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R-keeper 7 – efektivní nástroj 
pro řízení stravovacích zařízení

• flexibilní pokladní systém pro malé provozy i řetězce
• velmi spolehlivý, rychlý a efektivní systém řízení a kontroly 

restauračního provozu
• obsahuje manažerskou aplikaci pro řízení celého provozu a pokladní

terminál pro obsluhu restaurace, baru, kavárny či jiného provozu
• nabízí markování konzumace, dělení účtů, přesuny mezi stoly, slevy 
• udržuje přehled o tržbách a uzavřených účtech, nabízí široké

spektrum reportů
• umožňuje bezdrátové propojení všech pokladních terminálů

a dovoluje možnost kontroly více provozů z jednoho místa
• velké množství přídavných modulů (např. kontrola výčepu,

věrnostní systém...)
• součástí systému je integrovaný docházkový systém

R-keeper manažer – aplikace pro řízení a nastavení systému
• zadávání pokladních tlačítek včetně veškerých vlastností
• definice plánů ploch, slev, „happy hours“
• definice oprávnění pro pokladní stanici
• různé úrovně přístupu do manažerské aplikace
• reporty prodeje položky, tržeb...
• možnost konfigurace reportů dle požadavku klienta
• nastavení tiskových šablon pro účtenku či objednávku
• nastavení úprav položek

R-keeper terminál – pokladní aplikace pro obsluhu hostů

• markování na účty, stoly, místa
• markování pomocí rychlého účtu bez otevření stolu
• tisk objednávek na libovolném počtu míst
• nastavení tisku objednávek dle času, stolu, data
• tisk účtu
• tisk kopie účtu dle oprávnění
• tisk účtenky či objednávky plně editovatelný
• možnost platby hotově, kartou, cizí měnou, fakturací...
• neomezený počet cenových hladin
• automatické nastavení cenových hladin dle času, stolu,

data…
• storno objednávky či účtu dle nastavení práv
• dělení a přesun účtu
• slevy
• nastavení slev dle času, data, stolu...
• plán stolů (lze i více různých)

• docházkový systém 
pro zaměstnance 
restaurace

• automatické umisťování
objednávek na místa

• vzhled pokladní aplikace 
na přání klienta

• přístupová práva obsluhy 
dle nastavení

• nabíjení kreditu karet věrnostního systému
• inventura přes pokladní terminál
• skladové přesuny na pokladním terminálu
• reporty na pokladně dle nastavení práv
• odměny/pokuty pro zaměstnance
• možnost nastavení budoucích banketů či rautů

Storehouse – systém skladového hospodářství

• lze používat v propojení s pokladnou, ale i bez něj
• neomezený počet skladů (pro jednu i více provozoven)
• možnost centrálně ovládat několik provozoven
• evidence skladových zásob, příjmů a výdejů
• příjem a výdej ze skladu, převod mezi sklady
• inventury
• zpracování zboží na více skladových karet 

(např.: bourání masa)
• kontrola minimálních a maximálních zásob
• nastavení libovolných měrných jednotek a balení

• receptury
• možnost různých platností receptur
• výpočet reálných nákladů na recepturu

(např.: pokrm, koktejl)
• report aktuálních zůstatků skladu
• report hodnoty zboží na skladě
• evidence dodavatelů/odběratelů
• analýza dodavatelů
• výpočet zisků dle jednotlivých dnů
• velké množství reportů

POKLADNÍ SYSTÉMY PRO RESTAURACE
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POKLADNY

Web monitoring – online dohled
nad Vašimi provozovnami
• náhled uzavřených účtů
• náhled otevřených stolů
• náhled prodeje položek
• náhled finančních statistik
• dostupný ze všech mobilních 

i pevných zařízení

HARDWARE

Web reporty – online webové 
reporty prodeje 
• reporty dostupné odkudkoliv

PDS – věrnostní systém pro zákazníky

• možnost magnetických karet, čipů...
• možnost různých úrovní přístupu do aplikace
• nastavení údajů o zákazníkovi (jméno, kontakty, 

obrázek...)

• nastavení typu karet či kombinací (sleva, bonus, debet, kredit)
• vložení kreditu jednotlivým zákazníkům
• reporty použití karet
• progresivní slevy

    
 

   

    

Mobilní číšník – aplikace pro přenosná zařízení
• vytváření objednávek přímo u stolu
• omezení chybovosti při přepisování lístků
• zefektivnění procesu obsluhy
• při použití mobilní tiskárny možnost tisku účtenky u stolu

AerPOS – dotykový terminál
• elegantní vzhled
• plochý displej
• různá barevná provedení
• robustní odolná konstrukce

PRODUKT DOTYKOVÝ TERMINÁL AP-3435

Objednací číslo G1001/G1002

Barva Černo-stříbrná/Bílo-stříbrná

Materiál Hliníkové šasi

Displej
15", rozlišení 1024x768, dotyková plocha 
rezistivní, odolná vůči prachu a vodě

Mini PC Lorika® – dotykový terminál
• exkluzivní produkt společnosti LORIKA CZ s.r.o.
• vyvinuto přímo pro potřeby gastro-provozů
• rezistivní dotykový displej
• porty pro připojení zařízení (váhy, čtečky, různá čidla...)
• pevné LAN i WiFi připojení
• prostorová nenáročnost
• možnost montáže na stěnu, bar, sloup…

PRODUKT Mini PC Lorika

Objednací číslo G1501

Barva Černá

Materiál Kovové šasi

Displej
10,1", rozlišení 1024x768, dotyková plocha 
rezistivní, odolná vůči prachu a vodě
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POKLADNY

Tiskárna OKPRINT 300
• termotiskárna pro všechny 

druhy provozů
• rychlý tisk až 250 mm/s, 

automatický střih účtenky 
a trhačka papíru. 

PRODUKT OKPRINT 300

Objednací číslo G1101

Šířka papíru 80 mm

Rozhraní USB/RS232/Ethernet

Barva Černá

Tiskárna BIXOLON F310
• termotiskárna pro použití 

v nejnáročnějším prostředí 
(kuchyně, bary...)

• voděodolná (provedení podle 
standardu IPX20). 

• interní bzučák pro signalizaci 
v hlučných provozech

PRODUKT BIXOLON F310

Objednací číslo G1111

Šířka papíru 80 mm

Rozhraní USB/Ethernet RS232/LPT/WIFI

Barva Černá

Váha DECIBAR na inventuru alkoholu
• identifikace láhve pomocí databáze čárových kódů
• měření množství nápoje v otevřené láhvi
• uložení třech posledních inventur do paměti
• součástí je SW pro zpracování inventury v počítači 
• objednací číslo G1062 

Kamerové systémy
• široké spektrum řešení pro kontrolu Vašeho provozu 
• možnost sledovat a řídit provoz i vzdáleně
• zajistíme odbornou instalaci systému, záruční 

i pozáruční servis 

Spotřební materiál
• G3001 Termokotoučky 80x80x12  
• G3002 Termokotoučky 57x40x12  
• G3003 Termokotoučky 57x25x12 
• G3005 Kotoučky pro jehličkovou tiskárnu 76/60/16 

SLUŽBY

TVORBA A PROGRAMOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH ŘEŠENÍ
TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK S NAPOJENÍM NA E-SHOP

HELP LINKA A SERVISNÍ PODPORA
ZAJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH ŠKOLENÍ

www.spolehlivepokladny.cz
www.r-keeper.cz

    
 

   

    

NAHRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ

KAMERY ROZŠIŘITELNÉ AŽ NA 64 KS

VZDÁLENÝ MONITORING
PROVOZOVNY

(NAPŘ. NA VAŠEM SMARTPHONU)

WI-FI PŘIPOJENÍ

KABELOVÉ PŘIPOJENÍ

LEGENDA

SCHÉMA
KAMEROVÉHO SYSTÉMU
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VOŇAVÉ LOGO

Koncept profesionálního provonění soukromých i veřejných prostor 
• provoňte svou značku a odlište své podnikání originální vůní
• snižte stres na pracovišti a vylepšete výkon svých pracovníků
• eliminujte nežádoucí zápachy z kouře, jídla či odpadu

Osvěžovač vzduchu SpringAir
• elegantní automatické osvěžovače ve 3 různých barvách (bílá, černá, chromovaná)
• možnost výběru z 22 přednastavených programů nebo vlastního nastavení
• jednoduchá kontrola intenzity provonění
• certifikát kvality ISO 9001:2008, CE certifikát

• vyrobeny ze směsi nitrilu a kaučuku odolné vůči živočišným tukům a olejům 
• protiskluzový povrch s drenážními otvory umožňuje protékání tekutin
• protiúnavové vlastnosti rohoží: snižují zatížení zad a nohou, tlumí nárazy a stimulují krevní oběh

Náplně (250 ml) do osvěžovače vzduchu SpringAir
• široký výběr kvalitních vůní s dlouhotrvajícím účinkem
• vůně vhodné do všech provozů (hotely, restaurace, 

jídelny, atp.)
• sprej obsahující 3 100 dávek se schopností provonět

až 50 m2

• vysoce koncentrované vůně obsahující 15 % čistých
esenciálních olejů a 20 % molekul s tzv. dvojím 
účinkem; absorpce zápachu a provonění prostoru

Voňavé produkty 
ze speciálního vonného
plastu
• vyrobeny dle 

patentované 
technologie, 100% 
recyklovatelné a šetrné
k přírodě

Voňavé kryty
• osvěžení pomocí 

jednoduchého strojku

Tekuté vůně SpringAir (500 ml, 200 ml) 
v mechanickém rozprašovači 
• profesionální vůně určené k manuálnímu provonění

vzduchu a textilních materiálů, koberců, rohoží...
(speciální složení = nezanechává skvrny)

ROHOŽE

TOP SELLER:
Voňavá sítka do pisoárů 
• likvidují zápach a udržují

pisoár v čistotě

Voňavé závěsky 
• flexibilní aplikace pomocí

plastového držáčku



2306005 230735-AR 230278 230845 230910 231005 235360
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SANITÁRNÍ SYSTÉMY

• dávkovače mýdla, pěny, dezinfekce a krémů
• zásobníky papírových ručníků a toaletního papíru
• zásobníky papírových ručníků v rolích
• osušovače rukou, osvěžovače vzduchu
• koše, koupelnové doplňky, invalidní madla

    
 

   

    

844478 899604 899603 96035

6959 6954 6948 6946

844479

Program ARIOSO® PURE Osoušeč rukou VELTIA TRI-BLADE

Řada AQUARIUS

Program ARIOSO® Simple nerez
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tekutá mýdla – na dolévání, v patronách, 
pěnová a antiseptická mýdla

papírové ruč�níky – v roli, se středovým odvinem, skládané

toaletní papír – skládaný, v rolích 
JUMBO®, malé roličky

rukavice – nitrilové, certifikované pro styk s potravinami

utěrky  – v roli, skládané, 4-barevný systém, certifikované pro styk s potravinami 

DODÁVKY NÁPLNÍ, ÚKLIDOVÉ POMŮCKY 

    
 

   

    

úklidové vozíky, mopy, pytle, sáčky... 

6668
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ČISTICÍ PROSTŘEDKY ARIOSO® CHEM

NAJDETE NÁS

LORIKA CZ s.r.o.
Holická 312, 779 00 Olomouc
Tel. +420 581 112 410
Fax +420 581 112 466
e-mail: lorika@lorika.cz

LORIKA CZ s.r.o., Náchod
Tel. +420 491 423 618
e-mail: nachod@lorika.cz

LORIKA CZ s.r.o., Teplice
Tel. +420 417 577 497
e-mail: teplice@lorika.cz

srpen 2016

O FIRMĚ

LORIKA CZ s.r.o.
• česká rodinná firma zajišťující služby hygienického servisu od roku 1993
• sídlo společnosti a vlastní logistický areál je v Olomouci, pobočky ve městech Teplice a Náchod
• síť regionálních obchodních zástupců pokrývá celou ČR

www.lorika.cz

    
 

   

    

Mytí nádobí

Běžné mytí /úklid

A1001

ARIOSO®

ProfiClean 
mycí prostředek 
pro průmyslové
myčky nádobí

A1011

ARIOSO®

ProfiRinse 
oplachovací 
prostředek pro 
průmyslové myčky 
nádobí

A1141

ARIOSO®

Salt
sůl do myčky 
nádobí

Speciální mycí prostředky

A1021

ARIOSO®

ConviClean
mycí prostředek 
na grily 
a konvektomaty

A1022

ARIOSO®

ConviClean 
Spray
prostředek na grily 
a konvektomaty 
ve spreji 
k okamžité aplikaci

A1042

ARIOSO®

SteelCleaner
mycí a lešticí 
prostředek 
na nerez

A1031

ARIOSO®

UniversalClean
univerzální mycí 
prostředek

A1032

ARIOSO®

UniversalClean 
Spray
univerzální mycí 
prostředek ve spreji 
k okamžitému použití

A1062

ARIOSO®

BathCleaner 
mycí prostředek 
na odstraňování 
vodního kamene

A1072

ARIOSO®

GlassCleaner
leštící prostředek 
na sklo

A1052

ARIOSO®

GreaseCleaner
mycí prostředek 
na odstranění 
mastnoty

OLOMOUCCZ
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TEPLICE


