


Naša firma BELT pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991. Za ten čas sme zrealizovali množstvo
úspešných projektov pre domáce, ale aj medzinárodné spoločnosti.

Firma sa v r. 1994 postupne transformovala na spoločnosť BELT SLOVAKIA (profesionálna hygiena) a
BELT & AT ( tesnenia pre rafinérie).

V roku 2001 BELT SLOVAKIA rozšírila svoje pôsobenie do Maďarskej republiky ako BELT Hungary a v
roku 2007 založila upratovaciu divíziu.

Vychádzame z toho, že každý klient je iný, má svoje priority a ciele. Preto ku každému klientovi
pristupujeme individuálne a hľadáme pre neho optimálne riešenia jeho potrieb.

Preferujeme dlhodobú spoluprácu, kde sme schopní ponúknuť flexibilitu, iniciatívu, zodpovednosť a
kreativitu s vysokou úrovňou služieb na základe dobrej znalosti trhu, priorít klienta a našich
produktov.

Našim cieľom je poskytovať riešenia hygieny a služieb, ktoré Vám pomôžu ľahšie dosiahnuť Vaše
podnikateľské ciele a aby sme ich dokázali poskytnúť včas a za prijateľnú cenu.

Zaručujeme kvalitné služby v rámci ISO noriem a kvalitné produkty v rámci platnej Slovenskej
legislatívy. Pri našej práci dodržujeme procesy s ohľadom na životné prostredie.

Predstavenie firmy

Ferdinand Limpár
obchodný riaditeľ
vo firme od r. 1998



Kde sa nachádzame





Hygiena toaliet

Nie sú to len produkty, ale aj

o Ochrana zdravia a potláčanie hygienických rizík krížovej kontaminácie

o Vizitka Vašej spoločnosti. (Vedeli ste, že toaleta je miesto, ktoré navštívi Vaša návšteva 

ako prvé? )

o Dávkovače pracujú s ohľadom na nízke spotreby náplní

o Program kompletného vybavenia Vašej toalety

o Prevedenia z ušľachtilej ocele, alebo ABS plast

o Všetky typy utierok, mydlá, peny, krémy, toaletné papiere

o Dezinfekcie na ruky účinné na Covid šetrné k pokožke

o Zastupujeme len výrobcov Kimberly Clark, Celtex, Temca, Tana

Werner & Mertz, Deb – STOKO, Vermop , TTS system, Taski

Diversey Lever,



Priemyselná hygiena

o Riešenia utierok pre dielne a výrobné prevádzky

o Uspokojujú nároky na BOZP na pracovisku 

o Systémy pre nevláknité utieranie povrchov,  rúk a ich jednoduchá 

likvidácia

o Vynikajúce absorpcie, neobsahujú silikón

o Stojany a držiaky na efektívne používanie

o Systémy ochrany a čistenia silne znečistených rúk

o Systém dezinfekcie rúk účinné na Covid šetrné k pokožke

o Systémy ochranných pracovných odevov, návlekov

o Systémy čistenia LCD, TFT displejov a citlivých povrchov

o Zastupujeme Kimberly Clark, Celtex, Temca, Deb - STOKO, Scrubs





Čistiaca technika

o Podlahové automaty

o Upratovacie vozíky a príslušenstvo 

o Systémy mopov

o Systémy umývania okien

o Profesionálne vysávače

o Systém Kaivac na hĺbkové čistenie toaliet

o Systém Renclean na eskalátory



Rohože

o Interiérové , exteriérové, ergonomické, špeciálne

o Nájomne - výmenný servis rohoží

o Priamy nákup bez viazanosti

o Možnosť výberu z viacerých rozmerov

o Špeciálne rohože pre Food, Wellness, Industry, Shopping

o Kvalitné materiály

o Logo 

o Bezpečnostné fixovania

o Poradenstvo

o Mesačný test rohoží



Doplnkový hygienický sortiment

• Sitká a vonné kocky do pisoárov

• Kefy, metličky, lopatky, stierky

• Hubky, špongie, drôtenky

• Osviežovače, vonné oleje

• Odpadové vrecia

• Hygienické sáčky

• Dezinfekcie sedátok

• Rukavice na upratovanie



Čistiace služby

• Čistenie po stavbách

• Pod stropné čistenia

• Hĺbkové čistenia toaliet

• Polymérové dezinfekcie objektov

• Hĺbkové čistenie podláh

• Kryštalizácie podláh

• Nanášanie polymérových voskov

• Čistenie eskalátorov

• Tepovanie kobercov

• Čistenie kožených povrchov



Kontaktujte nás

BELT SLOVAKIA spol s.r.o.

Šamorínska 1

821 06 Bratislava

Tel: 00421/2/45246111

Tel: 00421/2/45640918

Fax: 00421/2/45248733

email: beltslovakia@beltslovakia.sk

web: www.beltslovakia.sk

Radi Vás poinformujeme a pripravíme návrh na mieru

http://www.beltslovakia.sk/

