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POLSKÝ VÝROBCE CENOVKOVÝCH LIŠT A DOPLŇKŮ
OVĚŘENÁ KVALITA A DOSTUPNÁ CENA!

www.zarizeni-prodejen.cz

OCHRANNÁ CLONA
PRO POKLADNY

Šířka: 1350 mm
Výška: 800 mm

Barva: čirá
Materiál: Plexisklo 3 a 4 mm

V dnenší komplikované době je potřeba
chránit sebe, své zaměstnance

a v neposlední řadě i zákazníky.
Náš výrobce reagoval pružně

a my vám dnes můžeme nabídnout
jednu z ochranných pomůcek,

která se stává nedílnou součástí
pokladen současných prodejen.

Možnost vlastního rozměru na objednávku!

OCHRANNÝ ŠTÍT
PRO ZAMĚSTNANCE Ochrana zaměstnanců patří v současné době 

k základním prioritám každého
zaměstnavatele. Rozšiřujeme naše

portfólio produktů o tuto ochrannou pomůcku.
Nastavitelná páska dle obvodu hlavy,

krycí průhledný štít z fólie.

Protiskluzová pěna
Nastavitelný pásek

Barva: čirá
Materiál: PET

Tento výrobek zatím nemá certifikaci!

Šířka: 1350 mm
Výška: 800 mm

Barva: čirá
Materiál: Plexisklo 3 a 4 mm

a my vám dnes můžeme nabídnout
jednu z ochranných pomůcek,

která se stává nedílnou součástí
pokladen současných prodejen.pokladen současných prodejen.

Možnost vlastního rozměru na objednávku!

Ochrana zaměstnanců patří v současné době 
k základním prioritám každého

zaměstnavatele. Rozšiřujeme naše
portfólio produktů o tuto ochrannou pomůcku.

Nastavitelná páska dle obvodu hlavy,
krycí průhledný štít z fólie.

www.zarizeni-prodejen.cz

OCHRANNÝ ŠTÍT



Postup aplikace

www.intaplastic.cz

Hrubé čištění
před aplikací

PRVNÍ CERTIFIKOVANÁ ANTIBAKTERIÁLNÍ NANO OCHRANA
VYROBENO V ČR!

První certifikovaná antibakteriální NANO ochrana povrchů s antibakteriálním atestem
pro potravinářství, který vydal Státní zdravotní ústav ČR!

Delkarovaná účinnost 21 dnů
Vytváří hygienický a hydrofobní až oleofobní povrch
Nehořlavý odmašťovač
Netoxické, nežíravé, zdravotně nezávadné
Bez zápachu
Snadná aplikace
Snižuje náklady na údržbu
Vyrobeno v ČR

Čištění, příprava aplikace i samotná aplikace GCA NANO ochrany je prováděna běžným
hadříkem a houbičkou. Není třeba žádných speciálních látek či nástrojů. Zvládnete to 
sami se skvělým výsledkem.

Dokonalé vyčištění,
příprava aplikace

Aplikace GCA
NANO ochrany

Běžná údržba
a čištění po aplikaci
(frekvenční čištění)

21 dnů
ochrany

ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE GCA prostředky pro přípravu PŘED aplikací GCA NANO ochrany

Postup aplikace

Hrubé čištění
před aplikací

První certifikovaná antibakteriální NANO ochrana povrchů s antibakteriálním atestem
pro potravinářství, který vydal Státní zdravotní ústav ČR!

Delkarovaná účinnost 21 dnů
Vytváří hygienický a hydrofobní až oleofobní povrch
Nehořlavý odmašťovač
Netoxické, nežíravé, zdravotně nezávadné
Bez zápachu
Snadná aplikace
Snižuje náklady na údržbu
Vyrobeno v ČR

Čištění, příprava aplikace i samotná aplikace GCA NANO ochrany je prováděna běžným
hadříkem a houbičkou. Není třeba žádných speciálních látek či nástrojů. Zvládnete to 
sami se skvělým výsledkem.

Dokonalé vyčištění,
příprava aplikace

ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE GCA prostředky pro přípravu PŘED aplikací GCA NANO ochrany

IG GCA
Odorner

Nehořlavý odmašťovač bez zápachu. 
Nahrazuje technický benzin a některé 
typy ředidel. FOOD atest (potravinář-
ský atest pro nepřímý styk s potravi-
nami). Odstraňuje mastnoty, motoro-
v é 
oleje, vazelíny.

IG GCA
Quickdeg

Rychle se odpařující nehořlavá kapali-
na speciálně pro přípravu povrchu 
před aplikací IG GCA a finální čištění. 
Ochrany nahrazuje líh, nebo jiný čistič 
na bázi lihu. Velmi citlivý čistič i pro 
lesklé plasty. Lze použít i jako čistič již 
impregnovaných ploch.

PERMANENTNÍ ANTIBAKTERIÁLNÍ NANO OCHRANA



PRVNÍ CERTIFIKOVANÁ ANTIBAKTERIÁLNÍ NANO OCHRANA
VYROBENO V ČR!

www.zarizeni-prodejen.czwww.zarizeni-prodejen.cz

VYROBENO V ČR!

ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE Pro mytí a údržbu PŘED a PO aplikaci GCA NANO ochrany

IG GCA
Degreas

Čistič, odmašťovač a odstraňovač 
mastnoty, olejů, tuků, biologických 
nečistot, emulzí, zapečených tuků, 
vosků a „extra odolné špíny“ – v 
případě potřeby použít před aplikací 
GCA NANO ochrany, po aplikaci dle 
potřeby.

IG GCA
Descalerdeg

Čistič, odmašťovač a odstraňovač 
vápenatých a minerálních usazenin, 
solných usazenin, kyselé mastnoty a 
„extra odolné špíny“. Základní čistič 
pro přípravu povrchu před a údržbu po 
aplikaci GCA NANO ochrany. Vhodný 
pro nerez, hliník, zinek, měď, mosaz.

IG GCA
Neutren

Absolutně bezpečný čistič pro 
frekvenční (pravidelné denní) čištění 
citlivých či impregnovaných povrchů, 
základní čistič po aplikaci GCA NANO 
ochrany. Lehce pěnivý. vhodný pro 
leštěný mramor a vápenec, vinil, PVC, 
umělý kámen.

IG GCA
Crystalerdeg

Čistič skla po aplikaci GCA NANO 
ochrany. Nepoškozuje NANO vrstvu a 
prodlužuje její účinek. Možno používat 
také jako běžný čistič skla bez aplikace 
GCA NANO ochrany. hydrofobní, 
nezanechává šmouhy.

ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE Čističe pro běžné mytí a údržbu

Čistič
IG 240

Základní typ odmašťovače a čističe s 
POTRAVINÁŘSKÝM ATESTEM,  
vynikající na odstranění olejů, tuků a 
maziv.

Čistič
IG 250

Silnější typ odmašťovače a čističe bez 
potravinářského atestu, vynikající na 
odstranění olejů, tuků a maziv (výbor-
né výsledky při čištění digestoří). Lze 
využít místo aktivní čistící pěny. 
Vhodné pro frekvenční (pravidelné, 
každodenní) čištění.



www.intaplastic.cz

PRVNÍ CERTIFIKOVANÁ ANTIBAKTERIÁLNÍ NANO OCHRANA
VYROBENO V ČR!

Čistič
IG 260

Velmi silný typ odmašťovače a čističe 
v podobě koncentrovaného gelu, bez 
potravinářského atestu, vynikající na 
odstranění olejů, tuků, maziv, zapeče-
ných tuků. POZOR – rozpouští gumu a 
plasty.

Čistič
IG 275

Absolutně bezpečný čistič pro 
frekvenční (pravidelné denní) čištění 
vinylových, PVC a plastbetonových 
podlah. Vhodný pro manuální i strojo-
vé čištění.

GCA NANO Ochrana GCA prostředky pro ochranu před  šířením virů

IG GCA
FOOD

Perzistentní hydrofobní nano 
antibakteriální ochrana pro potravi-
nářský průmysl s atestem pro 
nepřímý kontakt s potravinami. 
Univerzální NANO ochrana pro savé 
povrchy, keramiku, vinyl, plast, 
polykarbonát, barvené kovy, guma 
(stěny, podlahy, stropy, PUR panely, 
stroje, hadice, odpadkové koše apod.).

IG GCA
Glass & Keramika

Perzistentní hydrofobní nano antibak-
teriální ochrana skla, glazury a 
pevných materiálů (sklokeramika, 
glazovaná keramika, smalt, mramor, 
porcelán, žula a další nenasákavé 
matriály).

IG GCA
INOX

Perzistentní hydrofobní nano 
antibakteriální ochrana nerezu, 
hliníku, zinku, mědi a mosazi a 
pevných materiálů (jako napřiklad 
barvené kovy, slitiny a další).
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ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚČINNOST IONTOVÉHO STŘÍBRA

HYGIENIČTĚJŠÍ NÁKUPNÍ KOŠE

HYGIENICKÉ A BEZPEČNÉ NAKUPOVÁNÍ
Společnost Plastimark se dlouhodobě věnuje výzkumu a vývoji materiálů určených pro vlastní¨vý-
robu plastových košů a vozíků. V dnešní době je na místě zvyšovat hygienu při nákupu potravin i 
jiného zboží. Proto přichází s antibakteriální složkou, která zvyšuje schopnost materiálu nákupního 
koše snižovat množení bakterií.

CO JE PLASTIMARK CLEAN?

Každý den projde nákupní košík i vozík rukama stovek i tisíců nakupujících, což ve výsledku zvyšuje 
množství bakterií na jejich madlech a také přenos mezi lidmi, kteří s košem či vozíkem přijdou do 
kontaktu. 

Plastimark se vždy zaměřoval na vývoj materiálů a výrobků v souladu s přírodou a jako první přidal 
do plastů aditivum v podobě aktivních složek s antibakteriálním účinkem. Plastimark Clean může 
být použit na výrobu madla a tělo košíků, ale také madla nákupních vozíků. 

Laboratorní testy prokázaly, že Plastimark Clean je schopen snížit množství bakterií až 2000 krát 
v porovnání s běžnými materiály bez aditiv.

PLASTIMARK CLEAN:
NÁKUPNÍ KOŠE MINITYKO,

TYKO, MAXITYKO

PLASTIMARK CLEAN:
NÁKUPNÍ VOZÍKY PLEASY,

CITY, HYBRID SUPER A IPER

PLASTIMARK CLEAN DOKÁŽE:

SNÍŽIT MNOŽSTVÍ BAKTERIÍ AŽ 2000 KRÁT
ZVÝŠIT MIKROBIOLOGICKOU BEZPEČNOST VOZÍKŮ
SNÍŽIT PŘENOS BAKTERIÍ MEZI UŽIVATELY VOZÍKŮ

PŘÍRODA NA PRVNÍM MÍSTĚ!
Každý výrobek společnosti vyžívá směs materiálů, které 
vycházejí jak z přírodních zdrojů, tak z recyklátů, čímž
snižujeme dopad na životní prostředí!
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Na Záguří 682/1
Havířov - Bludovice

Tel: +420 722 941 015
E-mail: obchod@interiery-prodejen.cz
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Tel: +420 722 941 015
E-mail: obchod@interiery-prodejen.cz


