktivne snovi omogočajo učinkovito 
čiščenje in razkuževanje vseh površin.

Profesionalno čistilo za čiščenje odtočnih 
cevi v prahu, ki s pomočjo kemične 
reakcije očisti še tako umazane in zabloki-
rane odtočne cevi. Z njim lahko celo 
odmrznemo zamrznjene cevi. Sredstvo je 
nepogrešljivo v vsaki kuhinji, kjer pogosto 
pride do zastojev v odtočnih ceveh.

DEZINFEKTOR BIOFORM                             ODMAŠEVALEC V PRAHU                                                                                            
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Profesionalno čistilno sredstvo za čiščenje 
steklenih površin. Odlikuje ga izjemna
učinkovitost in porabnost. Ne pušča sledi 
in deluje antistatično.

Visoko koncentrirano efektivno sredstvo za 
nego tal. Brez topil. Ustvarja zaščitni sloj
na površini in zagotavlja lesk. Povsem 
varno ga uporabljamo na vseh tleh, ki so
odporna na vodo in alkalne snovi. To so 
linolej, PVC, vinili,…

Močan alkaličen detergent za strojno 
čiščenje posode, pribora, porcelana in 
steklovine.
Deluje učinkovito in za seboj ne pušča 
ostankov.

Pofesionalno sredstvo za ročno čiščenje 
posode. Prijazen do uporabnika in izredno
ekonomičen.

Sredstvo najvišje kvalitete za čiščenje 
steklenih, plastičnih in drugih površin.
Zagotavlja odlično zaščito pred prahom, 
saj deluje antistatično. Enostavno 
odstranjuje prstne odtise, nikotin in ostale 
madeže. Ne pušča sledi in mavrice. Sred-
stvo je koncentrirano - redčimo z vodo.

1L

5L

12KG

5KG

12kg770ml

1L  5L  66KG

12KG 10L

1L5KG

5L

ČISTILO ZA STEKLA                         

FLOORWAX RTU                         

PREMIUM DISH                          

BOY INTENSIVE                             

PULY GLASS                                                            

Sredstva za čiščenje stekel

Premazi za tla in odstranjevalci

Sredstva za pomivanje posode

Čistilno sredstvo za čiščenje steklenih 
površin. Odlikuje ga izjemna učinkovitost in
porabnost. Ne pušča sledi in deluje 
antistatično.

Visoko koncentriran efektivni alkalni deter-
gent. Odlično odstranjuje starejše plasti
polimerov in voskov. Povsem varno ga up-
orabljamo na vseh tleh, ki so odporna na
vodo in alkalne snovi. Primerno za čiščenje 
tal v podjetjih, šolah, trgovinah, športnih
objektih in razstavnih salonih.

Močan alkaličen detergent za strojno 
čiščenje steklovine. Deluje učinkovito in za 
seboj ne pušča ostankov. Razvit posebej 
za steklo, saj ima dodane posebne ses-
tavine, ki varujejo tisk na kozarcih.

Izpiralno in sušilno sredstvo za visoki sijaj 
posode in steklovine. Nase veže ostanke
detergenta in preprečuje nastanek
apnenca v pomivalnih strojih.

Pofesionalno sredstvo za ročno čiščenje 
posode. Prijazen do uporabnika in izredno
ekonomičen.

Pofesionalno sredstvo za ročno čiščenje 
posode. Prijazen do uporabnika in izredno
ekonomičen.

NUTA ČISTILO ZA STEKLA                   

WAX STRIPPER                             

ECOGLASS                                 PREMIUM BRILL                                    

ECCO-FIX DETERGENT                             BOY BALSAM                                                                                            

K2 Nuta je univerzalni, ekonomični 
detergent za čiščenje steklenih površin. 
Ravno tako je primeren za čiščenje 
plastike, pohištva in ostalih površin. Deluje 
protiprašno in ne pušča sledi.

NUTA MAX                                        

GRILL CLEANER je visoko koncentrirano, 
močno, alkalno sredstvo za 
odstranjevanje zelo trdovratnih maščob 
in zažganin v kuhinjah in predelovalnih 
obratih. Hitro,enostavno in učinkovito 
odstranjuje vse vrste maščob in zažganin. 
Deluje tudi na starejših madežih.

Močno kremasto sredstvo za
odstranjevanje umazanije pri pomivanju 
posode in na pomivalnih površinah. Lahko 
ga uporabite tudi na keramiki,emajlih,na 
površinah iz nerjavečega jekla. Čisti 
temeljito in brez prask.

6KG  12KG

500ml

1L  6KG  12KG

25KG

1L

GRILL CLEANER                         

CITRO FRESH                                                            

Ostala sredstva za kuhinje

Konvektomat Plus je visoko koncentrirano, 
močno, alkalno sredstvo za odstranjevan-
je zelo trdovratnih zažganin v konvekto-
matih, pečicah, dimnih komorah in žarih. 
Sredstvo nanašamo na površino ročno s 
pomočjo razpršilke.

Tabletirana sol za uporabo v gastronomiji za mehčanje 
vode.

KONVEKTOMAT PLUS                   TABLETIRANA SOL                       

Tekoče alkalno sredstvo za intenzivno 
čiščenje kavnih avtomatov. Ravno tako je
primeren za čiščenje avtomatov za pijačo 
in točilnih pultov. Odstranjuje vse vrste
oblog, ostanke kave in hrane in ostale 
nečistoče. Očisti filtre, cedila in druge 
odprtine.

COFFEE CLEAN                               
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MAC professional je brezfosfatni univer-
zalni detergent za profesionalno pranje 
vseh vrst perila pri 30°, 60° in 90°C.
Primeren je za predpranje in glavno pran-
je belih in obarvanih bombažnih tkanin. 
Dodani encimskimi preparati za učinkovito 
odstranjevanje vseh vrst madežev.

Odstranjevalec madežev na tekstilu.

10KG

250ml

5L

5L

PRAŠEK MAC PROFFESIONAL      

ECCO FLECK WEG                                                            

Tekstilna higiena

Univerzalni tekoči detergent za strojno in 
ročno pranje perila s prijetnim vonjem. 
Primeren je za pranje vseh vrst obarvanih 
in belih tkanin, za ročno in strojno pranje 
pri vseh temperaturah. Natančno dozi-
ranje ter aktivne sestavine omogočajo 
prihranek na času, vodi in energiji. 

MAC ENERGY                              

Sredstvo za mehčanje perila iz aktivnih kom-
ponent. Uporablja se pri strojnem in ročnem 
pranju perila v gospodinjstvu in v pralnicah. 
Po uporabi je perilo mehko in prijetno 
dišeče. Odlični mehčalni učinki, prijetnega 
vonja, učinkovit pri minimalnem doziranju.

MEHČALEC MAC SOFT                                    

Sredstvo za prijeten vonj. Nanašamo ga 
lahko na različne načine in kamor koli.
Zagotavlja prijeten in svež vonj, odstran-
juje neprijetne vonjave. Zlasti je primeren 
za toalete.

Wc kocke brez klora so primerne so za vse 
pisoarje. Okolju prijazne zagotavljajo
prijeten in svež vonj dlje časa. 
Preprečujejo nastanek urinskega kamna in 
nevtralizirajo neprijetne vonjave. Na voljo 
v dveh različnih vonjih. 
VONJ: BOUQET

Wc mrežice Urivawe original so mrežice 
novejše generacije, ki trajajo dlje in 
učinkujejo intenzivneje od ostalih kon-
vencionalnih wc mrežic. Oblika se lepo 
prilega v pisoar in tako preprečuje vdor 
tujkov in nesnage. Zagotavlja prijeten in 
svež vonj v toaletnih prostorih dlje časa.

Obešanka se popolnoma prilega wc 
školjki. Zagotavlja svež vonj in higieničnst.
V paketu je set treh obešank.

Polnilo za osvežilnik VIVA-E.
Vonji: SPA, GLOW in CRUSH.

1L

1KG

kos

kos

kos

750ml  5L

kos

300ml kos

1L

kos

kos

kos

250ml

DIŠEČE OLJE LUKSUS                  

WC KROGLICE URIPUR                   

WC MREŽICA URIWAVE                  

WC OBEŠANKA LIQUID 3/1                 

DIŠAVA VIVA-E                          

Osvežitev prostorov in toalet

Specialni aromat za odstranjevanje ne-
prijetnih vonjav. Lahko ga dodajamo tudi 
kot aditiv-aromat čistilnim sredstvom.

Da ni potrebno vedno kupovati celotne 
wc mrežice z vložkom, lahko kupimo le 
vložek, ki se hitro in enostavno zamenja.
VONJI: PARAZYME, PARA in SUMERFUN.

ECCO osvežilec zraka v spreju. Zanesljiv in praktičen avtomatski osvežilnik 
prostora COOPERMATIC vam v vsakem 
trenutku zagotavlja popolno svežino 
zraka. Je idealna rešitev za sanitarne pro-
store in tudi pisarne, kinematografe, fitnes 
centre, hotele, gostinske lokale, itd.

AMERICOL AIRFRESHNER                    

VLOŽEK ZA WC MREŽICO                    

OSVEŽILEC ZRAKA V SPREJU                    OSVEŽILNIK COPPERMATIC          

Koncentrirano sredstvo za prijeten vonj. 
Nanašamo ga lahko na različne načine in
kamor koli. Zagotavlja prijeten in svež vonj, 
odstranjuje neprijetne vonjave. Zlasti je
primeren za toalete. Deluje dolgotrajno.

Obešanka se popolnoma prilega wc školjki.
Zagotavlja svež vonj in higieničnst.

Mrežice zagotavlja svež in prijeten vonj v 
vaših toaletnih prostorih. Oblikovane so tako
da se popolnoma prilegajo pisoarju. Ob 
enem pa preprečujejo pot tujkov (smeti) v
odtočne cevi. 
VONJ: SUMMERFUN

Oxygen Viva E dišave predstavljajo novo 
generacijo premium dišav za prostore, ki
zagotavljajo prijeten vonj 60 dni. Popolna in-
vovacija oz. nova tehnologija osveževanja
prostorov. Osvežilnik ima vrhunski design. 
Deluje s pomočjo baterije.

Standardno polnilo v razpršilu za osvežilnike 
prostora različnih proizvajalcev. Primerno
za osvežilnik prostora COPERMATIC.

AKTIV DUFT OIL PREMIUM                                    

WC OBEŠANKA LIQUID 1/1                                  

MREŽICA Z VLOŽKOM FRESH          

OSVEŽILNIK VIVA-E                                   

OSVEŽILEC ZRAKA / SPREJ                                  
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Profesionalna razprišlka “DUAL ACTION” je 
unikatna in edina razpršilka, ki prši ko
ročico potegnemo in vrnemo v prvotni 
položaj, kar zagotavlja bistveno večji 
učinek pršenja. Ima nastavljivo glavo, 
merilno skalo in tesnila iz VITONA. Na voljo 
je v različnih barvah podstavkov pršilke.

Razpršilec Kwazar Venus Super PRO+ je 
nepogrešljiv pripomoček v vsaki delavnici 
ali doma. Visoko kvalitetna izdelava in 
viton tesnila so zagotovilo za lažje delo. 
Razpršilec je primeren za nanos voskov, 
agresivnih detergentov ali šamponov. 
Posebna vrtljiva šoba. Do treh barov.

1L

kos

1,5L1,5L

1,5L

500ml

6L

500ml

2L

1L

kos

KWAZAR MERCURY                         KWAZAR SUPER PRO                                                            

Pripomočki za čiščenje

Vrečke za smeti

Razpršilec najvišje kvalitete za nanos kislih 
detergentov. Opremljen z visoko kako-
vostnimi tesnili, ki so odporni na še tako 
močne kisline. Opremljen je z merilno
skalo in ventilom za izpust zraka. Posebna 
vrtljiva šoba omogoča pršenje v vse smeri.
Do treh barov. 

Razpršilec Kwazar Venus Super ALKALY je 
primeren za nanos VISOKO ALKALNIH
DETERGENTOV. Visoko kvalitetna izdelava 
in viton tesnila so zagotovilo za lažje delo.
Opremljen je z merilno skalo in ventilom 
za izpust zraka. Posebna vrtljiva šoba. Do 
treh barov.

Izredno kvalitetna pršilna glava omogoča 
konstantno in izdatno pršenje. Opremljen 
je z merilno skalo. Primeren za alkalna 
sredstva.

KWAZAR VENUS PRO-HD                   

VENUS SUPER ALKALY                       

KWAZAR ECCO                        

Kwazar Orion PRO+ je serija profesional-
nih tlačnih razpršilcev. Zaradi brezhibne 
izdelave in enostavnega dela je
izjemno priljubljen pripomoček za čiščenje. 
Razpršilec je oblikovan za najzahtevnejše 
uporabnike.    

Izredno kvalitetna pršilna glava omogoča 
konstantno in izdatno pršenje. Opremljen je 
z merilno skalo. Primeren za kisla sredstva.

Venus Super Foamer je ročni penomat za 
nanos penečih detergentov. Primeren
je za nanos predpranja, čiščenje platišč, 
motornih prostorov in ostalih mest. Prednost 
penomatov je, da ustvarjajo gosto peno, 
ki ne odteče ampak se obdrži na površini. 
Čistilo tako pride do večjega izraza.

Kvalitetna in priročna razpršilka za nanos 
detergentov. Merilna skala vam omogoča 
enostavnejše mešanje detergentov in čistil. 

Črne vreče za smeti.

HDPE 35L, HDPE 60L, LDPE 35L, LDPE 60L, 
LDPE 120L, LDPE 160L, LDPE 240L, LDPE 300L

Rumene vreče za smeti.

LDPE 800 x 800

*Ostale barvne vreče po naročilu.

KWAZAR ORION SUPER PRO                              

KWAZAR NIX HD ACID                                

KWAZAR SUPER FOAMER                               

CHIMIGAL MAXI                               

VREČE ZA SMETI ČRNE                                    VREČE ZA SMETI BARVNE             

Plošča je izdelana iz kvalitetne plastike in 
je izredno odporna in robustna. Dobavljiva 
je brez držala in krpe.

Najbolje prodajan brisalec za stekla in 
karoserijo WIPE-N-SHINE dolžine 45 cm. 
Popolnoma varen za uporabo na vseh 
površinah. Primeren je za vse Vikan palice. 
Silikonska guma se maksimalno prilega 
površini in tako učinkovito odstranjuje 
vodo iz površine.

Držalo alu je primerno za uporabo skupaj 
z ploščo za čiščenje KING in brisalcem 
LIMAVEL. Dolžina 140cm.

Najbolje prodajan brisalec za stekla in 
karoserijo WIPE-N-SHINE dolžine 35 cm. 
Popolnoma varen za uporabo na vseh 
površinah. Primeren je za vse Vikan palice. 
Silikonska guma se maksimalno prilega 
površini in tako učinkovito odstranjuje 
vodo iz površine.

kos

kos

kos kos

kos

kos

kos

kos

kos

PLOŠČA ZA VPENJANJE                  

WIPE-N-SHINE 45                       

DRŽALO ALU                              WIPE-N-SHINE 35                      

Orodja za čiščenje

Plošča na žepke za vpenjanje je izdelana 
iz kvalitetne plastike in je izredno odporna 
in robustna. Dobavljiva je brez držala in 
krpe.

KRPA za čiščenje iz izdelena iz poliestra 
in bombaža. Na konceh ima zavihke, 
ki jih vstavimo v držalo plošče KING.                                                                                                 
Dimenzije: 14 x 40 cm. V skladu HACCP 
ima barvne trakce za lažje ločevanje.

PLOŠČA NA ŽEPKE                    

KRPA MOP ZA VPENJANJE                    

LIMAVEL je dobavljiv brez ročaja in je prim-
erno za uporabo v kombinaciji s maslenimi 
krpicami. Zaradi boljšega učinka ima spodaj 
peno. Širina 60 cm.

Krpa za čiščenje iz izdelena iz poliestra in 
bombaža. Na konceh ima žepke v katere 
vstavimo ploščo za čiščenje. (plošča 
king ni primerna). Dimenzije: 14 x 40cm. V 
skladu HACCP ima barvne trakce za lažje 
ločevanje.

Profesionalen brisalec stkel z ročajem. 
Omogoča menjavo brisalne gume. 

BRISALEC LIMAVEL                                     

KRPA MOP Z ŽEPKI                                    

BRISALEC STEKEL Z ROČAJEM          
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Opozorilna tabla z napisom POZOR DRSI.

kos50/1

kos

OPOZORILNA TABLA                          
Krpice maslenke se odlično obnesejo za 
odstranjevanje prahu pri vsakodnevnem 
čiščenju. Primerne za brisalec Limavel.

KRPE MASLENE                         

Ročna krtača z ročajem, srednje trda, za 
čiščenje površin, HACCP.
Več barv.

VIKAN HACCP KRTAČA                                   

Omela za pod so izdelana iz konjskega 
repa in so najbolj primerna za čiščenje 
gladkih in suhih površin. Zaradi izredno 
kvalitetne izdelave imajo dolgo življenjsko 
dobo. Omela so dobavljiva skupaj z 
ročajem iz bukovega lesa. Dimenzije: 40, 
60 in 80 cm.

Krtača za tla PP/PS brez ročaja, trda 
krtača za vse vrste talnih površin. Možnost 
sterilizacije in dezinfekcije. 
Material: polipropilen in poliester
Dimenzija: 305x85x110 mm

Srednje trda krtača z ročajem za 
pomivanje posode. Ščetine nagnjene v 
polkrogu dosegajo ozke kote. Ergonomski 
ročaj. Možnost sterilizacije in dezinfekcije. 
Material: polipropilen in poliester. 
Dimenzija: 280x60x55 mm

Ergonomsko oblikovan ročaj je 
nepogrešljiv pripomoček za vsak dom in 
delavnico. Zaradi njegove teže je čiščenje 
enostavno kot še nikoli. Lahko ga upora-
bljamo v kombinaciji z vsemi Vikan-ovimi 
krtačami, brisalci, pobiralci,..
Dolžina: 1500 mm

kos

kos

kos

kos

kos kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

OMELO ŽIMA                                  

VIKAN HACCP RIBARICA                   

VIKAN HACCP KRTAČA                 

ROČAJ VIKAN ERGONOMSKI                          

Metle sirk izdelane iz najkvalitetnejšega 
sirka in izdatno vezane, kar podaljšuje 
njihovo življenjsko dobo in izboljšuje 
učinkovitost pometanja.

Omelo za pajčevine je idealno za 
odstranjevanje pajčevin, saj ima zvito žico 
na katerih so plastične ščetine.

Ročna okrogla trda krtača z okroglim 
ročajem z ukrivljenimi ščetinami. Primerna 
za trdovratne umazanije. Ergonomsko 
oblikovana za večji pritisk pri čiščenju. 
Možnost sterilizacije in dezinfekcije. Mate-
rial: polipropilen in poliester. Dimenzija: 
130x130x100 mm. Barvno kodirane.

Teleskopski ročaj za omela v dolžinah: 
2 x 1,5 m
3 x 1,5 m
3 x 2 m

Talni pobiralec vode dolžine 60cm iz 
črnega polipropilena ter črne penaste 
gume za učinkovito odstranjevanje vode 
in olja. Prilega se vsem Vikanovim® 
ročajem.

METLA IZ SIRKA                                   OMELO ZA PAJČEVINO                                   

VIKAN HACCP OKROGLA KRTAČA                    

TELESKOPSKI ROČAJ ZA OMELA                    

TALNI POBIRALEC VODE                    

Strgalo za čiščenje, primerno za strganje 
trdovratne umazanije na manjših površinah, 
skledah, kotlih, v kuhinjah. Možnost 
sterilizacije in dezinfekcije. 
Material: polipropilen. 
Dimenzija 75x18x210 mm.

Krtača z trdnimi ščetinami je primerna za 
intenzivno čiščenje ali zunanje pometanje. 
Izredno odporna in trpežna.

Vikan leseni ročaj Standard je primeren 
za vse Vikanove krtače in brisalce. Lesena   
palica je prebarvana z visoko odporno 
barvo, kar zagotavlja večjo obstojnost 
izdelka.
Dolžina: 1550 mm

VIKAN HACCP STRGALO                                    

VIKAN KRTAČA ZA TLA TRDA                                    

ROČAJ VIKAN STANDARD                                   

Rokavice latex, rahlo pudrane so na voljo 
v velikostih: S,M,L.

Gospodinjske rokavice. Trpežne in
primerne za različna opravila. 

100/1

par

100/1

100/1

ROKAVICE LATEX PUDRANE                   

ROKAVICE GOSPODINJSKE                  

Osebna zaščitna oprema

Rokavice latex brez pudra so na voljo v 
velikostih: S,M,L in XL.

ROKAVICE LATEX BREZ PUDRA                    

Rokavice Nitril so na voljo v velikostih: S,M,L 
in XL. Izredno so primerne za uporabu v 
živilski industriji, zdravstvu in veterinarstvu.

ROKAVICE NITRIL MODRE                                    

Profesionalna krpica za čiščenje stkel in 
ogledal. Posebna konstrukcija mi-
kro tkanine zagotavlja, da za seboj ne 
puščamo nobenih sledi. Krpo peremo v 
stroju.

kos kos kos

KRPA OPTI MIKROFIBRA                  

Krpe in gobice za čiščenje

Odlična krpica iz svilenih vlaken za 
čiščenje steklenih površin. Ne pušča muck 
in sledi. Krpa ostane kot nova tudi po 
večih pranjih v pralnem stroju. 
Velikost: 40x40cm

PRO GLASS MICROFIBRE                   
Premium Mikro krpica za čiščenje. Izredno 
vpojna in trpežna. Na voljo je v različnih 
barvah. 
Velikost: 40 x 40 cm

GIPY MIKRO MULTY PREMIUM                                   
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Vedro za čiščenje z ročajem. Različne 
barve.

20L

6L

13L

VEDRO ZA ČIŠČENJE 20L                   

Vedra za čiščenje

Vedro za čiščenje z ročajem. Različne 
barve.

VEDRO ZA ČIŠČENJE 6L                    

Vedro za čiščenje z ročajem. Različne 
barve.

VEDRO ZA ČIŠČENJE 13L                                   

Univerzalna gobica za čiščenje posode. 
Trpežna in prijazna do uporabnika.

Premium Mikro krpica za čiščenje. Izredno 
vpojna in trpežna. Na voljo je v različnih 
barvah. Brez Šiva na robovih je izredno 
primerna za poliranje, saj je izredno 
mehka in prijazna do površin. 
Dimenzije 32 x 32 cm. 

Komplet 10 gobastih krp. Izredno primerna 
za uporabo v kuhinjah in kopalnicah.

Mehka krpa za brisanje in čiščenje. Izred-
no mehak in vpojna dimenzi 40 x 40 cm. 
Ne pušča sledi in ima izredni čistilni učinek. 
Priporočamo za čiščenje vseh površin. 
Krpo peremo v stroju.

Premium industrijske krpice na roli so 
izdelane iz 100% polipropilena so izredno 
vpojne. Odlično so za čiščenje vseh 
vrst površin. Odporne so na pretrg. Ne 
puščajo sledi na površini. 1 slojna, 500 
lističev, dimenzije: 32 x 36 cm.

kos

kos

10/1

kos

kos

10/1

kos

kos

GOBICA ECONOMIC                   

GIPY KRPA MIKRO WAVE CUT                           

KRPA GOBASTA                              

KRPA PINK                                           

PROFIX POLY-WIPE ROLA                  

Mrežica za odstranjevanje trdovratnih 
umazanij. 

INOX MREŽICA                             

Debela krpa  iz mikrofibre velikosti 60 x 40 
cm za brisanje, sušenje, nanos in 
odstranjevanje čistilnih sredstev in nečistoč. 
Posebni robovi površino ščitijo pred 
morebitnimi praskami. Pralna v pralnem 
stroju.

Dimenzije: 50 x 70

KRPA KING                                    

KRPA ZA TLA BELA                         

V kompletu je vedro 20L, ožemalnik, 
plošča 40 cm in mop iz mikrofibre.

kos kos kos

VOZIČEK PIKO I                        

Vozički za čiščenje

Robusten voziček za čiščenje na kolesih. 
Izredno robusten in trpežen. Poseben 
sistem omogoča enostavno ožemanje 
čistilnih krp. Dobavljiv brez krpe, plošče 
in ročaja.

VOZIČEK KING MEVA                    
Okvir iz kvalitetne robustne plastike, ročaj 
iz aluminija, 2 x vedro 25l, ožemalnik krp, 
odporna kolesa 75 mm.
Dimenzije: 1030x480x900 mm.

VOZIČEK SPLAST TS-0007                                    

63,8% iz recikliranih materialov, 2 x vedro 
volumna 25L, kolesa velikosti 80 mm.

Dimenzije: 810x435x880 mm.

2 x vedro z mehanizmom za ožemanje, 
držalo za vrečo.
Dimenzije: 1175x640x1000 mm.

kos koskos

VOZIČEK BIS                                  VOZIČEK SPLAST TSS-0001                  
50,8% iz recikliranih materialov, 2 x vedro 
volumna 15L, ožemalnik, 2 x vedro volumna 
6L, nosilec za 120L vrečo. Kolesa velikosti 
100 mm.
Dimenzije: 675 x 890 x 1060 mm.

VOZIČEK REVOLUTION                
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1 x vedro za odpadke ali čistila, 2 x vedro 
z mehanizmom za ožemanje, držalo za 
vrečo.
Dimenzije: 1175x640x1000 mm.

kos kos

kos kos kos

VOZIČEK SPLAST TSS-0003                    
2 x vedro za odpadke ali čistila, 2 x vedro 
z mehanizmom za ožemanje, držalo za 
vrečo.
Dimenzije: 1175x640x1000 mm

Izdelan iz kvalitetne odporne plastike, 
okvir iz nerjavnega jekla, odporna gumi-
jasta kolesa. Primerno za vreče volumna 
cca 70l. 
Dimenzije: 975x640x1000 mm.

Antibakterijska izvedba, primerno za 
vrečo volumna 120l, odporno in robustno 
podnožje iz plastike, okvir iz nerjavne
kovine, kvalitetna gumijasta kolesa
premera 100 mm.
 
Dimenzije:  640x430x1000 mm .

VOZIČEK SPLAST TSS-0005                    

VOZIČEK SPLAST TSO-0021                    VOZIČEK SPLAST TSO-0001                   

3 x vedro za odpadke ali čistila, 2 x vedro z mehanizmom 
za ožemanje, držalo za vrečo.
Dimenzije: 1175x640x1000 mm

VOZIČEK SPLAST TSS-0007                                    

Hidroalkoholni gel Aniosgel 85 NPC up-
orabljamo za hitro in pogosto dezinfekcijo 
rok, za kirurško dezinfekcijo rok. Izdelek 
ne nadomešča umivanja rok, kadar so 
roke umazane, lahko ga uporabimo po 
higienskem umivanju rok, vendar moramo 
roke prej natančno osušiti.

Nevtralno in uporabniku prijazno milo 
za umivanje rok. Dermatološko testirano 
in pH nevtralno. Učinkovito odstranjuje 
nečistoče.

Krtača za umivanje zelo umazanih rok. 

500ml  1L

5KG kos

1kg 1kg

500ml

DEZINFEKTOR ANIOSGEL NPC                 

TEKOČE MILO ZA ROKE                  KRTAČA ZA ROKE VIKAN           

Nega rok in telesa

Nevtralno in učinkovito, 
antibakterijsko tekoče milo za roke z 
negovalnim učinkom, primerno za 
uporabo v kuhinjah, zdravstvu, živilski 
industriji ter podpira vaš HACCP sistem.

ANTIBAC MILO                          
Nevtralen in učinkovit gel za tuširanje z 
negovalnim učinkom. Učinkovit, prijetnega 
vonja, pH nevtralen, deluje negovalno, 
primeren za vsakodnevno uporabo, 
dermatološko testiran, primeren za lase in 
telo.

Tekoče milo za roke. pH nevtralno, primerno 
za vsakodnevno umivanje rok. Prijetno diši in 
je prijazno do uporabnika. Doza s pumpico. 
Na voljo v vonjih: sivka, med in mleko in 
aloa vera

SHOWERGEL                                           

MILO ECCO CREAM SEIFE                            

2 roli v paketu, 2-slojna bela, 100% celu-
loza, 800 listna 
Dimenzije: 26,5 cm x 34 cm

Troslojni vpojni papir je izredno vpojen in 
ne pušča sledi. 2 roli v paketu, 3-slojna 
modra, 100% celuloza, 500 listna.
Dimenzije: 36 cm x 38 cm

2 roli v paketu, 2-slojna modra, 100% 
celuloza, 970 listna.
Dimenzije: 24 cm x 30 cm (listič)

Troslojni vpojni papir je izredno vpojen in 
ne pušča sledi. 2 roli v paketu, 3-slojna 
modra, 100% celuloza, 500 listna.
Dimenzije: 22 cm x 36 cm

2/1

2/1

2/1 2/1

2/1

1/1

2/1 6/1

2/1

2/1

6/1

BRISAČA TREND                        

BRISAČA SUPERBLUE 500                   

BRISAČA CELTEX BLUE WIPER                 BRISAČA SUPERBLUE S                  

Industrijske role papirja

Dvoslojna mehka brisača iz E-TISSUE pa-
pirja. Izredno ekonomična in vpojna.  2 roli 
v paketu, 2-slojna, 800 listna.
Dimenzije: 24 cm x 28 cm

Troslojni vpojni papir je izredno vpojen in 
ne pušča sledi. 2 roli v paketu, 3-slojna 
modra, 100% celuloza, 1000 listna.
Dimenzije: 36 cm x 38 cm

2 roli v paketu, 2-slojna bela, 100% 
celuloza, 1500 listna.
Dimenzije: 25,6 cm x 30 cm

2-slojna, 100% celuloza, centralni izvlek.
Pakiranje: 6/1.
Dimenzije: 20 cm x 20 cm
Dolžina: 153 m

BRISAČA SAND WIPER                    

BRISAČA SUPERBLUE 1000                    

BRISAČA EXTRA 1500                    BRISAČA MAXIPULL                         

2 roli v paketu, 2-slojna E-75, 800 listna.
Dimenzije: 24 cm x 22 cm

2 roli v paketu, 2-slojna bela, 100% celuloza, 800 listna.
Dimenzije: 25,6 cm x 27 cm

2-slojna, 100% celuloza, Pakiranje: 6/1 
Dimenzije: 20 cm x 20 cm 
Dolžina: 108 m

BRISAČA TENDER                                    

BRISAČA CICLONE 800                                     

BRISAČA MAXIPULL TRENDBLUE          
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2 slojna bela AUTOCUT brisača Master 140 
iz 100 % celuloze.                                                                           

Dimenzija: 20 cm x 140m

Natur bele 2 slojne brisače zloženke Eco-
trend tipa “V”.

Dimenzije:  22 cm x 22 cm 
Pakiranje 3150 kos/karton

6/1

krt

24/1

krt

12/1

krt

BRISAČA MASTER 140                  

ZLOŽENKE “V” ECOTREND                   

Papirne brisače za roke v rolah

Papirne brisače za roke zloženke

Brisača Standard za brisanje rok, 1 slojni  
roza krep papir, 100 lističev.

Dimenzija: 30 cm.

2 slojne bele brisače zloženke iz 100%
celuloze tipa “V”.

Dimenzije 24 cm x 24 cm
Pakiranje 3750 kos/karton

BRISAČA STANDARD ROZA                    

ZLOŽENKE “V” BELE                    

2 slojna bela brisačka, primerna za podaja-
lnike s centralnim izvlekom. Uporabna tudi 
kot kuhinjska ali terenska brisača. Iz 100 % 
celuloze.                                                                                                

Dimenzija: 20 cm x 80 m 

Brisače zloženke iz recikliranega papirja, 
1-slojne, zelene barve.
w
Dimenzije 24 cm X 23,5 cm 
Pakiranje 5000 kos/karton

BRISAČA MINI 80                                       

ZLOŽENKE Z-Z NATUR                                    

3-slojni toaletni papir Tissue Flowers iz 100% 
celuloze. V rolici je 250 lističev.
 
Pakiranje: 9 x 8 rolic

2 slojna bela
100 % celuloza
Dimenzije: širina 60cm

2-slojni bel toaletni papir MaxiJumbo Time.
300m /rolica.

Pakiranje: 6 rolic/zavoj

Koplet 30 higienskih PVC vrečk za damske 
vložke.

WC papir za podajalnike Lotos Smart One. 
2-slojni iz 100% celuloze.

Pakiranje: 6 kos/zavoj

kpl

6/1

kpl

30/1

kpl

kpl

100/1

kpl

200/1

krt

TISSUE FLOWERS 250                  

ROLA MEDICINSKA                  

MAXI JUMBO TIME                     

HIGIENSKE VREČKE ZA VLOŽKE                  

SMART ONE                                 

Toaletni papir

Ostala oprema

2-slojni toaletni papir Orange Proffesional 
iz 100% celuloze. V rolici je 170 lističev.

Pakiranje: 10 x 12 rolic

Sanitarne higienske vrečke so primerne za 
razne odpadke. V kompletu je 100 vrečk. 
Primerne so za uporabo v kombinaciji z 
podajalnikom SANIX BAG.

ORANGE PROFFESIONAL                   

HIGIENSKE VREČKE                          

2-slojni bel toaletni papir Mini Jumbo Time.
150m /rolica.

Pakiranje: 12 rolic/zavoj

Higiensko pokrivalo za WC desko (200 kos v 
kompletu).

2-slojni toaletni papir v lističih iz 100% 
celuloze. 

Pakiranje: 9000 kos/karton

MINI JUMBO TIME                                   

HIGIENSKO POKRIVALO                               

PAPIR V LISTIČIH MULTIPACK         
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Talno stojalo, primerno za vse industrijske 
brisače.

Primerno za wc papir MAXI JUMBO TIME.

Primerno za brisačo MAXIPULL. Primerno za wc papir MINI JUMBO TIME.

kos

kos

kos kos

kos

kos

kos

kos

kos

TALNO STOJALO                         

PODAJALNIK ZA MAXI JUMBO PAPIR                  

PODAJALNIK SREDINSKI VLEK                  PODAJALNIK ZA MINI JUMBO PAPIR                  

Podajalniki za papir

Stensko stojalo, primerno za vse industrijske 
brisače.

Podajalnik za tekoče milo je prieren za vsa 
mila. Milo enostavno nalijemo v milnik. Na 
voljo v dveh dimenzijeh.

STENSKO STOJALO                    

PODAJALNIK ZA TEKOČE MILO                    

Primerno za vse brisačke zloženke.

Primerno za wc brisačko MASTER 140.

Primerno za wc papir v lističih MULTIPACK.

PODAJALNIK ZA BRISAČKE ZLOŽENKE                                  

PODAJALNIK ZA BRISAČKE V ROLICAH                                    

PODAJALNIK ZA WC PAPIR V LISTIČIH          
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