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O společnosti
BIONET PLUS s.r.o. byla založena na počátku roku 2015 Petrem Klokočníkem za účelem rozšíření
velkoobchodního prodeje unikátních prostředků pro ochranu a dezinfekci špičkových evropských výrobců.
BIONET PLUS s.r.o. spolupracuje přímo s výrobci a certifikovanými distributory, tak aby byla zajištěna
maximální podpora pro koncové zákazníky a plynulost dodávek. V polovině roku 2015 se firma začala
orientovat na poskytování služeb v oblasti specializovaných čištění s využitím velkoobchodně
distribuovaných značek.
Řada technologií, které firma nabízí, vždy řeší praktické potřeby koncových uživatelů a jsou velice často na
předních žebříčcích hodnocení, o čemž svědčí i řada prestižních ocenění. Výrobky jsou výsledkem
špičkového výzkumu v Čechách, Německu, Belgii atd.
BIONET PLUS s.r.o. si zakládá na základních principech vysoké kvality a dostupnosti všech výrobků s
maximálními garancemi užitných vlastností a se svým přístupem se stává dalším z partnerů z více jak
40 zemí světa, kde jsou dodávané výrobky dostupné.
BIONET PLUS s.r.o. působí vnásledujících oblastech trhu pro ČR a SR :

Velkoobchodní a maloobhcodní prodej dezinfekcí a EKO prostředků
Poskytování profesionálních služeb v aplikacích ochrany a dezinfekce s využitím nanotechnologií
Specializované čištění zámkových dlažeb, betonových dlažeb a přírodního kamene pomocí
technologie vlastního vývoje - DNC TECHNOLOGY
Trykání suchým ledem a specializované robotické čištění VZT - EcoDuct Master
Čištění a leštění nerezové oceli a metalicky upravených kovů, odstraňování barev z konstrukcí
Výrobek BIOSATIVA byl oceněn cenou “The Green Apple Award” v roce 2012 za nejlepší ekologický čistič
a v roce 2013 byla stejnou cenou oceněnena i dezinfekční tyčinka do lednice „Snap’n’Care“.
Nanoprostředky pro ochranu povrchů “LiquiGlas” byly několikrát nominovány zákazníky na různá ocenění.
BACOBAN je unikátní CE / VAH certifikovaný prostředek pro ošetření zdravotnických zařízení a povrchů,
který poskytuje až desetidenní ochranu proti patogenům. Redukuje spotřebu dezinfekčních prostředků a
nabízí další benefity.
„Moderní technologie a on-line sítě nám umožňují působení jako velmi
dynamické, štíhlé, cílené, soudržné a profesionální firmy bez nutnosti velké,
drahé a potenciálně těžkopádné zaměstnanecké struktury. Nízká režie nám
umožňuje dodávat produkty a služby za mimořádně výhodné ceny.“

Petr Klokočník
jednatel

Pojďte s námi do toho a udělejte tak správné rozhodnutí
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Čištění nejen zámkových dlažeb - DNC Technology

První dojem je duležitý !!!

Co je DNC Technology?
DNC Technology je soubor technologických úkonů využívající chemické, tepelné a fyzikální vlastnosti látek,
které způsobily znečištění na konkrétním typu povrchu, a které mají být z tohoto povrchu odstraněny.
Zkratka DNC označuje schopnost tohoto čištění „Deep Nano Cleaning“, neboli hloubkové nano čištění.

Co je základem DNC Technology?
DNC technology kombinuje strojové a biologické čištění.
Pracujeme s tlakem 10 bar - 240 bar podle typu povrchu
Pracujeme s teplotami od -78,5°C do 175°Cv závislosti na povaze znečištění
Pracujeme s prostředky , které jsou výsledkem vlastního vývoje
Pracujeme se stroji od renomovaných výrobců se speciálními nestardními úpravami
Pracujeme s hloubkou čištění až do 2,5 cm

DNC Technology odstraní

Co s DNC Technology cistíme

Skvrny od oleje a ropných látek

Zámkové, betonové a kamenné dlažby

Řasy, mechy, lišejníky, plísně

Schodiště, palisády, sochy, okrasné prvky

Organická znečištění

Bazény a nádrže

Tuky, skvrny od potravin a nápojů

Střechy, fasády, opláštění budov

Žvýkačky a pryskyřice

WC, sprchy

Minerální usazeniny, soli, vodní kámen

Nákupní vozíky, přístřešky

Proc DNC Technology?
Levná, biologická, ekologická a extrémně účinná metoda
Čistíme, renovujeme a obnovujeme za zlomek ceny oproti pořízení nových prvků
Šetrná metoda, která nepoškozuje povrch

Kdo jsou naši partneri?
Retailové a obchodní řetězce

Provozovatelé parkovišť

Veřejné plovárny a lázně

Průmyslové a logistické firmy

Městké úřady a městské části

Hotely a obchodní centra
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Čištění nejen VZT a potrubních systémů - EcoDuct Master
Ledove cisté !!!

Co je EcoDuct Master?
EcoDuct Master je soubor technologií, který kombinuje robotické čištění suchým ledem s mechanickým
čistěním speciálními kartáči. Tato služba slouží k suchému čištění profilovaných potrubí vzduchotechniky či
jiných potrubních systémů, kde je nežádoucí používat páru, vodu, či jiná média.

Co je základem EcoDuct Master?
Základem této služby je tryskání suchým ledem. Jako médium pro tryskání jsou použity pelety suchého ledu.
Tyto pelety získají extrémně vysokou rychlost již uvnitř stroje se suchým ledem a jsou tryskány proudem
stlačeného vzduchu tryskou na čištěný povrch. Výsledkem jsou miniaturní výbuchy a teplotní šok (-78,5 ° C),
což účinně oddělí nečistoty od povrchu.
Pracujeme s prostředky , které jsou výsledkem vlastního vývoje
Pracujeme se stroji od renomovaných výrobců se speciálními nestardními úpravami
Pomůžeme vám splnit ČSN EN 15780 - všeobecné požadavky a postupy nezbytné pro hodnocení
a udržování čistoty potrubních vzduchotechnických zařízení

Co EcoDuct Master odstraní?

Proc cistit odtahové systémy?

Zdravotní odpad

Možné riziko požáru

Mastnota (restaurace, průmysl)

Zdravotní a hygienická rizika

Vulkanizační dým

Špatná účinnost systému VZT

Barvy a jejich složky

Riziko poruch či výpadku

Pryskyřice, chemické látky

Velká spotřeba provozní el. energie VZT

Rezidua vznikající při výrobních procesech

Snížený výkon systému

Proc EcoDuct Master?
Ekologická, šetrná a extrémně účinná metoda, bez abraze
Suchý proces s minimálním odpadem
Rychlost a účinnost bez nutnosti demontáže většiny zařízení

Oblasti aplikací?
Topení, větrání a klimatizace (HVAC)

Kanalizace

Průmyslové odtahy

Chemický průmysl

Potrubní trasy

Nádrže a sila
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BIONET PLUS s.r.o., 1.Máje, 281 63 Kozojedy
Tel.: +420 739 459 493
info@bionetplus.cz
www.bionetplus.cz

www.ccm-international.eu
www. bionetplus.cz

