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Nabízíme komplexní řešení virucidní dezifekce prostor - fogaci lokální i 
plošnou! Stroj si můžete zapůjčit i zakoupit!

Dezinfekce prostoru je nejúčinnější způsob likvidace virů a bakterií v celých místnostech. V naší 
nabídce naleznete stroje pro fogaci nejvyšší třídy, které využívají nejpokročilejší technologii, která 
zajišťuje přeměnu tekuté dezinfekce na páru složenou z velmi malých částic o velikosti 8 mikronů. 

Díky tomu je pára neškodná pro běžnou elektroniku a šetrná k povrchům.

Stroje v naší nabídce rozdělujeme na stroje pro plošnou fogaci, při které se stroj umístí do míst-
nosti a po určenou dobu produkuje páru, která v dostatečné koncentraci zničí viry v celé místnosti. 
Druhá varianta fogace je lokální fogace, kdy přístrojem páru aplikujete jen na určitých místech. Pro 
lokální fogaci doporučujeme produkt SANIT ALL AIR, který vytvoří na ošetřených plochách virucidní 

vrstvu, která vydrží 7-21 dní.   

Stroje si můžete zapůjčit i zakoupit!
Tabulky jsou interaktivní! Po kliknutí na odkaz se dostanete na náš e-shop!

ECATECH

Typ Počet článků 
(výkon)

Pronájem
Cena

Den Týden Měsíc
ECA 400 QC 10 1 500,- 3 200,- 8 900,- 35 000,-

ECA 800 20 1 950,- 4 300,- 10 200,- 59 000,-

ECA 1600 40 2 250,- 5 300,- 15 400,- 94 000,-

ECA 2000 60 - - - 105 000,-

Dálkové ovládání můžete při nákupu každého modelu přiobjednat za 6 900,- Kč

https://www.simplyclean.cz
mailto:anti-covid%40simplyclean.cz?subject=
https://www.simplyclean.cz/ecatech-eca-400-qc
https://www.simplyclean.cz/ecatech-eca-400-qc-zapujcka-1-den
https://www.simplyclean.cz/ecatech-eca-400-qc-zapujcka-1-tyden
https://www.simplyclean.cz/ecatech-eca-400-qc-zapujcka-1-mesic
https://www.simplyclean.cz/ecatech-eca-800
https://www.simplyclean.cz/ecatech-eca-800-zapujcka-1-den
https://www.simplyclean.cz/ecatech-eca-800-zapujcka-1-tyden
https://www.simplyclean.cz/ecatech-eca-800-zapujcka-1-mesic
https://www.simplyclean.cz/ecatech-eca-1600
https://www.simplyclean.cz/ecatech-eca-1600-zapujcka-1-den
https://www.simplyclean.cz/ecatech-eca-1600-zapujcka-1-tyden
https://www.simplyclean.cz/ecatech-eca-1600-zapujcka-1-mesic
https://www.simplyclean.cz/ecatech-eca-2000
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KSANEX

Název
Pronájem

Cena
Den Víkend Týden

Fimap KSANEX 1 000,- 1 500,- 4 000,- 35 000,-

KSANEX - efektivní způsob lokální fogace - stroj na 
kolečkách s dlouhou elastickou hadicí zabezpečuje 

extrémně rychlou lokální aplikaci fogace!

KSANEX je určen k vnitřní atomizaci dezinfekčních 
produktů. Výrobek je rozprašován, aby byl zaručen 
dlouhotrvající a rovnoměrný účinek ve vzduchu, tak 

dosáhne a dezinfikuje všechny povrchy.

KSANEXem lze sanitovat i klimatizační systémy, a to 
jak za provozu, tak i po vypnutí.

Virucidní dezinfekce pro fogací (mlžení)

Název Popis bal cena

Arto bezoplachová, vhodná pro školství a potravinářství 5 l 299,-

Sanit All Air vytváří virucidní polymerovou vrstvu až po 21 dní 5 l 650,-

Cid Clean koncentrovaná dezinfekce, používá se roztok 1:25 1 l 290,-

Dezinfekce určená pro údržbu povrchů ošetřených SANIT ALL AIR

Sanit All Uni čistící a dezinfekční 750 ml 81,-

Pro lokální fogaci doporučujeme SANIT ALL AIR, který zajistí ochranou virucidní vrstvu!

mailto:anti-covid%40simplyclean.cz?subject=
https://www.simplyclean.cz/fimap-dezinfekcni-stroj-ksanex
https://www.simplyclean.cz/fimap-ksanex-zapujcka-1-den
https://www.simplyclean.cz/fimap-ksanex-zapujcka-1-vikend
https://www.simplyclean.cz/fimap-ksanex-zapujcka-1-tyden
https://www.simplyclean.cz/top-mpd-arto-bezoplachova-virucidni-dezinfekce-ploch-a-prostoru-5l-arto5pe
https://www.simplyclean.cz/sanit-all-air-bezchlorova-virucidni-dezinfekce-s-trvajicim-ucinkem-rozprachfogace-5l
https://www.simplyclean.cz/cid-clean-dezinfekce-na-bazi-peroxidu-vodiku-1l
https://www.simplyclean.cz/sanit-all-univerzal-virucidni-dezinfekcni-a-cistici-prostredek-5l

