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SPRZĄTANIE PO POŻARACH, USUWANIE
SZKÓD i DEKONTAMINACJE
Jeśli współpracować w zakresie takich czynności, jak
dezynfekcja, odgrzybianie, czyszczenie budynków po pożarach
oraz sprzątanie po zmarłych, to tylko z firmą doświadczoną i
wyspecjalizowaną w dziedzinie szeroko pojętego utrzymania
czystości. Przez lata wypracowywaliśmy rozwiązania, które
obecnie należą do najskuteczniejszych i najbezpieczniejszych
w branży. Korzystamy z nowoczesnych technologii, które
umożliwiają dokonywanie dokładnej dezynfekcji po
zanieczyszczeniach rożnego typu, w tym po zgonach.
Działamy na terenie całego kraju, korzystając ze
specjalistycznej wiedzy poświęconej dezynfekcji pomieszczeń
z niebezpiecznych dla zdrowia pozostałości po zwłokach,
gromadzonych śmieciach, odchodach oraz pożarach.

Jesteśmy zespołem
doświadczonych
specjalistów, którzy na
podstawie wieloletnich
obserwacji oraz
prowadzenia własnej
działalności, wyodrębnili
najskuteczniejsze
rozwiązania w dziedzinie
szeroko pojętego
utrzymywania czystości.

Więcej informacji znajdziesz
na…
www.bio-clean.com.pl
www.usuwanieszkod.pl

USUWANIE SZKÓD…

Kompleksowe oczyszczanie po
pożarach
W ramach kompleksowego usuwania szkód, czyszczenia i
dekontaminacji po pożarach i nadpaleniach, oferujemy:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Usuwanie sadzy i innych zanieczyszczeń ze ścian,
sufitów, podłóg, mebli, przedmiotów osobistych oraz
wszelkich pozostałych ruchomości takich jak: książki,
zabawki, obrazy, wyposażenie drobne itp.
Czyszczenie oraz dezynfekcja przewodów
wentylacyjnych.
Neutralizacja zapachu i dezynfekcja (ozonowanie
pomieszczeń, mebli, przedmiotów osobistych itp.)
Wyburzanie pogorzeliska, demontaż nadpalonych
konstrukcji, instalacji itp.
Wywóz oraz utylizacja odpadów.
Czyszczenie z sadzy mebli, przedmiotów osobistych.
Czyszczenie i sprawdzenie sprzętu elektronicznego oraz
urządzeń elektroenergetyczych.
Usuwanie zadymienia.
Inspekcje podwieszeń stropowych.
Oczyszczanie powietrza po pożarach (filtry HEPA).
Zabezpieczenie mienia przed dalszymi potencjalnymi
szkodami.
Kompleksowy remont pomieszczeń, mebli oraz
sprzętów.
Badania skażenia po procesie dekontaminacji.

chcesz wiedzieć więcej, masz pytania, zadzwoń 782-361-084

Nasza firma jako jedna z
nielicznych w kraju,
wykonuje specjalistyczne
czyszczenie książek
wszelkiego typu po
zadymieniach i pożarach.
Osady pożarowe są
niezwykle trudne do
usunięcia, zwłaszcza z tak
chłonnych materiałów jak
książki.

Elementy elektroniczne,
sprzęt AGD i RTV tak jak
wszystko można odzyskać.
Nasza firma posiada
doświadczenie w
czyszczeniu sprzętów
elektronicznych. Sadza oraz
osady po pożarowe mają
właściwości korozyjne. W
połączeniu z wilgocią, na
układach scalonych i
metalowych stosunkowo
szybko pojawia się korozja.
Czas odgrywa tu bardzo
ważną rolę, im szybciej
przeprowadzi się
oczyszczenie, tym większa
istnieje szansa na pełne
odzyskanie.
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Osuszanie budynków
Jeżeli przydarzy się komuś awaria wodociągowa lub
kanalizacyjna, albo zapominalski sąsiad, który nie zakręci wody
- następuje zalanie domu czy mieszkania. Bywa także, że po
pożarze straż zalewa nam całe mieszkanie, albo nieokiełznany
żywioł w formie powódź – przepływa przez domy, budynki
firm, sklepy, przychodnie itp. Może się to przytrafić każdemu i
jest bardzo częstym powodem wynajmowania naszej firmy w
celu osuszania pomieszczeń oraz budynków.
Zwłaszcza poza sezonem letnim z wykonaniem tego typu
pracy trzeba się spieszyć. Wilgoć nie tylko uniemożliwia
naprawę tynków, malowanie ścian i układanie podłóg. Sprawia
także, że zamoczone mury i podłogi powodują utratę
właściwości termoizolacyjnych budynku, co zwiększa koszty
ogrzewania. Trzeba też wziąć pod uwagę, że w naszych
warunkach klimatycznych suszenie ścian pomieszczenia czy
budynku metodami naturalnymi może trwać nawet kilka
miesięcy. W związku z tym usuwanie skutków zalania warto
przyspieszać stosując specjalne urządzenia, tzw. osuszacze.
Osuszanie budynku przy pomocy specjalistycznych urządzeń
trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu dni. Czas ten zależy
przede wszystkim od ilości wody, która została wsiąknięta w
mury i podłogi.
Po wykonaniu pracy, w danym pomieszczeniu czy domu
obowiązkowo trzeba przeprowadzić kompleksową
dezynfekcję.

chcesz wiedzieć więcej, masz pytania, zadzwoń 782-361-084

Eliminujemy
konsekwencje
zalań
Firma Bio-clean PPU
wykonuje prezentowaną w
tej zakładce usługę w
każdym typie budynków.
Zajmujemy się budynkami
mieszkalnymi, firmowymi.
Przyjmujemy zlecenia do
przeprowadzenia w
piwnicach, domach i
dowolnych
pomieszczeniach w całej
Polsce. Dysponujemy
sprzętem umożliwiającym
dokładne i w pełni
bezpieczne usunięcie
skutków zalania.
W ramach takiej usługi po
wykonaniu zlecenia,
przeprowadzamy niezbędną
kontrolę wilgotności i
ewentualne odgrzybianie,
jeżeli wystąpi taka potrzeba.
Aby się do nas zgłosić,
wystarczy zadzwonić na
infolinię naszego
przedsiębiorstwa.
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Usuwanie szkód po wichurach
Nasza firma analizując rynek oraz zmiany klimatyczne, które
powodują coraz częstsze i bardziej gwałtowne zjawiska
pogodowe, postanowiła wprowadzić usługę usuwania
skutków wichur.
Jako nieliczni dysponujemy odpowiednim zapleczem
personalnym i sprzętowym by podąć się każdego zlecenia.
Przez te lata wypracowaliśmy sobie pozycję wśród zarządców
obiektów, gmin, powiatów oraz osób prywatnych.
Wdrożyliśmy system ciągłego monitorowania warunków
pogodowych w naszym kraju, wiemy gdzie obecnie jest burza i
dokąd zmierza.
Możemy w szybkim czasie reagować i dbać o to by nasi klienci
byli zabezpieczeni po wystąpieniu szkody.
W ramach usługi wykonujemy:
•
•
•
•
•

Pełną dokumentacje zdjęciową szkody
Usuwamy powalone konary drzew
Zabezpieczamy uszkodzone dachy, okna, drzwi
Wypompowujemy wodę z piwnic, garaży podziemnych
Przeprowadzamy pierwsze środki zaradcze w celu
uniknięcia dalszych szkód

chcesz wiedzieć więcej, masz pytania, zadzwoń 782-361-084

Zachęcamy do
współpracy, pomogliśmy
już ponad 5 tysiącom firm i
instytucjom.

Prowadzimy również
szkolenia oraz audyty w
celu uniknięcia
potencjalnych zagrożeń

Jako jedyni w branży
posiadamy na stronie
internetowej radar
ukazujący pogodę w czasie
rzeczywistym…
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Odgrzybianie Budynków
Kiedy masz do czynienia z uszkodzeniami spowodowanymi
przez wodę, natychmiastowe działanie jest kluczowe. Nasi
specjaliści Bio-clean PPU Polska reagują szybko i
wykorzystują zaawansowany sprzęt i technologię, aby usunąć
wodę. Dokładnie monitorują i dokumentują proces osuszania,
tak aby mieć pewność, że cały proces przebiega zgodnie z
planem.
W ramach usługi wykonujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Usunięcie, wypompowanie wody
Kompleksowe osuszanie budynków
Zabezpieczenie mienia
Dezynfekcję budynku i wyposażenia
Ozonowanie
Czyszczenie i osuszanie wyposażenia
Pomiar wilgotności
Utylizację odpadów
Odgrzybianie budynków

Jako firma specjalistyczna z rodzinnymi tradycjami…
•
•
•
•

Zapewniamy pogotowie 24/7
Wysoko wyszkolonych specjalistów od restytucji i
dekontaminacji
Współpracę z zaufanymi podwykonawcami i
dostawcami
Współpracę z zakładami ubezpieczeniowymi

chcesz wiedzieć więcej, masz pytania, zadzwoń 782-361-084

Jak wygląda proces
usuwania szkody…?
1. Zgłoszenie szkody
pod nr 782-361-084
2. Przyjazd technika na
oględziny i wstępną
wycenę
3. Ofertowanie –
akceptacja naszej
oferty
4. Przyjazd specjalistów
od dekontaminacji i
przystąpienie do prac
restytucyjnych.
Pierwsze kroki to
zabezpieczenie
ruchomości i
utylizacja
uszkodzonego
wyposażenia.
5. Następnym etapem
prac jest osuszenie
nieruchomości i
wyposażenia.
W niektórych
przypadkach
konieczny jest
transport
wyposażenia do
naszej siedziby.
6. Prace końcowe –
ozonowanie, remont
itp.

O firmie…
Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów, którzy na
podstawie wieloletnich obserwacji oraz prowadzenia własnej
działalności, wyodrębnili najskuteczniejsze rozwiązania w
dziedzinie szeroko pojętego utrzymywania czystości. BioClean PPU jako jedna z nielicznych firm w Polsce oferuje
kompleksowe usługi czyszczące. Przez cały czas jesteśmy w
pełni dyspozycyjni. Działamy przez cały rok – 7 dni w tygodniu,
przez 24 godziny na dobę. Dzięki temu, nasi Klienci mogą mieć
pewność, że otrzymają niezbędną pomoc o każdej porze dnia i
nocy. Docieramy w nawet najodleglejsze, niedostępne zakątki.
Nasza główna siedziba mieści się we Włocławku, a filie w
Warszawie, Toruniu, Poznaniu i we Wrocławiu. Gwarantujemy
najwyższy poziom usług. Usuwamy nawet najtrudniejsze
zanieczyszczenia, minimalizujemy skutki zniszczeń po
pożarach, sprzątamy miejsca po zgonach, pomagamy podczas
restytucji mienia osobistego, a także dezynfekujemy
pomieszczenia. Podczas naszej pracy, stosujemy sprawdzone,
specjalistyczne środki chemiczne wyłącznie najwyższej jakości.
Ponadto, oferujemy płatność w kilku ratach, według
indywidualnych ustaleń z Klientem. Nasze usługi kierujemy do
małych firm, średniej wielkości przedsiębiorstw, jak i dużych
korporacji. Oprócz tego, sporą część naszych Klientów
stanowią osoby prywatne.
Działalność pro-ekologiczna
Od zawsze jako w pełni świadoma firma wartości
proekologicznych oficjalnie zajęliśmy się działalnością
ekologiczną.
Podjęliśmy współpracę z jedną z fundacji. Jednak na tym się
nie skończy... poszerzamy swoje kontakty i wiedzę na temat
ekologii i środowiska w jakim obecnie się poruszamy. Jako
rodzinną firma otworzyliśmy swoją pasiekę którą się
opiekujemy i finansujemy. Sadzimy drzewa wraz z
ochotnikami i szkołami. Planujemy w tym roku podjąć jeszcze
większe działania na rzecz naszego środowiska.

Wynalazki i prototypy
Jako jedyna firma w Polsce działająca w branży czyszczenia i
dekontaminacji stworzyliśmy dział prototypów i wynalazków.
Na potrzeby nietypowych zleceń i bardziej wymagających
tworzymy własne maszyny i urządzenia, wdrażamy
innowacyjne rozwiązania tak aby nasza praca przebiegała jak
najsprawniej.

W siedzibie firmy
wyodrębniliśmy ‘’Biolab” w
którym te właśnie
rozwiązania są
opracowywane. Jesteśmy
firmą produkcyjną, więc
wszystko oparte jest o
certyfikacje, odbiory i
opracowania techniczne.
Do tej pory stworzyliśmy
kilkadziesiąt maszyn
dezynfekcyjnych,
dekontaminacyjnych,
czyszczących. Do każdego
urządzenia opracowaliśmy
procedury i szkolenia w
obsłudze.

Dlaczego my?
Warto zaufać firmie która
specjalizuje się w tego typu
specjalistycznych
zleceniach. Usuwamy całe
zanieczyszczenia oraz
skażenia z otoczenia
neutralizując je. Posiadamy
profesjonalny sprzęt do
czyszczenia, sprzątania,
dezynfekcji, środki
chemiczne a co
najważniejsze wiedzę w tym
co robimy. Cały czas firma
się rozwija, inwestujemy w
nowy, lepszy oraz
nowocześniejszy sprzęt.
Jesteśmy dyspozycyjni w
każdym czasie, działamy na
terenie całego kraju.
Zaufało nam wiele dużych
firm, instytucji Państwowych
oraz niezliczona liczba osób
prywatnych.
Posiadamy pakiet
ubezpieczenia OC od
odpowiedzialności cywilnej.

Oto nasze osiągnięcia 2020 roku:
W ubiegłym roku zrealizowaliśmy blisko 450 zleceń
Jest to wzrost o blisko 30% w stosunku do roku 2019

Ok 80 % naszych kontrahentów to firmy, instytucje oraz
korporacje.

Poddaliśmy dekontaminacji po pożarach i po zakażeniach
blisko 150 sklepów i marketów.

Oczyściliśmy i zdezynfekowaliśmy ok 550.000 m2
powierzchni.

Udało nam się przejechać 600.000 km po Polsce.
‘

Przepracowaliśmy łącznie 45.500 godzin w ciągu roku.

Szkolenia
Nasze wieloletnie doświadczenie, profesjonalizm oraz
współpraca z instytucjami Państwowymi pozwoliła na
stworzenie specjalistycznych szkoleń. Szkolenia prowadzimy
dla firm i instytucji w ramach zagrożeń biologicznych i
chemicznych.

Przeszkoliliśmy łącznie
1000 osób w różnego
rodzaju szkoleniach

1. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla
osób wykonujących zadania związane z dekontaminacją
funeralną
czas trwania 10 godz
2. Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników
wykonujących specjalistyczne usługi funeralne
czas trwania 6 godz
3. Szkolenie na stanowisko sprzątania miejsc po osobach
zmarłych koszt:
a. szkolenie teoretyczne, czas trwania 6 godz.;
b. szkolenie teoretyczne + praktyczne**, czas trwania 8 godz.;
Szkolenia realizujemy wraz z Polską Izbą Branży Pogrzebowej
oraz Stowarzyszeniem Firm Specjalistycznych.
Szkolenie odbywa się we Włocławku, dla większej ilość
uczestników możliwość przeprowadzenia szkolenia poza
siedzibą firmy. Tematy poruszane w trakcie szkoleń
dobrane są w taki sposób, aby jak najbardziej zobrazować
tematykę oraz późniejszą pracę.
Przygotowujemy głównie do posługiwania się materiałem
zakaźnym.

chcesz wiedzieć więcej,
masz pytania, zadzwoń
782-361-084
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Usuwanie skażeń chemicznych
Wiemy jak poważne konsekwencje stanowią groźne chemikalia
oraz substancje organiczne niewiadomego pochodzenia.
Mogą one poważnie zagrozić środowisku oraz człowiekowi.
Dlatego nasza firma jaka jedna z nielicznych w kraju zajmuje
się profesjonalnym usuwaniem oraz utylizacją szkodliwych
substancji itp.
Likwidujemy stare, opuszczone laboratoria, fabryki
produkcyjne, składowiska leków, składowiska chemikaliów,
nielegalne wysypiska śmieci i odpadów itp.
Nasze usługi zawsze są kompleksowe, zabezpieczenia,
utylizacje po pełną dekontaminacje i rekultywację teren
Usuwanie Materiałów Radioaktywnych i
Elektromagnetycznych
Nasza firma wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz
rynku, poszerzyła swoja ofertę o demontaż i utylizację
elementów radioaktywnych oraz urządzeń
elektroenergetycznych.
Bardzo ważne jest aby w sposób prawidłowy i rozsądny
obchodzić się z tak szkodliwymi elementami.
Przez te wszystkie lata, nasza firma zdobyła odpowiednie
umiejętności i doświadczenie.

chcesz wiedzieć więcej, masz pytania, zadzwoń 782-361-084

Nasza firma jako nieliczna
na rynku krajowym
zobowiązana jest do
przestrzegania i
posługiwania
się odpowiednimi
przepisami i ustawami
dotyczącymi utylizacji
odpadów niebezpiecznych.
Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom, posiadamy
wdrożony system BDO,
który pozwala
na szczegółowa analizę
odpadów, które
przeznaczamy do
utylizacji.
Nasza działalność oraz
procedury oparte są na
Polskich przepisach prawa i
ustawie o
utylizacji odpadów z dnia
07.04.2001r. o odpadach (Dz.U. nr
62, poz. 628 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z
dnia 5 października 2017 r. w sprawie
szczegółowego
sposobu postępowania z odpadami
medycznymi (Dz. U. 2017 poz. 1975).
Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U.
2014.0.1923).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach ( Dz. U. 2012.0.21) z późn.
zmianami.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
przewozie materiałów
niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr
227, poz. 1367) z późn. zmianami.
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ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM
Firma Bio-Clean PPU w swojej ofercie proponuje usługi w
zakresie zapobiegania skutkom chorobotwórczym, wywołanym
między innymi przez bakterie, wirusy czy patogeny.
Jako jedyna firma prywatna posiadamy procedury
postępowania z potencjalnie zakaźnym materiałem
biologicznym, opracowane we współpracy z Państwowym
Zakładem Higieny.
Oferujemy wsparcie i pracę opartą na wieloletnim
doświadczeniu w specjalistycznej branży, dotyczącej
zapobiegania zakażeniom, utrzymaniu higieny, czystości i
sterylności miejsc publicznych i domów prywatnych.
Wykonujemy badania i audyty mikrobiologiczne, które
pozwalają nam ustalić stopień zakażenia danego obszaru, a
następnie podjąć właściwe kroki w celu zatrzymania
rozprzestrzeniania się wirusów i zarazków. Jest to szczególnie
ważne w przestrzeniach, w których każdego dnia przebywa
wiele osób, a także w ośrodkach związanych ze służbą
medyczną, socjalną, pomocową i skupiającą chorych,
rekonwalescentów lub seniorów. Są oni bowiem bardziej
narażeni na skutki źródeł epidemii, rozwijającej się w
zanieczyszczonych, zakażonych czy zainfekowanych
miejscach, bądź pochodzącej od mikroorganizmów, grzybów,
pleśni, jak i wirusów roznoszonych drogą kropelkową.
Nasze działania to kompleksowa dezynfekcja wszelkich
powierzchni, polegająca na chemicznym oczyszczeniu
pomieszczeń profesjonalnymi środkami dezynfekcyjnymi,
metodą mechaniczną i ręczną. Następnym etapem jest
ozonowanie, a w razie potrzeby naświetlanie pomieszczeń
lampami UV w celu całkowitej sterylizacji. Wymienione
czynności, przeciwdziałające roznoszeniu się zakażeń,
wykonujemy przy pomocy odpowiednio dobranego do danego
przypadku sprzętu technicznego oraz higienicznego.

Usługa Audytu
Mikobiologicznego, która
wykonywana jest przez
naszą firmę, polega na
przeprowadzaniu w firmach
umówionych kontroli na
czystość mikrobiologiczną.
W ramach usługi, firma
otrzymuje od nasz wykaz
badanych powierzchni,
stopień czystości,
zalecenia. Przy dłuższej
współpracy klient
automatycznie podlega pod
Program Wsparcia
otrzymując certyfikat +
certyfikat czystości.
Naszym celem jest
zapobieganie skażeń,
zwłaszcza w tych miejscach
gdzie pracuje lub odwiedza
duża liczba ludzi.
Pomagamy również w
doborze metod dezynfekcji
itp.
Nasze audyty
przeprowadzane są
specjalistycznym
urządzeniem zwanym
Luminometrem wraz z
zapisem i historią
elektroniczną.
chcesz wiedzieć więcej,
masz pytania, zadzwoń
782-361-084

Obszar działalnosci – cała Polska

Siedziba firmy
ul. Grodzka 44
87-800 Włocławek
Możesz skontaktować
się z nami 24h/7
+48 782-361-084
+48 782-361-083
biuro@bio-clean.com.pl
Nasze oddziały
terenowe

Więcej informacji znajdziesz na…
www.bio-clean.com.pl
www.usuwanieszkod.

• Warszawa,
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• Wrocław,
• Katowice,
• Łódź,
• Toruń,
• Bydgoszcz,
• Kraków,
• Poznań,
• Trójmiasto

