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Nabídka služby dezinfekce interiérů a budov 
 
DODAVATEL 
Xyloden s.r.o. | IČ 08744467 | Korunní 2569/108, Praha 10 
 
Vážení obchodní partneři, v návaznosti na enormní poptávku na dodávky našich zařízení 
jsme připravili speciální nabídku dezinfekce interiérů. Tato služba nám pomůže překlenout 
dobu před dodáním objednaného zařízení. Naši pracovníci jsou připraveni pracovat 
v několika směnném provozu, abychom pokryli maximum poptávky. Minimální objednávka 
na jedno přistavení je dezinfekce prostor o rozloze 150 m2. Na poptávku dezinfekce prostor 
nad 1000 m2 Vám rádi připravíme individuální nabídku. 
 

POPIS SLUŽBY 
Dezinfekce je prováděna naším velkokapacitním bez-ozonovým mobilním fogačním 
zařízením za využití unikátního biocidního roztoku e-dison. Výhodou naší technologie je 
možnost provádět dezinfekci za plného provozu a přítomnosti osob.  
Proces dezinfekce nevyžaduje se strany zákazníka žádné provozní zásahy (není třeba 
zakrývat elektroniku, květiny, dokumenty apod.) 
 

CENA      
Cena za službu je uvedena v tabulce níže.  
Cena je stanovena na metr čtverečný dezinfikované plochy.  
Je stanovena minimální cena za přistavení na určenou adresu. Služba je koncipována „na 
klíč“ a zahrnuje: 

- Doprava přístroje na adresu včetně přemístění po budově (do 20 km od hranice 
Prahy) 

- Provedení dezinfekce proškolenou obsluhou 
- Dezinfekce plochy 50 m2 zahrnuto v ceně za přistavení 
- Spotřební materiál (biocidní roztok e-dison) 
- Cena je rozdělena pro interiéry se světlou výškou do 3m a nad 3m 

 

Technologie Cena za přistavení 
Podlahová plocha přesahující 50 m2 

Světlá výška místnosti < 3m Světlá výška místnosti > 3m 

Bez-ozónová 12 000 Kč 90 Kč za m2 115 Kč za m2 

Ozón + fogace *) 14 000 Kč  110 Kč za m2 140 Kč za m2 
*) Nevhodné pro permanentně užívané prostory. Dostupnost od 1. dubna 2020.  |  Ceny jsou uvedeny bez DPH.    
 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
12 000 Kč záloha za rezervaci jedné adresy 
Doplatek dle celkové dezinfikované plochy do 7 dnů od provedení služby. 
 

TERMÍNY 
Očekávaný termín zahájení této služby je 25. března 2020.  Prosím rezervujte si termíny 
v předstihu na e-mailové adrese info@xyloden.eu . Do rezervace prosím uveďte adresu 
přistavení a celkovou požadovanou plochu pro dezinfekci.
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 Popis zařízení a technologie 
 
Ultrasonické mobilní zařízení používá technologii, při které je unikátní kombinací ozónové 
technologie a fogace biocidním roztokem dosaženo intenzivní dezinfekce za krátký čas, bez 
složitých ochranných opatření a vzniku reziduí.  
Pro účely dezinfekce prostor s trvalým provozem slouží přístroje bez aplikace ozonizace.  
Bez-ozónová dezinfekce tak umožnuje nepřetržité užívání dezinfikovaných prostor. 
 
Dezinfekce fogací biocidního roztoku e-dison 
Působí na buněčné stěny prokaryotických buněk bakterií, které jsou současně vystaveny 
účinkům redox potenciálu a tím je narušuje. Působením osmotického tlaku dojde k protržení 
cytoplazmatické membrány a tím k destrukci buňky. 
 
Kombinovaná dezinfekce včetně ozonizace 
Ozon svými oxidačními a dezinfekčními schopnostmi likviduje i patogeny odolné chlorovým 
přípravkům. Ozon proniká do všech pórů a nezanechává toxická rezidua. V kombinaci 
s fogací unikátním roztokem e-dison významně zkracuje rozklad ozonu na molekuly kyslíku. 
Standardně tento rozklad zkracuje z 24 hodin na 1 hodinu. 
 
Primární použití a sekundární přínosy 

- Zajišťuje dezinfekci prostor a zařízení. V závislosti na použité technologii a nastavení 
může být používaná i trvale. 

- Pozitivní působení na povrchová zranění a respirační potíže. 
- Pozitivně ovlivňuje kvalitu a skladovatelnost potravin. 
- Nepoškozuje elektroniku a nevytváří vlhký film na povrchu předmětů a konstrukcí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ilustrativní foto jednotky H – David Ultrasonic OZ 50 
 
 
Pro více informací nás prosím kontaktujte. 
V Praze, dne 22.3.2020 
 
 
          ………………………..…………………………. 
                           Petr Bašek, obchodní ředitel 


