
Servisný prenájom 
priemyselných utierok

Zotrite aj 
starosti 
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Zvoľte  
si utierky 

šetrite peniaze, 
minimalizujte 
odpady a chráňte 
planétu.
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K dispozícii 
pre vás na 

nebezpečné 
odpady 

Naše textilné priemyselné utierky a absorpčné podložky 
majú vysokú účinnosť pri pohlcovaní špiny, tuku, oleja a 

rozpúšťadiel, čo znamená, že je možné tieto nebezpečné 
odpady rýchlo a účinne upratať. 

Nebezpečné odpady z použitých priemyselných utierok a 
podložiek sú likvidované v súlade s aktuálnymi predpismi 

a normami.  Naše servisné centrum je certifikované 
podľa noriem ISO 9001:2000 a ISO 14001. 

Stručne povedané, postaráme sa o váš nebezpečný 
odpad za vás.
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Bavlna pre 
čistejšie 
svedomie  
Opakovane použiteľné priemyselné utierky 
sú vyrobené zo 100% bavlny a majú väčšiu 
čistiacu schopnosť ako jednorazové papierové 
utierky. To vám pomôže znížiť nielen náklady, 
ale aj množstvo odpadov. S touto ekologickou 
alternatívou k produkovaniu nadmerného 
množstva odpadu z používania jednorazových 
papierových utierok si môžete byť istí, že 
prispievate k udržaniu vášho pracovného 
prostredia v bezpečnom a čistom stave a súčasne 
pomáhate planéte.

Rozhodnite 
sa pre 

bezodpadovú 
možnosť a svet 

bez odpadov 
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Maximálna 
absorpcia 
znamená 
maximálnu 
ochranu
Naše absorpčné podložky majú široké spektrum 
použitia. Môžu byť napríklad umiestnené pod stroje 
či skladovacie kontajnery na ochranu pracovného 
prostredia pred únikmi prevádzkových kvapalín 
a škvrnami, alebo ich je možné použiť ako čistý 
a bezpečný pracovný povrch pri montáži.

Rovnako ako naše priemyselné utierky, tak aj naše 
absorpčné podložky sú vyrobené z bavlny a majú 
vysokú absorpčnú schopnosť. Účinne pohlcujú 
tuky, oleje, nečistoty, rozpúšťadlá a iné kvapaliny, 
a tým uľahčujú upratovanie.

Pevné 
utierky pre 
najnáročnejšie 
práce
Naše priemyselné utierky sú zo 100 % bavlny, 
nepúšťajú vlákna a majú vysokú absorpčnú 
schopnosť. Jedna utierka dokáže utrieť toľko nečistôt 
ako 5 – 6 papierových utierok. Naše priemyselné 
utierky sú odolné a výborne sa hodia k náročnému 
čisteniu v priemyselných dielňach, autoservisoch, 
v kovospracujúcom priemysle – všade tam, kde sú 
tuky, oleje, rozpúšťadlá a nebezpečné odpady, ktoré 
je nutné utrieť rýchlo a efektívne.

Priemyselné utierky nie sú vhodné na kvapaliny, 
ktoré tvrdnú, ako sú náterové hmoty, lepidlá, silikóny 
a sklené vlákna.
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Prečo kupovať, 
keď si môžete 
prenajať?

Vďaka našim službám nie je nutné investovať do zásob, 
zaoberať sa skladovaním alebo si robiť starosti s údržbou 
alebo praním. 

Pomôžeme vám analyzovať, koľko utierok a podložiek 
budete potrebovať, aby ste ich vždy mali na pracovisku 
dostatok, čistých a pripravených na použitie. Použité 
utierky a podložky zhromažďujeme, perieme 
a likvidujeme všetky nebezpečné látky, ktoré v nich 
boli absorbované, v súlade s predpismi. Na vyžiadanie 
vypracujeme aj hlásenie o odpadoch pre konkrétneho 
zákazníka.

HODNOTENIE POTRIEB, 
NÁVRH A NÁKUP

SKLADOVANIE A   
LIKVIDÁCIA PRODUKTOV

PRANIE A ÚDRŽBA

DODÁVKY  
A ODVOZ
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Profesionálne pomôcky vždy po ruke
Aby ste mali po ruke vždy čisté utierky a podložky, poskytujeme aj distribučné a zberné kontajnery na priemyselné 
utierky aj absorpčné podložky. Kontajnery, ktoré spĺňajú všetky požiarne aj bezpečnostno-technické predpisy, vám 
uľahčia odoberanie čistých utierok a podložiek a ich zber, keď budú po použití špinavé.

Kovový distribučný a zberný kontajner
 Čisté utierky sú v hornej časti, zatiaľ čo spodná časť je 

vyhradená na použité utierky.

Distribučný a zberný kontajner 
Vyrobený z vysokohustotného polyetylénu na prepravu 

absorpčných podložiek.

Kovový prepravný a zberný kontajner 
s kolieskami na bezpečný transport čistých a použitých utierok 
a absorpčných podložiek. Je odolný proti ohňu a spĺňa predpisy 

ohľadom prepravy nebezpečných látok.

Skladovací stojan 
Na čisté absorpčné podložky.

Priemyselné utierky
Priemyselné dielne a údržbárske pracoviská, autoservisy 

a ďalšie priemyselné použitie.

Absorpčné podložky
Priemysel, dielne, servisy



Skupina Lindström
Spoločnosť Lindström sa stará o ľudí pri ich práci. Naše 
ľahko dostupné a jednoducho prispôsobiteľné služby 
prenájmu zvyšujú bezpečnosť, hygienu a spokojnosť 
zákazníkov. Sme korporáciou zodpovednou voči 
spoločnosti a angažovaným zamestnávateľom viac ako 
3000 ľudí v Európe a Ázii. Našou víziou je byť stabilnou 
spoločnosťou s obratom pol miliardy eur, s ktorou majú 
zákazníci vynikajúce skúsenosti vďaka angažovaným 
zamestnancom.
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BELT SLOVAKIA, S.R.O.
Šamorínska 1
821 06 Bratislava
tel. 00421 2 45246111
objednavky@beltslovakia.sk
www.beltslovakia.sk

Kontaktujte  nášho distribútora 
na adrese
www.beltslovakia.sk




