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Volkswagen a.s., Bratislava

Riešenie čistenia kolies vláčikových súprav pri ich pohybe v rámci výroby

Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o., Trstená

Riešenie 6 vstupov pre čistenie kolies paletových vozíkov pri prechode zo skladu do výroby

Danfoss Power Solutions a.s., Považská Bystrica 

Riešenie čistenia kolies vysokozdvižných vozíkov pred vstupom do výroby

I.D.C. Holding, a.s. - SEDITA - Pečiváreň Sereď 

Čistenie podrážok obuvi osôb pred vstupom do dezinfekčných miestností a laboratórií

LEONI Slovakia, spol. s r.o.., o.z. Trenčín

Riešenie čistenia malých kolies manipulačných vozíkov pred vstupom do výroby

Čistenie podrážok obuvi osôb pred vstupom do budovi

Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o., Stará Ľubovňa

Riešenie 3 vstupov pre čistenie kolies paletových vozíkov pred vstupom do výroby

Konfektion E-SK, s.r.o., Prešov 

Riešenie vstupu osôb do výroby

SIIX EMS Slovakia s.r.o., Nitra

Riešenie 3 vstupov paletových vozíkov zo skladu do výroby

Samsung Display Slovakia s.r.o., Voderady 

Riešenie 5 vstupov manipulač. vozíkov do ofukovacích komôr pred vstupom do výroby

REUTTER SK s.r.o., Myjava 

Riešenie vstupu paletových a elektrických paletových vozíkov do výroby

BROSE Prievidza, spol. s.r.o. 

Riešenie vstupu vysokozdvižných vozíkov do výroby

de Miclén a.s., GSK group – Levice 

Čistenie kolies kontajnerov pred vstupom do skladu a výroby

Bang Joo Electronics Slovakia, spol. s.r.o., Šurany

Mokré čistenie kolies kontajnerových vozíkov s ich dosušením

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Galanta

Riešenie vstupu manipulačných skriňových vozíkov do skladu
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BSH Drives and Pumps s.r.o., Michalovce

Riešenie vstupu vysokozdvižných vozíkov z logistiky do výroby

MILSY, a.s., Bánovce nad Bebravou

Riešenie 3 vstupov osôb do výroby a laboratórií s mokrou dezinfekciou podrážok obuvy

Nestlé Slovensko s.r.o., Prievidza

Riešenie 2 vstupov osôb a 1 vstupu manipulačnej techniky do výroby

Považský cukor, a.s., Trenčianska Teplá

Čistenie podrážok obuvi osôb

Magneti Marelli Slovakia s.r.o., Kechnec

Čistenie podrážok obuvi osôb a kolies paletových vozíkov

Continental Matador Truck Tires s.r.o., Púchov

Riešenie vstupu vysokozdvižných vozíkov cez priechodí tunel do výroby

Schaeffler Kysuce, spol.s.r.o., Kysucké Nové Mesto

Riešenie 2 vstupov manipulačnej techniky a 1 vstup čistenie podrážok obuvi a VZV 
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