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• široká řada papírových utěrek a netkaných textilií speciálně vyvinutých a vyráběných pod privátní značkou ARIOSO®

• oblasti použití: letecký průmysl, automobilový a potravinářský průmysl, montážní a výrobní linky, strojírenství, lakovny,
autoservisy, úklidové firmy, opravárenství, energetika, farmaceutický průmysl, gastronomie…

PAPÍROVÉ UTĚRKY ARIOSO® Paper
• řada utěrek pro lehké a středně těžké stírací úkony dodávaných pod značkou ARIOSO® DUO a ARIOSO® TRIO

NETKANÉ TEXTILIE ARIOSO® Nonwovens
• řada špičkových utěrek z netkaných textilií na bázi viskózy, polysteru, polypropylenu a jejich směsí s buničinou
• nevlákní, netřepí se; výborně sají vodu, oleje, tuky, emulze, rozpouštědla...
• dodávány v rolích, skládané, v balíčcích pro dávkovače...

www.arioso.cz
www.uterky.eu

www.sontara.cz

ARIOSO® Flat, ARIOSO® Tara... vyžádejte si vzorky na odzkoušení

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY PRO NÁROČNÉ POUŽITÍ

• netřepí se a nevlákní, pevné a odolné při opakovaném použití
• výborně absorbují vodu, oleje a rozpouštědla, dokonale stírají dosucha
• oblasti použití: letecký průmysl, automobilový průmysl, lakovny, autoservisy, opravny, montážní a výrobní linky, 

polygrafický průmysl, potravinářství, úklidové firmy…
• individuální rozměry a balení dle potřeb zákazníka

Autorizovaný distributor pro ČR a SR:

Doporučujeme:

ARIOSO® Crepe ARIOSO® WorX60 ARIOSO® Mesh ARIOSO® Pulp Pro   60

PRŮMYSLOVÉ ČISTICÍ UTĚRKY ARIOSO® 

    
 

   

    

    
 

   

    



3

• komplexní program utěrek v rolích, skládaných v balíčcích, v boxech, v dózách
• určené pro průmysl, výrobu, montáže, stravovací služby, laboratoře, zdravotnictví, lázeňství, úklid…
• papírové utěrky pro lehké a středně těžké stírací úkony
• netkané textilie pro náročné a precizní stírání tuků, olejů, řezných kapalin, mastnoty, vody...

• lepivé utěrky skládané v boxech
• lepivé utěrky v rolích
• ochranný lepivý lak
• lepivé dekontaminační rohože
• ochranné fólie v rolích na zeď
• ochranné strhávací fólie na okna a světla
• nitrilové rukavice

Vý�hradní zastoupení 
pro produkty Staubfix v ČR

Preferovaný distributor pro ČR a SR:

PRŮMYSLOVÉ ČISTICÍ UTĚRKY WYPALL®

UTĚRKY SE SPECIFICKÝM URČENÍM

• vlhčené utěrky 
v dózách a balíčcích

• utěrky pro citlivé 
stírací úkony 
(např. v laboratořích)

• lešticí mikrovláknové
utěrky 

PROGRAM PRO LAKOVNY
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CLEANROOM – ČISTÉ PROSTORY A ESD

Produkty pro čisté prostory a prostory se zvýšenými nároky na čistotu; jsou určeny pro použití v mnoha 
různých oborech: elektronika, optoelektronika, strojírenství, výroba počítačových komponentů a příslušenství, 
automobilový průmysl, výroba polovodičů, laboratoře, potravinářský průmysl, výroba zdravotnických materiálů...

Čisticí tyčinky ARIOSO® Swab

• hlava tyčinky se vyrábí ve 3 provedeních – ze stlačené
polyuretanové pěny, z polyesteru a z mikrovlákna; 
držadlo z antistatického polypropylenu

• jsou prány a baleny v čistých prostorech ISO Class 10
• neobsahují silikon, amidy, ftaláty, lepidla ani barviva

Ochranné čepičky, roušky, brýle, rukavice, pláště, návleky, ESD produkty...

SMT čisticí role, spojovací pásky, vlhčené utěrky, židle, rohože...

Utěrky pro čisté prostory ARIOSO®

Cleanroom

• dodávány ve 3 materiálových provedeních – polyester/
buničina, polyester a mikrovlákno

• určeny pro čisté prostory ISO Class 100 a 1000
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• ochranné kombinézy proti prachu, proti kapalinám a částicím, proti chemickému postřiku
• ochranné brýle a ochranné štíty
• ochrana sluchu – ušní zátky pro jednorázové nebo vícenásobné použití
• ochranné jednorázové respirátory
• ochranné rukavice – pro mechanickou ochranu, pro chemickou ochranu, pro styk s potravinami

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY 
KLEENGUARD* A JACKSON SAFETY*

RUKAVICE ARIOSO®

• široký sortiment rukavic určených pro použití v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu, 
na montážních linkách, ve strojírenství, stavebnictví, logistice, potravinářství, gastronomii, laboratořích…

• vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu
• splňují legislativní požadavky na certifikaci ochranných pomůcek a pro použití v potravinářství

ARIOSO® Top – nylonové pletené rukavice s polyurethanem na špičkách prstů

ARIOSO® Palm – nylonové pletené rukavice s polyurethanem v dlaňové části

ARIOSO® ESD Top – nylonové pletené antistatické rukavice s polyurethanem na špičkách prstů

ARIOSO® ESD Palm – nylonové pletené antistatické rukavice s polyurethanem v dlaňové části

ARIOSO® Nitrile – nitrilové rukavice s potravinářským atestem (Food Certificate)

www.arioso.cz

SORBENT ARIOSO® SORB UNI

Textilní sorbent ARIOSO® Sorb Uni – moderní univerzální prostředek určený k zachycení (sorpci), úklidu a likvidaci růz-
ných druhů provozních kapalin (řezné kapaliny, voda, oleje, tuky, chemikálie...)

• doporučován pro použití v různých oborech: strojírenství, opravárenství, automobilový a chemický průmysl, 
dílny, autoservisy, skladování kapalin…

• dodáván jako sorpční koberec nebo rohož

    
 

   

    

    
 

   

    

    
 

   

    



6

ROHOŽE ARIOSO® A NOTRAX®

Doporučujeme: ARIOSO® Antifatigue Doporučujeme: rohože Basic a Drehfit

Protiúnavové rohože

• rohože určené pro montážní linky ve strojírenském, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu, balicí linky, 
kuchyně, obslužné pulty, pokladny, laboratoře, nemocnice atd.

• rohože jsou dimenzovány pro frekventované provozy, vysoce odolné proti oděru a poškození, jednoduché na údržbu,
dodávané v rolích nebo jednotlivých segmentech 

• důraz je kladen na protiúnavové vlastnosti rohoží; rohože tlumí nárazy, snižují zatížení zad a nohou, stimulují 
krevní oběh

Průmyslové rohože

• rohože z přírodního kaučuku a nitrilu určené především pro strojírenský průmysl – výrobní prostory, obrábění, 
svařování, montážní linky 

• rohože odolné vůči olejům, tukům, řezným kapalinám a různým chemikáliím

Lepivé dekontaminační rohože 
ARIOSO® Sticky Mat

• strhávací lepivé rohože určené pro zachycení nečistot 
v provozech se zvýšenými nároky na čistotu a hygienu 
např. výroba polovodičů, jaderný a farmaceutický 
průmysl, operační sály, JIP, laboratoře… 

Vstupní čisticí 
rohože

• různé typy rohoží 
(1. až 3. zóna) určených
pro vstupní  prostory
budov

www.rohoze.cz

    
 

   

    



7

PRACOVNÍ ŽIDLE

• komplexní program pracovních židlí a opor pro stání od renomované německé firmy WERKSITZ splňující nejvyšší 
nároky na hygienu, ergonomii, bezpečnost a zdravé dynamické sezení 

• sedadla a opěradla mohou být vyrobena z polyurethanu, ze dřeva nebo čalouněna látkou případně koženkou 
dle aktuálního vzorníku

• židle lze vybavit nejrůznějšími typy područek, opěrných kruhů, nožních podpor, aretací otáčení, nafukovacích 
podložek zad apod.

• standardní řada pokrývá potřeby všech běžných montážních, balicích a výrobních linek, velínů a dalších typů 
pracovišť v automobilovém, elektrotechnickém, strojírenském, potravinářském průmyslu…

• program zahrnuje rovněž speciální židle pro čisté prostory, do vlhka nebo agresivního prostředí, 
s odvodem statické elektřiny apod.
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Výhradní distributor firmy WERKSITZ pro ČR

Poskytujeme záruční a pozáruční servis

Pracovní židle CLASSIC

• židle s kovovou, prakticky nezničitelnou konstrukcí

Pracovní židle LORIKA

• jednoduché a ekonomicky přijatelné
provedení pracovní židle, vyrobené
exkluzivně pro společnost LORIKA®

v německé kvalitě od firmy 
WERKSITZ

Podpory pro stání a otočné stoličky

Pracovní židle KLIMASTAR

• židle nové generace spojující progresivní design 
s maximální funkčností

Pracovní židle ECONOLINE

• nejprodávanější pracovní židle s vysokým komfortem
sezení, jednoduchým nastavením a ovládáním

www.pracovnizidle.cz     www.werksitz.cz

ESD židle pro čisté 
prostory a GMP
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SANITÁRNÍ SYSTÉMY A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Komplexní program zařizovacích předmětů personální a průmyslové hygieny určených pro nákupní, zábavní 
a kancelářská centra, hotely, restaurace, kuchyně, jídelny, nemocnice, ústavy sociální péče, domovy důchodců, školy,
sportovní a relaxační centra, lázně, bazény, aquaparky, veřejná WC, věznice, policejní stanice, motoresty, průmyslové
podniky, výrobní haly, autoservisy…

VYZNAČOVACÍ, PROTISKLUZOVÉ A BALICÍ PÁSKY

• hladké vyznačovací pásky z PVC s lepicí spodní stranou
• protiskluzové pásky s drsnou horní stranou 
• balicí pásky

• dávkovače mýdla, pěny, dezinfekce a krémů
• bezdotykové dávkovače mýdla
• dávkovače abrazivních mýdel
• zásobníky papírových ručníků a toaletního papíru
• zásobníky papírových ručníků v rolích
• osušovače rukou, sušáky vlasů, osvěžovače vzduchu
• koše interiérové i venkovní, vestavné sestavy
• koupelnové doplňky: háčky, zrcadla, poličky, WC soupravy, 

zásobníky hygienických sáčků
• invalidní madla, sedačky do sprch

Program ARIOSO® Simple nerez

Náš TOP produkt: zásobník papírových ručníků v roli AQUARIUS Non Touch a SlimRoll

Doporučujeme: 
špičkový osoušeč 
rukou VELTIA 
TRI- BLADE

www.veltia.cz
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R-KEEPER 7
• manažerská a pokladní aplikace pro restaurace, bary,

kavárny, prodejní místa...
• bezdrátové propojení všech terminálů, kontrola více

provozů z jednoho místa
• evidence a přehled tržeb, široké množství reportů, 

integrovaný docházkový systém

STOREHOUSE
• kompletní skladové hospodářství s možností 

inventarizace
• možnost tvorby podrobných receptur

PDS
• věrnostní systém
• slevy, debety, kredity, bonusy

TMS – elektronický číšník
• zrychlení a zefektivnění obsluhy hostů

RK ORDER
• elektronické menu pro iPad

SHELTER
• ideální softwarové řešení pro hotely 

a jiná ubytovací zařízení

9

POKLADNÍ SYSTÉMY PRO RESTAURACE A HOTELY 

HARDWARE

DOTYKOVÉ TERMINÁLY
• vysoká variabilita řešení podle požadavků provozu
• záruční i pozáruční servis

INVENTARIZAČNÍ VÁHA DECIBAR
• identifikace lahve, měření objemu obsahu lahve
• zjednodušení a časová úspora při inventuře

TISKÁRNY
• termotiskárny – rychlost, bezúdržbový provoz
• jehličkové tiskárny – vyšší odolnost proti vlhkosti 

a mastnotě

TERMOKOTOUČKY
• termokotoučky s největším návinem na trhu 

a nízkými cenami

SLUŽBY

TVORBA A PROGRAMOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH ŘEŠENÍ
TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK S NAPOJENÍM NA ESHOP
HELP LINKA A SERVISNÍ PODPORA
ZAJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH ŠKOLENÍ

Moderní a efektivní nástroj pro řízení
stravovacích 
a ubytovacích zařízení

• usnadňuje celý proces obsluhy, šetří Vaši energii, 
eliminuje ztráty a zvyšuje zisk

• poskytuje aktuální přehled o prodaných položkách 
a tržbách, přehled o pohybu zboží a stavech na skladě
v reálném čase.

• umožňuje práci s databází klientů a jejich oslovení 
cílenou nabídkou.

www.spolehlivepokladny.cz     www.r-keeper.cz
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VOŇAVÉ LOGO

Koncept profesionálního provonění veřejných a soukromých prostor zahrnující:
• „scent marketing“ (vonný marketing) – marketingový nástroj, který pomocí správně zvolené vůně působí 

na nákupní chování zákazníků v místě prodeje
• „voňavé logo“ – provonění Vaší značky či firemního loga a propojení Vaší firmy a produktů s originální vůní
• široký výběr kvalitních vůní s dlouhotrvajícím účinkem, které zpříjemní pobyt jak zaměstnancům, tak návštěvníkům
• automatická aplikace vůně pomocí osvěžovače v prostorách od 50 m2 – 1 000 m2, v případě speciálního propojení

se vzduchotechnikou až 4 000 m2

Nabízíme:
• široký výběr vůní do osvěžovačů vzduchu vhodných do všech prostor (hotely, restaurace, obchodní centra 

a prodejny, fitcentra, lázně, nemocnice, kanceláře, chodby, domácnosti, toalety...)
• automatické osvěžovače s LCD displejem a možností vlastního nastavení
• tekuté vůně v mechanických rozprašovačích určené k manuálnímu osvěžování na alkoholové nebo vodní bázi. 

Profesionální přípravky vhodné k provonění vzduchu a textilních materiálů, koberců, závěsů, rohoží, 
které nezanechávají skvrny

• voňavé produkty vyrobeny ze speciálního vonného plastu dle patentované technologie, 100% recyklovatelné 
a šetrné k přírodě:
– sítka do pisoárů – likvidují pach a udržují pisoár v čistotě
– vonné kryty – osvěžují pomocí jednoduchého strojku
– vonné závěsky – flexibilní aplikace vůní pomocí plastového držáčku

ČISTICÍ PROSTŘEDKY ARIOSO® CHEM

Mytí nádobí
• ARIOSO® ProfiClean – mycí prostředek 

pro průmyslové myčky nádobí
• ARIOSO® ProfiRinse – oplachovací prostředek 

pro průmyslové myčky nádobí
• ARIOSO® Salt – sůl do myčky nádobí
• ARIOSO® DishWash – mycí prostředek 

pro ruční mytí nádobí
• ARIOSO® Spülboy – mycí prostředek 

pro ruční mytí sklenic

Běžné mytí /úklid
• ARIOSO® UniversalClean – univerzální mycí prostředek
• ARIOSO® UniversalClean Spray – univerzální mycí prostředek 

ve spreji k okamžitému použití
• ARIOSO® BathCleaner – mycí prostředek na odstraňování vodního kamene
• ARIOSO® GlassCleaner – leštící prostředek na sklo
• ARIOSO® GreaseCleaner – mycí prostředek na odstranění mastnoty

Speciální mycí prostředky
• ARIOSO® ConviClean – mycí prostředek na grily a konvektomaty
• ARIOSO® ConviClean Spray – prostředek na grily a konvektomaty ve spreji 

k okamžité aplikaci
• ARIOSO® SteelCleaner – mycí a lešticí prostředek na nerez

    
 

   

    

Doporučujeme: 
ARIOSO® SteelCleaner
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DEZINFEKČNÍ PROGRAM

• plošná dezinfekce DEZOX®, DESUR®, SANITEN®, DEZIKON®

• dezinfekce postřikem GUTTAR®

• dezinfekce rukou MANOX®, MANEPT®

• dezinfekce nástrojů DEZIPUR®

• odstranění zaschlých vrstev LORIQAT®

• tekutá mýdla – na dolévání, v patronách, s abrazivní složkou, pěnová a antiseptická mýdla 
• toaletní papír – skládaný, v rolích JUMBO®, malé roličky 
• papírové ručníky a utěrky – v roli, se středovým odvinem, skládané 
• vůně do osvěžovačů vzduchu, tekuté vůně v mechanických rozprašovačích, sítka do pisoárů, krémy na ruce, 

kosmetické kapesníčky, hygienické sáčky, jednorázové podložky na lůžka...
• úklidové vozíky, mopy, pytle, sáčky...

PAPÍROVÉ PRODUKTY PAPERNET®

• vysoce kvalitní řada produktů z čisté celulózy určených ke každodennímu použití 
• vybrané produkty jsou certifikovány pro styk s potravinami

Doporučujeme: toaletní papíry a ručníky BIOTECH

• jedinečný patentovaný výrobek, který čistí odpadní potrubí 
kanalizaci, septiky pomocí 5 druhů aktivních mikroorganismů

• snižuje riziko ucpání potrubí, odstraňuje zápach
• dermatologicky testován, nedráždí pokožku

www.papernet.cz

    
 

   

    

DODÁVKY NÁPLNÍ, ÚKLIDOVÉ POMŮCKY

    
 

   

    



O FIRMĚ

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

březen 2016

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

OLOMOUCCZ

PL

A

D

SK

NÁCHOD

TEPLICE

NAŠE SLUŽBY

Dodávky náplní, distribuce výrobků – dle potřeby do 24 hodin po celé ČR 
Poradenství a konzultace – výběr vhodného systému, zaškolení zákazníků
Zpracování nabídek a kalkulací – optimalizace procesů, bezplatné vyzkoušení produktů
Montáž, záruční a pozáruční servis – umístění a montáž dodaných produktů, servis a opravy dávkovačů, osoušečů, židlí...

Ocenění: stříbrná cena                       v kategorii MECENÁŠ

PODPORUJEME
DĚTSKÝ DOMOV V NEPÁLU
OPERACE MOBILIZACE
LIKVIDACE LEPRY
MEZINÁRODNÍ POTŘEBY
Speciální škola CREDO
Ústav sociální péče 
VINCENTINUM 
MOVEMBER

www.lorika.cz


