
USŁUGI DODATKOWE – DEZYNFEKCJA



DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ 

Pomieszczenia biurowe, socjalne, produkcyjne, magazyny, wysokość pomieszczeń do 3m 

1. Dezynfekcja poprzez zamgławianie Lifa Air :

100 – 300 m2 9,00  zł/m2

301 – 600 m2 6,50  zł/m2

601 – 1000 m2 3,00  zł/m2

powyżej 1 000m2 wycena indywidualna

2. Dezynfekcja ręczna z użyciem kwazara  poprzez zamgławianie/oprysk:

100 - 300 m2  10,00 zł/m2

301 – 600 m2 7,00   zł/m2

601 – 1000 m2 3,50   zł/m2

powyżej 1000 m2 wycena indywidualna

3. Ozonowanie powietrza :

200 - 600 m2   6,30 zł/ m2 

powyżej 600m2 wycena indywidualna

Uwagi

-Podane ceny są cenami netto

-Minimalny metraż zlecenia 100 m2



DEZYNFEKCJA – OPIS METODY                       
ZAMGŁAWINIE Z UŻYCIEM  LIFA AIR

Do procesu zamgławiania niezbędne jest użycie specjalistycznego sprzętu, wody oraz
środków chemicznych, które działają dezynfekująco. To coraz powszechniejsza, bo
niezwykle skuteczna i efektywna metoda dezynfekcji. Podczas jej stosowania, w
wyniku rozpylania bardzo drobnych kropli (od 10um do 50um), powstaje mgła, która
głęboko wnika w powierzchnie, wszelkie zakamarki, pokrywa dokładnie przedmioty,
które znajdują się w pomieszczeniu.

Zasięg dezynfekcji do 3m wysokości

Do realizacji dezynfekcji niezbędne jest wyłączenie obszarów objętych usługa z
użytkowania na minimum 4-5 h



DEZYNFEKCJA OPIS METODY
RĘCZNA Z UŻYCIEM KWAZARA 

Dezynfekcja skierowana w obszary sanitarne (łaźnie, toalety) oraz socjalne (szatnie,
jadalnie) do wszystkich powierzchni odpornych na dezynfekcję (gres, glazura ścienna) .
Ponieważ jest to dezynfekcja manualna usługa wykonywana jest dla pomieszczeń
do 3m wysokości.

Do realizacji dezynfekcji przy użyciu kwazara i środka dezynfekującego niezbędne jest
wyłączenie obszarów objętych usługą z użytkowania na minimum 4-5 h .

Polecamy tę dezynfekcję do obszarów ,których metraż jednego pomieszczenia nie
przekracza 200m2



DEZYNFEKCJA OPIS METODY                             
OZONOWANIE POWIETRZA 

Dezynfekcja skierowana w obszary biurowe ,socjalne, sanitarne.
Ozonowanie pozwala na całkowite odkażaniu powietrza, do zabiegu zostaje użyty
profesjonalny generator ozonu, odpowiednia dawka ozonu sterylizuje powietrze,
pomieszczenia i wszystko co się w nich znajduje.
Metoda ozonowania eliminuje stosowanie środków chemicznych, ulega biodegradacji do
czystego tlenu.

Zasięg dezynfekcji do 3m wysokości

Niezbędne jest wyłączenie obszarów objętych usługa z użytkowania na minimum 4-5 h
.



KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

ISO

Doświadczenie

Jakość i Standardy

Usługi świadczone na terenie całego kraju

Wyszkolona i doświadczona kadra 



INFORMACJA

Zastrzegamy , że w przypadku przedłużenia stanu epidemicznego w Polsce oraz utrzymania się jego
skutków lub innych powodów nie zawinionych przez zleceniobiorcę ,zleceniobiorca może rozwiązać
umowę lub przesunąć termin realizacji usługi bez konsekwencji finansowych i prawnych.

Do realizacji usług zapewniamy przeszkolony personel, specjalistyczne urządzenia i profesjonalną
chemię

Działamy na terenie całego kraju

Termin płatności 7 dni

Kolejność zgłoszeń decyduje o realizacji usługi

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Krzysztof Wojtala

 kwojtala@hsmultiservices.pl

 (tel.kom.) 501 760 517

Lucyna Wańska-Mleczko

 lmleczko@hsmultiservices.pl

 (tel.kom.) 606 392 913

www.hsmultiservices.pl

http://www.hsmultiservices.pl/

