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Důraz je potřeba

věnovat i kvalitnímu 

úklidu před dezinfekcí

MANUÁLNÍ DEZINFEKCE 
Vhodné do běžných prostor

postřik dezinfekce i na hůře 
dostupná místa

+(420) 800 990 011
obchod@markmed.cz

Markmed s.r.o. 
Nas strži 1702/65 Praha 4

“Dezinfekce není sama o sobě zázračná pro zabránění přenosu 
viru, je však nezbytná v efektivním a aktivním boji” 

+
FOGOVÁNÍ

 Vhodné do prostor

s vysokým stropem

haly, recepce, apod.
BIOCIDY DESMA
Kvalitní  dezinfekční 
prostředky česKé výroby

profesionální použití

Dodávky uceleného 
dezinfekčního programu  

O DEZINFEKCI PROSTOR ověřenými

www.markmed.cz



Čisté a upravené prostory přirozeně podporují dobrý pocit, ať už se pohybujeme u lékaře, v kanceláři,           
v obchodě, v provozovně restaurace nebo odpočíváme v domácím prostředí. 
Uklízejte tak, aby jste co nejefektivněji zabránili rozvoji choroboplodných zárodků, virů, baterií a plísní.  
Důraz je třeba věnovat také plochám, kde dochází k častému kontaktu rukou. Některé viry vykazují 
poměrně dlouhou životnost i na hladkých površích, k přenosu není třeba expozice kapénkami, stačí přenos 
dotykem. Požadavek na zvýšenou čistotu je tak třeba věnovat:

• klikám a jejich okolí
• spínačům světel nebo tlačítkům výtahu a schodišťovým madlům
• sociálním zařízením (toaletám)

I věci osobní potřeby si zaslouží péči - ucho kabelky, nákupní tašky, klíče, mobilní telefon, tablet nebo i 
povrch počítače
Dezinfekce není sama o sobě zázračná pro zabránění přenosu viru, je však nezbytná v efektivním a           
aktivním boji.

• zvyšte bezpečnost svého pracovního i volnočasového zázemí
• omezte podmínky pro šíření viru, chraňte sebe i své zaměstnance a návštěvy

Obraťte se s důvěrou na náš profesionální tým vedený zdravotnickým pracovníkem, jsme připraveni Vám 
efetivně pomoci a zajistit:

• dodávku vhodných dezinfekčních prostředků pro Vaše provozní potřeby a zaškolení 
úklidového personálu

• provedení dezinfekce prostor

- příprava prostor (běžný úklid) a manuální provedení dezinfekce (povrchy, podlahy)
- příprava prostor (běžný úklid) a provedení dezinfekce fogováním (dezinfekční mlhou)

Postaráme se Vám o dezinfekci:

• kanceláří
• domů a bytů
• vozového parku
• vstupních hal
• čekáren
• recepcí
• prodejních prostor
• šaten
• ordinací
• fitness a wellnes center
• zázemí sportovních klubů a sportovišť
• výrobních hal

Pomůžeme Vám zvýšit bezpečnost pro klienty i vlastní zaměstnance.

DEZINFEKCE PROSTOR

www.markmed.cz

Cena služby (zahrnuje práci, materiál - dezinfekci) - ceny uvedeny bez DPH:

Běžný úklid před dezinfekcí 
Manuální dezinfekce 
Fogování  
Dopravné  

2,-Kč /m2  
6,- Kč /m2 (do 2000 m2) 
6,-Kč /m3 (do 2500 m3) 
8,-Kč /1km  (z a do Pardubic)
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