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Vážení obchodní přátelé, 

 
v příloze si Vám dovolujeme zaslat informační materiály k našemu programu dezinfekce ploch 

a povrchů vysoce účinným dezinfekčním prostředkem s dlouhodobým účinkem po jediné 

aplikaci. Na povrchu ošetřeném touto dezinfekcí vznikne unikátní ochranná nanovrstva, která 

efektivně ničí viry a bakterie. Povrchy chráněné nanovrstvou vytváří přirozeně antibakteriální 

prostředí. Aplikace účinné látky chrání a udrží povrch prokazatelně čistý a hygienicky 

nezávadný minimálně po dobu minimálně 12ti měsíců. Tento výsledek se ověřuje kontrolními 

měřeními v dohodnutých termínech. Dezinfekční prostředek byl prověřen nezávislými 

laboratorními a terénními testy. Účinnost na mikroorganismy byla řádně otestována dle 

Evropských norem. Virucidní a baktericidní účinek dezinfekčního prostředku potvrdilo hned 

několik nezávislých akreditovaných laboratoří včetně Zdravotního ústavu se sídlem v 

Ostravě, oddělení virologie nebo společnosti SGS-CSTC Technical Services, přední světové 

testovací, certifikační společnosti. 

 

Revoluční dezinfekce s nanovrstvou je v dnešní době nejefektivnější a nejúčinnější metodou 

pro vytváření vysoce sterilních ploch a povrchů. Jeho účinek si otestovali a prověřili významní 

zákazníci, jako např. Dopravní podnik hl. m. Prahy, který si nechal vydezinfikovat vnitřní 

prostory vozů metra, Škoda Transportation a.s., Domažlická nemocnice, a.s., město Znojmo, 

Transfúzní služba a.s. Šumperk a mnozí další. 

 
Vážení obchodní přátelé, v případě Vašeho zájmu jsme připraveni poskytnout Vám podrobnější 

informace. Věříme, že naše nabídka bude vyhovovat Vašim potřebám a budeme se těšit na 

případnou spolupráci. 
 
 
 
S pozdravem 

 

Ondřej Langr  
obchodní ředitel  
České Kotle 

Obchodní zástupce společnosti EDEL ECO s.r.o. 
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Srovnání 
 

Nano dezinfekce x Běžné dezinfekce (polymer, pára, ozon) 

 

Nano dezinfekce Běžné dezinfekce 

- Mimořádně účinná již po 10 
minutách od aplikace 

- Likviduje viry, bakterie, plísně 
- Dlouhodobý účinek po jedné 

aplikaci( 12 měsíců) 
- Ošetřený povrch má samočistící 

efekt 
- Je nechemický a zdravotně 

nezávadný 
 

- Nemají dlouhodobý účinek ( max. 21 
dní = 17 procesů za rok) 

- Nutnost dezinfikovat pravidelně ( 
finanční náročnost) 

- Nemají samočistící efekt 
 

 

Metrová Cena Nano Dezinfekce 

 

Počet m2 Cena 

Do 100 m2 165,-Kč 

Do 500 m2 150,-Kč 

Do 1 000 m2 140,-Kč 

Do 2 000 m2 130,-Kč 

Do 3 500 m2 120,-Kč 

Do 10 000 m2 110,-Kč 

Nad 10 000m2 99,-Kč 
 

Dle typu a velikosti zakázky je cena vždy k jednání!! 

Nabízíme Vám vydezinfikování ploch a povrchů ekologickou dezinfekcí s 

povrchovou ochrannou vrstvou pro hygienicky nezávadné prostředí, pro zvýšení 

úrovně ochrany před odolnými kmeny nebezpečných virů, bakterií a šířením 

infekcí, se smluvně garantovaným dlouhodobým účinkem po jedné aplikaci 

(min. 12 měsíců) 
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Tabulka srovnání cen Nano Dezinfekce a Běžných dezinfekcí. 

(cena počítána za 1 rok) 
Cena běžné polymerové dezinfekce, dezinfikování ozonem či párou se běžně pohybuje kolem 

10,-kč/m2 – 17 dezinfekcí za rok. 

 

Počet metrů Nano dezinfekce Běžná dezinfekce Cenový rozdíl 
100 m2 16 500,- Kč 17 000,-kč 500,- Kč 

400 m2 60 000,- Kč 68 000,- Kč 8 000,- Kč 
800 m2 112 000,-kč 136 000,- Kč 24 000,- Kč 

1500 m2 195 000,-Kč 255 000,- Kč 60 000,- Kč 

2500 m2 300 000,- Kč 425 000,- Kč 125 000,-Kč 
4000 m2 440 000,- Kč 680 000,- Kč 140 000,- Kč 
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