
Ozonowanie pomieszczeń z kastelnik.pl
piątek, 07 października 2022 06:57 - Poprawiony piątek, 07 października 2022 07:04

  

Niedobór tlenu, nadmiar dwutlenku węgla i pary wodnej w pomieszczeniach sprzyja
powstawaniu bakterii, pleśni, grzybów i wirusów. Sprzyja temu wciąż ocieplający się klimat,
spalanie niskiej jakości paliw grzewczych, ciągle zamknięte okna, niesprawna wentylacja i wiele
innych czynników, w tym kurz, brud itd. Potrzebne jest wówczas profesjonalne czyszczenie i
dezynfekcja, a jednym z najlepszych sposobów na uzyskanie czystego powietrza jest z kolei
ozonowanie. Na te i wiele innych profesjonalnych usług sprzątania dla przemysłu i mieszkań
możesz liczyć w kastelnik.pl. Skupimy się jednak na ozonowaniu.

  Czym jest ozonowanie pomieszczeń
  

Ozonowanie to proces wykorzystujący gaz ozonowy do dezynfekcji powierzchni i powietrza.
Jest alternatywą dla stosowania środków chemicznych w celu dezynfekcji pomieszczeń.
Najczęściej tego typu zabiegi wykonuje się w szpitalach i innych placówkach medycznych,
ponieważ pozwalają pozbyć się bakterii powodujących, wirusów, grzybów i pleśni bez szkody
dla pacjentów. Z tego samego powodu, ozonowanie wykonuje się także w budynkach
mieszkalnych, biurowych i przemysłowych. Jeśli interesuje Cię taki zabieg w Twoim budynku,
sprawdź ofertę kastelnik.pl

  Oferta kastelnik.pl
  

Kastelnik.pl to firma, która zajmuje się profesjonalnym sprzątaniem, dezynfekcją i
ozonowaniem. Swoją ofertę kierują zarówno dla przedsiębiorstw, administracji publicznej,
ośrodków medycznych, przemysłu, biur, jak i osób indywidualnych. Proponują przy tym
profesjonalne usługi sprzątania mieszkań i domów. Kastelnik.pl cechuje
wieloletnie doświadczenie.
Firma istnieje od 2013 roku i na swoim koncie ma wiele zrealizowanych zleceń. W swojej pracy
korzystają z nowoczesnych rozwiązań i środków. Do najpopularniejszych usług, jakie wykonują,
należą między innymi:
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    -  specjalistyczne sprzątanie mieszkań, sklepów, lokali usługowych itd.;  
    -  dezynfekcja mieszkania, domu, pomieszczeń biurowych i innych;  
    -  dezynfekcja po wypadkach w zakładzie pracy;  
    -  dezynfekcja pomieszczeń w instytucjach publicznych;  
    -  ozonowanie pomieszczeń;  
    -  czyszczenie maszyn przemysłowych suchym lodem;  
    -  czyszczenie kostki brukowej;  
    -  czyszczenie ścian, posadzek przemysłowych i innych;  
    -  osuszanie po zalaniach;  
    -  usuwanie skutków pożaru;  
    -  profesjonalne sprzątanie po zmarłych.  

  Ozonowanie w kastelnik.pl
  

Ozonowanie pomieszczeń to bardzo skuteczny sposób na usuwanie niebezpiecznych wirusów,
bakterii i alergenów z przestrzeni życiowej. Ta metoda jest również bardzo skuteczna w
likwidowaniu nieprzyjemnych zapachów, na przykład dymu papierosowego lub zapachu po
pożarze. Jeśli chcesz się dowiedzieć szczegółowo, jak wygląda ozonowanie pomieszczeń z 
kastelnik.pl
, odwiedź ich stronę.

  Ozonowanie dla firm
  

Dla zdrowia osób przebywających w miejscu pracy równie ważne co zachowanie środków
bezpieczeństwa i higieny, jest czyste powietrze. Niskie stężenie tlenu nie sprzyja koncentracji i
zmniejsza wydajność pracowników, dlatego warto zadbać o regularne ozonowanie, które
pozwoli usunąć niebezpieczne związki, jakie mogą się tam ulatniać.

  Odkażanie mieszkań i domów
  

Kastelnik.pl to firma, która oferuje kompleksowe sprzątanie mieszkania i domu. Wśród
popularnych usług dla indywidualnych użytkowników możesz liczyć na mycie okien, odkurzanie,
sprzątanie po zalaniu, pożarze, po zgonach. W przeciwieństwie do niewielu firm na rynku
wykonują dezynfekcję i ozonowanie powietrza — ta metoda czyszczenia skutecznie pozwala
usunąć nieprzyjemne zapachy, powstałe w trakcie rozkładu ciała.

  

Z usług kastelnik.pl warto skorzystać zawsze, kiedy myślisz o gruntownym czyszczeniu i
wtedy, kiedy potrzebny jest specjalistyczny sprzęt. Nieważne, czy myślisz o gruntownych
porządkach w miejscu pracy, czy w domu, skontaktuj się z nimi i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
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https://www.kastelnik.pl/ozonowanie-pomieszczen/
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