
UWAGA!!! OZONOWANIE wykonywane amatorsko może być niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi.  

Skorzystaj z usług profesjonalistów Firmy Klimart!!! 

 

 
www.klimart.com.pl 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

15-637 Białystok, ul. Warsztatowa 1 D 

tel. (85) 743 74 65, fax. (85) 743 28 27 

klimart@klimart.com.pl 

NIP 542-27-93-445 KRS 0000747334 

 

Klimart to polska firma z siedzibą w Białymstoku 

Jesteśmy znanym i cenionym partnerem na lokalnym i ogólnopolskim rynku w branży HVAC. 
Projektujemy, dostarczamy, montujemy i serwisujemy układy split, multi, VRF, wentylację mechaniczną 
oraz pompy ciepła. W szerokim zakresie, od instalacji dla klientów indywidualnych po duże obiekty 
komercyjne i przemysłowe. 

 

Usługa profesjonalnego OZONOWANIA Klimart! 
 

 

W czasie epidemii, pandemii oraz w sytuacjach codziennych, kiedy potrzebujesz skutecznie usunąć wirusy, 

bakterie, drobnoustroje oraz nieprzyjemne zapachy zachęcamy do skorzystania z naszej usługi 

OZONOWANIA. 

 

 
 

Profesjonalnie wykonywane przez Firmę Klimart ozonowanie w bezpieczny sposób dla Ciebie i Twego 

otoczenia zdezynfekuje Twój dom, biuro, magazyny, klasy szkolne i inne pomieszczenia. Dzięki 

skorzystaniu z naszych usług pozbędziesz się ze wszystkich pomieszczeń bakterii, wirusów, grzybów oraz 

nieprzyjemnych zapachów bez konieczności stosowania szkodliwych dla zdrowia środków chemicznych, 

które przez długi czas pozostają na odkażanych powierzchniach, przedmiotach i urządzeniach. 

 

Skuteczne działanie niszczące ozonu na bakterie, wirusy i inne drobnoustroje zostało potwierdzone licznymi 

badaniami naukowymi dlatego tę metodę stosuje się do odkażania szpitali i laboratoriów.  

 

Aktualnie ozonowanie powszechnie wykorzystuje się do odkażania karetek pogotowia ratunkowego, 

pomieszczeń szpitalnych oraz lokali, w których przebywały osoby zarażone koronawirusem COVID-19. 

 

 



UWAGA!!! OZONOWANIE wykonywane amatorsko może być niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi.  

Skorzystaj z usług profesjonalistów Firmy Klimart!!! 

 

 

 

 

 

Gwarancja jakości świadczonych usług: 

 

• korzystamy wyłącznie z certyfikowanych urządzeń produkcji Izraelskiej 

• usługi wykonują wykwalifikowani pracownicy Klimart 

• przed przystąpieniem do ozonowania pracownik Klimart sprawdza poprawność 

przygotowania pomieszczenia tj. brak jakichkolwiek roślin, zwierząt i niezabezpieczonego folią 

sprzętu elektronicznego. W razie potrzeb poprawia zabezpieczenie 

• ozonowane pomieszczenie jest pod stałym nadzorem pracownika Klimart 

• ozonowanie kończy procedura mierzenia stężenia ozonu w powietrzu 

• do użytkowania dopuszczamy tylko bezpieczne pomieszczenia 

 

 

 

 

Profesjonalne OZONOWANIE Klimart oferta: 

 

Pomieszczenia o pow. do 30m2 (max 90m3) w cenie 200zł 

 

Pomieszczenia o pow. do 50m2 (max 150m3) w cenie 300zł 

 

Pomieszczenia o pow. do 100m2 (max 300m3) w cenie 500zł 

 

Pomieszczenia o pow. do 300m2 (max 900m3) w cenie 750zł 

 

 

  

Pomieszczenia powyżej 300m2 lub powyżej 900m3 w cenie 1zł za 1m3 

 

 

 
 

 

 

Zapraszamy do skorzystania z usługi profesjonalnego ozonowania pomieszczeń Państwa Firmy przez 

naszych specjalistów. Po wykonaniu usługi nasi pracownicy wykonują specjalistycznym miernikiem pomiar 

stężenia ozonu w powietrzu i dopuszczają do użytkowania pomieszczenia dopiero gdy jest to bezpieczne dla 

ludzi. 

 

Usługa wymaga indywidualnej wyceny, prosimy o kontakt: klimart@klimart.com.pl lub (85) 743 74 65. 
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