OFERTĂ UNICĂ - BIO DEZINFECȚIE SI DEZINSECȚIE

Propunerea noastra a aparut din dorinta de a oferi pieței din România servicii profesionale
Bio de dezinfecție, odorizare si dezinsectie, prin metoda nebulizării.
Toate produsele oferite de noi sunt complet biodegradabile, ecologice, în condiții de siguranță
pentru ființele umane și sunt fabricate conform cerintelor ISO 9001 - RO 13485.
BIOSECURITATEA constă în implementarea unor proceduri preventive destinate reducerii riscului
de transmitere al agentilor bolilor infecţioase şi menținerea în siguranță a locaţiilor desemnate
protecţiei virucide, fungicide, sporicide şi bactericide.
Dezinfecția profesională, cu produsi biodegradabili este cea mai performantă metodă de
combatere și ţinere sub control a celor expuse mai sus, motiv pentru care vă prezentăm cea mai
eficientă şi nonainvazivă metodă de dezinfecţie pentru factorul de mediu şi uman, cunoscută în
lumea medicală ca NOCOSPRAY.
NOCOSPRAY este un concept revoluţionar destinat bio dezinfecţiei profesionale, cu
acţiune bactericidă, virucidă, fungicidă şi sporicidă, utilizând ca substanță activă peroxidul de
hidrogen în combinaţie cu argint coloidal, denumită NOCOLYSE.
Prin actiunea substantelor active folosite, se elimina:
Pseudomonas aeruginosa
Staphilococcus aureus, MRSA
Legionella pneumophilla
Clostridium difficile
Aspergillus niger
Bacillus subtilis var
Mycobacterium smegmatisVirus AH5 N1
Orthopoxvirus
Adenovirus V
Rhinovirus influenza
Norovirus
Virus Polio Tip
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Dezinsecția profesională, este un procedeu de combatere a invaziei insectelor cu ajutorul
procedurii de nebulizare prin utilizarea substantei OXYPY,o soluție insecticidă pe bază de
Permetrina, Piretrina si Piretroide, etrase din flori de crizantemă, neurotoxină ce afectează
sistemul nervos al insectelor, supraexcitându-l ducând la decesul acestora.
Beneficii:
Marele beneficiu constă în resetarea istoricului de virucid, bactericid, sporicid şi fungicid,
acumulat în decursul timpului, în spațiul tratat.
NU NECESITĂ CURĂȚENIE DUPĂ NEBULIZARE.
Avantaje:
99.9% biodegradabil, nu este periculos pentru utilizator şi mediu.
Timpul de dezinfecţie se reduce cu 50-70% comparativ cu metodele manuale, evident, curăţenia
impunându-se anterior.
PREȚURI DEZINFECȚIE PRIN NEBULIZARE CU TEHNOLOGIA NOCOSPRAY
SERVICII DEZINFECTIE CU PRODUSUL NOCOLYSE = 0.6 lei/m3
SERVICII DEZINFECTIE CU PRODUSUL BIOXECO = 0.6 lei/m3
SERVICII DEZINFECTIE CU PRODUSUL ZAFRAL

= 0.35 lei /m3

SERVICII DEZINSECTIE CU PRODUSUL OXYPY = 1.11 lei/m3

Mentionam ca nu suntem platitori de TVA.

Daca propunerea noastră, vine în interesul dumneavoastră, asteptam cu viu interes să ne
contactați.
Va multumim!

