
Profesionální čištění a desinfekce, opravy a kompletní
revitalizace studny vč. výměny vodovodního a sacího ústrojí.

Výměna a osazení povrchových skruží vč. poklopu, spárování a
úprava vnitřního opláštění studny.

Kontaktujte nás:
E-mail: studnytaborsky@email.cz

Telefon: +420 776 575 188

Čištění  studní  za nej lepší  ceny…
Díky profesionální technice a vyladěnému pracovnímu postupu Vám studnu
vyčistíme kvalitně, rychle a hlavně za skvělou cenu.
Celý proces čištění probíhá ekologicky a dle platných norem…

1) Zdarma za vámi přijedeme
 Doprava na místo čištění je automaticky v ceně.

2) Zjistíme v jakém stavu se Vaše studna a její součásti nachází

 Zkontrolujeme, je-li čištění vůbec nutné a když ne, stanovíme 
doporučený termín čištění. Mezi tím vám poradíme, jak se o 
studnu starat a až nastane správný čas, sami se vám ozveme.

3) Celé čištění probíhá pod velkým tlakem
 Zákryt studny, stěny a čerpadlo očistíme vysokotlakou myčkou s 

čistícím tlakem až 180 barů. Tomu žádná špína neodolá.

4) Bereme to pěkně od spodu

 Ze dna studny odstraníme vše, co tam nepatří. Veškerý kal, 
sediment a mechanické nečistoty.

5) Nová filtrační vrstva
 Pro novou filtrační vrstvu používáme výhradně kvalitní říční štěrk.

6) Celou studnu pořádně vydesinfikujeme

 Všechen kal a nános ze dna studny už je pryč. Teď už jen 
zlikvidovat nežádoucí návštěvníky studny, které běžně okem 
nevidíme. Studnu vydezinfikujeme pomocí ekologicky šetrného 
chlornanu sodného, který zničí 99,99 % všech nežádoucích  
bakterií. Po všem zbyde  jenom křišťálově čistá voda a studna jako 
nová.

STÁLÁ CENA – Čištění od 0-7 metrů o ø 80 – 100 cm – 3.250,-Kč
Každý další metr – 350,-Kč

!!! POZOR AKCE- ZA KAŽDOU DALŠÍ STUDNU SLEVA 500,-Kč !!!
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