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 INTERREG ITALIA – SLOVENIA: »PRIMIS« 
 

TGZS sodeluje v projektu »Primis«, čezmejni program Interreg Italija – 

Slovenija, v katerem boste imeli koristi predvsem člani zbornice, saj vam 

v sklopu projekta ponujamo vrsto brezplačnih aktivnosti (razvoj 

promocijskih orodij, udeležba na strokovnih delavnicah, plačljiva uporaba 

vaših prostorov in gostinskih storitev). Podrobnosti najdete v prilogi.  

Rok za izkaz interesa je ponedeljek, 22. 6. 2020. 

Za podrobne informacije se obrnite na vodjo projektov na naslov: katarina.ceglar@tgzs.si . 

 

 DRUŽENJE S POGLEDOM V PRIHODNOST 
 

 

 

 

Bledrose hotel d.o.o. vljudno vabi na optimistično srečanje, kjer bo, poleg druženja ob izbrani lokalni 

hrani in pijači, potekala tudi izmenjava mnenj z vodilnimi slovenskimi predstavniki turizma, vlade ter 

večjih gospodarskih družb o delovanju blejskega turizma v prihodnosti.  

 Vrt hotela Bled Rose na Bledu,  

v ponedeljek, 15. junija 2020, ob 18. uri. 

Prosijo, da svojo prisotnost potrdite na info@bledrose.com  

 

 NAPOVEDUJEMO 
 

 

VIII. konferenca  

ZDRUŽENJA HOTELIRJEV SLOVENIJE 

2. julij 2020 

Hotel Park, Bled  
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O PODJETJU 

Spletna trgovina MEDICOSHOP posluje pod okriljem podjetja Medico Tehnika d.o.o., slovenskega 

podjetja, ki nadaljuje s tradicijo na področju servisiranja in prodaje medicinske in laboratorijske 

opreme z ustanovitvijo podjetja za servis in montažo parnih sterilizatorjev v letu 1968. 

Poslovni partnerji, s katerimi sodelujemo že desetletja: Arctiko, Asonic, Atos, 

Erlab, Famos, Melag, Nüve, Renosem.  

Dolgoletne izkušnje na področju servisiranja, montaže in svetovanja 

zavodom za zdravstveno varstvo, sodelovanju z inštituti in fakultetami, 

zdravstvenim domovom, bolnišnicam, Univerzitetnim kliničnim centrom,.. 

 

KAJ PONUJAMO? 

UV-C DEZINFEKCIJA PROSTOROV: medicoshop.si 

V naš prodajni program smo dodali UV-C dezinfekcijo prostorov, katera bo 

temeljito očistila zrak ter površine v sobah.  

Uporaba direktnega sevanja  UV-C svetlobe je eden izmed najučinkovitejših načinov v  procesu 

dezinfekcije prostora. 

KAKO DELUJE? 

Ultravijolično germicidno obsevanje je metoda dezinfekcije, ki uporablja ultravijolično svetlobo 

kratkega vala, deluje na valovni dolžini 253.7 nm. V le nekaj sekundah se porušijo nukleinske kisline 

mikroorganizmov, absorbirana energija poruši njihov DNK, kar povzroča inaktivacijo ter 

nesposobnost opravljanja vitalnih celičnih funkcij ter razmnoževanja 

MOŽNOSTI DEZINFEKCIJE 

Pomembna lastnost UV-C dezinfekcije je način uporabe. Direktna UV-C dezinfekcija, ki ima možnost 

hitre ter dolgotrajne dezinfekcije, se uporablja v prostorih, kjer ni pristnosti ljudi ali UV-C FAN 

tehnologija, ki je primerna za praktično katerikoli prostor. Uspešnost dezinfekcije je odvisna od 

velikosti in oblike sobe ter predmetov v prostoru.   

VRSTE NAPRAV: Hitra, dolgoročna ter 24h urna dezinfekcija, je možna v mobilni, stenski ter stropni različici. 

PREDNOSTI UV-C DEZINFEKCIJE 

- Svetilke učinkovito ščitijo ljudi pred razvojem in širjenjem okužb.  

- Izboljša kakovost vdihanega zraka, ter higieno površin.  

- V primeru bolezni se z obsevanjem zmanjšuje tveganje za okužbo ljudi s slabšo imuniteto. 

- Nizki obratovalni stroški – energetska učinkovitost. 

- Enostaven za uporabo.           Kontaktni podatki 

info@medicoshop.si 

www.medicoshop.si 

T:  08/205-75-39 

 

https://medicoshop.si/kategorija-izdelka/profesionalni-izdelki/sterilizacija-in-dezinfekcija/dezinfekcija/uv-c-dezinfekcija/
mailto:info@medicoshop.si
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 KRKA D.D. NOVO MESTO 
 

Ecocid S je Krkino visokoaktivno in vsestransko razkužilo za površine, ki omogoča varno in učinkovito 

zaščito pred virusi, bakterijami in glivami. Zaupajo mu v več kot 30 državah po vsem svetu. Njegova 

učinkovitost je dokazana po strogih EU-standardih (tudi po standardu EN 14476). Gre za cenovno 

ugodno razkužilo, zelo primerno za razkuževanje vseh vrst velikih površin – iz 1 kg praška Ecocida S 

se pripravi kar 100 litrov 1-% raztopine. 

Poleg tega je Ecocid S vsestransko uporaben, ima širok spekter delovanja, učinkovit je na različnih 

površinah, deluje tudi pri nizkih temperaturah in organskem onesnaženju ter pri uporabi trde vode. 

Primeren je tudi za strojno razkuževanje. Površine hkrati očisti in razkuži. Raztopina ima prijeten vonj 

po limoni in ne tvori neprijetnih hlapov, ne poškoduje površin in ni korozivna, če upoštevamo 

navodila za uporabo.  

Ecocid S je varen tako za ljudi kot za okolje. Po merilih evropske zakonodaje o kemikalijah (REACH) 

nobena od sestavin ne spada med najnevarnejše kemikalije. Vsebuje več kot 70 % anorganskih soli, 

ki ob stiku s presežkom organske mase razpadejo na naravi neškodljive snovi in organske kisline, te 

pa se v okolju 100-odstotno biološko razgradijo, kar je v skladu s smernicami OECD. 

Ecocid S dostavljamo naslednjim (večjim) kupcem in predlagamo, da nabavo izvedete preko njih: 

- Roko d.o.o., Hoče 

- Bent d.o.o, Ljubljana 

- Salus d.d., Ljubljana  

- Kemofarmacija d.d., Ljubljana  

- Farmadent d.o.o., Ljubljana  

Zaradi svojih lastnosti je Ecocid S razkužilo izbire za uporabo v zdravstvenih ustanovah, šolah, 

vrtcih, domovih za ostarele, namestitvenih objektih in povsod drugod, kjer sta varnost in zdravje 

ljudi na prvem mestu. Ecocidu S zaupajo tudi Terme Krka – uporabljajo ga za razkuževanje 

različnih površin v hotelskih sobah, centrih dobrega počutja, restavracijah, ambulantah in drugod. 



UČINKOVITO RAZKUŽILO
Spada v skupino varnih in okolju neškodljivih razkužil.
Raztopina ima prijeten vonj po limoni.
Očisti in razkuži hkrati.
Uporablja se lahko na različnih površinah in materialih.
Učinkovito zaščiti pred virusi, bakterijami in glivicami.

R
A
ZK

UŽILO

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

Pravilna uporaba
Vrečko Ecocida® S (50 g) raztopite  
v 5 litrih vode, nanesite na površine in 
pustite učinkovati najmanj 15 minut. 
Površine nato po potrebi sperete  
z vodo in obrišete s čisto krpo.

1.

2.

Ecocid S je na voljo v vrečkah 
po 50 g, 1 kg in 2,5 kg.

Več na www.ecocids.si

PRIMEREN ZA 
RAZKUŽEVANJE V HOTELIH 
IN ZDRAVILIŠČIH
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