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 ************************************************************************************************** 

Věc: nabídka technického řešení dezinfekce, sterilizace vzduchu a povrchů, vč. odstranění zápachů 

Dovoluji si Vám ve spolupráci s výrobcem zařízení firmou Oxytec nabídnout zařízení - jednotky pro 
okamžitý a efektivní proces desinfekce a sterilizace vzduchu a povrchů v uzavřených prostorách. 
Zařízení zároveň odstraní zápachy a eliminuje mikroorganismy v místnostech na minimum. – jedná se 
především o spóry plísní, bakterie, viry.  Zařízení pohlcuje také alergeny, roztoče, pyly, pachy. 
Vysoká kontaminace ozonu desinfikuje a sterilizuje i místa těžko přístupná. 
 

• nabízíme jednotky v provedení s přítomností lidí – kdy je jednotka trvale zapnuta a průběžně  
probíhá proces desinfekce  a sterilizace  

• dále jednotky v provedení bez přítomnosti lidí, kde je proces desinfekce a sterilizace velmi 
intenzivní a není potřeba trvalé zapnutí, potřebný čas zapnutí jednotky je velmi krátký, tato 
jednotka je pak většinou postupně přenášena do jednotlivých prostor, kde je její činnost 
potřeba 

• další možností je kombinace obou těchto jednotek do jednoho zařízení a tedy jeho využití 
podle potřeby, jednoduchým přepnutím si zvolíte potřebnou funkci 

 
Všechny jednotky je možno dodat i v provedení s časovačem, kde si pak jen obsluha nastaví čas 
potřebný pro její činnost a ta se pak sama po skončení času vypne. 
 
Nejčastější užití jednotek: hotelové pokoje a recepce, kuřárny, penziony, auta, karavany, lodě, 
ordinace, čekárny, toalety, laboratoře, kontejnery, chladírny, kanceláře, pokoje domovů důchodců, 
restaurační kuchyně, prostory škol, šatny, posilovny apd.  
 
Ve spolupráci s firmou Oxcytec umíme obdobné jednotky, ale s větší kapacitou zabudovat do  
stávající vzduchotechniky či digestoře, popř. ji již zařadit do nové vzduchotechniky, což se velmi 
pozitivně  projevuje  i ve snížení zanášení vzduchotechniky  mastnotou např. v případě odtahu z profi 
kuchyní.  
 
Lázně Bělohrad dne: 2020/05/22     JaromírHofman – jednatel firmy  ☺  
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