
Čištění vzduchotechniky 
v panelových domech
Zlepšete vyčištěním vzduchotechniky požární bezpečnost a kvalitu vzduchu 
ve Vašem domě. Práce probíhají pouze ze střechy, abychom neomezili 
běžný chod domácností.

www.zdravypanelak.cz



Důvody proč čistit

Snížení požárního rizika
V odvětrávacím potrubí se nachází vrstva nečistot, tvořená především 
mastnotou a prachem. V případě požáru v některé z bytových jednotek se 
odvětrávací potrubí stává jednou z nejrychlejších cest pro jeho šíření.

Kromě mastnoty a prachu se v potrubí vyskytují také různé bakterie, plísně, 
kvasinky a další biologické hrozby, které mají přímý vliv na zdraví obyvatel. 
Způsobují mimo jiné chronické problémy dýchacích cest, jako jsou astma 
nebo alergie.

Funkce odvětrávacího potrubí je většinou založena na principu rozdílu 
teplot a tlaku uvnitř a vně budovy. Často tak dochází k proudění vzduchu 
v obráceném směru, což má za následek, že se do bytových jednotek 
dostávají nečistoty z potrubí.

Zlepšení kvality vzduchu

Snížení prašnosti v bytech

zdravypanelak.cz



Výsledek
Pořízené záznamy z kamerových inspekcí Vám 
předáme přes internetovou úschovnu. Obdržíte 
od nás také certifikát o provedeném čištění  
a výsledek analýzy mikrobiologického stěru.

Kamerová inspekce
Každé potrubí zkontrolujeme v celém rozsahu 
před čištěním i po čištění inspekční kamerou, 
abychom zjistili aktuální stav, míru znečištění  
i výsledný stav.

Čištění
Pomocí speciálních rotačních kartáčů a dalších 
technologií uvolníme do vznosu všechny 
nečistoty a okamžitě je odsáváme současně 
zapojeným odtahovým ventilátorem s filtry.

Dezinfekce
Do potrubí aplikujeme pomocí trysky dezinfekční 
prostředek, který chrání povrch další 3-4 týdny. 
Prostředek je bezpečný, bez zápachu a schválený 
Státním zdravotním ústavem.

Příprava
Celý proces zahajujeme vytvořením přístupu 
do jednotlivých potrubí. Demontujeme větrací 
turbíny a ventilátory na střeše, kde všechny 
práce probíhají. Nevstupujeme do  
jednotlivých bytů.

Mikrobiologická analýza
Abychom Vám zpětně identifikovali, jaké 
biologické hrozby se v potrubí před čištěním 
nacházely, odebereme z jednoho potrubí 
kontrolní stěr, který odešleme na  
laboratorní analýzu.
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Proces čištění a dezinfekce



Online kalkulace

Kontakt

Zajímá Vás přibližná cena za vyčištění odvětrávacích potrubí 
ve Vašem domě? Po vyplnění naší internetové kalkulačky se 
okamžitě dozvíte cenový rozsah.

zdravypanelak.cz

zdravypanelak.cz/kalkulacka

+420 777 743 022
michal.sobotka@zdravypanelak.cz

Michal Sobotka
Specialista pro Čechy

+420 777 743 637
michal.cerven@zdravypanelak.cz

Michal Červeň
Specialista pro Moravu

Alkion service s.r.o.

Kruh 83, 514 01 Kruh

IČO: 28875931

www.alkion.eu


