
Živilska industrija
Pridružite se nam v svetu rešitev



Dejstva o podjetju 
ABENA:
 � Več kot 1900 zaposlenih 
 � Lastna proizvodnja na Danskem, 

Švedskem in v Franciji
 � Podružnice v 13 državah
 � Izvoz v več kot 90 držav
 � Več kot 36.000 izdelkov
 � Več kot 680 mio EUR prihodkov 

(2020/2021)

Naš cilj je, da vam 
pomagamo postati boljši
Naše poslanstvo je zagotavljati celovite rešitve za 
izdelke, ki olajšajo vaše življenje in vam pomagajo 
pri premagovanju konkretnih izzivov. Prizadevamo si 
preseči pričakovanja na področjih izdelkov, storitev in 
podpore, da lahko vaše delo opravljate z odličnostjo.

Modri logotip Abena je simbol kakovosti, saj 
predstavlja naše jamstvo za vsak dobavljeni 
izdelek ter način proizvodnje in prodaje. Blagovna 
znamka predstavlja vrednote, na katerih temeljita 
naša dejavnost in vsakodnevno poslovanje. Naše 
vrednote, med katere sodijo zaupanje, poštenost in 

sodelovanje, zaznamujejo našo poslovno kulturo in 
prežemajo vse naše dejavnosti.

To pomeni, da se na Abeno lahko vedno zanesete 
kot na odgovornega, prilagodljivega in strokovnega 
partnerja, ki poskrbi za vse podrobnosti in zagotovi 
vse potrebno. Naš cilj ves čas ostaja vaše popolno 
zadovoljstvo.

Veselimo se sodelovanja z vami.

Naš izjemen pristop k pridobivanju surovin
 � Surovine pridobivamo neposredno od proizvajalcev skladno z vašim povpraševanjem.
 � Imamo 40 lokalnih strokovnjakov za izdelke in nabavo po vsem svetu.
 � Pri iskanju najboljše kakovosti za pravo ceno uporabljamo lokalno znanje in izkušnje.
 � Opravljamo lokalen nadzor kakovosti.
 � Kupljeni izdelki so predmet nenehnega preizkušanja in preverjanja v neodvisnih laboratorijih.

O Abeni
Abena je dansko družinsko podjetje, ki se ukvarja 
s proizvodnjo in veleprodajo. Z več kot 1900 
zaposlenimi je podjetje dejavno na več kot 90 trgih 
po vsem svetu.

Zahvaljujoč močni dediščini ter poglobljenemu 
znanju in izkušnjam v panogi, je Abena zaupanja 
vreden partner, ki strankam pomaga pri razvoju 
njihovega poslovanja. Podjetje ima sedež v 
Aabenraju na Danskem in podružnice v 13 državah. 
Imamo lastne proizvodne obrate na Danskem, 

Švedskem in v Franciji ter pridobivamo surovine s 
celega sveta.

Naša ponudba z več kot 36.000 izdelki nam 
omogoča, da postajamo vodilno podjetje na 
področju preobrazbe z rešitvami, ki temeljijo na 
strokovnem znanju in so usmerjene k uporabnikom. 
Poskrbimo za vse potrebe, od rokavic, varovalne 
opreme, pakiranja, plastike ter higienskih in čistilnih 
sredstev za živilsko industrijo do izdelkov za 
zdravstveni sektor.
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Iščete globalnega 
partnerja, ki bi izpolnil vaše 
specifične potrebe?

Vse, kar potrebujete, 
na enem mestu

Abena je tu, da vam pomaga. Smo dobavitelj 
izdelkov in konceptov za živilsko industrijo, za 
katerega je razumevanje vaših potreb glavna naloga. 

Osredotočamo se na to, da bo vaš delovni dan 
preprost in učinkovitejši z vidika virov. Radi bi, da v 
nas odkrijete partnerja, ki vam želi ponuditi najboljšo 
izkušnjo in prave izdelke po primernih cenah, ki 
bodo povrhu vsega še pravočasno dobavljeni.

Z Abeno kot vašim prednostnim 
partnerjem in dobaviteljem:
 � se lahko zanesete na naše znanje in vse kupite 

na enem mestu;
 � ste lahko brez skrbi glede certifikatov in 

standardov;
 � dobite odgovornega in strokovnega partnerja, ki 

skrbi za trajnost in ima veliko izkušenj na svojem 
področju.

Ko izberete Abeno ne kupujete samo izdelkov, 
temveč vstopate v svet predanih strokovnjakov za 
izdelke z dolgoletnimi izkušnjami, s ponudbo več kot 
36.000 visokokakovostnih izdelkov z vso potrebno 
dokumentacijo in še veliko več.

Abenin koncept »vse na enem mestu«  omogoča 
preprost nakup vsega, kar potrebujete, na enem 
mestu, s čimer boste lahko zagotovili dosledno 
kakovost na vseh vaših lokacijah.

Ponujamo širok nabor izdelkov in rešitev na področju 
proizvodnje hrane, kar vključuje rokavice, osebno 
varovalno opremo (OVO) ter izdelke za vzdrževanje 
higiene in čiščenje.

Smo globalno podjetje s podružnicami v 13 državah, 
s službami za pomoč strankam tako na lokalni kot 
mednarodni ravni.

ABENA
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Cilji trajnostnega razvoja podjetja ABENA do leta 
2030

Podnebni cilji podjetja ABENA do leta 2030

Želimo zmanjšati porabo energije na najmanjšo možno mero,  
zmanjšati izpuste CO² in celotno proizvodnjo preusmeriti v obnovljive 
vire energije, pri čemer niso izključeni niti naši pisarniški objekti.

Želimo povečati učinkovitost ter zagotoviti varne in enake delovne 
razmere za lastne zaposlene in zaposlene naših dobaviteljev.

Želimo čim bolj zmanjšati vpliv na okolje in s prehodom na krožno 
gospodarstvo omejiti količino odpadkov.

Želimo ohraniti raznolikost življenja na Zemlji in preprečiti izumiranje 
vrst zaradi človeških dejavnosti.

Naš nabor izdelkov prilagajamo miselnosti krožnega gospodarstva.

Uporabljamo samo energijo iz obnovljivih virov in izboljšujemo ener-
getsko učinkovitost (kar dokazujemo s certifikati na področju energi-
je iz obnovljivih virov).

Naša okoljsko osveščena prizadevanja potrjujejo okoljske oznake na 
naših izdelkih.

Vaš strokovni partner 
na področju trajnosti
Kaj je za vas najpomembnejše, 
ko govorimo o trajnosti?
Odgovor se lahko razlikuje od posameznika do 
posameznika in od podjetja do podjetja in včasih je 
težko opisati način uresničevanja trajnostne vizije 
vašega podjetja.

Zaradi vse večjega poudarjanja omejenosti virov in 
izpustov CO₂ trajnostno delovanje še nikoli ni bilo 
pomembnejše kot danes.

Abena je vaš odgovoren in strokoven partner – tudi 
glede trajnosti. Na tem področju imamo dolgoletne 
izkušnje in skupaj bomo našli prave rešitve, ki 
ustrezajo vašim potrebam. Pomagali vam bomo 
pri postavljanju konkretnih ciljev in vam svetovali, 
kako lahko prek sodelovanja z Abeno krepite svoje 
podjetje na področju trajnosti.

Olajšali smo vam premagovanje vsakodnevnih 
izzivov z zasnovo celovitih rešitev z mislijo na 
trajnost. Poleg tega si prizadevamo zvišati 
vaša pričakovanja z visokokakovostnimi izdelki, 
strokovnim znanjem in ustrezno dokumentacijo, ki jo 
potrebujete v svoji panogi.

Naše zaveze do leta 2030
Želimo dokazati, da je mogoče pozitivno vplivati 
na dobavno verigo, ne da bi ogrožali okolje ali 
postavljali pod vprašaj kakovost izdelkov in družbeno 
odgovornost podjetja.

Po več kot 20 letih predanega dela za zagotavljanje 
boljše prihodnosti za nas trajnostni pristop ne 
pomeni nič novega in naša prizadevanja na 
tem področju predstavljajo samo nadgradnjo 
dosedanjega dela.

Prizadevamo si, da bi podprli cilje ZN na področju 
trajnostnega razvoja, prav tako pa smo si zastavili 
tri ambiciozne podnebne cilje, ki jih želimo doseči 
do leta 2030. Hkrati smo podpisniki globalnega 
pakta ZN in člani pobude amfori BSCI, zato se 
lahko zanesete na nas kot na zares odgovornega 
partnerja.

Izdelkov iz sestavin 
naravnega izvora

Manj izpustov CO₂ 

Izdelkov z okoljskimi
oznakami

Preberite več o ciljih trajnostnega razvoja podjetja ABENA do leta 2030.
www.abena-helpi.si/trajnostni-pristop-najnovejse-pobude

TRAJNOST
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Predani smo kakovosti
Naši dokumentaciji in certifikatom lahko zaupate.

Varnost dostave in nadzor kakovosti sta 
ključnega pomena za dobro sodelovanje
Živila prihajajo v procesu proizvodnje, predelave, 
skladiščenja in priprave, preden pridejo na mizo, v 
stik z različnimi materiali in predmeti.

V Abeni želimo našim strankam zagotoviti najboljše 
razmere za uspeh z visoko stopnjo varnosti živil.

Med pridobivanjem surovin za proizvodnjo hrane 
ravnamo kot strokovnjaki za globalno pridobivanje 
in izvajanje ter upoštevanje natančnih postopkov 
nadzora kakovosti.

Vsa ta prizadevanja temeljijo na naši želji dajati 
prednost lokalni zastopanosti po vsem svetu s kar 
40 strokovnjaki za pridobivanje surovin. Vsi naši 
strokovnjaki imajo poglobljeno znanje lokalnega 
jezika, delovnega okolja, politične podobe, kulture in 
gospodarstva vsake države.

Naša lokalna zastopanost po vsem 
svetu vam prinaša naslednje prednosti:
 � Kupujemo neposredno od proizvajalcev, skladno 

z vašimi potrebami.
 � Uporabljamo lokalno znanje in izkušnje, da 

najdemo pravo kakovost po najboljših cenah.
 � Zagotavljamo lokalno kakovost.
 � Verjamemo, da bo edinstvena in odlično 

dokumentirana rešitev na področju izdelkov 
pozitivno vplivala na vaše poslovanje in blagovno 
znamko ter ju okrepila.

Nadzor kakovosti, sledljivost 
in celovita dokumentacija
V Abeni se zelo trudimo, da bi bili za naše stranke 
zaupanja vreden in zanesljiv partner. Kot podjetje 
ostajamo vztrajno osredotočeni na nadzor kakovosti, 
sledljivost in celovito dokumentacijo.

DOKUMENTACIJA IN CERTIFIKATI
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Osebna varovalna oprema (OVO)

Pakiranje in plastika

Rokavice

IZDELKI

Izdelki, ki jim lahko zaupate
Vemo, kako je v živilski industriji pomemben nadzor 
nad higieno in varnostjo. Zagotavljanje najvišje ravni 
higiene in izpolnjevanje zahtev industrije je naša 
glavna naloga.

V Abeni vam bomo pomagali najti prave izdelke 
in rešitve, ki bodo ustrezale vašim potrebam na 
naslednjih področjih:

 � rokavice,
 � osebna varovalna oprema (OVO),
 � higiena in čiščenje,
 � pakiranje in plastika.

Higiena in čiščenje10



Rokavice za vsako potrebo
Ocenite svoje potrebe in izberite prave rokavice.

Roke in prsti so pri našem vsakodnevnem delu zelo 
pomembni. Velikokrat so pri delu zelo izpostavljeni 
– poškodbe prstov in rok pa so žal pogost vzrok 
bolniških odsotnosti.

Kako izbrati prave rokavice?
Ko se odločate, katere rokavice izbrati, morate 
vedeti, kakšen je glavni namen uporabe in katerim 
potrebam morajo služiti.

V Abeni priporočamo, da upoštevate:

 � stik s kemikalijami ali mikroorganizmi,
 � ustrezno zaščito pred mrazom/vročino, 

urezninami in obrabo,
 � posebne zahteve, povezane z udobjem,
 � potrebo po ohranjanju občutljivosti prstov,
 � potrebo po varnem in dobrem oprijemu,
 � potrebo po zmanjšanju vibracij,
 � oznako CE in/ali druge varnostne certifikate,
 � pravilno velikost.

Izberite pravo oznako za želeni namen
Ravnanje z živili zahteva izrazit poudarek na 
varnosti in higieni. Bistvena je tudi dokumentacija, 
ki dokazuje, da izbrani izdelki izpolnjujejo zahtevane 
standarde.

V številnih primerih v proizvodnji hrane so potrebne 
ustrezne rokavice, denimo pri neposrednem stiku z 
živili ali zamrznjenim blagom in podobno.

Vsak konkreten položaj zahteva posebne lastnosti, 
ki morajo ustrezati zahtevanim varnostnim in 
higienskim standardom.

Ocenite svoje potrebe glede na kategorije nevarnosti 
I, II in III ali raziščite, kateri standardi EN ustrezajo 
vašim potrebam po rokavicah.

NASVET! Na naši spletni strani boste našli opis 
prve, druge in tretje kategorije nevarnosti ter pregled različnih

standardov EN:  
www.abena-helpi.si/ostali-izdelki/zivilska-industrija

ROKAVICE
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Ste vedeli?
Higiena za vas – in vašo okolico
Zaradi luščenja kože proizvede normalna zdrava oseba 
približno 25.000 bakterij na minuto. Prav tako nam v 
povprečju odpade med 40 in 130 las na dan.

Barvne oznake preprečujejo 
navzkrižno kontaminacijo
Standardizirajte svoje notranje procese ohranjanja kakovosti in 
sledite standardom glede najboljših praks z zaščitnimi oblačili v 
različnih barvah.

Osebna varovalna 
oprema (OVO)
Kako zaščititi proizvodnjo živil in zaposlene med delom?

Da bi preprečili izpostavitev proizvodnje živil in 
zaposlenih nezdravim vplivom,  
je ključnega pomena uporaba ustrezne varovalne 
opreme (OVO) od glave do pet.

V naboru izdelkov ABENA boste našli opremo za 
vsa delovna področja. Na tem mestu poudarjamo 
varnost ter udobje in ustrezno   
prileganje, kar lahko pripomore k dolgotrajnemu, 
varnemu in zdravemu načinu dela.

Zaščita od glave do pet
V Abeni boste našli osebno varovalno opremo za 
celo telo in vse razmere na področju proizvodnje 
živilskih izdelkov. Naš nabor izdelkov zajema 
varovalno opremo za sluh, glavo, vid, roke, telo in 
stopala.

Zaščitna oblačila – oblecite svoje 
zaposlene za vsak izziv
Med našimi izdelki boste našli različne vrste 
predpasnikov za enkratno in večkratno uporabo, pa 
tudi delovna oblačila, ki so udobna, lahka in trajna 
ter omogočajo preprosto in nemoteno delo.

Linije izdelkov ustrezajo predpisom skladno s 
sistemom HACCP in so tako primerni za okolja 
z visokimi higienskimi standardi. Ponujamo 
varovalna oblačila, ki so potrjeno primerna za delo s 
kemikalijami, prahom in umazanijo: na kratko, vašo 
proizvodnjo lahko oskrbujemo z vsem, kar potrebuje 
živilska industrija, kar vključuje:

 � manšete na rokavicah,
 � vodoodporna oblačila, primerna za živila,
 � toplotno zaščitna oblačila,
 � ščitnike za čevlje,
 � oblačila za obiskovalce,
 � varovalna oblačila (oblačila, oblačila za enkratno 

uporabo, kombinezone in predpasnike),
 � mreže za lase za enkratno uporabo v različnih 

barvah in modelih.

OSEBNA VAROVALNA OPREMA
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Higiena in čiščenje
Kako zagotoviti učinkovito čiščenje in higieno, obenem 
pa zmanjšati fizično obremenitev osebja?

Osredotočamo se na ergonomijo, 
učinkovitost in higieno
Zdrav in varen delovni prostor je ključnega pomena 
za vse zaposlene, tudi za tiste, ki so odgovorni za 
čiščenje delovnega okolja.

Z našimi izdelki, rešitvami in strokovnim znanjem 
lahko poskrbite za učinkovito čiščenje, ne da 
bi ogrožali dobro počutje zaposlenih, saj boste 
zmanjšali njihovo fizično obremenitev na najmanjšo 
možno mero.

V naši ponudbi izdelkov boste našli:

 � pripomočke za čiščenje,
 � čistila,
 � razkužila za roke,
 � izdelke za zaščito kože,
 � papirnate in tekstilne izdelke.

Naša linija papirnatih in tekstilnih izdelkov je 
izjemno široka, zato boste vedno našli izdelek, ki 
bo zadovoljil vaše potrebe, ne glede na to, ali je v 
središču vaše pozornosti kakovost, cena ali trajnost. 
Na naših policah boste poleg naše lastne blagovne 
znamke Abena Care-Ness našli tudi številne druge 
blagovne znamke.

Strokovno znanje
Čisti proizvodni obrati zagotavljajo zadovoljne 
zaposlene in kupce.

Čiščenje v proizvodnji živil vključuje številne zahteve 
in potrebe, ki jih je treba izpolniti. Čisti proizvodni 
obrati so vedno pomemben signal, ki ga je treba 
poslati strankam.

Dobra higiena in varnost sta pomembni tudi za 
dobro počutje, zadovoljstvo pri delu in storilnost 
zaposlenih.

Poleg tega je treba v živilski industriji spoštovati 
stroga pravila in predpise s področja zagotavljanja 
čistoče, saj se lahko živila onesnažijo v kateri koli fazi 
proizvodnje.

Najpomembnejša tveganja za onesnaženje so:

 � mikroorganizmi,
 � navzkrižna kontaminacija izdelkov z drugimi živili, 

vključno z alergeni,
 � tujki,
 � kemikalije.

Vsi ti izzivi predstavljajo tveganje za kakovost živil. 
Mnogi med njimi ogrožajo tudi varnost izdelkov, to 
pa lahko privede do izgube prihodkov in oslabi ugled 
vaše blagovne znamke.

V Abeni smo specializirani za rešitve s področja 
čiščenja in z veseljem vam bomo pomagali pri 
iskanju ustrezne metode in najprimernejših čistilnih 
sredstev, s katerimi boste kos svojim nalogam.

Ne glede na to, ali boste rešitev našli v sodelovanju 
z našimi strokovnjaki ali sami, vam lahko v paketu 
ponudimo vse, od naprav, krtač in krp do čistilnih 
sredstev.

Preprosto, hitro in varčno.

HIGIENA IN ČIŠČENJE
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Pakiranje in plastika
Izboljšajte varnost in higieno vašega podjetja z nakupom 
vsega, kar potrebujete, na enem mestu.

Lahko vam pomagamo zagotoviti 
varno pakiranje za živila in najti pravo 
rešitev za ravnanje z odpadki
Družba postavlja vedno več zahtev po razvrščanju 
industrijskih in komercialnih odpadkov.

Nove direktive EU o odpadkih kažejo, da bo 
pravilno razvrščanje odpadkov v prihodnjih letih 
postalo še pomembnejše. Zato je ključno, da se 
pridružimo trajnostnemu gibanju in se pravočasno 
osredotočimo na ravnanje z odpadki.

V Abeni ponujamo celovite rešitve za ravnanje z 
odpadki. S širokim naborom sistemov, zabojnikov, 
vrečk in vreč oblikujemo prilagojene rešitve po meri 
vašega podjetja.

Hkrati vam z veseljem pomagamo z nasveti, napotki 
in komunikacijskimi sredstvi, ki poskrbijo za odličen 
zagon vaše nove rešitve.

Kako izbrati pravo rešitev za pakiranje 
živil?
Privlačna in higienska predstavitev izdelkov postavlja 
visoke zahteve z vidika izbire pakiranja.

V Abeni boste našli široko ponudbo pakiranj za živila, 
folij za zavijanje živil in vrečk, posebej odobrenih za 
shranjevanje živil, vključno z vrečkami za zabojčke, 
ki se lahko uporabljajo za meso, ribe, zelenjavo, 
pekovske izdelke in druga živila. V naši ponudbi 
boste našli tudi nabor plastičnih pokrovov, ki se 
prilegajo našim številnim pakirnim rešitvam. 

Vse naše folije in izdelki za pakiranje živil so potrjeno 
primerni za stik z živili in ustrezajo veljavnim danskim 
zahtevam s področja pakiranja in predpisom EU, 
vključno z uredbami EU 1935/2004, 2023/2006 in 
10/2011.

Poskrbite za okolje in hkrati prihranite
Pri izbiri prave vrečke ne gre samo za varčevanje, 
ampak tudi za skrb za okolje. V Abeni boste našli 
različne stopnje kakovosti, ki so na svoj edinstven 
način obzirnejše do okolja. Naša ponudba zajema 
ogromen nabor vreč za razvrščanje odpadkov, ki 
jih lahko v proizvodnji živil uporabite za različne 
namene.

Ocenite svoje potrebe z ABENINIM sistemom pik. 
Učinkovito razvrščanje odpadkov zahteva opis 
pravilnega ravnanja z odpadki. Ali potrebujete 
navodila glede rešitev za ravnanje s plastiko, ki bodo 
najbolje ustrezala vašim potrebam?

Če si boste pri izbiri vreč pomagali z našim sistemom 
pik, boste zagotovo našli rešitev ustrezne kakovosti, 
ki bo ustrezala vašim konkretnim potrebam.

Naučite se razbrati naš sistem pik:

Mešani karton, vrtni odpadki, industri-
jski odpadki, pisarniški papir

SREDNJE TEŽKI ODPADKI

Konzervirana hrana, kuhinjski odpadki, 
gradbeni odpadki, steklo

TEŽKI ODPADKI

Papirnati odpadki, lahka plastika, izdelki 
za enkratno uporabo

LAHKI ODPADKI

PAKIRANJE IN PLASTIKA
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