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Dezinfekce vytíráním je jedna z nedůležitějších denních činnos-
tí v dnešní době. Na mnoha místech se však používají dezin-
fekce, které nemají virucidní účinek a tak jsou v dnešní situaci 
prakticky zbytečné. Ověřte, zdali na svém pracovišti používáte 
dezinfekci virucidní! V naší nabídce naleznete několik druhů vi-
rucidních dezinfekcí určených pro vytírání. Pro použití s dezin-
fekcí doporučujeme speciální polyesterové mopy, které vydrží!

Nabízíme komplexní řešení virucidní dezifekce ploch i rukou!
Nabídku naleznete na našem webu!

Stroje prodáváme, půjčujeme, 
pro zákazníky sestavujeme hygienické a dezinfekční plány.

Virucidní dezinfekce pro vytírání

Také si chcete odezinfikovat ruce a nemít je po pár použitích 
dezinfekce suché a zničené? V naší nabídce naleznete ty nej-
lepší dezinfekce rukou, žádné  podřadné hygienické gely po-
chybné účinnosti. Naše dezinfekce jsou účinné, mají veškeré 
certifikáty a splňují potřebné normy. V nabídce máme i mnoho 
dávkovačů dezinfekce různých typů. Od jednoduchých plas-
tových dávkovačů až po dezinfekční stanice. Pro pravidel-
né odběratele vystavujeme individiuální cenovou nabídku.

Virucidní dezinfekce rukou

Dezinfekce ploch a prostoru je bez automatizace a přístrojů náročná. V naší nabídce nalezne-
te aplikační techniku, stroje (ke koupi i zapůjčení). Tyto Vám pomohou aplikovat dezinfekci 
efektivně a správně tak, aby byla práce rychlá a účinná. V naší nabídce nově naleznete Sanit 
All Air, který zajistí v případě fogace/rozprachu ochrannou virucidní vrstvu, která vydrží 7-21 dní!

Virucidní dezinfekce ploch a prostoru

KSANEX - efektivní způsob 
lokální fogace - aplikace mlhy 
na konkrétní místa, doporu-
čujeme použít v kombinaci s 
dezinfekcí SANIT ALL AIR, pro 
ochranu přetrvávající až 21 dní.

ECATECH - stroje pro plošnou 
fogaci prostor - zapnete, ode-
jdete, vypnete, vyvětráte a celý 
prostor je vydezinfikován. Tvo-
ří mikrokapénky malých veli-
kostí, nepoškodí elektroniku.

https://www.simplyclean.cz
mailto:anti-covid%40simplyclean.cz?subject=
https://www.simplyclean.cz/ecatech-eca-800
https://www.simplyclean.cz/fimap-dezinfekcni-stroj-ksanex
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Virucidní dezinfekce - ředěná vytírání

Název Účinná látka Ředění 1000 ml 5 l Pozn.

Desur aktivní kyslík 1 : 100 139,- 549,- proti rezistencím

Dezox aldehyd 1 : 100 - 549,- -

Sinnis alkohol 1 : 100 - 599,- bezoplachová

Virucidní dezinfekce rukou

Název Popis 500 ml 5 l

Manox tekutá dezinfekce s obsahem olejů proti vysušení 139,- 899,-

Manox gel gelová dezinfekce od značky MANOX 139,- 899,-

Manept šetrná verze populární dezinfekce vhodná pro děti 139,- 899,-

Isolda gel známá gelová dezinfekce s parfemací 109,- 699,-

Virucidní dezinfekce rozprachem

Název Popis bal cena

Guttar zabiják virů 1 l a 5 l 149,- / 549,-

Sanit All Uni čistící a dezinfekční 750 ml 81,-

Krystal Uni jemná dezinfekce určená k dennímu použití 750 ml 63,-

Virucidní dezinfekce rozprachem a fogací*

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,-

mailto:anti-covid%40simplyclean.cz?subject=
https://www.simplyclean.cz/mpd-desur-pro-dezinfekci-ploch-5-l-desur5pe
https://www.simplyclean.cz/mpd-dezox-dezinfekce-ploch-5-l-dezox5pe
https://www.simplyclean.cz/mpd-sinnis-pro-beozplachovou-dezinfekci-ploch-a-predmetu-5-l-sinnis5pe
https://www.simplyclean.cz/mpd-manox-na-dezinfekci-rukou-5l-manox5
https://www.simplyclean.cz/mpd-manox-gel-na-dezinfekci-rukou-5l
https://www.simplyclean.cz/mpd-manept-na-dezinfekci-rukou-5l-manept5
https://www.simplyclean.cz/isolda-disinfection-skin-gelova-dezinfekce-rukou-5l-kanystr
https://www.simplyclean.cz/mpd-guttar-alkoholovy-pro-dezinfekci-ploch-5l-guttar5pe
https://www.simplyclean.cz/sanit-all-univerzal-virucidni-dezinfekcni-a-cistici-prostredek-5l
https://www.simplyclean.cz/krystal-univerzalni-dezinfekce-750ml
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

