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Zaopatrujemy ponad 500 dystrybutorów w kilkunastu krajach 
świata. Projektujemy i wytwarzamy produkty do dalszej od-
sprzedaży dla zarówno regionalnych, jak i międzynarodowych 
hurtowni bądź firm świadczących różnorakie usługi na całym 
świecie. Asortyment Impeco odzwierciedla nasze doświad-
czenie i szeroką wiedzę z zakresu produkcji urządzeń higie-
nicznych, w przystępnej cenie i wysokiej jakości. Od zawsze 
liczy się dla nas innowacja i chęć umacniania własnej pozy-
cji jako producenta i dostawcy funkcjonalnych urządzeń wy-
sokiej jakości. Rozbudowując naszą ofertę, korzystamy z do-
świadczeń wiodących pracowni projektowych w danej branży. 

Impeco

Nasze produkty są zgodne z wymaganiami legislacyjnymi REACH, 
WEEE, CE i RoHS. Podejmujemy wysiłki mające na celu redukcję 
emisji dwutlenku węgla poprzez fakt, że korzystamy z lokalnych 
i europejskich dostawców części i surowców wszędzie tam, gdzie 
to jest możliwe. Swoja uwagę skupiamy również na urządzeniach 
energooszczędnych. Nieustannie rozwijamy sie po to, by dostar-
czać naszym klientom produkty i obsługę najwyższej możliwej 
jakości. Niezależnie od tego, czy Państwa firma jest duża, czy nie-
wielka, zapraszamy do współpracy.
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Impeco to wIodący producent  
I dostawca artykułów hIgIenIcznych 
dla fIrm zajmujących sIę dalszą 
odsprzedażą. SpecjalIzujemy SIę  
w naStępujących obSzarach:

SuSzarkI
do rąk

odśwIeżacze  
powIetrza

dozownIkI  
I koSze  
na śmIecI

przewIjakI  
dzIecIęce

lampy
owadobójcze
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Seria automatycznych suszarek do rąk Impeco oferujących 
styl, efektywność i niezawodność w niewiarygodnej wprost 
cenie. Suszarki Impeco spełnią swoje zadanie w każdej lo-
kalizacji. Niezależnie od tego, czy klient potrzebuje energo-
oszczędnej suszarki nowej generacji, czy trwałej jednostki 
z ekstremalnie wytrzymałym silnikiem przeznaczonej do naj-
bardziej zatłoczonych miejsc, czy tradycyjnej, ekonomicznej 
suszarki w plastikowej obudowie - produkty z serii Impeco 
spełnią jego oczekiwania.

SuSzarkI
do rąk
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Suszarka Impeco Compact to szybka i wydajna energooszczęd-
na jednostka zaprojektowana i produkowana w Unii Europejskiej. 
Posiada bardzo mocny silnik bezszczotkowy o wyjątkowo niskiej 
konsumpcji energii, który zachowuje jednocześnie wysoką wydaj-
ność. Jeden z naszych najpopularniejszych produktów. Gwarantuje 
krótki czas suszenia, elegancki i ergonomiczny design, wysoki 
poziom zabezpieczenia antybakteryjnego – suszarka posiada fa-
brycznie montowany filtr HEPA, który zatrzymuje blisko 99% obec-
nych w powietrzu bakterii i drobnoustrojów. Czujnik automatyczny 
po wykryciu podstawionych pod suszarkę dłoni równocześnie 
włącza błękitne światło sygnalizujące położenie sensora i oświetla 
dłonie.

Suszarka do rąk Breeze to podstawowy model w ofercie Impeco 
– elegancki, higieniczny egzemplarz wykonany z białego plastiku 
ABS odpornego na zarysowanie i uderzenia. Przeznaczona do 
miejsc o niewielkim natężeniu ruchu, takich jak małe biura, re-
stauracje. Suszarka niewielkich rozmiarów, doskonale nadaje się 
do miejsc z niewielką wolną przestrzenią. Wyposażona w szczot-
kowy silnik o mocy 2000 W i grzałkę. Tłoczone przez obracające 
się wewnątrz silnika szczotki powietrze jest ogrzewane przez 
zamontowaną w urządzeniu grzałkę – dzięki temu urządzenie suszy 
dłonie przyjemnym, ciepłym powietrzem.

Kod produktu:

Obudowa:

Moc: 

Poziom hałasu:

Silnik:

Napięcie:

Siła podmuchu:

Prędkość powietrza:

Czas suszenia:

Bryzgoszczelność:

Wymiary (mm):

Kod produktu:

Obudowa:

Moc:

Poziom hałasu:

Silnik:

Napięcie:

Siła podmuchu:

Prędkość powietrza:

Czas suszenia:

Bryzgoszczelność:

Wymiary (mm):

Informacje dodatkowe:
podwójna izolacja - klasa 2, montowana na ścianie, certyfikat CE, 
filtr HEPA 13, powłoka antybakteryjna.

Informacje dodatkowe: 
temperatura powietrza: 40°C, włączana automatycznie.

HD1EF3

plastik ABS

550 W 

79 dB

26 000 obr/min

220 - 240 V / 50-60 Hz

150 m³/h

90 m/s

8-14 sek

IP23

320 × 295 × 165

HD1H14

biały plastik ABS

2 000 W

58 dB

4 600 obr/min

220 V

80 m³/h

16 m/s

25 sek

IPx1

212 × 231 × 239

compact

BREEZE
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Dostępne również inne wersje kolorystyczne:

Dostępne również inne wersje kolorystyczne:

HD1IF1
metalowa biała

HD1H11
metalowa biała

HD1IF2
stalowa błyszcząca

Suszarka Monsoon to wysoka jakość identyczna jak w modelu 
TurboBlast, zamknięta w dyskretnej, mniejszej obudowie.  
To jeden z najpopularniejszych modeli konwencjonalnych z moc-
nym silnikiem szczotkowym o mocy 2500 W - posiada wbudowany 
mechanizm ogrzewający, a wiec suszy dłonie mocnym, ogrzanym 
powietrzem. Idealna do miejsc o minimalistycznym wystroju, 
w których ważne jest zyskanie jak największej wolnej, niezabudo-
wanej przestrzeni. Idealna suszarka dla użytkowników, dla których 
nie jest istotna funkcjonalność suszenia twarzy (dysza).

Suszarka Streamflow to energooszczędna suszarka z bardzo moc-
nym silnikiem umożliwiającym wysuszenie rąk w czasie nie dłuż-
szym niż 10 sekund. Silnik „odkurzaczowy” o długiej żywotności 
i krótki czas suszenia sprawiają, że ten model nadaje się ideal-
nie do bardzo zatłoczonych miejsc. Suszarka pozwala oszczędzić 
energię, przez co chroni środowisko. 

Kod produktu:

Obudowa:

Moc: 

Poziom hałasu:

Silnik:

Napięcie:

Siła podmuchu:

Prędkość powietrza:

Czas suszenia:

Bryzgoszczelność:

Wymiary (mm):

Kod produktu:

Obudowa:

Moc: 

Poziom hałasu:

Silnik:

Napięcie:

Siła podmuchu:

Prędkość powietrza:

Czas suszenia:

Bryzgoszczelność:

Wymiary (mm):

Informacje dodatkowe: 
waga: 6,25 kg, montowana na ścianie, certyfikat CE.

Informacje dodatkowe: 
montowana na ścianie, certyfikat CE.

HD11H2

stal nierdzewna 304, matowa

2 500 W 

70 dB

7 500 obr/min

220 V / 50 Hz

270 m³/h

30 m/s

15 sek

IPx1

270 × 142 × 240

HD1IF3

stal nierdzewna, matowa

1 800 W

74 dB

25 000 obr/min

220-240 V / 50/60 Hz

200 m³/h

60 m/s

10 sek

IPx1

320 × 295 × 165

moNSooN

StREamFLoW
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Dostępne również inne wersje kolorystyczne:

HD1H11
metalowa biała

HD1H1S
plastikowa szara

Suszarka Impeco Turboblast to o 50% mocniejsza jednostka niż 
inne konwencjonalne suszarki o podobnej budowie. Jeden z naj-
popularniejszych modeli na rynku - często spotykany na stacjach 
benzynowych i w budynkach użyteczności publicznej. Posiada 
mocny silnik szczotkowy o mocy 2500 W i mechanizm ogrzewający 
powietrze, co sprawia, że suszarka dmucha mocnym strumieniem 
ciepłego powietrza. W jednej z wersji obudowa jest wykonana 
z wysokiej jakości stali nierdzewnej 304, suszarka jest więc w du-
żym stopniu odporna na uderzenia, zadrapania czy odkształcenia 
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.

Przyjazna środowisku, kompaktowa suszarka do rąk w obudowie 
ze stali nierdzewnej to jeden z najbardziej oszczędnych modeli 
dostepnych na rynku. Mocny silnik zużywający zaledwie 1350 W 
oferuje krótki czas suszenia poniżej 10 sekund. Modele z tej se-
rii pozwalają zaoszczędzić do 95% kosztów wyposażenia toalety 
w ręczniki papierowe. 

Kod produktu:

Obudowa:

Moc: 

Poziom hałasu:

Silnik:

Napięcie:

Siła podmuchu:

Prędkość powietrza:

Czas suszenia:

Bryzgoszczelność:

Wymiary (mm):

Kod produktu:

Obudowa:

Moc: 

Poziom hałasu:

Silnik:

Napięcie:

Siła podmuchu:

Prędkość powietrza:

Czas suszenia:

Bryzgoszczelność:

Wymiary (mm):

Informacje dodatkowe: 
dysza obracana 360°, montowana na ścianie, certyfikat CE.

Informacje dodatkowe: 
podwójna izolacja - klasa 2, montowana na ścianie, certyfikat CE.

HD11H1

stal nierdzewna 304, matowa

2 500 W 

70 dB

5 800 obr/min

220-240 V / 50-60 Hz

270 m³/h

31 m/s

15 sek

IPx1

258 × 150 × 228

HD11H4

stal nierdzewna 304, matowa

1 350 W 

70 dB

26 000 obr/min

220 V / 50 Hz

140 m³/h

60 m/s

8-10 sek

IPx1

240 × 268 × 176

tURBoBLaSt

NEvada
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Suszarka Impeco Commercial to stylowy, zaokrąglony wygląd we 
wzmocnionej, stalowej obudowie, by zapobiec korozji i zniszcze-
niom. Suszarka Commercial zapewnia krótki czas suszenia, to ide-
alny model do pomieszczeń o średnim natężeniu ruchu. Obudowa 
w kolorze białym.

Popularna w prestiżowych lokalizacjach - lotniska, biurowce, eksklu-
zywne centra handlowe. Unikalny kształt, elegancka linia obudowy 
- te cechy pozwalają go odróżnić ją od innych suszarek na rynku.
FastDry to urządzenie bardzo wydajne, o małym zużyciu prądu, ofe-
rujące krótki czas suszenia, zamknięte w solidnej stalowej obudowie.

Kod produktu:

Obudowa:

Moc: 

Poziom hałasu:

Silnik:

Napięcie:

Prędkość powietrza:

Czas suszenia:

Bryzgoszczelność:

Wymiary (mm):

Kod produktu:

Obudowa:

Moc: 

Poziom hałasu:

Silnik:

Napięcie:

Prędkość powietrza:

Czas suszenia:

Bryzgoszczelność:

Informacje dodatkowe: 
długa żywotność silnika, czujnik podczerwieni, montowana
na ścianie, certyfikat CE.

Informacje dodatkowe: 
wysoka bryzgoszczelność IP21, montowana na ścianie,
certyfikat CE, trzyletnia gwarancja.

HD1H12

metalowa biała

1 800 W 

65 dB

5 500 obr/min

220 V / 50 Hz

20 m/s

20-25 sek

IPx1

235 × 265 × 200

HD1JA2

stal nierdzewna 304, matowa

1 600 W

77 dB

18 000 obr/min

220-240 V (50/60 Hz)

100 m/s

10-15 sek

IP21

commERciaL

FaStdRy
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Suszarka basenowa. Obudowa stalowa biała. Włączana przyci-
skiem z wężem. Doskonale sprawdzi się na każdym basenie. Su-
szarka wyprodukowana w UE.

Kod produktu:

Obudowa:

Moc: 

Poziom hałasu:

Silnik:

Napięcie:

Prędkość powietrza:

Czas suszenia:

Bryzgoszczelność:

Informacje dodatkowe: 
wysoka bryzgoszczelnosć IP20, montowana na ścianie, trzyletnia 
gwarancja, dostępna bez węża lub z wężem, certyfikat CE

HRH47WW

stal nierdzewna malowana proszkowo

1 200 – 2 400 W 

70 dB

5 000 obr/min

220 - 240 V (50/60 Hz)

28 m/s

20-25 sek

IP20

aRiEL

Bryzgoszczelna suszarka hotelowa Impeco do montażu w łazien-
kach i pokojach hotelowych. Dopasowana idealnie do montowanego 
na ścianie uchwytu, posiada gniazdko na golarkę.

Kod produktu:

Moc:

Napięcie:

Siła podmuchu:

Prędkość powietrza:

Bryzgoszczelność:

Wymiary (mm):

Informacje dodatkowe: 
podwójnie izolowana.

HRDH45

1 200 W

220 V / 50 Hz

80 m³/h

15 m/s

IPx1

210 × 91 × 175

SUSZaRka do WłoSóW

Dostępne również inne wersje kolorystyczne:

Dostępne również w wersji bez węża:

HRH47S
stalowa

HRH47W
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Suszarka kieszeniowa Impeco Jet to niezawodny, sprawdzony mo-
del w ofercie. Nowoczesny, stylowy design, nieprzeciętnie wysoka 
jakość wykonania i niezawodny silnik bezszczotkowy o regulowanej 
mocy sprawiają, że to jeden z najlepszych modeli spośród dostęp-
nych na rynku suszarek kieszeniowych. Na etapie instalacji, jak 
również w każdym późniejszym momencie, możliwa jest regulacja 
mocy suszarki oraz włączenie lub wyłączenie grzałki. Suszarka 
może więc dmuchać delikatnym strumieniem ciepłego powietrza 
bądź mocniej, powietrzem o temperaturze pokojowej.
Obudowa jest wykonana z wysokiej jakości plastiku ABS odpornego 
na odkształcenia, uderzenia lub zadrapania. Wydmuchiwane po-
wietrze jest sterylizowane promieniami UV, co znacznie redukuje 
obecną w powietrzu ilość bakterii i drobnoustrojów. 
Suszarka posiada wbudowany filtr powietrza, możliwa jest dodat-
kowa instalacja filtra HEPA (opcjonalnie). Wysoka jakość wykona-
nia, możliwość regulacji temperatury i poboru mocy sprawiają, że 
ustawienia suszarki można dostosować do własnych preferencji.

Kod produktu:

Obudowa:

Moc: 

Poziom hałasu:

Siła podmuchu:

Napięcie:

Prędkość powietrza:

Czas suszenia:

Bryzgoszczelność:

Wymiary:
Informacje dodatkowe: 
iltr HEPA (opcjonalnie); auto-wyłącznik (blokada przed 
przegrzaniem), waga: 10 kg, certyfikaty: CE,

HD1EF9

plastik ABS biały

1 850 W (700 W w trybie zimnym) 

65 dB

158 m3/h

220 V – 230 V 50/60 Hz

105 m/s

10 sek

IPX1      Klasa II

669 × 298 × 184

SUSZaRka kiESZENioWa impEco jEt

Dostępne również inne wersje kolorystyczne:

HD1EF8 
szary
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Dozowniki Impeco to dwie serie funkcjonalnych dozowników na 
mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe. Kolekcja ze 
stali nierdzewnej i z plastiku ABS to trwałość, jakość i higiena. 
Zróżnicowany materiał, z jakiego wyprodukowano dozowniki, 
sprawia, że będą pasować do każdej łazienki.

dozownIkI  
I koSze
na śmIecI
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Dozownik na papier toaletowy Jumbo, wykonany 
ze stali nierdzewnej 304.Kod produktu:

Obudowa:

Montaż:

Wymiary (mm):

Informacje dodatkowe:
Dozownik na papier toaletowy Jumbo, wykonany ze stali nierdzewnej 
304 szczotkowane o grubości 8 mm. Montowany na ścianie. Łatwa do 
otwarcia przednia pokrywa, zabezpieczony trwałym stalowym zam-
kiem. Dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm.

DISH7Y

stal nierdzewna, szczotkowana

montowany na ścianie

260 × 255 × 120

doZoWNik Na papiER toaLEtoWy jUmBo

Dozownik stalowy na mydło w płynie 1 litrowy, pionowy.Kod produktu:

Obudowa:

Montaż:

Wymiary (mm):
Informacje dodatkowe: 
unikatowy, elegancki wygląd, wziernik poziomu mydła, 
zamykany na kluczyk.

DISH5V

stal nierdzewna, szczotkowana

montowany na ścianie

209 × 123 × 66

doZoWNik Na mydło W płyNiE 1 L pioNoWy

Unikatowy, elegancki dozownik do mydła w płynie wykonany 
ze stali nierdzewnej 304.

Kod produktu:

Obudowa:

Montaż:

Wymiary (mm): Informacje dodatkowe: 
wziernik poziomu mydła, zamykany na kluczyk.

DISH5H

stal nierdzewna, szczotkowana

montowany na ścianie

123 × 209 × 66

doZoWNik Na mydło W płyNiE 1 L poZiomy



13

Dozownik na mydło w pianie, wykonany ze stali nierdzewnej 
matowej, stal 304 l / 240 g.

Kod produktu:

Obudowa:

Montaż:

Wymiary (mm): Informacje dodatkowe: 
solidny, stalowy zamek, wyjątkowo odporny na uderzenia, wziernik 
kontroli poziomu mydła, wewnętrzny zbiornik na mydło z mozliwością 
wyjmowania, napełniany samodzielnie dowolnym mydłem w pianie. 

DIH75A

stal nierdzewna, szczotkowana

montowany na ścianie

107 × 250 × 88

doZoWNik Na mydło W płyNiE 900 mL

Dostępny również w wersji:

DIH75F 
mydło w pianie stal nierdzewna

Kod produktu:

Obudowa:

Montaż:

Wymiary (mm):

DISH5Y

stal nierdzewna, szczotkowana

montowany na ścianie

205 × 130 × 90

doZoWNik Na mydło W płyNiE 1 L

Dozownik stalowy (stal matowa 304) na mydło w płynie 1 litrowy.

Informacje dodatkowe: 
unikatowy, elegancki wygląd, wziernik poziomu mydła, 
zamykany na kluczyk.

Dozownik na mydło w płynie lub płyn dezynfekujący, łokciowy.Kod produktu:

Obudowa:

Montaż:

Wymiary (mm):

Informacje dodatkowe: 
wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej 304.

DIH75E

stal nierdzewna, szczotkowana

montowany na ścianie

100 × 100 × 335

doZoWNik łokcioWy Na mydło W płyNiE



14

Nowoczesny i stylowy dozownik ze szczotkowanej stali nierdzewnej. 
Zamykany na kluczyk, zaprojektowany na papier składany w C lub Z. 
Wziernik poziomu umożliwia kontrolę poziomu papieru.

Szczotka WC. Mocowana  
do ściany lub wolnostojąca.

Kod produktu:

Obudowa:

Montaż:

Wymiary (mm):

Kod produktu:

Obudowa:

Wymiary (mm):

Informacje dodatkowe: 
stal 304 o grubości 0,8 mm, łatwy dostęp do papieru podczas wy-
miany, mieści 450-650 listków składanych, zamykany na kluczyk.

Informacje dodatkowe: 
solidna stalowy zamek, wyjąt-
kowo odporny na uderzenia, 
wziernik kontroli poziomu mydła, 
wewnętrzny zbiornik na mydło 
z możliwością wyjmowania, na-
pełniany samodzielnie dowolnym 
mydłem w płynie.

Nowoczesny i stylowy dozownik ze szczotkowanej stali nierdzewnej. 
Zamykany na kluczyk, zaprojektowany na papier składany w C lub Z. 
Wziernik poziomu umożliwia kontrolę poziomu papieru.

Informacje dodatkowe: 
stal 304 o grubości 0,8 mm, łatwy dostęp do papieru podczas wy-
miany, mieści 300-500 listków składanych, zamykany na kluczyk.

DISH93

stal nierdzewna, szczotkowana

montowany na ścianie

363 × 130 × 270

TBN139

stal nierdzewna, szczotkowana

267 × 110 × 95

doZoWNik Na RęcZNiki papiERoWE maxi

SZcZotka toaLEtoWa

Kod produktu:

Obudowa:

Montaż:

Wymiary (mm):

DISH92

stal nierdzewna, szczotkowana

montowany na ścianie

263 × 130 × 270

doZoWNik Na RęcZNiki papiERoWE miNi

Kosz na śmieci montowany 
na ścianie, wykonany ze stali 
nierdzewnej.

Kod produktu:

Obudowa:

Montaż:

Wymiary (mm):

Informacje dodatkowe: 
grubość stali: 1 mm.

DISH35

stal nierdzewna, szczotkowana

24 litry

440 × 155 × 355

koSZ StaLoWy NaściENNy
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doZoWNiki
Z SERii pREStigE

Linia dozowników Prestige to seria urządzeń zaprojektowanych 
i wyprodukowanych w Polsce, co zapewnia wysoką jakość wyko-
nania i niezawodność. Produkty z tej serii są wykonane ze stali 
nierdzewnej 304, spawanej i szlifowanej w taki sposób, aby nie 
było widać łączeń pomiędzy ścianami. Technologia wykonania 
zapewnia bezpieczeństwo (brak ostrych krawędzi) i wieloletnie 
użytkowanie bez ryzyka uszkodzenia. 

Linia Prestige składa się z dozownika na mydło, pojemnika na 
papier toaletowy jumbo , pojemnika na ręczniki papierowe oraz 
kosza na odpadki higieniczne oraz na śmieci o pojemności 28 L 
z uchylaną klapką.

Podajnik na ręczniki papierowe ZZ z serii Impeco Prestige. Wyko-
nany z najwyżej jakości stali nierdzewnej, zabezpieczony trwałym, 
stalowym zamkiem. Doskonałe wykończenie, boki dozownika łą-
czone za pomocą spawu i szlifowane, niewidoczne zawiasy. Zamek 
podajnika zlicowany z powierzchnią. Podajnik zmieści 250 ręczni-
ków. Zamykany na kluczyk.

Informacje dodatkowe: 
Posiada certyfikat jakości stal nierdzewnej 304.

Kod produktu:

Obudowa:

Montaż:

Wymiary (mm):

PRES92

stal nierdzewna, szczotkowana

montowany na ścianie

155 × 255 × 115

podajNik RęcZNikóW papiERoWych ZZ pREStigE

Dozownik na mydło w płynie o pojemności 800 ml z serii Impeco Pre-
stige. Wykonany z najwyżej jakości stali nierdzewnej, zabezpieczony 
trwałym, stalowym zamkiem. Doskonałe wykończenie, boki dozownika
łączone za pomocą spawu i szlifowane, niewidoczne zawiasy. Zamek 
dozownika zlicowany z powierzchnią. Dozownik posiada plastikowy 
kontener pozwalający na uzupełnianie dowolnym mydłem z kanistra 
co zapewnia ekonomiczną eksploatację. Zamykany na kluczyk.

Kod produktu:

Obudowa:

Montaż:

Wymiary (mm):

PRES75

stal nierdzewna, szczotkowana

montowany na ścianie

210 × 105 × 95

doZoWNik StaLoWy mydła W płyNiE 
pREStigE 800 mL

Informacje dodatkowe: 
Posiada certyfikat jakości stal nierdzewnej 304.

Dostępny również w wersji:

PRES93
maxi (500 listków)
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Podajnik na papier toaletowy jumbo rolki 19 cm z serii Impeco Pre-
stige. Wykonany z najwyżej jakości stali nierdzewnej, zabezpieczony 
trwałym, stalowym zamkiem. Doskonałe wykończenie, boki podajnika 
łączone za pomocą spawu i szlifowane, niewidoczne zawiasy. Zamek 
podajnika zlicowany z powierzchnią. Nowoczesny i ergonomiczny 
kształt, zapewnia komfort użytkowania. Zamykany na kluczyk.

Kosz na odpadki higieniczne 4,2 L z serii Impeco Prestige. Wykonany 
z najwyżej jakości stali nierdzewnej, zabezpieczony trwałym, stalo-
wym zamkiem. Doskonałe wykończenie, boki podajnika łączone za 
pomocą spawu i szlifowane. Zamek kosza zlicowany z powierzchnią.

Kod produktu:

Obudowa:

Montaż:

Wymiary (mm):

Kod produktu:

Obudowa:

Montaż:

Wymiary (mm):

Kosz z uchylaną pokrywą 28 L z serii Impeco Prestige. Wykonany 
z najwyżej jakości stali nierdzewnej, zabezpieczony trwałym, stalo-
wym zamkiem. Doskonałe wykończenie, boki podajnika łączone za 
pomocą spawu i szlifowane. Zamek kosza zlicowany z powierzch-
nią. Górna nakładka zamykana na kluczyk.

Informacje dodatkowe: 
Posiada certyfikat jakości stal nierdzewnej 304.

PRES7Y

stal nierdzewna, szczotkowana

montowany na ścianie

245 × 225 × 115

PRES36

stal nierdzewna, szczotkowana

montowany na ścianie

240 × 205 × 101

pojEmNik Na papiER toaLEtoWy jUmBo pREStigE

koSZ Na odpadki higiENicZNE pREStigE

Kod produktu:

Obudowa:

Montaż:

Wymiary (mm):

PRES35

stal nierdzewna, szczotkowana

montowany na ścianie

600 × 340 × 165

koSZ Z UchyLNą pokRyWą 28 L pREStigE

Informacje dodatkowe: 
Posiada certyfikat jakości stal nierdzewnej 304.

Informacje dodatkowe: 
Posiada certyfikat jakości stal nierdzewnej 304.
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Wykonany z odpornego na uderzenia plastiku ABS, podajnik na 
ręczniki papierowe. Pasuje do większości dostępnych na rynku 
ręczników. Wziernik w pokrywie umożliwia kontrolę poziomu papieru. 

Kod produktu:

Obudowa:

Montaż:

Wymiary (mm):

Trwały i wytrzymały dozownik do mydła w płynie, wykonany z od-
pornego na uderzenia plastiku ABS. Higieniczny i czysty, doskonale 
pasuje do większości łazienek.

Informacje dodatkowe: 
zamykany na kluczyk, wziernik umożliwia bieżącą kontrolę 
poziomu mydła.

DISHTW

plastik ABS

montowany na ścianie

370 × 275 × 135

doZoWNik Na RęcZNiki papiERoWE

Kod produktu:

Obudowa:

Pojemność:

Wymiary (mm):

DISHSP

plastik ABS

800 ml

215 × 130 × 95

doZoWNik Na mydło W płyNiE
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koSZE Na śmiEci  
Z pokRyWą, 
otWiERaNE pEdałEm

Kosze na śmieci, otwierane pedałem, wykonane ze stali nierdzew-
nej. Wewnątrz znajduje się dodatkowy pojemnik z rączką. Dostęp-
ne w wersji matowej i błyszczącej, o pojemności: 5, 12, 20 litrów.

Podajnik na papier toaletowy Jumbo, wykonany z białego plastiku 
ABS. Odporny na uderzenia. Pasuje do najbardziej popularnych na 
rynku rolek papieru toaletowego Jumbo. Wziernik umożliwia kon-
trolę poziomu papieru.

Kod produktu:

Obudowa:

Montaż:

Wymiary (mm):

DISHJB

PC-ABS biały

montowany na ścianie

273 × 128 × 270

doZoWNik Na papiER toaLEtoWy jUmBo  
pLaStikoWy

Kod produktu:

Kod produktu:

Kod produktu:

Kod produktu:

Kod produktu:

Kod produktu:

BIN5LC

BIN5LB

BIN12C

BIN12B

BIN22C

BIN22B

5 L BłySZcZący

koSZE Na śmiEci

5 L matoWy

12 L BłySZcZący

12 L matoWy

20 L BłySZcZący

20 L matoWy
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Wkłady zapachowe 270 ml Impeco to połączenie olejków 
zapachowych, nowoczesnej technologii uwalniania substan-
cji i zwalczania nieprzyjemnych zapachów. To profesjonalne 
produkty o wysokiej zawartości olejków zapachowych dla 
wymagających użytkowników, nieporównywalnie trwalsze 
i bardziej naturalne niż dostępne w sklepach sieciowych 
produkty domowego użytku. Wkłady zapachowe Impeco to 
bezpieczny skład preparatu, całkowicie zgodny z regulacjami 
Unii Europejskiej. Puszki pasują do większości dozowników do-
stępnych na rynku odświeżaczy powietrza.

odśwIeżacze 
powIetrza
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Popularny przez cały rok, zapach dzikiej żurawiny.

Cytrusowa mieszanka pomarańczy, grejpfruta i limetki z lilią. 

Łączy w sobie zapach świeżo wypranej i wyprasowanej lnianej 
pościeli i kwiatową nutę frezji, gruszki, jabłka i grejpfruta. 

Złożony bukiet kwiatowy składający się z jaśminu, lilii i bzu z do-
datkiem piżma, suszonych owoców i bursztynu.

Kod produktu:

Kod produktu:

Kod produktu:

Kod produktu:

PWB111

PWB113

PWB112

PWB114

cRaNBERRy

citRUS

FRESh LiNEN

WiLd oRchid

odśWiEŻacZE poWiEtRZa
poWERSpRay 750 mL  
RęcZNE

Odświeżacze z serii Impeco Powerblaster to odświeżacze pod 
ciśnieniem, do użytku ręcznego, zawierają do 15% olejków zapa-
chowych, co sprawia, że raz rozpylony zapach zostaje wyczuwalny 
nawet przez kilkanaście godzin po użyciu. W ofercie posiadamy 
cztery różne zapachy.
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Pomarańcza, cytryna i jabłko z dodatkiem paczuli, wanilii i słod-
kiego piżma.

Świeża i męska mieszanka cytryny, pomarańczy, geranium, 
mchu morskiego, drzewa sandałowego, cedru i bursztynu.

Połączenie słodkiego zapachu truskawek i jagód, jabłka i grusz-
ki jak również kwiatowego zapachu jaśminu, lilii i róży, z dodat-
kiem bazowej nuty drzewa sandałowego.

Świeży zapach kwiatów połączony z zielonym jabłkiem, arbu-
zem, czarną porzeczką i ogórkiem. dodatek aromatu róży, lilii 
wodnej, frezji i fiołka i bazowe nuty piżma, bursztynu i drzewa 
sandałowego.

odśWiEŻacZE poWiEtRZa
pREmiUm 270 mL

Wkłady zapachowe 270 ml Impeco to połączenie olejków zapacho-
wych, nowoczesnej technologii uwalniania substancji i zwalczania 
nieprzyjemnych zapachów. To profesjonalne produkty o wysokiej 
zawartości olejków zapachowych dla wymagających użytkowni-
ków, nieporównywalnie trwalsze i bardziej naturalne niż dostępne 
w sklepach sieciowych produkty domowego użytku. Wkłady zapa-
chowe Impeco to bezpieczny skład preparatu, całkowicie zgodny 
z regulacjami unii Europejskiej. Puszki pasują do większości dozow-
ników dostępnych na rynku odświeżaczy powietrza.

Kod produktu:

Kod produktu:

Kod produktu:

Kod produktu:

APF113

APF116

APF115

APF117

attRactioN

BREEZE

BERRy

ELEgaNcE
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Złożony bukiet kwiatowy składający się z jaśminu, róży, lilii, zie-
lonych płatków piżmowych, suszonych owoców i bursztynu. 

Cytrusowy zapach oparty na aromacie mandarynki, pomarańczy. 
Wyczuwalne delikatne nuty nektarynki i różowego grejpfruta. 

Świeży akcent cytrynowej lemoniady, błyskawicznie odświeża-
jący. Intensywny zastrzyk świeżości. 

Połączenie mango, melona, ogórka i pomarańczy z aromatem 
kwiatów i kokosa.

Kod produktu:

Kod produktu:

Kod produktu:

Kod produktu:

APF118

APF122

APF119

APF126

FLoRaL coUNtRy gaRdEN

maNdaRiN

LEmoN ZESt

maNgo

Czysty, świeży zapach śródziemnomorski. wysokie nuty manda-
rynki, cytryny, zielonej herbaty i fiolka wzmocnione zapachem 
lawendy, drzewa sandałowego, cedru, ambry, piżma i paczuli. 

Bogaty zapach roz wsparty aromatem wschodnio-indyjskiego 
drzewa sandałowego i bursztynu. 

Kod produktu: Kod produktu:APF123 APF124

ocEaN SpLaSh SERENity
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Łączy w sobie zapach świeżo wypranej i wyprasowanej lnianej 
pościeli i kwiatową nutę frezji i gruszki, jabłka i grejpfruta. 

Zapach oparty  na znanych aromatach męskich i damskich per-
fum. esencja pomarańczy, cytryny i jaśminu zmieszana z aro-
matem różanym, drzewa sandałowego i paczuli. Bardzo uspo-
kajający zapach. 

Kod produktu: Kod produktu:APF121 APF125

SpRiNg LiNEN WhitE miSt
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doZoWNiki do  
odśWiEŻacZy poWiEtRZa

W ofercie posiadamy dwa dozowniki do odświeżaczy powietrza. 
Najprostszy umożliwia wybranie trybu noc / dzień lub 24h i ustale-
nie odstępu między kolejnymi emisjami zapachu. Bardziej zaawan-
sowany dozownik oferuje tryb precyzyjnego programowania, aby 
dostosować sposób działania do własnych preferencji. W tym try-
bie można wskazać dzień tygodnia, godziny funkcjonowania urzą-
dzenia, odstępy między emisjami zapachu. Wszystkie dozowniki są 
wykonane z odpornego na substancje chemiczne plastiku ABS i są 
zamykane na kluczyk.

Podstawowy model, działający w ciągu dnia, nocy, lub 24 godziny 
na dobę dozownik. Idealny jako proste urządzenie w atrakcyjnej 
cenie, do maksymalnego wykorzystania zamontowanego w nim 
wkładu zapachowego. Przeznaczony dla użytkownika końcowego, 
któremu zależy na ciągłej emisji zapachu przy minimalnej ingeren-
cji w ustawienia dozownika.Kod produktu:

Obudowa:

Wymiary (mm): Informacje dodatkowe: 
dostępny w kolorze białym, 5/15/20/30/60 minut odstępu miedzy 
emisją zapachu, łatwa wymiana baterii, zamykany na kluczyk, dekla-
racja CE.

Dozownik Digital to najbardziej przyjazny i elastyczny w progra-
mowaniu system dozowania odświeżacza powietrza na rynku. 
Gwarantuje precyzyjne programowanie stopnia zużycia wkładu 
zapachowego wtedy, kiedy jest to najbardziej potrzebne. Dozownik 
nie tylko zapewni ekonomiczne zużywanie wkładu zapachowego, 
a wiec ograniczy wpływ na środowisko. Pozwoli również zminimali-
zować całkowity koszt użytkowania urządzenia.

Informacje dodatkowe: 
dostępny w kolorze białym, wyświetlacz LCD, zegar, programowanie 
godziny włączenia i wyłączenia, programowanie dni tygodnia, 1-60 
minut odstępu miedzy emisją zapachu, łatwa wymiana baterii, za-
mykany na kluczyk, deklaracja CE.

DISHS1

odporny na chemikalia plastik

242 × 85 × 83

doZoWNik BaSic

Kod produktu:

Obudowa:

Wymiary (mm):

DISHS2

odporny na chemikalia plastik

242 × 85 × 83

doZoWNik digitaL
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Przewijaki dziecięce Impeco polecamy wszędzie tam, gdzie 
może zajść potrzeba przebrania dziecka w podróży lub w trak-
cie wspólnego wyjścia na zakupy czy do kina. Oferujemy prze-
wijak montowany do ściany poziomy lub pionowy. 
Przewijaki są wyposażone w pas bezpieczeństwa, który można 
zapiąć jedną ręką, co pozwala utrzymać w stałym położeniu 
dziecko w trakcie przewijania. Posiadają kieszenie na jedno-
razowe wkładki o uniwersalnych wymiarach – dzięki temu 
można je uzupełnić dowolnymi rozkładanymi arkuszami. 
Przewijaki są montowane na ścianie i w łatwy sposób składają 
się w po zabraniu dziecka, co sprawia, że zajmują naprawdę 
niewiele miejsca. 

przewIjakI 
naścIenne
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Przewijaki z serii Impeco są produkowane z wysokiej jakości po-
lietylenu, nieszkodliwego i niepalnego, co dodatkowo zwiększa 
bezpieczeństwo użytkowania. Urządzenie jest wyposażone w dwie 
komory na wkładki foliowe, których można użyć w trakcie prze-
wijania, aby nie kłaść dziecka bezpośrednio na plastikową po-
wierzchnię.
Przewijaki posiadają liczne certyfikaty i atesty: A.D.A. - są przy-
stosowane do tego, by korzystały z nich również osoby niepełno-
sprawne; CPSIA – bezpieczeństwo użycia przez konsumenta; RoHS 
– zgodne z dyrektywą unijną, która nakłada ograniczenia w zawar-
tości szkodliwych materiałów bądź ich używania w trakcie produk-
cji; CE - certyfikat zgodności.
Wybierając produkt, który ma zapewnić bezpieczeństwo Twojemu 
dziecku, postaw na atestowany przewijak Impeco o wysokiej wy-
trzymałości na nacisk oraz posiadający wszelkie możliwe certyfi-
katy, oferowany przez doświadczonego i wiarygodnego dostawcę.

Zamontowany dozownik na 50 rozścielanych wkładek. Wygodne 
wieszaki po obydwu stronach.

Kod produktu:

Obudowa:

Wymiary złożony (mm):

Wymiary rozłożony (mm):

Informacje dodatkowe: 
stanowisko przeznaczone wyłącznie dla dzieci w wieku do 3,5 lat o 
wadze mniejszej niż 23 kg, urządzenie testowane na obciążenie sta-
tyczne 113 kg, wymiar dopasowany do wkładki higienicznej, wymiary 
wkładu: 330 × 457 mm (120 × 165 mm po złożeniu), przewijak zgodny 
z wymogami A.D.A. (przystosowany dla osób niepełnosprawnych), 
przewijak spełnia wymogi CPSIA (bezpieczeństwo dzieci), przewijak 
wyprodukowany zgodnie z normami RoHS (w trakcie produkcji nie 
używa się szkodliwych pierwiastków), certyfikat CE.

Zamontowany dozownik na 50 rozścielanych wkładek. Wygodne 
wieszaki po obydwu stronach.

Informacje dodatkowe: 
stanowisko przeznaczone wyłącznie dla dzieci w wieku do 3,5 lat o 
wadze mniejszej niż 23 kg, urządzenie testowane na obciążenie sta-
tyczne 68 kg, wymiar dopasowany do wkładki higienicznej, wymiary 
wkładu: 330 × 457 mm (120 × 165 mm po złożeniu), przewijak zgodny 
z wymogami A.D.A. (przystosowany dla osób niepełnosprawnych), 
przewijak spełnia wymogi CPSIA (bezpieczeństwo dzieci), przewijak 
wyprodukowany zgodnie z normami RoHS (w trakcie produkcji nie 
używa się szkodliwych pierwiastków), certyfikat CE.

BABH81

wysokiej jakości polietylen

489 × 787 × 103

489 × 787 × 813

pRZEWijak NaściENNy pioNoWy

Kod produktu:

Obudowa:

Wymiary złożony (mm):

Wymiary rozłożony (mm):

BABH79

wysokiej jakości polietylen

871 × 389 × 139

871 × 389 × 445

pRZEWijak NaściENNy poZiomy
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Wysoce efektywne lampy UV z serii Impeco to szeroki 
wachlarz produktów do użytku domowego, komercjalnego 
lub dla profesjonalnego użytkownika.

To zarówno dyskretne lampy kinkietowe, jak i montowane na 
ścianie kompaktowe jednostki, czy zawieszane pod sufitem 
urządzenia przemysłowe.

lampy
owadobójcze
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Kod produktu:

Obudowa:

Moc:

Pokrycie:

Wymiary (mm):

gwarancja 12 miesięcy

Dostępne w wersji białej – malowana stal cynkowana

Zgrabny design

Konstrukcja wysokiej jakości

Wtyczka bezpieczeństwa

Wyjmowana wtyczka przy czyszczeniu lub wymianie wkładów

Efektywne oświetlenie UV

Lampa łatwa do zamontowania

Certyfikat CE

gwarancja 24 miesiące

Łatwy i szybki dostęp

Łatwa wymiana świetlówek i wkładów lepowych 

Wysoce efektywna

Dyskretny wygląd

Energooszczędne żarówki

Produkowane we Francji

gwarancja 24 miesiące

Łatwy i szybki dostęp

Łatwa wymiana świetlówek i wkładów lepowych 

Wysoce efektywne energooszczędne świetlówki UV 

Używane z wkładami UltraGuard

Odbijają światło UV od ściany

Certyfikat RoHS, zgodne z europejskimi standardami 

Produkowane we Francji

PESUT3

Metalowa biała

2 × 15 W

80 m2

470 × 290 × 95

Lampa oWadoBójcZa ULtRatEch 30

Kod produktu:

Obudowa:

Moc:

Pokrycie:

Wymiary (mm):

Kod produktu:

Obudowa:

Moc:

Pokrycie:

Wymiary (mm):

ULT21W

Metalowa biała

1 × 20 W

60 m2

450 × 165 × 170

ULT41W

Metalowa biała

2 × 20 W

120 m2

700 × 155 × 175

Lampa kiNkiEtoWa ULtRaLitE 20

Lampa kiNkiEtoWa ULtRaLitE 20
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Kod produktu:

Obudowa:

Moc:

Pokrycie:

Wymiary (mm):

gwarancja 12 miesięcy

Idealna do pomieszczeń domowych i niewielkich biur.

Wyposażona w żarówki energooszczędne UV

Energooszczędne żarówki UV

Włącznik ON/OFF

Tacka z zabezpieczeniem przed wypadaniem owadów

Montowana na ścianie, wieszana lub montowana pod sufitem

gwarancja 12 miesięcy

Idealna do pomieszczeń domowych i niewielkich biur.

Wyposażona w żarówki energooszczędne UV

Energooszczędne żarówki UV

Włącznik ON/OFF

Tacka z zabezpieczeniem przed wypadaniem owadów

Montowana na ścianie, wieszana lub montowana pod sufitem

PESE39

Aluminium

3 × 13 W

160 m2

497 × 323 × 112

Lampa RaŻąca EcoZap 39

Kod produktu:

Obudowa:

Moc:

Pokrycie:

Wymiary (mm):

PESE26

Aluminium 

2 × 13 W

80 m2

355 × 275 × 110

Lampa RaŻąca EcoZap 26
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gwarancja 24 miesiące

Energooszczędne żarówki UV

Montowane na ścianie, zawieszane pod sufitem lub wolnostojące

Mocny ruszt rażący

Łatwy do wyjęcia pojemnik na owady

Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej

Wykończenie z plastiku ABS

Produkowane we Francji

Kod produktu:

Obudowa:

Moc:

Pokrycie:

Wymiary (mm):

PPS41P

Stal nierdzewna

2 × 20 W

120 m2

450 × 165 × 170

Lampa RaŻąca EcoZap pLUS 40

Kod produktu:

Obudowa:

Moc:

Pokrycie:

Wymiary (mm):

gwarancja 24 miesiące

Energooszczędne żarówki UV

Montowane na ścianie, zawieszane pod sufitem lub wolnostojące

Mocny ruszt rażący

Łatwy do wyjęcia pojemnik na owady

Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej

Wykończenie z plastiku ABS

Produkowane we Francji

PPS61P

Stal nierdzewna

3 × 20 W

120 m2

480 × 260 × 110

Lampa RaŻąca EcoZap pLUS 60

ŻaRóWka Uv 13 W

Kod produktu:

Producent:

U13WNS

BRC / CzP

ŻaRóWka Uv 18 W

Kod produktu:

Producent:

U18WNS

BRC / CzP
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Wkłady
LEpoWE

Oferujemy kolekcję wkładów lepowych ProControl, jako doskonałe 
rozwiązanie pasujące do większości lamp dostępnych na rynku.

Dostępne w wielu rozmiarach i kształtach. Na życzenie możemy 
wyprodukować wkłady lepowe opatrzone Państwa logo. Nasze 
wkłady są trwałe, a klej nie wysycha pod wpływam działania 
promieni UV.
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Impeco Sp. z o.o.
Spółka komandytowa
al. karkonoska 45 (IV p.)
53-015 wrocław

tel: +48 71 324 18 91
fa×: +48 71 324 18 90
email: office@impeco.pl

www.impeco.pl
www.impeco.com.pl


