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INTEGROVANÝ
FACILITY
MANAGEMENT
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ATALIAN – celosvetovo 
pôsobiaca spoločnosť 
v oblasti Facility 
Managementu.

Skupina ATALIAN založená v roku 
1944 je v súčasnosti svetovým lídrom 
v oblasti facility managementu. 
Spoločnosť so sídlom vo viac ako 30 
krajinách na štyroch kontinentoch 
poskytuje klientom riešenie na mieru 
a umožňuje im zamerať sa na ich 
hlavnú činnosť. ATALIAN pôsobí v 
najrôznejších odvetviach a ponúka 
rozmanitú  škálu služieb, ktoré spĺňajú 
najvyššie štandardy. 

Neváhajte nás kontaktovať 
 +421 948 044 174

Info.sk.atal@atalianworld.com

Špeciálne upratovanie a 
dezinfekčné služby

Na vykonanie dôkladnej 
dezinfekcie sú ideálne 
prázdne dezinfikované 
priestory. Z tohto dôvodu 
poskytujú naši vyškolení 
pracovníci dezinfekčné 
služby 24 hodín denne, 
sedem dní v týždni.

DEZINFIKOVANÉ 
POVRCHY PO 

DOBU

DNÍ
30

PLÁNOVANÁ 
DEZINFEKCIA

24/7

Zabezpečte, aby Vaše prevádzky ostali aj naďalej 
funkčné a chránené s komplexnou ponukou 
facility služieb spoločnosti ATALIAN.
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ZNOVUOTVORENIE 
PRIESTOROV
ATALIAN sa zameriava na 
všetky dôležité postupy 

Chemická dezinfekcia

Ochranné opatrenia

Meracie a monitorovacie 
systémy

NÁŠ PROGRAM PRE DEZINFIKOVANÉ 
PRIESTORY

1 - Spray & Wipe 
Systém

2 – Elektrostatický 
dezinfekčný systém s 
rozprašovačom

3 – 30 dňový 
antimikrobiálny 
prostriedok

Ničenie baktérií a 
vírusov bráni 
šíreniu chorôb

Výkonný, rýchly a 
efektívny systém s 
elektrostatickým 
rozprašovačom

Dezinfikované 
povrchy po dobu 
30 dní
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NÁŠ PROGRAM
PRE BEZPEČNEJŠIE 
PRIESTORY

DEZINFEKCIA

Manuálna dezinfekcia plôch 
a povrchov je najúčinnejšou 
metódou v kombinácii s 
inými metódami prevencie, 
ktoré bránia šíreniu vírusu 
Covid19.

 Dezinfekcia je vykonávaná našim vyškoleným personálom

 Pred dezinfekciou je nevyhnutné, aby pracovníci zanechali 
svoje pracovné stoly pripravené na dezinfikovanie

 Proces dezinfekcie zahŕňa utretie všetkých povrchov 
(všetky vodorovné povrchy, kľučky dverí, sanitárne priestory, 
zábradlia, výťahy, stravovacie a nápojové priestory, stoly, 
povrchy sedadiel...) pomocou jednorazovej handričky a 
dezinfekčného roztoku.

 Na zabezpečenie ochrany by sa mali priestory pravidelne 
hygienicky udržiavať

DETAILNÉ ČISTENIE A 
DEZINFEKCIA PRACOVNÝCH 
PRIESTOROV 

NANOTECHNOLOGICKÁ
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PREVENTÍVNE 
MERANIE 
TEPLOTY

 Čistenie filtrov sa vykonáva pomocou dezinfekčných a 
chemických látok

 Elektrické časti sú skontrolované a vyčistené
 Všetky mechanické časti klimatizácie sú skontrolované 

a vyčistené
 Prebieha kontrola úniku plynu
 Do klimatizácie sa vkladá antibakteriálna tableta
 Čistenie by malo prebiehať pravidelne na mesačnej 

báze

Preventívne meranie teploty pri vstupe do priestorov 
prevádzky môže pomôcť pri odhalení nákazy vírusom 
Covid-19.

NÁŠ PROGRAM PRE 
BEZPEČNEJŠIU
KLIMATIZÁCIU
V čase epidemických chorôb je nevyhnutné vo väčšej miere čistiť klimatizačné 
systémy, ktoré cirkulujú vzduch v uzavretých priestoroch.
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DEZINFIKOVANIE
VAŠICH

 PREVÁDZOKKľučky

Eskalátory

ToaletyDvere

Bezpečnostné brány Recepcie 

Stoly

Výťahy 
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DEZINFEKČNÉ
BRÁNY

NANO 
OCHRANNÁ VRSTVA

DEZINFEKCIA 
GERMICÍDNOU 
LAMPOU

Vírusy a baktérie sú schopné 
udržať sa na ľudskom tele a na 
oblečení. Dezinfekčné brány 
umožňujú dezinfekčným 
molekulám ostať  na odevoch 
a neživých predmetoch až 70 
sekúnd.

Aplikáciou FN® vrstiev na steny 
a stropy miestností sa vytvorí 
vysoko účinná ochrana proti 
vírusom a baktériám.

UVC germicídny žiarič ničí vírusy, 
baktérie a huby v priestore.

Dochádza k sterilizácii priestorov UVC 
žiarením s vlnovou dĺžkou 254nm.
 



Bajkalská 19B,
821 01 Bratislava
T. +421 948 044 174
info.sk.atal@atalianworld.com

www.atalian.sk

Atalian Global Services SlovakiaFor a better performance.

 Špeciálne upratovanie 

     Dokončovacie práce 

  Technické služby 

     Recepčné služby 

  Upratovanie 

    Strážne služby 

Energy Management

Zeleň 

ATALIAN, ako jeden z najväčších poskytovateľov facility managementu na svete, ponúka prvotriedne 
služby, ktoré zabezpečia, aby Vaše prevádzky boli dezinfikované a chránené voči vírusom a baktériám.


