
Nabízíme Vám velmi účinnou a šetrnou dezinfekci 

vnitřních prostor pomocí aktivního ozonu. Ozon díky 

extrémně vysokým oxidačním schopnostem (až 

o 3000x rychlejší než chlor a přitom mnohem 

bezpečnější) bývá právem považován za nejúčinnější 

přírodní dezinfekci na Zemi. Ozon nekompromisně 

likviduje mikroskopické částice všech zdraví 

škodlivých organismů a v současné době neexistuje 

vir, ani bakterie, které by mu dokázaly odolat. Navíc 

odstraňuje nepříjemný zápach a zatuchlinu.

Jak to funguje?
Přístroj produkuje ozon (O3) z kyslíku, který se přirozeně 

vyskytuje všude kolem nás. Takto vzniklý plyn je ventilátorem 

vháněn do celé místnosti, kde molekuly ozonu aktivně proni-

kají do buněk všech nežádoucích mikroorganismů a ničí jejich 

strukturu. Dezinfekce ozonem působí celoplošně. Ozon se ve 

formě plynu dostane do všech nepřístupných míst, skulin 

a pórů materiálů, kde zlikviduje vše škodlivé a přemění se 

zpět na kyslík (O2). Celý proces trvá 30–120 min dle charak-

teru a velikosti dezinfikovaných prostor. Po aplikaci je většinou 

cítit ostrá vůně podobná vůni po bouřce a místnost je nutné 

důkladně odvětrat. Výsledkem je bezpečně a dokonale 

dezinfikovaná místnost bez virů, bakterií, roztočů, zárodků 

hub a plísní – s nádechem čerstvého vzduchu.

Využití ozonu
Čištění ozonem běžně používáme při dezinfekci pokojů, 

chodeb a suterénů u rodinných či bytových domů, 

kanceláří, úřadů, škol, školek a družin. Výsledkem je 

zdravější prostředí nejen pro děti a alergiky. Používáme 

velmi výkonné přístroje, které dokáží dezinfikovat 

i rozměrnější prostory s větším pohybem osob jako 

společenské místnosti, jídelny, restaurace, hotely, sociální 

zařízení, obchodní plochy, sklady a provozy, které nárokují 

vyšší hygienické požadavky. Využití ozonu je široké. Neod-

myslitelně patří do zdravotnictví, kde se aplikuje při čištění 

operačních sálů, a používá se i při dezinfekci pitné vody. 

Využívá se také u čištění větracích systémů, rekuperací 

objektů a při neutralizaci pachů v interiérech automobilů 

(např. od cigaret, zvířat i chemikálií).

Dezinfekce ozonem 
Zatočte s viry v domě

Výhody technologie
nejúčinnější přírodní dezinfekce místností a interiérů

100% likviduje viry, bakterie, parazity i zárodky hub a plísní

odstraňuje zápach a dlouhodobé zatuchliny interiéru

bezpečná, ekologická a cenově dostupná aplikace

vhodné pro děti, alergiky a osoby se sníženou imunitou

Máme s ozonem dlouhodobé zkušeno-

sti a širokou nabídku přístrojů. Ať už si 

od nás přístroj pronajmete, nebo 

k němu objednáte jakoukoliv službu, 

vždy Vám dokážeme vhodně poradit.

PROČ S NÁMI?
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Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov, CZ Velflíkova 1431/10, 160 00 Praha 6 - Dejvice, CZ prins@sanace-zdiva.cz +420 581 202 154

TIP | Čištění aut

Na počkání vydezinfikujeme Vaše auto včetně klimatizace. 
Stačí zavolat a domluvit si termín. Čištění provádíme na adrese 
našeho sídla v Přerově a za půl hodiny máte vůz čistý a voňavý. 

Kontaktujte našeho specializovaného technika. Odpoví Vám na všechny dotazy.

Ceník 

Ceník pronájmu generátoru ozónu   Cena pronájmu Vratná kauce  

Rohs - GO 3500 menší pokoje a kanceláře, osobní a užitková vozidla vč. klimatizace 520,00 Kč/den 1.500,00 Kč/ks  

Rohs - GO 7000 větší místnosti a kanceláře, šatny, učebny, zasedací místnosti  640,00 Kč/den 3.000,00 Kč/ks

Rohs - GO 14000 menší obchody, jídelny, chodby, společenské místnosti, suterény  1.120,00 Kč/den 4.000,00 Kč/ks

Rohs - GO 20000 obchody, restaurace, fitness,skladové a výrobní prostory, haly  1.280,00 Kč/den 5.000,00 Kč/ks

Ceník služeb k pronájmu generátoru ozónu Cena služby

Doprava přístroje platí i pro zpětný odvoz 15,00    Kč/km 

Instalace přístroje včetně zaškolení obsluhy přístroje 490,00  Kč/hod

Dezinfekce auta interiér včetně klimatizace (30 min) 520,00    Kč/kpl

- ceny pronájmu a služeb jsou uvedeny bez DPH

- minimální doba pronájmu přístroje 2 dny (použití přístroje pro jiné 

 objekty není omezeno)

- vratná kauce je splatná při předání přístroje 

- pro prostory větší než 800 m3 lze přístroje generátoru kombinovat

Bc. JAN KOLÁŘ, MSc, MBA

Rádi Vám vypracujeme individuální cenovou nabídku na základě 

Vašich potřeb a požadovaného rozsahu. Tato služba je vhodná 

například pro objekty obecních úřadů, škol, mateřských škol, 

sociálních zařízení, veřejných sportovišť, pro muzea, historické, 

církevní a památkově chráněné objekty, apod. 

+420 604 337 075 | +420 581 277 704 jan.kolar@sanace-zdiva.cz


