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sanace a úklid objektů po požárech a povodních / sanace po 

zemřelých osobách / sanace po zvířatech likvidace havárií 

a mimořádných událostí / likvidace ropných havárií a 

veškerých úniků kapalin / nakládání s nebezpečnými 

odpady / dezinfekce, dezinsekce, deratizace

SPOLEČNOST SANACE PO S.R.O. VZNIKLA V ROCE 
2007 NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ ZAKLÁDAJÍCÍCH 
ČLENŮ S LIKVIDACÍ NÁSLEDKŮ POŽÁRŮ, POVODNÍ 
A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ.

Společnost Sanace PO s.r.o. je na trhu již devátým rokem, přičemž každý rok zúročuje své zkušenosti 
a dovednosti stále vyšším obratem, který rok od roku strmě roste – obrat roku 2010 byl 10 mil. Kč, 
obrat za rok 2011 byl 13 mil. Kč, za rok 2012 byl 38 mil Kč, v roce 2013 35 mil. Kč, v roce 2014 13 mil. 
Kč a v roce 2015 30 mil. Kč.. Další přijaté zakázky neustále stimulují růst a akceschopnost
společnosti.

SANACE PO s.r.o. je jednou z českých společností, která se zabývá likvidacemi havárií, převážně 
pak sanací objektů po požárech, po povodních, po zemřelých osobách, iikvidacemi ropných havárií 
a veškerých úniků kapalin, vyklízením bytů po neplatičích, sanací a úklidem sklepních, půdních a 
vybydlených objektů, sanace a úklid po zvířatech, práce v dýchací technice a speciálních chemických 
oblecích.

Mezi další činnosti společnosti patří dezinfekce, dezinsekce, deratizace, požární bezpečnost
staveb, koordinace BOZP, prodej hasičské a záchranářské techniky.

Společnost nabízí komplexní a ucelený balík služeb v oblasti životního prostředí při vzniku jakékoliv 
mimořádné havárie, živlu, úniku nebo průsaku nebezpečných látek. Máme k dispozici komplex 
efektivních technologií, vybavení a prostředků k okamžitému poskytování širokého rozpětí v oblasti 
sanačních činností a havarijních služeb.

Zajišťujeme NON STOP havarijní službu k okamžitému zásahu a zajištění místa události tak, aby 
nevznikaly další následné škody. Působíme po území celé ČR a zajišťování likvidačních prací je pro 
nás rutinní záležitostí.

Rychlou reakcí na vzniklou událost poskytujeme odbornou a profesionální pomoc a snižujeme tak 
náklady a čas postiženým vzniklou událostí. Společnost si zakládá na okamžité pomoci, využití všech 
dostupných prostředků v místě události, vysoké odborné úrovni a kvalifi kaci pracovníků, spolu s 
využitím nejúčinnější speciální techniky.

Jsme členy těchto komor, svazů a cechů:
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Sanace objektů po požárech a povodních patří mezi nejrozšířenější oblast v 
poskytování služeb. Nedílnou součástí při sanaci je koordinace činností společně 
s pojišťovnami, tak abychom co nejrychleji a nejefektivněji uvedli objekt do 
původního stavu. Níže uvedenými postupy pak poskytujeme profesionální pomoc 
a snižujeme jak náklady na rekonstrukci, tak i čas poškozených.

HLAVNÍ POSTUPY PŘI SANACI OBJEKTŮ PO 
POŽÁRECH, POVODNÍCH

Osobní kontakt
Spojení technika s klientem

Prohlídka na místě škodní události
Prohlídka následuje nejpozději do 24 hod • Pořízení fotodokumentace pro potřeby naše i pojišťovny. 
Zaměření stavby pro vypracování položkového rozpočtu na odstranění škody.

Zajištění prohlídky
Zajištění prohlídky technikem nebo likvidátorem pojišťovny • Pro urychlení postupů předložení rozpočtů 
a výměrů k odsouhlasení pojišťovny.

Počátek sanačních prací
Po odsouhlasení rozpočtu zástupcem pojišťovny okamžitě přistupujeme k sanačním pracím.
Sanační práce jsme schopni začít do 24 hod. od první prohlídky naším technikem.

Samotná sanace pak zahrnuje zejména:
Vyklízení suti a ohořelého odpadu • Předání stavby předávacím protokolem, zapsání stavu elektroměru 
a vodoměru • Odstranění padajících porušených konstrukcí • Odmaštění a odstranění karcinogenních 
nečistot, minimalizace toxicity zplodin hoření • Tlakové čištění abrazivní metodou • Tlakový oplach 
včetně odsátí kontaminovaného odpadu • Ruční sanace stěn • Sanace nábytku a zařízení, čištění knih 
a dokumentů, elektroniky, rozvodů, koberců a textilu • Odvoz a likvidace odpadu • Odstranění zápachu 
• Zprovoznění, opravy rozvodů instalace elektro, vody a plynu, topení, odsávání atd. • Stavební úpravy 
konstrukcí, omítky, štuky, sádrokartony, dlažby, obklady atd. • Instalace a výměny veškerých typů oken a 
dveří • Malířské a lakýrnické práce, tapetování, instalace stropnic • Pokládka plovoucích podlah, linoleí, 
koberců • Vybavení veškerého zařízení včetně elektrospotřebičů • Úklidové práce

Předání místa události klientovi 
Naším cílem je spokojenost klientů s vyřízením jejich oprávněných nároků při šetření pojistných událostí. 
Snahou je, abyste se již nemuseli dále zabývat problémy se vzniklou škodou a mohli věnovat svůj čas 
vlastním aktivitám.
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Sanace PO s.r.o. a naši smluvní dodavatelé si uvědomují nelehkou situaci lidí, 
postižených požárem nebo povodní. Disponujeme dostatkem pracovníků pro 
pokrytí základních stavebních prací. Ostatní specializované práce (dodávka 
plastových oken, kuchyní, podlah atd.) zajistí sjednané spolupracující fi rmy. 
Jsme schopni pružně reagovat a přizpůsobit se potřebě poškozeného.

PŘEHLED DALŠÍ ČINNOSTI, KTEROU VEDLE 
SANACÍ ZAJIŠŤUJEME

DEMOLICE 
A BOURACÍ PRÁCE

TESAŘSKÉ A 
POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

PODLAHY

ROZVODY ELEKTŘINY, 
VODY, TOPENÍ A PLYNU

MALÍŘSKÉ 
PRÁCE

NÁBYTEK

STAVEBNÍ 
ÚPRAVY

OKNA, 
DVEŘE

A DALŠÍ...
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ČIŠTĚNÍ FASÁD

Abrazivní čištění fasád

Je vhodné na tryskání malých ploch ve výbušném prostředí. Vhodné využití nachází v oblastech, kde 
je kladen důraz na co nejmenší prašnost, dále pak v odvětví oprav a renovací památek. Směs písku s 
vodou je unášena proti otryskávané ploše proudem stlačeného vzduchu. Abrazivní účinek je dosažen 
kinetickou energií proudící směsi. 
Restaurátorské účely za použití speciálních jemných abraziv a malého tlaku – fasády, sochy, kašny atd. 
Stavební čištění – jakýkoliv zděný povrch.
Odstraňování GRAFFITI 
Odstraňování zvětralých nesoudržných částí z betonových ploch, vnitřní i vnější povrch - (přehradní 
hráze, komínová tělesa, silniční - železniční mosty a tunely, vodárenské nádrže či chladící věže) před 
jejich případnou následnou sanací či revizí odstranění nečistot jako je např. korozní krusta, mechy, řasy 
z režného či kamenného zdiva na základě skutečnosti, že zařízení TORBO pracuje s minimální prašností 
lze pracovat bez jakéhokoliv omezení i v suterénních místnostech, interiéru či v uzavřených nádržích 
(např. vodojem, plynojem)

Čištění systémem tlakové vody - Zařízení WAP

Čistění tlakovou vodou od 100 do 500 bar. za studena - rotační  nebo pulzní tryskou, za účelem 
odstranění nečistot, starých nátěrů, solí, bílé rzi a jiných úsad, včetně neutralizace.
Čistění tlakovou vodou do 180 bar. za horka – až do teploty 90°C , rotační a pulzní tryskou, za účelem 
odstranění mastnot, dehtů, nečistot a jiných úsad, včetně následné neutralizace.
Zařízení vysokotlakého vodního paprsku
Čistění tlakovou vodou do 500 bar. za studena , za účelem odstranění starých omítek, nesoudržného 
zvětralého betonu, různých nečistot , kameninových usazenin, či zbytků nepřídržných nátěrů.

Čištěním tryskáním suchým ledem

Tryskání suchým ledem je vhodné na odstraňování různých nečistot - například čištění fasád budov, 
různých kameniv a podezdívek, střešních krytin, soch a pomníků, usazenin lepidel, karbonů, mastnot, 
prachu, bitumenů atd. Suchý led je inertní a proto je velmi vhodný pro čištění v prostředí náročném na 
hygienické požadavky jako je například potravinářský nebo farmaceutický průmysl. Tato technologie 
je ideálním řešením pro údržbu výrobních strojů a zařízení tam, kde je stížený přístup nebo kde údržba 
vyžaduje složitou demontáž. Metoda výrazným způsobem zkracuje čas potřebný na demontáž a údržbu 
a tím šetří prostojové ztáty s tímto spojené. 
Otryskávání suchým ledem je suchým procesem. Granule suchého ledu jsou CO2 a ty se okamžite 
odpařují při kontaktu s čištěným povrchem. Technologie čištění neprodukuje žádný sekundární odpad. 
Po čištění se odstraněný odpad pouze zamete nebo vysaje. Tryskání suchým ledem je ekologická 
technologie. Nedochází k únikům toxických látek a nepoužívá žádné chemikálie. 
Otryskávání suchým ledem je neabrazivní. Čistěné povrchy zůstávají nepoškozené, což se nedá docílit 
jiným způsobem mechanického nebo tlakového čištění (pískování, tryskání struskou, kovovými materiály 
apod.) Tato metoda umožňuje udržovat v čistotě nástroje a zařízení i přímo ve výrobním procesu, bez 
složité demontáže nebo nákladné odstávky strojů. Poskytuje tak prokazatelné snížení
nákladů. Technologie umožňuje rychlé a efektivní čištění i těžko přístupných míst a součástí.
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ODSTRAŇOVÁNÍ HAVÁRIÍ

Sorbenty kapalin
Po úniku kapaliny z uzavřeného zařízení do volného prostoru se provádí její zachycení pomocí 
speciálních látek a materiálů, které jsou schopny kapalinu na sebe vázat, pohlcovat nebo s ní reagovat. 
Toto zachytávání kapalin probíhá na různých chemických nebo fyzikálních principech.

Havarijní těsnící prostředky

Sorpční havarijní soupravy
Havarijní souprava je preventivní prostředek pro případ nenadálé havárie. V nabídce najdete širokou 
škálu havarijních souprav různé velikosti, obsahu a zaměření.

Odmašťovací kapaliny
Odmašťovací kapaliny jsou moderní, ekologické a účinné. Pomáhají důkladně vyčistit povrchy 
zamaštěných ploch, přičemž nenarušují čištěný povrch. Kapaliny jsou biologicky odbouratelné.

Průmyslové utěrky

Filtrační zařízení, kanalizační fi ltry
Účinná fi ltrace zaručuje možnost opětovného užití a tím i ušetření provozních nákladů.

Plastové nádoby, sudy a kontejnery
Nádoby pro ukládání jednotlivých druhů odpadů.

Záchytné vany a palety pro olejové hospodářství
Mohou zabránit ekologické katastrofě tím, že pojmou kapalinu unikající z nádrže. Jsou odolné vůči 
většině chemikálií, nepodléhají korozi.

Fotoluminiscenční značení
Bezpečnostní značení únikových cest, skladových prostor, vyznačení překážek a schodiště, atd.

Bezpečnostní chemická světla
Jsou výhodným pomocníkem v situacích, kdy potřebujete vidět a být viděn. Princip fungování 
chemických světel je založen na chemiluminiscenční reakci, při které vzniká světlo o vysoké intenzitě za 
vývoje minimálního množství tepla a bez jiskření.

Výbava ADR
Výbava pro osobní a obecnou ochranu k provádění všeobecných činností a specifi ckých nouzových 
činností s ohledem na nebezpečí, která musí být při přepravě ve vozidle.

Mobilní sklady
Skladovací kontejnery neboli mobilní sklady jsou skvělou, levnou alternativou pronájmu či výstavby 
vlastních skladových prostor.

Konsignační sklad prostředků pro únik kapalin
Sklad u nevlastníka zboží (odběratele, obchodního zástupce nebo komisionáře) za účelem přiblížení 
zboží k zákazníkům.
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HYDRANTY, HASÍCÍ PŘÍSTROJE, HASÍCÍ
SYSTÉMY A ZAŘÍZENÍ

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti požární ochrany, zejména pak:

Instalace hydrantů a rozvodů požární vody (komerční prostory, výrobní prostory, prostory určené k 
bydlení).

Služby pro společenství vlastníků jednotek, rekonstrukce rozvodů stoupaček s protipožárními prostupy

Provádění revizí a oprav hasicích přístrojů všech obvyklých typů (pěnové, práškové, sněhové, vodní)

Provádění revizí hydrantů

Opravy a plnění hasicích přístrojů i lahví CO2 (určené především pro potravinářské účely a na sváření v 
ochranné atmosféře)

Prodej hasicích přístrojů a hydrantového materiálu (hydrantové hadice, proudnice, ventily, skříně,...)

Prodej ekologicky nezávadných hasicích přístrojů pro automobilisty i do jiných zařízení

Dodání dalších druhů technických prostředků pro požární ochranu

Dodání požárních knih a požárních poplachových směrnic (výměnným způsobem)

Pravidelné kontroly a záruční servis

Konzultační a poradenská činnost

Další služby v oboru protipožární ochrany

Při výkonu všech činností se řídíme zákonem o požární ochraně 133/85 Sb., prováděcí vyhláškou 
246/2001 Sb., příslušnými normami a evropskými předpisy. Na požádání zákazníka předložíme 
prohlášení o shodě k veškerému nabízenému sortimentu.

Dodáváme pouze výrobky schválené pro použití v ČR a vztahuje se na ně zákonná záruční lhůta.

Veškeré dodávky jsou realizovány na základě potřeb a přání zákazníka (v rámci výše zmíněných 
zákonných nařízení) a jejich součástí jsou i předvedení, instruktáž a instalace.
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HASIČSKÁ A ZÁCHRANÁŘSKÁ TECHNIKA

Zabýváme se prodejem zásahového a technického vybavení (speciálních oděvů, 
strojů, výzbroje a výstroje) pro hasiče a složky IZS.

Dodáváme také přetlakovou ventilaci a odsávače kouře, dekontaminační zařízení, výcvikové trenažéry, 
plovoucí čerpadla, protipovodňové vybavení apod.

Svým sortimentem nabízeného zboží jsme schopni uspokojit zejména veškeré požadavky 
profesionálních a dobrovolných hasičských sborů a záchranných jednotek. V současné době nabízíme 
řádově několik stovek různých technických prostředků, výstroje a výzbroje pro hasičské a záchranné 
jednotky. Zajišťujeme dodání zásahových oděvů, pracovních stejnokrojů, triček a dalších výstrojních 
součástek.

Všechny výrobky jsou vyráběné v souladu s ČSN-EN. Spolupracujeme s celou řadou tuzemských a 
zahraničních fi rem.

• Prodej záchranářské techniky

• Hasiva, čerpadla, armatury

• Hadice, proudnice

• Žebříky, lezecká lana, postroje

• Přetlaková ventilace

• Osvětlovací technika, radiostanice

• Zásahové oděvy, přilby, helmy

• Lodě, rafty, pádla

• Zdravotnické prostředky

• Dýchací přístroje

• Vyprošťovací technika, pily

• Seskokové matrace, hasičské vaky

• Oděvy pro hasiče
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INŽENÝRING POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A 
OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Požární ochrana (PO)

Zpracování dokumentace stanovené zákonem o požární ochraně
Začlenění provozovatele do kategorií podle míry požárního nebezpečí
Zpracování dokumentace požární ochrany
Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby pro stavební řízení
Zpracování a zavedení dokumentace požární ochrany
Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek 
a preventistů požární ochrany
Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
Posouzení požárního nebezpečí pro provozované činnosti s vysokým požárním nebezpečím
Školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně
Návrhy bezpečnostních informačních systémů
Provádění preventivních požárních prohlídek
Zastupování při kontrolách orgánů státní správy nebo při věcných jednáních v oblasti požární ochrany
Pro Obce - pomoc při zjišťování úkolů na úseku požární ochrany (§ 29 zákona o požární ochraně) a 
nařízení vlády č.172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně
Požárně bezpečnostní řešení (zpracování, podání, vypořádání připomínek)
Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým 
požárním nebezpečím
Posouzení požárního nebezpečí
Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
Požární řád
Požární poplachové směrnice
Požární evakuační plán
Dokumentace zdolávání požárů
Řád ohlašovny požárů
Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek 
a preventistů požární ochrany
Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a 
preventistů požární ochrany
Požární kniha
Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky
Činnost Odborně způsobilé osoby (OZO) v PO

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
Poradenství a konzultace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce
Zpracování provozních a organizačních předpisů podle potřeb provozovatele v rozsahu požadavků 
platných právních a technických předpisů
Pravidelné prohlídky pracovišť z hlediska dodržování platných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a hygieny práce ve smyslu požadavků Zákoníku práce a souvisejících platných předpisů
Provedení roční prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Vyhledání a analýza rizik vyskytujících se při pracovní činnosti
Zjištění příčin a zdrojů rizik a navržení opatření k jejich odstranění. Navržení systému k prevenci rizik
Zpracování návrhu zařazení prací do kategorií
Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků
Kontrolu uplatňování pokynů, směrnic a předpisů BOZP a jejich dodržování pracovníky objednatele
Analýza rizik, katalog prací
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POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

Zajišťujeme bezpečnost staveb, které splňují všechny požadavky stanovené stavebním zákonem 
a odpovídajícími normami. Naším cílem je zajistit protipožární ochranu komplexů budov pomocí 
projektových řešení. Dodáváme různé typy kalciumsilikátových požárně ochranných desek.
Nabízíme komplexní systém požární ochrany pro všechny oblasti stavebnictví. Dodáváme širokou paletu 
výrobků; např. materiály zpěňující v případě požáru, těsnící pásky, požárně ochrannou maltu, požárně 
ochranná zasklení, požárně ochranné manžety pro prostup hořlavého potrubí stěnami a stropy.

Vše podléhá systému zabezpečení jakosti podle EN ISO 9001.
Všechny materiály jsou v ČR certifi kovány Autorizovanou osobou; certifi káty byly vydány na základě: 
odborných posudků, zkoušek požární odolnosti, závazného posudku Státního zdravotního ústavu 
a dalších.

Máme pro Vás nejen vynikající výrobky a komplexní servis, ale i kompletní požárně ochranné systémy, 
pomocí nichž lze zajistit bezpečnost a ochranu všech zařízení a konstrukcí ve stavebnictví.

Pro požární bezpečnost staveb

• Protipožární podhledy a přímé obklady

• Požární bezpečnost pro ocelové sloupy 

a nosníky

• Protipožární obklady stropů s dřevěnými trámy

• Protipožární obklady stropů a střech 

z trapézových plechů

• Nosné a nenosné protipožární stěny

• Požární bezpečnost pro dřevěné 

sloupy a nosníky

• Požární bezpečnost těsnění spár 

a dilatačních spár

• Požární bezpečnost vzduchotechnického 

vedení, vedení pro odvod kouře

• Prostupy odpadů, přívodů vody a jiných 

trubních vedení

• Protipožární instalační kanály pro elektrokabely 

a kabelové kanály

• Protipožární přepážky pro elektrokabely 

a vedení ve stropech a stěnách

Pro komplexní protipožární ochranu 

staveb a konstrukcí:

• Dílčí přepážky v kabelových kanálech

• Hlavní přepážky v kabelových kanálech

• Kabelové kanály

• Retardace kabelů

• Utěsnění kabelů

• Ochrana dřevěných konstrukcí nástřikem

• Ochrana dřevěných konstrukcí obkladem

• Ochrana ocelových konstrukcí nástřikem

• Ochrana VZT potrubí

• Ochrana ocelových konstrukcí obkladem

• Stavební spáry

• Utěsnění kovového potrubí

• Desky pro kabelové lávky

• Zauhlovací mosty
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DERATIZACE, DEZINSEKCE A DEZINFEKCE

Deratizace
Deratizací nazýváme všechna opatření, která směřují k hubení nebo omezování výskytu škodlivých 
hlodavců. Likvidujeme veškeré škodlivé či obtížné hlodavce jako (potkany, krysy, myši domácí, hryzce 
vodní, hraboše polní, norníky rudé atd.) Patří sem i opatření preventivní! Používáme nejmodernější 
dostupné technologie, abychom co nejméně zatěžovali životní prostředí. Disponujeme veškerými 
prostředky, jako jsou granuláty, parafíny, bloky, salámy, posypy, plyny, zrním atd.

Dezinsekce
Likvidace nežádoucího lezoucího a létajícího hmyzu. Štěnice, švábi, mravenci, rusi, blechy, mouchy, 
komáři, moli, pavouci, vosy apod. 
Likvidace provádíme takovým způsobem a přípravky, že není ohroženo ani zhoršeno životní prostředí 
v bytech a ostatních ošetřených prostorech. Používáme kvalitních moderních přípravků, které jsou 
bez zápachu, nezanechávají skvrny na ošetřených plochách a jsou bezpečné pro lidský organismus. 
Monitorujeme škůdce a jeho podrobné určení včetně navržení vhodného sanačního postupu.
Používáme nejmodernější a nejbezpečnější možné aplikační technologie a chemické látky s minimální 
toxicitou pro životní prostřední a člověka. Určíme škůdce a připravíme Vám chemickou směs, kterou 
můžete aplikovat sami.

Dezinfekce
Ošetření objektů po výskytu infekčních onemocnění, ošetření provozoven veřejného stravování a 
prodejen potravin, likvidace škodlivých hub a plísní na objektech nebo nábytku. Provádíme přípravky 
s vysokou účinností. Jejich aplikace je prováděna šetrně s maximálním ohledem na okolní životní 
prostředí. Dezinfekcí se rozumí soubor opatření, vedoucích ke zničení mikroorganismů pomocí 
chemických nebo kombinovaných postupů, které mají za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje k 
vnímavému jedinci.

Nejčastěji ošetřované provozy podle požadavků našich zákazníků v rámci platných hygienických norem 
jsou: zdravotnické organizace, dezinfekce bytů po zemřelých, zemědělské provozy - stáje, atd., policejní 
cely, auta taxi, MHD.

Vosy, sršni nebo včely
Stále větší procento populace se stává alergickými na vosí, sršní nebo včelí píchnutí. Proto je důležité 
provést likvidaci vosího, nebo sršního hnízda okamžitě po zjištění jeho přítomnosti. Předejdeme tím 
ohrožení lidského života a našich blízkých. Specializujeme se na odchyt a likvidaci veškerého bodavého 
hmyzu jako jsou včely, sršni a vosy a odchyt dalších zvířat v Ústeckém kraji.

Jsme propojeni s příslušnými hasičskými sbory, městskými úřady a policií v rámci naší pohotovostní 
služby v případě akutního výjezdu přímo na místo výskytu a provést okamžitý odchyt event.
následnou likvidaci.

Vždy rychle a diskrétně. Zavolejte nám, pokud máte podezření na výskyt hlodavců. Provádíme také 
plošné deratizace průmyslových objektů a bytových družstev.

Vždy rychle a diskrétně. Zavolejte nám, pokud máte podezření na výskyt obtížného hmyzu.
Provádíme také plošnou dezinsekci průmyslových objektů a bytových družstev.

!

!

!
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SANACE BYTU PO ZEMŘELÉM

Naše společnost provádí sanace bytu po zesnulých.
Jedná se o sanaci bytu, kde došlo k úmrtí a dělíme ji podle zasažení do dvou skupin.

LEHKÁ SANACE
V případě, že úmrtí osoby bylo zjištěno ihned a tělo bylo ve fázi pokročilého rozkladu, může být sanace 
prostoru jednoduchou událostí.
Přestože k procesu rozkladu těla zesnulého dochází ihned po úmrtí, stačí v tomto případě pouze provést 
postřik desinfekčním a desinsekčním roztokem a zlikvidovat případné savé materiály, které přišly do 
styku s tělem. Nesavé materiály, jako např. lino, sklo apod. lze sanovat postřikem. Desinfekční roztok je 
aplikován na celou místnost, případně celý byt.

Cena této sanace je 6 000 Kč (bez DPH), doprava po celé ČR zdarma.

STŘEDNĚ TEŽKÁ A TĚŽKÁ SANACE
V těžších případech, kdy tělo zemřelého leželo v prostorech delší dobu a došlo již k takovému stupni 
rozkladu, kdy tělní tekutiny prosakují a pronikají i např. pod lina, do podlah, nebo do nábytku stojícího 
poblíž, je třeba provést důkladnější sanaci prostor.
Rozsah této sanace je závislý vždy na konkrétním případu

Dezinfekce a dezinsekce prostor.
Odstranění veškerého kontaminovaného materiálu (matrace, ložní prádlo, postel a další nábytek, lokální 
či kompletní odstranění podlahové krytiny - PVC, koberce, parkety, atd.), který je následně likvidován.
V připadě potřeby nebo přání zákazníka vyklizení celého pokoje/bytu tak, že prostory jsou předávány 
zcela prázdné. 
Odpad je odvážen do sběrných dvorů zdarma.
V případě průniku, průsaku rozkladných tekutin do betonových podlah nebo jiných materiálů se provádí 
tlaková sanace včetně chemie, následně pak likvidace zářením tepelnými a izolačními zdroji a likvidace 
zápachu. Těmito procesy dochází ke spolehlivé likvidaci všech bakterií a zápachů.
Závěrečná dezinfekce, doba expozice je dostačující k tomu, aby všechny patogeny byly spolehlivě 
likvidovány.
Dezodorizace přípravkem, který neutralizuje pachové částice.
Prostory je třeba následně důkladně větrat.

Cena této sanace je 13 000 Kč (bez DPH). Doprava po celé ČR zdarma
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DERATIZACE A DEZINSEKCE 2x ROČNĚ

Nabízíme Vám tímto na základě podepsání roční rámcové smlouvy provádění služeb deratizace a 
dezinsekce. Jedná se o provádění jednotlivých aplikací postřiků a nástrah ve vchodech Vašich bytových 
domů. Aplikace budou prováděny dvakrát ročně na základě předem domluvených harmonogramů. Tyto 
ceny platí pouze při podepsání roční rámcové smlouvy.

Deratizace - povinnost vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění 
pozdějších předpisů.

NAŠE APLIKACE JSOU PREVENCÍ PROTI VÝSKYTU:
DERATIZACE - potkany, krysy, myši domácí, hryzce vodní, hraboše polní, norníky rudé
DEZINSEKCE - štěnice, švábi, mravenci, rusi, blechy, mouchy, komáři, moli, pavouci, vosy

BYTOVÉ DOMY - VCHOD DO 12 BJ
Deratizaci společných prostor 4 nástrahy/vchod 400,-Kč
Dezinsekci všech bytových jednotek 3.840,- Kč/postřik

BYTOVÉ DOMY - VCHOD DO 18 BJ
Deratizaci společných prostor 4nástrahy/vchod 400,-Kč
Dezinsekci všech bytových jednotek 5.760,-Kč/postřik

BYTOVÉ DOMY - VCHOD DO 24 BJ
Deratizaci společných prostor 4nástrahy/vchod 400,-Kč
Dezinsekci všech bytových jednotek 7.680,-Kč/postřik

DOPRAVNÉ ZDARMA V RÁMCI ÚSTECKÉHO KRAJE
TEL. 777 856 565

NABÍDKA PRO SVJ A BYTOVÁ DRUŽSTVA NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ SMLOUVY

!

UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH.
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Na objednání jsme schopni dodat další technické plyny dle přání zákazníka.

Odborné poradenství při prodeji plynu
Jako další službu Vám nabízíme odborné poradenství při prodeji plynu. Pokud si s něčím nebudete jisti, 

poradíme vám, který plyn a v jakém množství a typu láhve bude právě pro vás ten nejvýhodnější. 

V našem sortimentu naleznete také k vybraným technickým plynům i další produkty z našeho doplňkového 

sortimentu, které Vám také velmi rádi dodáme.

PRODEJNA CHOMUTOV

Lipská 2023

430 01 Chomutov

+420 608 572 593

PRODEJ TECHNICKÝCH PLYNŮ

Prodej plynů je jednou z našich specializací. Nabízíme Vám více než 300 aplikací 
plynů, které naleznou uplatnění ve všech průmyslových odvětvích, včetně řady 
doplňkových služeb. Nabízíme všechny základní druhy technických plynů 
v lahvích v různých velikostech podle potřeby a použití zákazníka.

ZÁKLADNÍ NABÍDKA PLYNŮ:

• PR ACETYLEN Průmyslový (98,5% C
2
H

2)

• PR ALUMAXX PLUS - (30% He + 70% Ar)

• PR ARGON Technický - (99,998% Ar)

• PR DUSÍK Technický - (99,998% N
2
)

• PR Euromix M21 ISO14175-M21-ARC-18 - (18%CO
2
 v Ar)

• PR Euromix M13 ISO14175-M13-AR0-2 -

• PR FERROMAXX 7 - (2,5% O
2
 + 7% CO

2
 + 90,5% Ar)

• PR FERROMAXX 15 - (2,5% O
2
 + 15% CO

2
 + 82,5% A)

• PR FERROMAXX PL - (12% CO
2
 + 20% He + 68% Ar)

• PR HELIUM Balloonlum TM 99,9% He 

• PR HELIUM Technický - (99,996% He)

• PR INOMAXX 2 - (2% CO
2
 + 98% Ar)

• PR INOMAXX PLUS - (2% CO
2
 + 35% He + 63% Ar)

• PR KYSLÍK Průmyslový - 99,5% O
2

• PR OXID UHLIČITÝ Technický - (99,5% CO
2
)

• PR PROPYLEN Apachi - X80S technický propylen

• PR PROPAN - C
3
H

3

• SMĚS PLYNŮ, X50S_2% VODÍK, V ARGON, OCEL. LÁHEV

• SMĚS PLYNŮ, X50S_5% VODÍK, V ARGON, OCEL. LÁHEV

• SMĚS PLYNŮ, X50S_7% VODÍK, V ARGON, OCEL. LÁHEV

• SMĚS PLYNŮ, X50S_35% VODÍK, V ARGON, OCEL. LÁHEV

• SMĚS PLYNŮ X50S 5% VODÍK, V DUSÍK, OCEL. LÁHEV

• SMĚS PLYNŮ X50S 10% VODÍK, V DUSÍK, OCEL. LÁHEV

• PR VODÍK technický - X50S 200B - 99,9% H
2

• PR_CO2_X50S_FOOD_CS_U_30K

• PR_N2_X50S_FOOD_CS_U_200B

• PR_FL20C02N2_X20S_FOOD__CS_U_200B

PRODEJNA TEPLICE

Pražská 187

415 01 Teplice

+420 777 787 190

PRODEJNA ÚSTÍ NAD LABEM

Textilní 1881

400 01 Ústí nad Labem

+420 777 787 191

POBOČKY
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NA ZÁKLADĚ VAŠEHO TELEFONÁTU ZAJISTÍME 
KOMPLEXNÍ SLUŽBY OD A DO Z

Asistenční služba je ZDARMA
vše hrazeno na základě škodní události pojišťovnou

ODSTRANÍME ZÁVADU

OPRAVÍME DO 
PŮVODNÍHO STAVU

NAHLÁSÍME POJISTNOU 
UDÁLOST

PŘIJEDEME

ZASTUPUJEME VÁS 
PŘI JEDNÁNÍ S POJIŠŤOVNOU

NAFOTÍME

VYŘÍDÍME FINANCOVÁNÍ 
(z váší pojistné smlouvy)

Nonstop tísňová pohotovostní linka 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce

Zajišťujeme rychlou reakci na vzniklou událost

Vše na základě plné moci a rámcové smlouvy

ASISTENČNÍ SLUŽBY PŘI SPRÁVĚ 
NEMOVITOSTÍ PŘEVÁŽNĚ PAK PRO 
SVJ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A OBCE
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NA ZÁKLADĚ VAŠEHO TELEFONÁTU ZAJISTÍME 
KOMPLEXNÍ SLUŽBY OD A DO Z

Příklady událostí 

• Požár, výbuch, úder blesku, vichřice, krupobití, voda z vodovodního potrubí

• Krádež (kliky, hp, hs, vykradené sklepy, vykradené společné prostory,….)

• Povodeň, záplava

• Tíha sněhu, pád stromů, mráz (na vodovodu a topném systému)

• Rozbití skla 

• Znečištění kouřem, kanalizační škody

• Přepětí (úder blesku, napěťová špička)

• Podpětí, atmosférické srážky

• Vandalismus (rozbitá skla, vchodové dveře, zámky, výtahy, grafi ty na fasádě…..)

• Poškození fasády zvířaty a hmyzem (včely, holubi, hlodavci, ….)

A  mnoho dalším škod, které vám pomůžeme rychle a bezstarostně vyřešit !!!

V podstatě vše, co se týká předmětu Vašeho pojištění a není nic,

s čím bychom Vám nedokázali pomoci !!!

NABÍZÍME VÁM RYCHLÉ A BEZSTAROSTNÉ ŘEŠENÍ !!!!

Na základě Vašeho telefonátu na tísňovou linku zajistíme okamžitě Vaší škodní událost. Přijedeme - 

odstraníme závadu - vše zdokumentujeme - nahlásíme za Vás pojistnou událost - opravíme (uvedeme 

vše do původního stavu) - zastupujeme Vás na základě plné moci při jednání s pojišťovnou - vyřizujeme 

fi nancování z Vaší pojistné smlouvy. 

Každý dům, každá nemovitost je neustále vystavena riziku poškození.
Prasklé vodovodní potrubí, střecha poškozená od silného krupobití, zatopený 
sklep, požár, výbuch plynu, poničení fasády, zvonků, vchodových dveří …..
A další a další. Každý vlastník musí tyto nákladné škody rychle a beze zbytku 
odstranit, aby nedošlo k dalším následným škodám.

NAŠE TECHNICKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA SDRUŽUJE 
VEŠKERÉ PROFESE

instalatér, topenář, plynař, zámečník, elektrikář, sklenář, pokrývač a další...
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REFERENCE

od roku 2007 do roku 2015 máme odsanováno na 550 pojistných událostí.

Všechny tyto události byly prováděny s pojišťovnami: 

ACE European Group Ltd, AEGON Pojišťovna, a. s., AGA International SA, AIG Europe Limited, Allianz 
pojišťovna, a. s., Atradius Credit Insurance N. V., AXA pojišťovna, a. s., BNP Paribas Cardif Pojišťovna, 
a.s., Cestovní pojišťovna, ADRIA Way družstvo, CG, Česká kancelář pojistitelů, Česká podnikatelská 
pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Česká pojišťovna a. s., Česká pojišťovna ZDRAVÍ a. s., 
ČSOB Pojišťovna, a. s., D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s., ERGO pojišťovna, a.s., ERV pojišťovna, a.s., 
Euler Hermes Čescob, Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. (EGAP), Generali Pojišťovna a. s., 
HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s., Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s., ING pojišťovna, a.s., 
Inter Partner Assistance, organizační složka, Komerční pojišťovna, a. s., Kooperativa, pojišťovna, a. s., 
KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s., Maxima pojišťovna, a. s., MetLife pojišťovna a. s., Pojišťovna České 
spořitelny, a. s., Pojišťovna VZP, a.s., QBE Insurance (Europe) Limited, a.s., Servisní pojišťovna a. s., 
Slavia pojišťovna, a. s., Stewart Title Limited, pobočka pro Českou republiku, Triglav pojišťovna, a. s., 
UNIQA pojišťovna, a. s., Vitalitas pojišťovna, a. s., Wüstenrot, pojišťovna, a. s.

Boleboř 88 -    688.941,-

UL, Glennova -    1.123.095,-

Jihlava, Pávov 138 -   430.932,-

Mirovice, kostel -    559.318,-

Krásná Lípa, DIOSNA -   968.293,-

Chomutov, Kamenná -   1.289.986,-

Horoušánky -    613.913,-

Rožmberk, Hotel Martin -   657.978,-

Rekonstrukce rodinného 

domu, Most Velebudice

Požár bytové jednotky, 

Krásná Lípa

Požár rodinného domu, 

Háj u Duchcova

Požár bytové jednotky, 

Rumburk

Praha, Klimentská -   543.466,-

Jirkov, Sauna -    1.398.947,-

UL, U Cukrovaru -   1.926.162,-

Stříbrná Skalice -    2.425.250,-

Mariánské Lázně -   960.667,-

Brno, MONSTA -    1.241.937,-

Stráž n/O, Kyselka -   2.385.865,-

2015
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sanace a úklid objektů po požárech a povodních / sanace po 

zemřelých osobách / sanace po zvířatech likvidace havárií 

a mimořádných událostí / likvidace ropných havárií a 

veškerých úniků kapalin / nakládání s nebezpečnými 

odpady / dezinfekce, dezinsekce, deratizace
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SANACE PO s.r.o. Trojická 1910/7 / 128 00 Praha 2 
IČ: 27334589 / DIČ: CZ 27334589

sanacepo@sanacepo.cz / www.sanacepo.cz 
+420 777 011 002  /  +420 774 742 668 / +420 602 717 759 


