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Čistenie rozvodov pitnej vody

Čistenie rozvodov technickej a úžitkovej vody

Čistenie rozvodov tlakovej kanalizácie

Čistenie výmenníkov tepla (doskové, špirálové, rúrkové)

Čistenie rozvodov elmulzií

Čistenie rozvodov rezných a chladiacích kvapalín

Čistenie otvorených a uzavretých chladiacich okruhov

Čistenie akumulačných nádrží

Čistenie systémov na rozvod plynných a kvapalných látok

Čistenie rozvodov studňovej a riečnej vody

Čistenie požiarnych rozvodov

Čistenie vstrekovacích rozvodov

Čistenie kurenárskych systémov

Čistenie vstrekolisov

Čistenie technologických celkov

Čistenie mechanické, impulzné, chemické

Čistenie neobmedzených možností v rámci priemyslu

Dodávka upravenej vody a konzervačných látok pre všetky 
druhy systémov na základe parametrov zákazníka
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Čistenie rozvodov pitnej vody

Čistenie rozvodov technickej a úžitkovej vody

Čistenie rozvodov tlakovej kanalizácie

Čistenie systémov s výskytom "Legionella"

Čistenie systémov s výskytom mikrobiologických 
elementov

Čistenie systémov s výskytom "Pseudomonas"

Čistenie systémov s výskytom biofilmov, kalov, 
usadenín, zakalenia

Čistenie s výskytom zvýšeného obsahu železa, 
mangánu

Čistenie systémov na rozvod plynných a kvapalných 
látok

Čistenie rozvodov studňovej a riečnej vody

Čistenie požiarnych rozvodov

Čistenie vonkajších rozvodov vody

Čistenie vnútorných rozvodov vody

Čistenie, servis a oprava uzatváracích armatúr 
"šupatiek" bez potreby rekonštrukcie

Čistenie technologických celkov

Čistenie mechanické, impulzné, chemické

Čistenie neobmedzených možností v rámci odvetvia 
komunál do DN 1200

Dezinfekcia rozvodov vody
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Čistenie rozvodov pitnej vody

Čistenie rozvodov teplej vody a cirkulácie

Dezinfekcia rozvodov SV, TV, cirkulácie

Čistenie systémov s výskytom "Legionella"

Čistenie systémov s výskytom mikrobiologických 
elementov

Čistenie systémov s výskytom "Pseudomonas"

Čistenie systémov s výskytom biofilmov, kalov, 
usadenín, zakalenia

Čistenie s výskytom zvýšeného obsahu železa, 
mangánu

Čistenie rozvodov kúrenia (podlahové, radiátorové)

Dezinfekcia rozvodov SV, TV, cirkulácie

Konzervácia systémov ÚK

Čistenie vonkajších rozvodov vody

Čistenie vnútorných rozvodov vody

Čistenie mechanické, impulzné, chemické

Dodávka úpravne vody, na základe vstupných 
parametrov
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