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Szanowni Państwo,

Bazując na wieloletniej współpracy z sektorami detalicznymi oraz obiektami 
wielkopowierzchniowymi, składam na Państwa ręce propozycję obecnie 
potrzebnych rozwiązań.
 
Dzięki doświadczeniu partnerów wchodzących w skład Initi Protection, 
zapewniamy optymalną ochronę Państwa klientów oraz pracowników.

Nasza oferta zakłada kompleksową obsługę oraz dobór rozwiązań 
indywidualnie dopasowanych do potrzeby. Produkty tylko najwyższej 
jakości bazujące na gwarancji podaży w krótkim terminie. Działamy na 
terenie całego kraju.

Ufam, że nasza propozycja spełni Państwa oczekiwania i sprawi, że 
rozwiązania okażą się dostępne praktycznie na wyciągnięcie ręki.

Pozostaję do Państwa dyspozycji

Dyrektor Generalny
Waldemar Kupś
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Wdrożony system zarządzania jakością, 
potwierdzony certyfikatem ISO 9001:2015. 

Firma Czysta Polska została założona w 1999 roku. Od 
21 lat oferuje kompleksowe rozwiązania w dziedzinie 
higieny i technologii utrzymania czystości.

Jest dystrybutorem marki FIMAP dostarczającej na 
rynek tak potrzebne obecnie automaty do dezynfekcji 
przestrzeni. W swojej ofercie posiada szorowarki, 
odkurzacze przemysłowe, systemy mycia oraz zamiatarki 
do posadzek.
 
Oferuje wynajem profesjonalnych maszyn do sprzątania 
z kompleksową obsługą serwisową. Sprzedaje również 
atestowe środki czystości.

Dystrybucja produktów grupy Stockmeier wraz 
z flagowym produktem do higienicznej dezynfekcji rąk 
Lerasept HD Plus pozwala pozycjonować firmę jako 
wiarygodnego dostawcę rozwiązań dezynfekcyjnych.

Prowadzi działalność na terenie całego kraju 
współpracując z sieciami handlowymi, firmami 
sprzątającymi, produkcyjnymi oraz klientami 
indywidualnymi.

Ondre stanowi zespół wykwalifikowanych wykonawców 
zadań wielowątkowych.

Kompleksowość podejścia do powierzonych zadań 
pozwala obsłużyć kampanie wieloodziałowe na terenie 
całego kraju w krótkim czasie.
 
Certyfikowani dostawcy komponentów jak 3M, HP 
pozwalają na utrzymanie powtarzalności dla danej 
specyfikacji oraz kolorystyki nawet w dużym odstępie 
czasowym.

Dzięki rozwiniętej sieci zespołów wykonawczych 
możliwe jest prowadzenie montażu na terenie całego 
kraju, równocześnie aż w ponad 1500 punktach 
kampanii dziesięcio dniowej.

Procesy certyfikacji programów 3MTM MCSTM Warranty 
pozwalając oferować produkty objęte międzynarodową 
gwarancją 3MTM MCSTM.

Logistyka to nasza specjalność. Produkcja, konfekcja, 
montaż. Zaufaj, powierz zadania i poczuj komfort ze 
współpracy.

Integra Diagnostic specjalizuje się w obszarach takich 
jak: Higiena, Zdrowie, Genetyka oraz Toksykologia. 
Szeroki wachlarz ofertowy, a atakże zespół kierunkowo 
wykwalifikowanych specjalistów pozwala nam na 
konkurowanie z innymi.

Dla każdego klienta podchodzi indywidualnie chcąc 
zaspokoić konkretne potrzeby. Zawsze szuka najlepszych 
rozwiązań - nigdy nie idzie na łatwiznę.
 
Zauwało nam wiele firm, które dystrybuujemy na 
wyłączność. Ponadto jesteśmy autoryzowanym 
sprzedawcą kilku kolejnych.

Integra Diagnostic nie stawia kroków tam gdzie już 
je postawiono, przecieramy nowe szlaki i stawiamy 
na klienta. Niech Państwa zadowolenie będzie naszą 
zapłatą.
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Prawidłowo wdrożone procedury bezpieczeństwa umożliwiają 
skuteczną walkę z potencjalnym zagrożeniem. W celu zapobiegania 
dalszym zakażeniom, kontrola temperatury ciała oraz obowiązkowa 
dezynfekcja rąk staje się koniecznością.

Oferowane przez nas rozwiązanie jest zbudowane w oparciu o 
zintegrowaną bramkę wraz z  tabletem do pomiaru temperatury oraz 
stacją dezynfekcyjną.

Zautomatyzowany system kontroli wejścia pomoże we wczesnym 
wykryciu osób z objawami infekcji a system bramek przepuści jedynie 
osoby bez podwyższonej temperatury ciała i z odkażonymi dłońmi.

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE
DEZYNFEKCJA
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Kompleksowe oznakowanie przestrzeni to jeden z niezbędnych 
elementów podczas procesu projektowania sprawnego przepływu 
ludzi. 

Wszechstronne rozwiązania komunikacji wizualnej takie jak atestowane 
taśmy wyznaczające strefy, naklejki podłogowe, tablice ostrzegawcze 
i stojaki informacyjne, pozwolą na przejrzyste przekazanie komunikatów 
dla Klientów w każdej części budynku zgodnie z narzuconym reżimem 
sanitarnym.
 
Ondre z grona 3M Select Partners przeszło rygorystyczny audyt i posiada 
odpowiednie warunki technologiczne do produkcji grafik objętych 
gwarancją 3M™ MCS™. Unikatowa gwarancja 3M™ MCS™ obejmuje 
gotowy wyrób i daje pewność, że grafika utrzyma estetyczny wygląd 
przez cały założony okres ekspozycji.

KOMUNIKATY PIONOWE I POZIOME
OZNACZENIA
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Zespół ekspertów projektu Initi Protection gwarantuje dopasowanie 
indywidualnych planów higieny i dezynfekcji powierzchni zgodnych 
z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz zaleceniami WHO

Doświadczenia zebrane przez ostatnie 20 lat działalności pozwalają 
wyciągać odpowiednie wnioski i przewidywać zachowania 
użytkowników wspólnych przestrzeni.
 
Narzucony schemat ograniczeń połączony z odpowiednią komunikacją
i monitoringiem przepływów osób umożliwia skuteczne 
przeciwdziałanie zagrożeniom.
 
Wierzymy, że dobrze dobrane rozwiązania teraz zaowocują na przyszłość 
i spowodują, iż Państwa szkoła będzie pozytywnie odbierana przez 
pracowników, uczniów oraz rodziców.
 
Każdorazowo dobrane rozwiązania tworzone są na miarę potrzeb oraz 
specyfiki branży.

DEDYKOWANE PLANY HIGIENY
DEZYNFEKCJA
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50ml na 10L zimnej
wody - pH 7,5 codziennie

personel 
odpowiedzialny

za sprzątanie

personel 
odpowiedzialny

za sprzątanie

personel 
odpowiedzialny

za sprzątanie

personel 
odpowiedzialny

za sprzątanie

personel 
odpowiedzialny

za sprzątanie

codziennie

codziennie

codziennie

codziennie

w razie
potrzeby

MYCIE CODZIENNE
Sposób dozowania - dozownik naścienny.
Dozować według wskazówek na etykiecie.
*Mycie przeprowadzić maszyną czyszczącą lub ręcznie

MYCIE CODZIENNE
Sposób dozowania - dozownik naścienny.
Za pomocą atomizera zrosić powierzchnię środkiem.
Wytrzeć szmatką w kolorze czerwonym Mop w kolorze czerwonym

Mop w kolorze zielonym

MYCIE CODZIENNE
Nanieść na powierzchnię i rozprowadzić. Pozostawić na 15 minut. 
Następnie obficie spłukać wodą.

MYCIE CODZIENNE
Sposób dozowania - dozownik naścienny.
Następnie spryskać szmatkę w kolorze czarnym i przetrzeć.

MYCIE CODZIENNE
Sposób dozowania - dozownik naścienny.
Za pomocą atomizera zrosić powierzchnię środkiem.
Wytrzeć szmatką w kolorze niebieskim lub ręcznikiem papierowym.

MYCIE CODZIENNE
Za pomocą atomizera zrosić powierzchnię środkiem.
Wytrzeć szmatką.

PODŁOGI
INITI POSADZKA

PRZYKŁADOWY PLAN HIGIENY DLA SZKOŁY

Pomoc techniczna: Elwira Wiśniewska +48 509 456 270

SANITARIATY
(muszle, pisuary)

INITI SANI ŻEL

SANITARIATY
(umywalki, ściany, podłogi)

INITI SANITARIAT

MEBLE, KOSZE,
ŚCIANY, PORĘCZE

INITI BIURO

POWIERZCHNIE
SZKLANE
INITI SZYBY

ODŚWIEŻACZ
POWIETRZA

INITI AROMAT

Gotowy do użycia -
pH 14

Gotowy do użycia -
pH 2,5

20-50ml na 10L
zimnej wody - pH 7,5

Gotowy do użycia -
pH 7

Gotowy do użycia -
pH 6

UNIKATOWE ROZWIĄZANIE SKROJONE NA MIARĘ TWOICH POTRZEB
HIGIENA I DEZYNFEKCJA
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Lerasept HD PLUS
Gotowy roztwór

Rozwiązanie
systemowe

Automatyczna stacja dozująca zintegrowana z automatyczną bramką dostępową oraz pomiarem 
temperatury ciała

1 tydzień - zamgławianie klasy urządzeniem Fogger
2 x dziennie - dezynfekcja klamek urządzeniem E-spray

1 x dziennie - zamgławianie pomieszczenia urządzeniem Fogger
2 x dziennie - dezynfekcja klamek, spłuczek, kranów urządzeniem E-spray

1 x tydzień - zamgławianie pomieszczenia urządzeniem Fogger
2 x dziennie - poręcze, klamki urządzeniem E-spray

Atomizer z płynem do dezynfekcji rąk w każdej klasie przy biurku nauczyciela

Dozownik sensoryczny ABS przed każdym wejściem do toalet

Dozownik sensoryczny ABS przed każdym wejściem na stołówkę i salę gimnastyczną

WEJŚCIE
DO BUDYNKU

KLASY

TOALETY

KORYTARZE

Pomoc techniczna: Elwira Wiśniewska +48 509 456 270

Lerasept HD Plus
Gotowy roztwór

Lerasept OXI Light 
Gotowy roztwór

E-spray
Fogger

Butelki
z atomizerem

E-spray
Fogger

E-spray
Fogger

Dozowniki
sensoryczne

Dozowniki
sensoryczne

Lerasept Oxi Light
Gotowy roztwór

Lerasept Oxi Light
Gotowy roztwór

Lerasept HD Plus
Gotowy roztwór

Lerasept HD Plus
Gotowy roztwór

UNIKATOWE ROZWIĄZANIE SKROJONE NA MIARĘ TWOICH POTRZEB
HIGIENA I DEZYNFEKCJA

PRZYKŁADOWY PLAN HIGIENY DLA SZKOŁY
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1 x dziennie - zamgławianie pomieszczenia urządzeniem Fogger
2 x dziennie - dezynfekcja klamek, spłuczek, kranów urządzeniem E-spray

1 x tydzień - zamgławianie pokoju urządzeniem Fogger
2 x dziennie - dezynfekcja klamek urządzeniem E-spray

1 x dziennie - zamgławianie sali urządzeniem Fogger
2 x dziennie - dezynfekcja klamek urządzeniem E-spray

Dozownik sensoryczny ABS przed każdym wejściem na stołówkę

Atomizer z płynem do dezynfekcji rąk w każdym pokoju

Dozownik sensoryczny ABS przed każdym wejściem na sale gimnastyczną

SZATNIE

POKOJE
NAUCZYCIELSKIE

SALA 
GIMNASTYCZNA

Pomoc techniczna: Elwira Wiśniewska +48 509 456 270

Lerasept HD Plus
Gotowy roztwór

Lerasept OXI Light 
Gotowy roztwór

E-spray
Fogger

Butelki
z atomizerem

E-spray
Fogger

E-spray
Fogger

Dozowniki
sensoryczne

Dozowniki
sensoryczne

Lerasept Oxi Light
Gotowy roztwór

Lerasept Oxi Light
Gotowy roztwór

Lerasept HD Plus
Gotowy roztwór

Lerasept HD Plus
Gotowy roztwór

UNIKATOWE ROZWIĄZANIE SKROJONE NA MIARĘ TWOICH POTRZEB
HIGIENA I DEZYNFEKCJA

PRZYKŁADOWY PLAN HIGIENY DLA SZKOŁY
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POZNAJ NASZE URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI
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Automatyczna stacja dezynfekująca
KATEGORIA: DEZYNFEKCJA

NR ARTYKUŁU: DZ-02-003-5L-SD

PARAMETRY TECHNICZNE:

• Pojemność 5 L

• Zasilanie 230 V / 50 Hz - 12V (bateryjne AGM)

• Możliwość regulacji ilości płynu w pojedynczej dozie

• Standardowa wielkość dozy 3 mL

• Wymiary: Wysokość 115 cm, Szerokość 30 cm, Głębokość 25 cm

OPIS PRODUKTU:

Bezdotykowy dozownik płynu pozwala na nieinwazyjną dezynfekcję 
rąk. Czujnik podczerwieni automatycznie wychwytuje ruch, podając 
wcześniej zdefiniowaną, odpowiednio rozproszoną ilość płynu. 

Wykonanie z wysokiej jakości materiałów, gwarantuje użytko-
wanie na długi czas. Podstawa stalowa malowana proszkowo.
Obudowa stal kwasoodporna, szczotkowana.

DOSTĘPNOŚĆ:

Na magazynie.

CERTYFIKATY I ZGODNOŚCI:

• PN-EN 61000-6-1:2008P

• PN-EN 61000-6-2:2008P

• Certyfikat CE

DYSTRYBUTOR:

Link do strony:
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Stojak z dozownikiem łokciowym 1L
KATEGORIA: DEZYNFEKCJA

NR ARTYKUŁU: DZ-02-001-1L-SDŁ

Link do strony:

PARAMETRY TECHNICZNE:

• Blacha nierdzewna .1,5 mm szczotkowana 1.4301(304) 

• Wymiary dozownika: Wys: 27 cm, Szer: 12 cm, Gł: 6 cm

OPIS PRODUKTU:

Dozownik łokciowy to sprawdzone rozwiązanie pozwalające dbać
o higienę i sterylność rąk użytkowników. Dzięki konstrukcji ze stali 
nierdzewnej i niezawodnemu mechanizmowi, zapewni skuteczne 
działanie na długie lata.

Dozowniki dostosowane są do butelek płynów LERASEPT HD Plus 
do pojemności 1L wraz z dyspenserem. Stojak realizowany jest ze stali 
nierdzewnej malowanej proszkowo na kolor RAL 7016 lub w wersji 
szczotkowanej.

DOSTĘPNOŚĆ:

Na magazynie. 
Zakupiony dozownik nie zawiera w zestawie płynu.

UŻYCIE:

Podłożyć czystą dłoń, Nadusić łokciem drugiej ręki dźwignię,  
3ml nierozcieńczonego produktu wcierać około 30 sekund.

CERTYFIKATY I ZGODNOŚCI:

• Rekomendowany płyn LERASEPT HD Plus

• Pozwolenie nr 0166/TP/2020 na podstawie UE/528/2012

DYSTRYBUTOR:

WARIANT:

Możliwość personalizacji 
nogi oraz dozownika (obszar 
7x20cm) w cenie za pomocą 

plazmowego wycięcia logo. 
Możliwość malowania

nogi na dowolny kolor RAL. 
Minimalne zamówienie

wynosi 20szt.  
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Stojak z dozownikiem bezdotykowym ABS
KATEGORIA: DEZYNFEKCJA

NR ARTYKUŁU: DZ-02-002-1L-SDB

PARAMETRY TECHNICZNE:

• Pojemność 1L; zasilanie bateryjne 3xLR14

• Możliwość regulacji ilości płynu w pojedynczej dozie

• Wymiary dozownika: Wys: 27,5 cm, Szer: 13 cm, Gł: 12,5 cm

• Wymiary nogi: Wys: 140 cm, Szer: 12 cm

• Wymiary podstawki: Dł: 40 cm, Szer: 40 cm

• Stojak wykonany jest z blachy 2mm, łączna waga wynosi 11kg

OPIS PRODUKTU:

Bezdotykowy dozownik płynu pozwala na nieinwazyjną dezynfekcję 
rąk. Czujnik podczerwieni automatycznie wychwytuje ruch, podając 
wcześniej zdefiniowaną, odpowiednio rozproszoną ilość płynu. 

Dozownik wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, gwarantuje 
użytkowanie na długi czas. Stojak realizowany jest ze stali nierdzewnej 
malowanej proszkowo na kolor RAL 7016 lub w wersji szczotkowanej.

DOSTĘPNOŚĆ:

Na magazynie.

UŻYCIE:

Podłożyć dłonie pod dozownik, poczekać na dawkę płynu, wcierać 
przez 30 sekund.

CERTYFIKATY I ZGODNOŚCI:

• Rekomendowany płyn LERASEPT HD Plus

• Certyfikat CE

DYSTRYBUTOR:

Link do strony:

WARIANT:

Możliwość personalizacji 
nogi w cenie za pomocą 

plazmowego wycięcia logo 
lub malowania

na dowolny kolor RAL. 
Minimalne zamówienie

wynosi 20szt.  
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Fogger
KATEGORIA: DEZYNFEKCJA

NR ARTYKUŁU: DZ-03-002

SPECYFIKACJA:

• Wymiary: Wys: 41,28 cm, Szer: 28,58 cm

• Pojemność zbiornika środka odkażającego: 4 l

• Wydajność: od 4 do 20 l/h

• Wielkość cząsteczek: od 14 do 25 µ

• Moc: 1000 W

• Zasilanie: 220 V

• Waga: 3,6 kg

• Rekomendowany środek dezynfekujący: 
Lerasept OXI Light

OPIS PRODUKTU:

Zamgławiacz elektryczny EFOG3CP został zaprojektowany do od-
każania i dezynfekcji pomieszczeń. Specjalny system turbin zasysa 
roztwór ze zbiornika, podczas gdy 3 dysze go rozpylają w postaci 
suchej mgły z bardzo małymi cząsteczkami. 

Stosowany z odpowiednimi środkami dezynfekującymi może za-
pewnić zmniejszenie obciążenia mikrobiologicznego i wirusowe-
go wewnątrz biur, klinik, miejsc publicznych i sklepów.

DOSTĘPNOŚĆ:

Na magazynie.

PRODUCENT:

Link do strony:
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Zamgławiacz elektrostatyczny E-Spray
KATEGORIA: DEZYNFEKCJA

DYSTRYBUTOR: PRODUCENT:

NR ARTYKUŁU: DZ-03-005

SPECYFIKACJA:

• Pojemność zbiornika środka odkażającego: 1 L

• Wydajność: Wielkość cząstki 40 mikronów - 22 min, 
80 mikronów - 12 min, 100 mikronów - 8 minut

• Zasilanie bateryjne: 18 V / 2 Ah

• Rekomendowany środek: Lerasept OXI Light

CERTYFIKATY I ZGODNOŚCI:

• PN-EN 61000-6-1: 2008P

• PN-EN 61000-6-2: 2008P

• Certyfikat CE

OPIS PRODUKTU:

E-Spray to profesjonalny pistolet natryskowy, posiadający 3 rodzaje 
dysz rozpylających, który wykorzystuje zasadę indukcji elektrostatycz-
nej do skutecznego i równomiernego rozprowadzania roztworów de-
zynfekujących na powierzchniach.

Jest lekki i bardzo wygodny, zasilany baterią litowo-jonową, która po-
zwala przeprowadzać dezynfekcję przez kilka godzin, swobodnie i 
wszędzie, bez konieczności zasilania elektrycznego. Roztwór rozpyla 
się w bardzo małych i lekkich kroplach, które docierają do każdego 
punktu dezynfekowanego obszaru i skutecznie osiadają. Poprzez 
ładunek elektrostatyczny krople są przyciągane przez docelową po-
wierzchnię oraz tworzą powłokę dezynfekującą.

DOSTĘPNOŚĆ:

Od 20 czerwca 2020r.

Link do strony:
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Wózek INITI Clean
KATEGORIA: DEZYNFEKCJA

NR ARTYKUŁU: DZ-04-001

SPECYFIKACJA:

• Wyciskarka szczękowa, wiadra 2x15L

• Uchwyt worka 120L z pokrywą

• Kuweta 28x43cm

• Wiadra 2x6L

CERTYFIKATY:

• Certyfikat CE

• UNI EN ISO 9001:2008

• ISO 14001:2004

• ISO 9001:2000

OPIS PRODUKTU:

Wózek INITI CLEAN to profesjonalnie wózek serwisowy,
ułatwiejący codzienne utrzymanie czystości na obiekcie. Dzięki
ergonomii wykonania i wyciskarce umieszczonej wyżej niż w
innych produktach dostępnych na rynku ogranicza zginanie i
obciążenie kręgosłupa u osób obsługujących go.
Jest lekki i kompaktowy, prosty do używania oraz
magazynowania po skończonej pracy.

DOSTĘPNOŚĆ:

Czas realizacji zleceń na wózki wynosi do 48h.

DYSTRYBUTOR:
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Osłona twarzy – premium
KATEGORIA: OCHRONA

PRODUCENT:
Ze względu na różny skład płynów dezynfekujących, nie zaleca się dłuższego kontaktu ze środkiem. 
Może to spowodować uszkodzenie powierzchni przezroczystych. Płyn należy nakładać w niewielkich 
ilościach i niezwłocznie usunąć go przy pomocy miękkiego materiału.

SPECYFIKACJA:

• Format szyby: 35x30cm

• Płyta PET 0,8mm o wysokiej przezroczystości + folia ochronna

• Możliwość wymiany szyby

• Guma tkana: 20mm (czarna lub biała*) - prosta regulacja 

• Pianka: 180g (szara lub biała*), grubość 1cm

• Do samodzielnego montażu.

CERTYFIKATY I ZGODNOŚCI:

• Atest higieniczny HK/B/0669/01/2015

• Zgodna z zasadą 1935/2004

• Sprężystość PN-EN ISO 8307: 2000 [35]

• Właściwości przy rozciąganiu PN-EN ISO 1798: 2001 [80]

• Odkształcenie przy ściskaniu PN-EN ISO 3386-1: 2000 [3]

DOSTĘPNOŚĆ:

Czas realizacji zleceń na osłony wynosi 2-3 dni robocze.

OPIS PRODUKTU:

Osłona mająca na celu zredukować ryzyko zarażenia przy bliskim 
kontakcie z klientem. Możliwość otwierania szyby za pomocą 
dedykowanych uchwytów w górnych narożnikach.
Na pasie została umieszczona atestowana gąbka.

Link do strony:

NR ARTYKUŁU: OH-01-001
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