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PAMI - Z MYŚLĄ O TWOICH POTRZEBACH

Szanowni Państwo,
czas epidemii wymaga od nas wszystkich
podejmowania odpowiedzialnych kroków.
Dlatego już dziś należy zapewnić zdrowe 
warunki pracy swoim pracownikom.

Firma PAMI poprzez skuteczną dezynfekcję
obiektów biurowych i magazynowych
zapewni ciągłość funkcjonowania Państwa rmy.

Zadzwoń już dziś! Wspólnie stawimy czoła 
wirusowi COVID-19!
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ZAKRES USŁUG
Firma PAMI od ponad 25 lat oferuje Państwu skuteczne środki oraz metody w 
zakresie kompleksowej eliminacji patogenów jak również utrzymania czystości 
i porządku w obiektach i na terenach użyteczności publicznej.
Posiadamy szerokie możliwości profesjonalnej dezynfekcji w zakresie eliminacji 
bakterii, wirusów (w tym COVID-19) oraz grzybów w obiektach takich jak: 
gabinety lekarskie, pomieszczenia laboratoryjne, magazyny, chłodnie, 
dworce i środki komunikacji miejskiej itp.

DZIAŁAMY KOMPLEKSOWO
Działając w trosce o najwyższe standardy każdorazowo przed przyjęciem 
zlecenia dokonujemy rzetelnej oceny ryzyka, wyceniamy planowane prace, 
aby bezpiecznie wdrożyć odpowiednie procedury higieniczne.
Dla skutecznej ochrony ludności i pomieszczeń wykorzystujemy certykowane 
preparaty chemiczne oraz wysokiej jakości sprzęt dezynfekcyjny.
W ramach stałej  współpracy rma PAMI oferuje Państwu kompleksowy 
nadzór nad obiektami zarówno jeśli chodzi o równowagę sanitarną, jak 
również w zakresie utrzymania porządku oraz czystości.
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NASZE DOŚWIADCZENIE
Dysponujemy doświadczonym zespołem fachowców, co pozwala nam 
każde zlecenie traktować indywidualnie, na podstawie szczegółowych 
warunków zlecenia. 
Wysoka skuteczność naszego działania wynika z dobrego planowania zadań, 
precyzyjnego wyboru najskuteczniejszych metod działania oraz doboru 
odpowiednich preparatów.
Firma PAMI stale korzysta z profesjonalnej wiedzy oraz doświadczeń w stałej 
współpracy z kluczowymi markami branży. Bezpieczeństwo użytkowników 
oraz stosowane odpowiednie procedury bezpieczeństwa są dla rmy PAMI 
najwyższym priorytetem.

LICZY SIĘ CZAS
Ze względu na specykę działania niektórych patogenów przeprowadzane 
przez nas czynności dezynfekcyjne, szczególnie dotyczące eliminacji wirusów, 
wykonujemy możliwie szybko i w sposób radykalny. W zależności od 
wrażliwości patogenu dobieramy odpowiednio stężenie preparatu oraz czas 
kontaktu z patogenem.



RZETELNA OCENA RYZYKA

RYGORYSTYCZNE PROCEDURY

CERTYFIKOWANE PREPARATY

WYSOKIEJ JAKOŚCI SPRZĘT

DEZYNFEKCJA STAŁA LUB DORAŹNA

AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA

WSPARCIE TECHNICZNE

Oferta usług PAMI obejmuje maszyny, 

urządzenia i preparaty do skutecznej 

dezynfekcji, której celem jest zniszczenie 

drobnoustrojów takich jak bakterie, wirusy, 

grzyby i pasożyty.

Posiadamy również niemiecki preparat Virkon 

przeznaczony do całkowitej inaktywacji 

koronawirusa 2019-nCoV wywołującego 

chorobę COVID-19.

Korzystamy z wielu innowacyjnych rozwiązań 

gwarantujących uzyskanie doskonałych 

rezultatów przy umiarkowanych kosztach usługi.

Odpowiednie planowanie oraz szybkie działanie 

oraz właściwie przeprowadzone procedury 

dezynfekcji pozwalają uzyskać pewność co do 

pełnej skuteczności przeprowadzanych 

procedur.

Podczas planowania, kalkulacji oraz organizacji 

procesów odkażania nasi eksperci dobiorą 

odpowiednie środki oraz metody, właściwe dla 

określonych warunków.

Dezynfekcji poddajemy zarówno wszelkie 

przedmioty jak równieź powierzchnie, które 

mogły zostać skażone mikroorganizmami 

chorobotwórczymi.

Ze względu na środowisko dezynfekcję 

stosujemy w miejscach takich jak:
- dworce
- szpitale
- hotele
- budynki administracji publicznej
- szkoły
- laboratoria

ZAMGŁAWIANIE

FUMIGACJA

OZONOWANIE

ODKAŻANIE

MYCIE

Metody dezynfekcji
stosowane przez PAMI:

Profesjonalne usługi
dezynfekcji PAMI

Kompleksowa oferta
obejmuje:
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ZARZĄD
TRANSPORTU
MIEJSKIEGO
W KIELCACH

Ustronie Morskie

Gmina Rewal

WSPÓŁPRACUJEMY Z...



Jakub Biernat

mobile: +48 660 783 483

jbiernat.pami@gmail.com

www.security-service.pami.pl

Przedstawiciel ds. sprzedaży

KONTAKT


