
NABÍDKA SPOLEČNOSTI CENTRA a.s. 

 

Dezinfekce vnitřních i 

venkovních prostor 



Vzhledem k mimořádné situaci, se kterou se v současnosti 
musí Česká republika potýkat, si Vás společnost Centra a.s. 

dovoluje oslovit s nabídkou dezinfekčních a úklidových prací. 
  
  
 



Jsme společnost disponující specifickým živnostenským 
oprávněním umožňujícím provádění dezinfekčních, 

deratizačních i ochranně dezinfekčních prací. Denně uklízíme a 
vydezinfikujeme více než 250 000 m2 plochy. Naši činnost 

vykonáváme s maximální profesionalitou a odborností.  
Mezi naše klienty se řadí například nemocnice, speciální 

technologické provozy, kancelářské budovy nebo bytové domy.  
 

Spokojenost klienta je u nás vždy na prvním místě! 
 







Co přesně Vám nyní nabízíme? 

Pomocí nejmodernější technologie jsme schopni 
efektivně dezinfikovat Vaši budovu nebo prostranství 
okolo ní. Jsme vybaveni technikou, která 24 hodin denně 
umožní úspěšně bojovat s možným virovým nebo 
bakteriologickým znečištěním.  

Je pro Váš provoz lepší desinfekce ozonovým 
generátorem nebo desinfekce pomocí mechanických 
rozprašovačů s dočištěním?  

Dokážeme Vám poradit, kterou metodou jaký prostor 
dezinfikovat. 



Proč tyto služby využít? 

Při současném šíření nemoci COVID-19 je právě dezinfekce 
jedním z nejefektivnějších obranných nástrojů. Naše služby 
umožní nejen Vám, ale i Vašim klientům rychlejší návrat do 
prostor, které nyní nelze využívat vůbec nebo jen omezeně.  

Preventivní dezinfekční opatření jsou velkou přidanou 
hodnotou pro pracovníky, kteří nemohou využívat home 
office a i v době mimořádného stavu dochází do zaměstnání. 



Co to bude stát? 

• Společnost Centra a.s. nevyužívá na rozdíl od konkurence 
současného stavu ke skokovému nárůstu cen.  

 

• Základní hodinová sazba úklidového pracovníka mobilní 
jednotky je 230 Kč za hodinu práce bez dopravy.  

 

• Specifické dezinfekční služby naceňujeme individuálně 
podle rozsahu a využití technologií.  

 



Přístroje pro venkovní využití 

Mobilní desinfekční přístroje Parní stroj 

 

• Disponujeme dezinfekčními 
postřikovači vhodnými 
zejména na venkovní pláště 
budov (dveře, garážová vrata), 
zahradní nábytek lavičky nebo 
dětské herní prvky 

 

 

• Slouží k dezinfekci rozsáhlých 
venkovních prostranství, 
pevného mobiliáře, zábradlí 
nebo chodníků  

• Pracuje bez nutnosti využití 
chemických látek 

• Lze využít jako vysokotlaký 
čistit 

 



Přístroje pro vnitřní využití 

Ruční dezinfekční postřikovače Zádové dezinfekční postřikovače 

 

• Malé mobilní nástroje vhodné 
zejména na dezinfekci klik, 
madel, zábradlí, tlačítek nebo 
vypínačů  

• Pohon elektromotorem  

 

 

• Vhodné na chodby, kanceláře, 
čekárny, tělocvičny, vestibuly 
nebo technické prostory 

• Pohon bezemisním a 
nehlučným elektromotorem 

• Výkon za 1 hodinu: 200-300 m2 

 



Přístroje pro vnitřní využití 

Germicidní lampy 

• Lampy s přímým zářením se používají tam, kde je možné zajistit, že 
nejsou přítomni lidé. 

 

• Sterilizace těmito svítidly je nejúčinnější, protože dochází ke 
sterilizaci mikroorganismů. 

 

• Záření účinně ničí mikroorganismy v ovzduší, kapalinách a na 
povrchu pevných látek. 



Kontaktní údaje 

Tel.: +420 251 119 400 Email: info@centra.eu 


