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O FIRMIE
Zakład Specjalistyczny powstał w lutym 1982r. Świadczymy Usługi DDD, Sprzątanie Wnętrz oraz
Usługi Ozonowania dla firm paostwowych, prywatnych oraz dla ludności.
Bogate doświadczenie, stała kadra, mobilne zespoły z minimum 10-cio letnim stażem,
profesjonalizm wykonywanej usługi, gwarancja, dbałośd o zasady BHP są atutami naszej firmy.

Systematyczne podnoszenie naszych kwalifikacji (Studia Podyplomowe na Uniwersytecie
Warminsko – Mazurskim, Certyfikaty TUV Pest Control, i HACCAP, udział w licznych warsztatach
szkoleniowych) wpływają na wyskoki poziom i doświadczenie w zapobieganiu i zwalczaniu
insektów, bakterii i gryzoni.

W prawie 30 letnim okresie działalności wykonaliśmy dużą ilośd ciekawych prac dla wszystkich
branż: lotniczej, spożywczej i magazynowej, produkcyjnej, biurowej, usługowej, medycznej i dla
spółdzielni mieszkaniowych.

Posiadamy bogate referencje do wglądu na życzenie.
Przedstawiamy spis przykładowych większych firm, z którymi współpracujemy od lat:
Polskie Linie Lotnicze „LOT”; Pałac Kultury i Nauki w Warszawie; Przedsiębiorstwo Handlu
Zagranicznego Intraco I, ORCO Tower przy ul. Chałubioskiego 8 w Warszawie; Biblioteka
Uniwersytetu Warszawskiego; Citibank Handlowy w Warszawie S.A.; IKEA Retail; D.M.T. Sp. z o.o.;
Tech Data Polska; Hotel "NOVOTEL"; Hotel "BELFER"; Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
"MPO"; Lokomotywownia "GROCHÓW"; Zarząd Główny ZNP.
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Zakład specjalizuje się w:

1. Usługach DDD
(Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynsekcja) – zwalczamy wszelkie insekty: prusaki, karaluchy, pluskwy,
pchły, mrówki faraona, rybiki cukrowe oraz gryzonie: szczury i myszy. Dzięki wieloletniemu
doświadczeniu jesteśmy wstanie zrealizowad zamówienia dotyczące kretów, fretki, nornic.
Wykonujemy usługi specjalistycznym sprzętem przy użyciu importowanych, nietoksycznych
preparatów.
Stosowane przez nas środki posiadają atesty Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz
Paostwowego Zakładu Higieny (PZH).
Preparaty te, odznaczają się doskonałą jakością o przedłużonym działaniu, absolutnie bezpieczne
dla ludzi, nieuciążliwe dla otoczenia, niebrudzące, bezwonne. W celu uzyskania lepszej
skuteczności w walce ze szkodnikami, stosujemy również preparaty stałe, które wprowadzane są
we wszelkie szczeliny trudno dostępne dla środków płynnych. Preparaty te działają wabiąco,
skutecznie niszcząc insekty.
Prowadzimy stały monitoring obiektów zgodny z systemem GHP i HACCP.

2. Kompleksowym sprzątaniu budynków
Oferta sprzątania obejmuje: mycie okien, pranie verticali, czyszczenie wykładzin i tapicerki jak
również konserwacja posadzek kamiennych.
Gwarantujemy uczciwe, solidne i sprawne przeprowadzenie zleconych nam prac.
Świadczymy usługi zarówno na podstawie umów stałych jak i zleceo jednorazowych.
Ponadto we współpracy z Spółdzielniami Mieszkaniowymi i Wspólnotami Mieszkaniowymi
świadczymy usługę pielęgnacji terenów zielonych.
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3. Ozonowaniu
Usługa jest w ofercie firmy od 2006 roku. Jest to nowatorska technologia w tej dziedzinie.
Zdecydowaliśmy się wprowadzid ją do gamy naszych usług po wieloletnich badaniach nad
rezultatami tej metody.
Ozonowanie to jeden ze sposobów dezynfekcji. Ozon jest zbudowany z trzech atomów tlenu,
sposób otrzymywania ozonu polega na przepuszczeniu powietrza lub czystego tlenu przez
urządzenia zwane generatorami ozonu, w których zachodzą powierzchniowe wyładowania
elektryczne, w wyniku których tworzy się ozon. Aktualnie wykorzystywany jest on w różnych
dziedzinach życia jako silny utleniacz. Właściwości stosowania ozonu znane są od dawna, jednakże
dopiero w ostatnich latach zaczęły się poszerzad dziedziny gospodarki i przemysłu, w których
znajduje on zastosowanie. Ozonowad można wszystko, co może i powinno byd zdezynfekowane, tak
jak: owoce, warzywa, mięsa, urządzenia, instalacje, magazyny, zbiorniki, powietrze itd. Ozonowanie
produktów wydłuża ich okres przydatności do spożycia, zapewnia czystośd mikrobiologiczną oraz
nie ma na nie szkodliwego wpływu, podobnie jak i na człowieka.
Jest to skuteczna metoda również w usuwaniu przykrych zapachów np. po zaczadzeniu, dymie
papierosowym, po nieboszczyku, po zalaniach i innych.

Wszelkie świadczone przez nas usługi wykonywane są na wysokim poziomie, w sposób, który nie
utrudnia bieżącej działalności użytkownikom obiektów.
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DEZYNFEKCJA (inaczej odkażanie) – postępowanie mające na celu maksymalne zmniejszenie liczby
drobnoustrojów w odkażanym materiale. Dezynfekcja niszczy formy wegetatywne
mikroorganizmów.
Wyniki dezynfekcji zależą od trzech czynników:
 drobnoustroju – gatunek, liczba, aktywnośd fizjologiczna,
 środka dezynfekcyjnego – właściwości chemiczne i fizyczne, stężenie, czas działania,
 środowiska – temperatura, wilgotnośd, obecnośd materii organicznej.
Do dezynfekcji stosuje się metody fizyczne i chemiczne.
Odkażanie zwalcza:
o wirusy,
o grzyby,
o drobnoustroje oraz wiele innych mikroorganizmów.
DEZYNSEKCJA - zwalczanie wszelkich insektów (prusaki, mrówki, pluskwy, pchły, karaluch) oraz ich
jaj i larw, ze względów sanitarnych i gospodarczych metodą:
 chemiczną
o oprysk
o aerozolowanie
o żelowanie
o gazowanie (fumigacja)
 fizyczną
 mechaniczną
 biologiczną
Zakład specjalistyczny podejmuje wyzwanie w nietypowych zleceniach takich jak zwalczanie:
o os
o szerszeni
o komary
o wszy, pchły
Dobór i zastosowanie środków poprzedzany jest konsultacją ze zleceniodawcą. Prowadzimy
monitoring aktywności szkodników przy pomocy detektorów, lamp owadobójczych i pułapek
feromonowych zgodnie z systemem HACCP.
Środki chemiczne stosowane przez Zakład Specjalistyczny do usług DDD posiadają atesty PHZ i
MZiOS- są dopuszczone do stosowania na terenie Polski i Unii Europejskiej.

DERATYZACJA - zwalczanie szkodliwych gryzoni (myszy, szczury, nornice, krety) preparatami w
postaci
 granulatów
 past
 kostek
 pyłów
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Preparaty wykładane są w stacjach deratyzacyjnych (plastikowe, metalowe) lub wprowadzane
bezpośrednio do nor. Środki do deratyzacji posiadają substancje mumifikujące, dzięki czemu nie
zostawia nieprzyjemnych zapachów.
W ofercie posiadamy pełną gamę chwytaczy żywo łownych w których umieszcza się nietoksyczne
przynęty.
Prowadzimy monitoring aktywności gryzoni zgodnie z systemem HACCP.
HACCP (System Analizy Zagrożeo i Krytyczne Punkty Kontroli) i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna)
ETAP I:
1. Identyfikujemy i oceniamy zagrożenia przed szkodnikami,
2. Rozpoznajemy krytyczne punkty kontrolne w jakich pojawid się może zagrożenie celem jego
zwalczenia,
3. Dla każdego punktu kontrolnego ustalamy i podejmujemy zakres działao:
 montaż i oznakowanie pułapek monitorujących owady biegające
 montaż i oznakowanie pułapek monitorujących owady latające
 montaż i oznakowanie stacji deratyzacyjnych na zewnątrz
 założenie siatek przeciw owadom
 montaż lamp owadobójczych
Dla każdego punktu kontrolnego określamy limity akceptowalne i nieakceptowalne.
ETAP II
1. Wprowadzamy system monitoringu punktów kontrolnych:





wymiana preparatów deratyzacyjnych
kontrola i wymiana pułapek monitorujących owady latające
kontrola stacji deratyzacyjnych
kontrola i wymiana pułapek monitorujących owady biegające

2. Podejmujemy działania korygujące w sytuacji osiągnięcia limitów nieakceptowalnych:







dezynsekcja opryskowa
dezynfekcja
deratyzacja
fumigacja
zamgławianie
działania higieniczne, mechaniczne, chemiczne

GHP, HACCP - pełna dokumentacja
Zatrudniamy fachowy personel, posiadamy profesjonalny sprzęt i atestowane środki.
Bogate referencje do wglądu.
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SPRZĄTANIE WNĘTRZ
Jesteśmy firmą świadczącą profesjonalne usługi czyszcząco - porządkowe o bardzo szerokim
zakresie, swoją działalnośd rozpoczęliśmy w 1982 roku. Sukcesywnie rozszerzaliśmy zakres
oferowanych przez nas usług, wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom naszych klientów.
Usługi porządkowe wykonujemy we wszelkiego typu obiektach, zarówno w budynkach
użyteczności publicznej, obiektach handlowych i gospodarczych oraz na terenach zielonych.
Wysoką jakośd usług zawdzięczamy 28 letniemu doświadczeniu, wykwalifikowanym pracownikom
oraz dobrej organizacji pracy i sprawdzonemu systemowi kontroli jakości.
Używamy tylko profesjonalnych środków czyszczących oraz specjalistycznego sprzętu
renomowanych firm zagranicznych i polskich. Używany przez nas sprzęt posiada wymagane atesty.
Specjalizujemy się w kompleksowym profesjonalnym utrzymywaniu czystości:
SPRZĄTANIE OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH, MAGAZYNÓW, HAL, WARSZTATÓW ORAZ OBIEKTÓW
HANDLOWO-USŁUGOWYCH:







ręczne i mechaniczne utrzymanie czystości w halach produkcyjnych
i magazynach,
utrzymanie czystości w pomieszczeniach socjalnych,
utrzymanie czystości w łaźniach, sanitariatach i szatniach,
mycie witryn sklepowych, przeszkleo i innych szklanych powierzchni,
czyszczenie strychów,
czyszczenie przewodów wentylacyjnych.

SPRZĄTANIE OBIEKTÓW BIUROWYCH:










mycie podłóg, odkurzanie wykładzin i dywanów,
utrzymanie czystości mebli, parapetów oraz sprzętu komputerowego, telefonów, faksów,
utrzymanie czystości sanitariatów oraz zaopatrzenie ich w środki higieniczne (mydła, papier
toaletowy, ręczniki, odświeżacze),
opróżnianie koszy ze śmieci, wymiana worków,
mycie drzwi,
mycie okien,
utrzymanie w czystości korytarzy i schodów,
mycie przeszkleo oraz wszelkich szklanych powierzchni,
pranie wykładzin dywanowych.

SPRZĄTANIE OSIEDLI ORAZ TERENÓW ZIELONYCH:






Dzienne dyżury ekip stałego i doraźnego utrzymywania czystości,
Mycie zewnętrznych powierzchni (elewacji) budynków: kamiennych oraz szklanych,
Odśnieżanie terenów przyległych,
Pielęgnacja zieleni, koszenie trawy, grabienie liści,
Sprzątanie po remoncie.
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CENNIK
Poniżej przedstawiamy przykładowy cennik usług. Podane ceny mają charakter orientacyjny.
Każdą ofertę wyceniamy indywidualnie w zależności od charakteru zamówienia.
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

Orientacyjna
cena
500 zł

Rodzaj usługi
Sprzątanie po zejściu do 50m2
Sprzątanie po zejściu powyżej 50m2
Sprzątanie po powodzi do 100m

do negocjacji

2

Sprzątanie po powodzi powyżej 100m

300 zł
2

Sprzątanie fekaliów do 100m2
Sprzątanie fekaliów powyżej 100m2
Odgrzybianie do 250m

2

Odgrzybianie powyżej 250m

do negocjacji
500 zł
do negocjacji
300 zł

2

Sprzątanie gruntowne bez mycia okien do 100m2
Sprzątanie gruntowne bez mycia okien powyżej 100m2

do negocjacji
25 zł / h
do negocjacji

Po zakooczeniu realizacji zamówienia technicy dostarczają protokół z przebiegu prac.
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OZONOWANIE
CO TO JEST OZON?
Ozon jest zbudowany z trzech atomów tlenu, sposób otrzymywania ozonu polega na
przepuszczeniu powietrza lub czystego tlenu przez urządzenia zwane generatorami ozonu, w
których zachodzą powierzchniowe wyładowania elektryczne, w wyniku których tworzy się ozon.
Aktualnie wykorzystywany jest on w różnych dziedzinach życia jako silny utleniacz. Właściwości
stosowania ozonu znane są od dawna, jednakże dopiero w ostatnich latach (2004r.) zaczęły się
poszerzad dziedziny gospodarki i przemysłu, w których znajduje on zastosowanie. Pierwsza
instalacja systemu ozonowania została założona w Krakowie w 1959 roku. Ozonowad można
wszystko, co może i powinno byd zdezynfekowane, tak jak: owoce, warzywa, mięsa, urządzenia,
instalacje, magazyny, zbiorniki, powietrze itd. Ozonowanie produktów wydłuża ich okres
przydatności do spożycia, zapewnia czystośd mikrobiologiczną oraz nie ma na nie szkodliwego
wpływu, podobnie jak i na człowieka. Zapach w pomieszczeniach po ozonowaniu określa się jako
„zapach po burzy”.
Ozon jest jednym z najskuteczniejszych znanych środków dezynfekcyjnych.

CZYM JEST OZONOWANIE?
Ozonowanie to jeden ze sposobów dezynfekcji. Ozonowanie polega na usuwaniu nie tylko
nieprzyjemnych zapachów, ale również na pełnej sterylizacji pomieszczeo i przedmiotów.
OZONOWANIE SKUTECZNIE USUWA:







pleśo i grzyby,
roztocza,
odór dymu papierosowego ,
czad, czyli tlenek węgla ,
związki pierścieniowe oraz ich pochodne,
owady, larwy i ich jaja.

Najważniejsze możliwości wykorzystania właściwości ozonu to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dezynfekcja lub sterylizacja - przedmiotów i pomieszczeo;
Usuwanie roztoczy, alergenów, wirusów ( np.: grypy,AH1N1 ) oraz bakterii chorobotwórczych;
Odgrzybianie pomieszczeo, usuwanie pleśni;
Usuwanie zapachów dymu tytoniowego, pleśni, stęchlizny;
Usuwanie zapachu wilgoci, odkażanie zalanych mieszkao, piwnic;
Odkażanie klimatyzacji i ciągów wentylacyjnych;
Zwalczanie szkodników sanitarnych.
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OFERTA
Ozon znakomicie sprawdza się w następujących sektorach gospodarki :
 MOTORYZACJA Odkażanie układów klimatyzacji samochodowej,
 GASTRONOMIA Usuwanie wszelkich zapachów ( stęchlizna, papierosy, zapachy odzwierzęce itp. )
Ozonowanie nie tylko sterylizuje pomieszczenie, ale również całkowicie usuwa wirusy, bakterie,
pleśo i grzyby.
 HOTELARSTWO Wykorzystanie generatora ozonu zdezynfekuje powietrze w pomieszczeniu jak i jego
wyposażenie, ograniczając ryzyko zakażenia bakteryjnego, wirusowego.
 SŁUŻBA ZDROWIA Zapobiega infekcjom i zakażeniom.
 BASENY Sterylizuje, usuwa glony, oczyszcza, prowadzi do pełnej przejrzystości wody w zbiorniku.
 PRZETWÓRSTWO MIĘSNE Znakomicie poprawia warunki sanitarne, a co za tym idzie surowiec do
produkcji przetworów mięsnych, jak i gotowy produkt przebywający w atmosferze z zawartością
ozonu, który staje się odporny na zakażenia bakteryjne i wirusowe.
 TRANSPORT Ozonowanie ciężarówek, autobusów, autokarów, tramwajów, taksówek i innych
pojazdów, usuwa całkowicie przykre zapachy z wnętrza, jednocześnie sterylizując układy
wentylacyjne i klimatyzacyjne pojazdów.
 HODOWLA ZWIERZĄT Zapobiega chorobom zakaźnym oraz usuwa przykre zapachy hodowli.
 OGRODNICTWO Usuwa zagrożenie zakażenia pleśniami, grzybami i wirusami.
 SZKODY PO POŻARACH, POWODZIACH I ZALANIACH Ozonowanie niszczy rozwijające się po
powodziach i zalaniach pleśnie i grzyby oraz ich plechy i grzybnie. Usuwa również zapach spalenizny.
Skutecznośd ~99%.
 ZAKŁADY POGRZEBOWE Sterylizacja pomieszczeo i chłodni oraz przygotowanie pojazdu
transportowego.

CENNIK
Cennik na usługi ozonowania jest uzależniony od indywidualnego oczekiwania klienta - wszystkie
zlecenia są wyceniane indywidualnie w zależności od pożądanych efektów zabiegu ozonowania i
stopnia trudności.
Zapewniamy, że generatory ozonu stosowane przez naszą firmę są profesjonalnymi i wydajnymi
urządzeniami produkowanymi na terenie UE. Nasze generatory posiadają parametry niezbędne do
przeprowadzenia skutecznych zabiegów oraz zapewnienia pełnej satysfakcji i bezpieczeostwa
Klienta.
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JAK DZIAŁAMY?
Współpraca z naszą firmą ma charakter ściśle indywidualny, kompleksowy i odbywa się w kilku
określonych etapach. W przypadku zarejestrowania zgłoszenia dotyczącego problemu, którym
możemy się zająd, natychmiast wysyłany jest na Paostwa obiekt zespół naszych techników.
I ETAP – rozeznanie i ocena problemu
Pierwszym ich zadaniem jest rzetelna ocena skali problemu, określenie ilości i rodzaju środków
jakie należy wykorzystad by problem zażegnad oraz dokonanie wstępnej wyceny przedsięwzięcia.
Nasi specjaliści na miejscu odpowiedzą na wszystkie Paostwa pytania oraz wytłumaczą na czym
konkretnie będą polegały ich działania i jakie środki zapobiegawcze należy zastosowad. Na tym
etapie istotnym jest umożliwienie naszym pracownikom dokładnego poznania samego obiektu
oraz terenów sąsiadujących, w celu przeprowadzenia skutecznego wywiadu środowiskowego.
II ETAP – uzgodnienie warunków współpracy i wycena
Następnie, w ciągu 24h, wysyłamy pełną wycenę współpracy, spis środków jakie zostaną
zastosowane wraz z ich charakterystyką i rodzajem posiadanego atestu oraz propozycję umowy
dotyczącej stałej współpracy i monitoringu obiektu pod kątem zagrożeo związanych z branżą DDD.
Otrzymacie również Paostwo dane kontaktowe do zespołu techników, którzy będą opiekowad się
konkretnym obiektem. Pozostaną oni do Paostwa stałej dyspozycji, gotowi do interwencji w
przypadku wystąpienia jakiejkolwiek potrzeby serwisu.
III ETAP – realizacja zamówienia
Trzeci etap współpracy stanowi konkretne działanie naszej firmy służące wyeliminowaniu
stwierdzonych zagrożeo. W tym przypadku brany jest pod uwagę rodzaj obiektu, jego układ
przestrzenny, przeznaczenie obiektu oraz natężenie obecności ludzi. Po wykonaniu zlecenia nasi
klienci otrzymują protokół powykonawczy, w którym zawarty jest pełny raport dotyczący
podjętych działao oraz wykorzystanych środków chemicznych. Przekazujemy również pełną
dokumentację GHP i HACCP.
IV ETAP - serwis
Ostatnim etapem jest stały serwis, który w naszej branży jest wymagany w celu stałego i
skutecznego zabezpieczenia obiektu przed pojawieniem się danego zagrożenie ponownie. W
zależności od rodzaju problemu określana jest wymagana częstotliwośd wizyt naszych
specjalistów. Po przerowadzonych czynnościach zostawiamy klientowi pełną dokumentację
konieczną do okazania przy ewentualnych kontrolach sanepidu.

Biuro: 02-241 Warszawa, ul. Przedpole 1; e-mail: info@dddserwis.pl; tel./fax: 22 868-62-93 (w godzinach 10.00-15.00);
kom.: 601-29-60-31; 509-84-82-94
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