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VÁŠ SPOĽAHLIVÝ DODÁVATEĽ
Na slovenskom trhu sme už viac ako 20 rokov a za tú dobu sme sa v oblasti bezpečnosti, čistoty a ekológie prevádzok 

zaradili medzi lídrov. V našom portfóliu nájdete 10 500 produktov a stále pre vás hľadáme a pridávame ďalšie.

ZVYŠUJEME BEZPEČNOSŤ 
VÝROBNÝCH PREVÁDZOK 
A SKLADOV
Zameriavame sa hlavne na bezpečnosť 
vo výrobných prevádzkach a skladoch, 
do ktorých vám dodáme produkty, 
pomocou ktorých ochránite zdravie svojich 
zamestnancov a zabránite škodám na 
majetku.

 bezpečnostné značenie a únikové cesty
 prvá pomoc
 prevencia pracovných úrazov
 ochrana pracovníkov pred nákazou
 zabránenie stretu s manipulačnou technikou
 bezpečná a efektívna prevádzka skladu

ZLEPŠUJEME ČISTOTU 
A TÝM AJ EFEKTIVITU VO 
VÝROBNÝCH PREVÁDZKACH 
A SKLADOCH
Pomôžeme vám, aby ste vo výrobných 
prevádzkach a skladoch dodržali aj tie 
najvyššie štandardy čistoty, organizácie 
a hygieny, a to v bežných aj špecifických 
podmienkach.

 čistenie a údržba strojov
 čistenie povrchov a upratovanie  
pracovných priestorov

 organizácia prevádzky s využitím systému 5S
 osobná hygiena

ZNIŽUJEME RIZIKO 
ZNEČISTENIA ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA
Máme dlhoročné skúsenosti a vysokú 
odbornosť v oblasti skladovania 
nebezpečných látok, riešenia ich únikov 
a odpadového hospodárstva.

 skladovanie nebezpečných látok
 riešenie únikov kvapalín
 nakladanie s odpadmi

BEZPEČNOSŤ ČISTOTA EKOLÓGIA

FIREMNÝ PROFIL HAPPY END 2



Chránime zdravie zamestnancov a predchádzame 
škodám na majetku vo výrobe a skladoch.

BEZPEČNOSŤ

BEZPEČNOSTNÉ 
ZRKADLÁ
• hemisferické
• pozorovacie
• inšpekčné
• priemyselné
• dopravné

FOTOLUMINISCENČNÉ 
ZNAČENIE
• únikové
• priestorové
• požiarne

PODLAHOVÉ 
ZNAČENIE
• podlahové pásky
• skladové značky
• označenie schodov

PLASTOVÉ 
ZÁBRANY
• zábradlia
• regálové ochrany
• stĺpiky

LOCKOUT 
TAGOUT
• zámky a spony
• uzávery na ventily
• uzávery na ističe
• sady LOCKOUT TAGOUT

ÚNIKOVÉ 
PROSTRIEDKY
• únikové kukly
• dýchacie prístroje

OCHRANNÉ  
ZÁBRANY 
A NÁRAZNÍKY
• plastové a kovové zábrany
• mobilné zábrany
• stĺpiky a reťaze
• dopravné kužele

STĹPIKY 
A REŤAZE
• plastové a kovové stĺpiky
• farebné varianty reťazí
• vozíky

KOVOVÉ 
ZÁBRANY
• stĺpiky
• oblúkové zábrany
• nárazníky

VÝSTRAŽNÉ 
A ORIENTAČNÉ 
ZNAČENIE
• reflexné pásky
• výstražné fotoluminiscenčné pásky
• orientačné pásky

OSOBNÉ 
OCHRANNÉ 
POMÔCKY
• respirátory a rúška
• okuliare a štíty
• vesty a prilby

BEZPEČNOSTNÉ 
ZNAČENIE
• zákazové
• príkazové
• kombinované
• únikové
• požiarne

PRIEMYSELNÉ 
ROHOŽE
• modulové
• solitérne
• protišmykové
• olejové

BEZPEČNOSTNÉ 
NOŽE
• rozrezávače fólií
• nože a čepele

OCHRANA  
ZDRAVIA
• lekárničky
• defibrilátory
• výplachy očí
• telové a očné sprchy

ZAHRADZOVACIE 
STĹPIKY
• kovové
• samonavíjacie
• stĺpiky a kazety

PROTISKLZOVÉ 
PROSTRIEDKY
• podlahové pásky
• protišmykové pásky
• skladové značky
• označenie schodov

https://www.happyend.sk/bezpecnost
https://www.happyend.sk/bezpecnostne-znacenie/fotoluminiscencne-znacky
https://www.happyend.sk/podlahove-znacenie-a-protismykove-prostriedky
https://www.happyend.sk/ochranne-zabrany-narazniky-a-profily/plastove-zabrany-mpm
https://www.happyend.sk/lockout-tagout
https://www.happyend.sk/ochrana-zdravia/unikove-prostriedky
https://www.happyend.sk/ochranne-zabrany-narazniky-a-profily
https://www.happyend.sk/ochranne-zabrany-narazniky-a-profily/stlpiky-a-retaze
https://www.happyend.sk/ochranne-zabrany-narazniky-a-profily/kovove-zabrany
https://www.happyend.sk/bezpecnostne-znacenie/vystrazne-a-orientacne-znacenie
https://www.happyend.sk/prevencia-proti-koronavirusu-covid-19/osobne-ochranne-pomocky
https://www.happyend.sk/podlahove-znacenie-a-protismykove-prostriedky
https://www.happyend.sk/priemyselne-a-protiunavove-rohoze
https://www.happyend.sk/bezpecnostne-noze
https://www.happyend.sk/ochrana-zdravia
https://www.happyend.sk/ochranne-zabrany-narazniky-a-profily/zahradzovacie-stlpiky-a-kazety
https://www.happyend.sk/podlahove-znacenie-a-protismykove-prostriedky/protismykove-pasky-a-profily


Pomáhame dodržiavať štandardy čistoty, 
organizácie a hygieny vo výrobe a skladoch.

ČISTOTA

PRIEMYSELNÉ 
UTIERKY
• textilné
• papierové
• lepivé
• odmasťovacie
• vlhčené

UMÝVACIE STOLY, 
ODMASŤOVACIE 
KVAPALINY
• umývacie stoly
• odmasťovacie kvapaliny

SORBENTY
• textilné a sypké
• univerzálne
• olejové
• chemické

NÁDOBY  
NA ODPAD
• výklopné kontajnery
• vonkajšie a vnútorné nádoby
• kovové koše

PODLAHOVÉ 
PÁSKY
• štandardné
• odolné
• veľmi odolné
• extrémne odolné
• protišmykové
• bodové značenie

INFORMAČNÉ 
A PREZENTAČNÉ 
SYSTÉMY
• závesné podstavce a držiaky
• závesné fólie

ZNAČIACE 
KOLIESKA
• textilné kolieska  

v rôznych farbách
• elektrický podávač

OSOBNÁ 
HYGIENA
• papierové utierky
• mydlá na ruky
• dezinfekcia rúk
• toaletné papiere

ČISTIACE ROHOŽE
• vnútorné a vonkajšie rohože
• dezinfekčné rohože

HAVARIJNÉ  
SÚPRAVY
• univerzálne
• olejové
• chemické
• podľa veľkosti

SKLADOVÉ 
ZNAČKY
• podlahové kapsy na 

dokumenty
• skladové podlahové značky

ODKVAPOVÉ  
A ZÁCHYTNÉ 
VANIČKY
• plastové
• oceľové
• s roštom

ZIMNÁ ÚDRŽBA
• nádoby na posyp
• metly
• posypový materiál
• posypové vozíky

https://www.happyend.sk/priemyselne-utierky-a-hygiena
https://www.happyend.sk/cistota-a-udrzba-prevadzky/priemyselne-cistenie-a-upratovanie
https://www.happyend.sk/sorbenty
https://www.happyend.sk/odpadove-hospodarstvo
https://www.happyend.sk/podlahove-znacenie-a-protismykove-prostriedky
https://www.happyend.sk/cistota-a-udrzba-prevadzky/informacne-a-organizacne-systemy
https://www.happyend.sk/podlahove-znacenie-a-protismykove-prostriedky/znaciace-podlahove-pasky/bodove-znacenie
https://www.happyend.sk/priemyselne-utierky-a-hygiena/hygiena-na-pracovisku
https://www.happyend.sk/cistota-a-udrzba-prevadzky/cistiace-rohoze
https://www.happyend.sk/havarijne-prostriedky/havarijne-supravy
https://www.happyend.sk/podlahove-znacenie-a-protismykove-prostriedky
https://www.happyend.sk/skladovanie-nebezpecnych-latok/odkvapavacie-a-zachytne-vanicky
https://www.happyend.sk/cistota-a-udrzba-prevadzky/zimna-udrzba


Sme odborníci na skladovanie nebezpečných látok, 
riešenie ich únikov a odpadového hospodárstva.

EKOLÓGIA

HAVARIJNÉ 
SÚPRAVY
• upratovacie
• olejové
• chemické
• podľa veľkosti

BEZPEČNOSTNÉ 
SKRINE
• skrine na chemikálie
• žieraviny
• protipožiarne skrine

SKLADOVANIE 
TLAKOVÝCH 
FLIAŠ
• protipožiarne skrine
• vnútorné skrine
• klietky

MANIPULÁCIA 
SO SUDMY
• vozíky a rudly
• háky a reťaze
• manipulátoryODKVAPOVÉ 

A ZÁCHYTNÉ 
VANIČKY
• plastové
• oceľové
• s roštom

KANISTRE 
A PUMPY
• rotačné pumpy a čerpadlá
• plastové a kovové kanistre
• lieviky

SYPKÉ  
SORBENTY
• univerzálne
• olejové
• chemické

TEXTILNÉ 
SORBENTY
• univerzálne
• olejové
• chemické
• rohože
• koberce
• hady
• vankúše

ZNAČENIE OBALOV 
A LÁTOK
• GHS bezpečnostné značenie
• značenie tlakových fliaš

NÁDOBY NA 
NEBEZPEČNÉ 
LÁTKY
• nádoby na horľaviny
• koše na nebezpečný odpad
• navlhčovacie nádoby

NÁPLNE DO 
LAPOLOV, FILTRE
• filtračné siete
• kanalizačné filtre

TESNIACE 
PROSTRIEDKY
• havarijné tmely
• tesniace dosky
• bandáže

VÝKLOPNÉ 
KONTAJNERY
• kovové a plastové kontajnery 

na pevný odpad
• kontajnery s výpusťou
• stohovateľné kontajnery

SKLADY, 
KONTAJNERY 
A REGÁLY
• vonkajšie sklady a ekosklady
• protipožiarne kontajnery
• regály na sudy a IBC kontajnery

VONKAJŠIE 
NÁDOBY NA 
ODPAD
• kontajnery
• plastové nádoby na odpad
• triedenie odpadu

POLYETYLÉNOVÉ 
VRECIA
• rôzne farby
• veľkosti a hrúbky

ZÁCHYTNÉ VANE 
A PODLAHY
• plastové a kovové vane
• kryté záchytné vane
• záchytné podlahy

VNÚTORNÉ NÁDOBY 
NA ODPAD
• odpadkové koše
• triedenie odpadu
• nástenné držiaky na vrecia

NÁDOBY PRE 
SKLADOVANIE 
KVAPALÍN
• IBC kontajnery
• plastové a kovové sudy 

s vekom alebo zátkou

https://www.happyend.sk/havarijne-prostriedky/havarijne-supravy
https://www.happyend.sk/skladovanie-nebezpecnych-latok/bezpecnostne-skrine
https://www.happyend.sk/skladovanie-nebezpecnych-latok/skladovanie-tlakovych-flias-a-prislusenstvo
https://www.happyend.sk/skladovanie-nebezpecnych-latok/manipulacna-technika
https://www.happyend.sk/skladovanie-nebezpecnych-latok/odkvapavacie-a-zachytne-vanicky
https://www.happyend.sk/skladovanie-nebezpecnych-latok/cerpadla-lieviky-kohuty-a-kanistre
https://www.happyend.sk/sorbenty/sypke-sorbenty
https://www.happyend.sk/sorbenty/textilne-sorbenty
https://www.happyend.sk/bezpecnostne-znacenie/bezpecnostne-tabulky/znacenie-obalov-a-latok
https://www.happyend.sk/skladovanie-nebezpecnych-latok/pracovne-nadoby-na-nebezpecne-latky
https://www.happyend.sk/sorbenty/textilne-sorbenty/lapoly-naplne-do-lapolov
https://www.happyend.sk/havarijne-prostriedky/tesniace-prostriedky
https://www.happyend.sk/odpadove-hospodarstvo/vyklopne-kontajnery
https://www.happyend.sk/skladovanie-nebezpecnych-latok/sklady-kontajnery-a-regale
https://www.happyend.sk/odpadove-hospodarstvo/vonkajsie-nadoby-na-odpad
https://www.happyend.sk/odpadove-hospodarstvo/polyetylenove-vrecia
https://www.happyend.sk/skladovanie-nebezpecnych-latok/zachytne-vane-palety-a-podlahy
https://www.happyend.sk/odpadove-hospodarstvo/vnutorne-nadoby-na-odpad
https://www.happyend.sk/skladovanie-nebezpecnych-latok/nadoby-pre-skladovanie-kvapalin


BEZPEČNOSŤ – TOP PRODUKTY
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ZÁBRADLIE S EXTRÉMNOU 
ODOLNOSŤOU – DPP 35 101
Zaistenie úplnej ochrany skladových a výrobných 
priestorov ocenia aj vaši zamestnanci. 

OCHRANNÝ NÁRAZNÍK STĹPU 
HUG TOWER, 50 – DPP 36 355 
Praktická ochranná bariéra, ktorá pomáha 
predchádzať nehodám a kolíziám. Bez nutnosti 
kotvenia. 

POLKRUHOVÉ KONTROLNÉ 
ZRKADLO (80 CM) – DP 
KZP80/E
Efektívna kontrola pre predajné, výrobné a výstavné 
priestory. Kontrola zo všetkých uhlov.

EXTRÉMNE ODOLNÁ ROHOŽ 
S POVRCHOM KOTLÁRSKÉHO 
PLECHU – PR 1DF/034CZ
Protiúnavovová rohož s povrchovou lamináciou, 
ktorá je odolná voči väčšine priemyselných tekutín 
a chemikálií.

PLASTOVÝ STĹPIK 
SO ŠTVORCOVOU 
ZÁKLADňOU – CV 4091 
Plastový stĺpik pre vytvorenie mobilnej plastovej 
zábrany pre vonkajšie i vnútorné použitie.

LEKÁRNIČKA DIN 13157 
SO ZÁSOBNÍKOM NÁPLASTÍ 
CEDERROTH – CD 390104
Systém 5S vo vašej lakárničke. Všetky výrobky 
sú dodávané s jasnými pokynmi prvej pomoci 
v podobe piktogramov. 

https://www.happyend.sk/koncovy-stlpik-s-vysokou-odolnostou
https://www.happyend.sk/ochranny-naraznik-stlpu-hug-tower-50
https://www.happyend.sk/polkruhove-kontrolne-zrkadlo-ekonomicke-80-zorne-pole-360
https://www.happyend.sk/extremne-odolna-rohoz-laminovana-13
https://www.happyend.sk/plastovy-stlpik-so-stvorcovou-zakladnou-1
https://www.happyend.sk/lekarnicka-din-13157-so-zasobnikom-naplasti-cederroth


ČISTOTA – TOP PRODUKTY
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PODLAHOVÁ PÁSKA PRE 
VYZNAČENIE MANIPULAČNÉHO 
PRIESTORU – BY PZC05
Podlahové pásky sú vysoko odolné a majú 
dostatočnú priľnavosť k hladkým povrchom. 

UZAVRETÁ SAMOLEPIACA 
PODLAHOVÁ KAPSA – 
BY 1FFZ1MO 
Podlahové kapsy sú ideálne aj pre značenie 
v mokrých prevádzkach a tam, kde sa vykonáva 
mokré upratovanie.

PODLAHOVÁ SKLADOVÁ 
ZNAČKA V TVARE L – BY 1FF1ZL
Rohová skladová značka v tvare L pre vyznačenie 
podlahovej plochy v skladoch a výrobných halách.

PAPIEROVÁ UTIERKA BASIC – 
HC 773
Papierová utierka vhodná pre stieranie menšieho 
množstva kvapaliny. Jej výhodou je nízka cena 
a perfektná savosť.

ANTIBAKTERIÁLNA VLHČENÁ 
UTIERKA – HC VU01
Ideálna na utieranie mechanických dielov od olejov 
a emulzií. Rovnako tak na utieranie a čistenie rúk.

UMÝVACIE STOLY 
Umývacie stoly sú určené pre umývanie 
a odmasťovanie malých i rozmerných súčiastok 
a dielov, ktoré sú znečistené olejmi a mazivami 
a výrazne šetria náklady na čištenie.

https://www.happyend.sk/paska-pre-vyznacenie-manipulacneho-priestoru-22
https://www.happyend.sk/uzavreta-samolepiaca-podlahova-kapsa-9
https://www.happyend.sk/skladova-znacka
https://www.happyend.sk/papierova-utierka-basic-2
https://www.happyend.sk/univerzalna-obojstranna-navlhcena-utierka
https://www.happyend.sk/cistota-a-udrzba-prevadzky/priemyselne-cistenie-a-upratovanie/umyvacie-stoly
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SYPKÝ SORBENT DN 1
Sypký sorbent s nízkou prašnosťou zaisťuje 
veľmi dobrú a rýchlu sorpciu. Hodí sa na 
upratanie kvapalín z vozoviek a komunikácií.

SYPKÝ SORBENT SPILKLEEN 
PLUS (NÁHRADA ZA VAPEx) 
– SK 2 
Sorbent, ktorý je vhodný pre upratovanie ropných 
produktov, emulzií, chladiacich kvapalín a pod.

SORPČNÉ ROHOŽE ĽAHKÉ – 
MPL 5040
Dokonalé riešenie pre nevyžiadané úniky 
priemyselných kvapalín. Vysoká sorpčná kapacita. 

MOBILNÉ HAVARIJNE 
SÚPRAVY
Vyberte si zo širokej škály havaríjnych súprav tú 
najvhodnejšiu pre vašu výrobnú prevádzku, či sklad. 

ZÁCHYTNÁ VAňA PRE 4 SUDY 
– PLN 3545
Výhody: nízka hmotnosť, vysoká nosnosť, chemická 
odolnosť, odolnosť voči korózii, ľahká a pružná 
konštrukcia, ktorá umožňuje ľahkú manipuláciu. 
Nízka cena. 

KÔŠ NA SKLADOVANIE 
NEBEZPEČNÝCH ODPADOV – 
BK 0934
Bezpečnostný kôš je vhodný pre skladovanie 
odpadov znečistených olejmi a tukmi. Izoluje obsah 
pred ohňom a obmedzuje prístup kyslíka.

https://www.happyend.sk/sypky-sorbent-absodan-plus-10-kg
https://www.happyend.sk/sypky-sorbent-spilkleen-plus-nahrada-za-vapex
https://www.happyend.sk/sorpcne-rohoze-lahke-2
https://www.happyend.sk/havarijne-prostriedky/havarijne-supravy
https://www.happyend.sk/cierna-zachytna-vana-pre-4-sudy-ekonomicky-variant
https://www.happyend.sk/kos-na-skladovanie-nebezpecnych-odpadov


HĽADÁME SÚVISLOSTI

FIREMNÝ PROFIL HAPPY END 9



PRODUKTY
V portfóliu máme 10 500 preverených produktov.

PROJEKTOVÉ RIEŠENIA
Poskytujeme riešenia na mieru.

OSOBNÝ PRÍSTUP
Poznáme svojich zákazníkov a ich potreby. 
Naši odborní poradcovia vám pomôžu priamo 
vo vašej prevádzke s návrhom riešenia, jeho 
realizáciou, školením i následným servisom.

ODBORNOSŤ
Neustále zvyšujeme svoju odbornosť. 
Držíme krok s novými trendami v odbore, 
investujeme do vzdelávania a svoje 
znalosti s vami zdieľame.

INOVÁCIE
Ustavične investujeme do 
vlastných produktových inovácií, 
ktoré vyvíjame v spolupráci 
s našimi klientmi.

Sme viac než katalógová firma. Prinášame vám komplexné riešenia.



NAKUPUJTE POHODLNE
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Naše webové stránky www.happyend.sk obsahujú kompletnú 
ponuku našich produktov a služieb, aktuálne produktové 

novinky, obchodné akcie a tiež odborné informácie.

BLOG
V sekcii Blog nájdete odborné články, 
zaujímavosti a praktické tipy z odboru.

E-PROCUREMENT
Náš e-shop si môžete prepojiť so svojím 
systémom (PunchOut katalóg, xML feed).

NOVINKY DO VÁŠHO 
E-MAILU
Odoberajte naše pravidelné newslettre 
zo sveta bezpečnosti, čistoty 
a ekológie prevádzky.

FILTROVANIE
Zúžte si ponuku produktov podľa 
svojich priorít, a vhodný produkt tak 
nájdete rýchlejšie.

ATYPICKÉ OBJEDNÁVKY
Pri vybraných produktov si môžete zvoliť 
individuálny rozmer – taký, aký práve 
potrebujete.

OBĽÚBENÉ  
POLOŽKY
Uložte si položky, ktoré často nakupujete, 
a vytvárajte objednávky bez zbytočných 
strát času.

POROVNANIE 
PRODUKTOV
Porovnajte rôzne typy produktov, zistite, aké 
sú medzi nimi rozdiely, a vyberte si ten pravý 
podľa svojich potrieb.



FIREMNÝ PROFIL HAPPY END 11

Navrhli sme antikolízny systém 
a zvýšili bezpečnosť koridorov pre 
manipulačnú techniku a chodcov 
v miestach ich kríženia.

Do logistického centra DHL sme inštalovali 
systém priemyselného čistenia podláh. 
Systém vysoko účinného koncentrátu 
a riediacej jednotky zefektívnil upratovanie 
a znížil náklady na čistiace prostriedky.

V distribučnom centre 
VF Corporation sme zaviedli 
systém generálneho kľúča.

Dodali sme plastové zábrany, 
dopravné zrkadlá, podlahové 
značenie a mnoho iného pre zaistenie 
bezpečnosti práce v novej prevádzke.

Prevádzku sme vybavili havarijnými 
súpravami a pravidelne vykonávame 
ich revíziu. Prispievame tak 
k pripravenosti na haváriu spojenú 
s únikom nebezpečných látok.

Navrhli sme a inštalovali systém 
podlahového značenia a ochranných 
zábran a zvýšili tak bezpečnosť 
a efektivitu práce.

Navrhli sme systém LOTO 
s ohľadom na špecifické požiadavky 
prevádzky a uviedli ho do praxe.

Navrhli sme systém Lockout 
Tagout (LOTO) na mieru a pomohli 
s jeho uvedením do praxe.

Prišli sme s komplexným riešením, 
ako zabezpečiť odkvapy a úniky 
nebezpečných látok.

V novej hale v Prostějove sme 
inštalovali pružné ochrany stĺpov, 
ochranné zábrany a dopravné 
zrkadlá a zaistili tak bezpečné 
a efektívne pracovisko.

V potravinárskej prevádzke sme 
inštalovali ochranné zábrany a zaistili tak 
ochranu chodcov a skladových regálov.

V distribučnom sklade sme vďaka 
priemyselným rohožiam vylepšili 
ergonómiu pracovísk a pomocou 
bezpečnostného značenia podláh 
zvýšili bezpečnosť práce.

Pre potravinársku prevádzku sme 
navrhli systém LOTO a aplikovali ho. 
Bezpečnosť pracoviska sme zvýšili 
aj pomocou ochranných zábran.

Do novej potravinárskej prevádzky 
mliekárne sme dodali ochranné profily 
MPM a prispeli tak k ochrane zdravia 
zamestnancov a vybavenia prevádzky.

Dodali sme záchytné vane pre 
sudy a IBC kontajnery, aby 
skladovanie nebezpečných látok 
bolo maximálne bezpečné.

Do prevádzky pravidelne dodávame 
osobné ochranné pracovné prostriedky 
a pomáhame s riešením odkvapov 
a únikov nebezpečných látok.

REFERENCIE
Naši zákazníci sú našimi partnermi.
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