
 

Značka s výrazným charakterem a jasným cílem: 

hygiena.   Hygienu vnímáme jako podstatu všeho. Věříme, že 

hygiena chrání spotřebitele a zároveň poskytuje globální 

konkurenční výhodu. To platí zejména tam, kde jsou vyžadovány 

vysoké hygienické standardy - např. v potravinářském průmyslu, 

distribuci, gastronomii, nemocnicích a lékařských postupech. Od 

roku 1990 jsme se proto věnovali výrobě vysoce kvalitních 

hygienických systémů. Naším cílem je plně integrovat hygienu do 

provozních postupů našich zákazníků - spolehlivé, moderní a 

výhodné pro všechny. Výrobky značky ITEC zahrnují modulární 

čisticí a dezinfekční řešení a rozšiřují se až k přísným kontrolním 

systémům a úplným hygienickým stavidlům. V oblasti hygieny 

potravin se produkty ITEC pohybují od jednotek na čištění nožů a 

zástěrů až po čištění povrchů bez chemikálií pomocí tunelových 

systémů UV-C. ITEC je silná značka v rámci skupiny Frontmatec. 

Od roku 2017 je to speciální značka pro inovativní hygienická 

zařízení a řešení pod mateřskou značkou Frontmatec. Značka ITEC 

vznikla od společnosti ITEC se sídlem v Beckum, která je lídrem na 

světovém trhu systémů osobní hygieny, inovativních 

automatizačních řešení pro potravinářský průmysl a ergonomicky 

navržených procesních nástrojů. 

 

 

 



Umyvadlo typ 20520                                                                                                    Umyvadlo typ 20550 

S kolením senzorem a dávkovačem mýdla                                    S čidlem kohoutku a dávkovačem mýdla 

  

                                                           

 

 

Umyvadlo typ 20550                                                                                                  Umyvadlo typ 20520 

Společně s dávkovačem mýdla a dezinfekčního prostředku            S kolením knoflíkem a dávkovačem mýdla 

                                                    

 

Umyvadlo typ 20550                                                                                                 Umyvadlo typ 2041 

                                                                                              S kolením knoflíkem zapnuto/vypnuto,                         

                                                                                              Sterilizátor pro nože a dávkovač mýdla 
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Umyvadlo typ 20520-2W                                                                                       Umyvadlo typ 20520-2W 

S kolením knoflíkem                                                                S kolením senzorem                    

                               
 

Umyvadlo typ 20555-3W                                                                                       Umyvadlo typ 20550-5SD 

S čidlem odbočky 

                         

Umyvadlo typ 20550                                                                                               Umyvadlo typ 20550  

S Turbo-Trock a dávkovači mýdla                                              S Turbo-Trock a dávkovačema 

 

                  
Manotizer typ 23704                                                                                                Dávkovač mýdla z plastu 
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Dispenser typu i1000                                                                                               Dispenser pro ruční dezinfekci typ 23701 

Vyrobeno z nerezové oceli 

                                         
 

Dispenser mýdla typ 23702                                                                                     Jednorázové oděvy 

 

                                        
 

Podavač na čepičky                                                                                                   Podavač na čepičky  
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M-Box                                                                                                                       Ruční zásobník na ručníky 

Zásobník ručníků, role ručníků                                                  Vyrobeno z nerezové oceli 

                 

                                                
 

Turbo-Trock                                                                                                            Čistič obuvi typ 23850 

Okamžité sušení rukou 

                                                             
 

 

Čistič obuvi typ 23820                                                                                             Solo Traditio typ 23821 – čistič obuvi 
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Čistič obuvi 23840                                                                                                   Čistič obuvi typ 23800 

 

                                           
 

Čistič obuvi typ 23860                                                                                             Traditio Complete typ 23822 

 

                                              
 

 

Star Clean typ 23883-III                                                                                          Čistič obuvi typ 23874 

 

 

      
 

 

 

https://www.ka-gra.com.pl/
https://www.ka-gra.com.pl/
https://www.ka-gra.com.pl/
https://www.ka-gra.com.pl/
https://www.ka-gra.com.pl/
https://www.ka-gra.com.pl/


Čistič obuvi typ 23874-E                                                                                          Star Clean typ 23881-III 

 

   
 

 

 

Čistič obuvi typ 23874-E                                                                                          Star Clean typ 23883-IV 

S rotační bránou se třemi rameny                                              S rotační bránou se třemi rameny                                               

         
 

 

Čistič obuvi typ 23874-E500                                                                                    Čistič obuvi  typ 23874-E1000  

S dezinfekcí rukou                                                                  S dezinfekcí rukou 
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Čistič obuvi typ 23874-E1000                                                                                  Śluza typ 23874-E500       

S umyvadlem, dávkovačem mýdla, podavačem ručníků               S umyvadlem, dávkovačem mýdla, podavačem  

dezinfekcí rukou                                                                       ručníků a dezinfekcí rukou              

                
 

 

Čistič obuvi typ 23874-E1000 

Společně s Mano-Control 
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Star Clean 23883-IV                                                                                                Vše v jednom - typ 23897 

Mano Complete 

                    
 

 

 

 

Star Clean typ 23883-IV                                                                                         Śluza typ 23860 

Společně s kontrolou vstupu                                                     Společně s kontrolou vstupu 
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Star Clean typ 23883-IV                                                                                          Star Clean typ 23881-IV 

společně s Inlet Complete                                                         společně s Inlet Control 

       

   
 

Star Clean typ 23882-IV 

Společně s Inlet Control 
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Star Clean typ 23882-III 

Společně s Inlet Control 

 

 

 

 

 

Star Clean typ 23881-III 

Společně s Inlet Control 
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Star Clean "vše v jednom" typ 23881 

 

"Vše v jednom" mini 1000 

spoelčně s Turbo-Trock 

 

"Vše v jednom" mini 1000 

Spolu se zásobníkem na ruce 
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Star Clean typ 23881 – Vše v jedné sestavě 

 

 

 

 

Čistič obuvi typ 23830 

Čištění obuvi spolu s Intel Complete 

 

 

https://www.ka-gra.com.pl/
https://www.ka-gra.com.pl/


 

 

Star Clean Compact typ 23891                                                                              Star Clean typ 23891 

 

     

 

 

 

 

 

 

Čistič obuvi typ 23893 -dvojitý- "vše v jednom"                                           Čistič obuvi typ 23893 - "vše v jednom" 
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Čistič obuvi typ 23835 

 

 

 

 

 

Čistič obuvi typ 23835 
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Čistič obuvi typ 23835 společně s kontrolou vstupu 

 

 

 

Možnosti kombinace typ 2382 
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Mano Control 23745/23746                                                                                    Duosoap typ 23741  

Ruční dezinfekce před vstupem do produkční oblasti                  Dávkovač mýdla 

       

                
 

 

 

Inlet Control typ 23740                                                                                           Inlet Gate typ 23742 

Ruční dezinfekce před vstupem                                                Ruční dezinfekce před vstupem, se dvěma rameny                                                                                                       

.                                                                                            a otočnou bránou 

 

                           
 

https://www.ka-gra.com.pl/
https://www.ka-gra.com.pl/
https://www.ka-gra.com.pl/
https://www.ka-gra.com.pl/


Inlet Complete typ 23760                                                                                       Inlet Complete typ 23770 

Komplexní hygiena rukou                                                        Komplexní hygiena rukou 

 

                                 
 

 

 

Inlet Complete typ 23760                                                                                       Mano Complete typ 23775 

                                                                                        Komplexní hygiena rukou 
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Mano Complete typ 23775                                                                                      

S tříramennou rotační bránou 

      
 

 

 

 

 

 

 
Příklad systému kontroly hygieny 
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Čistič typ 2306                                                                                                         Čistič typ 23050 

Pro ochranné rukavice 

  

            
 

 

 

 

Whizard Trimmer Serie II                                                                                    Nožový sterilizátor typ 2150  

4ištění a dezinfekce kruhových nožů 
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Typ 2150                                                                                                                  Typ 2151W 

Nožový sterilizátor                                                                  Nožový sterilizátor. 

      

                     
 

 

 

 

Typ 2160-6S 

Nožový sterilizátor s košíky. 

 

 

 

https://www.ka-gra.com.pl/
https://www.ka-gra.com.pl/
https://www.ka-gra.com.pl/


 

Typ 22500 

Zařízení pro čištění a sterilizaci nožů pomocí košů 

 

Typ 22510 

Zařízení pro čištění a sterilizaci nožů a rukavic pomocí košů 
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Typ 22580 

Zařízení pro čištění a sterilizaci nožů, rukavic, ostření a pracovních zástěr

 

Vozík na zařízení typu 22580.                                                                                    Vozík na zařízení typu 22580. 
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Vozík na zařízení typu 22580. 

 

 

 

Typ 22570 

Zařízení pro čištění a sterilizaci nožů pomocí košů 
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Typ 22400 

Dezinfekce nožů před vstupem do výroby 
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