
Szanowni Państwo 
 
Chciałbym zaproponować Państwu ofertę zabiegów dezynfekcji i dezynsekcji w ładowniach 
statków przy wykorzystaniu zamgławiacza termicznego produkcji niemieckiej „Igeba” FT35W.  
 
Jest to urządzenie o bardzo dużej wydajności do 105tyś. m3 na godzinę, przy czym wielkość kropli 
wynosi 10 mikrometrów. To kropla o najlepszej możliwej penetracji – pozwala na dotarcie do 
najdrobniejszych zakamarków odkażanego pomieszczenia. Metoda „cieplej chmury” jest najlepszą 
metodą jaką można odkażać tak duże pomieszczenia, przy idealnym dozowaniu środka aktywnego 
– oznacza to duże oszczędności w ilości stosowanych środków, a co za tym idzie tańsze zabiegi.  
 
Przy dużych powierzchniach (ok. 10000m3) cena usługi wynosi około 50 groszy netto za m3! Do 
ceny zabiegu należy doliczyć cenę substancji czynnej oraz nośnika, jednak stosowanie 
zamgławiacza dzięki małej kropi pozwala na ograniczenie ceny preparatów do około 400,00zł netto 
na 10000 m3 powierzchni. Tak wiec odkażenie 10000m3 powierzchni ładowni może sprowadzać się 
do kwoty około 5400,00zł netto! Kolejną zaletą zamgławiacza jest możliwość przeprowadzenia 
zabiegu w ciągu zaledwie kilku godzin – co jest ważne gdy w grę wchodzi czas potrzebny na 
kolejny załadunek. Tą samą metodą możemy również przeprowadzić zabiegi dezynsekcyjne i 
zwalczać karaluchy, prusaki, mszyce, mklika zbożowego i wszelkie inne insekty. Do każdego 
przeprowadzonego zabiegu wystawiamy stosowne dokumenty.  
 
Nasza firma proponuje też zabezpieczanie statków przed gryzoniami. Zaopatrzymy statek w 
odpowiednie wyposażenie i rozłożymy przynęty, których aktywność sięga do kilku miesięcy, nawet 
w bardzo wilgotnych warunkach (stosowane trutki woskowe po 10 dniach w wodzie nie stracą 
swojej aktywności). Przy dłuższych nieobecnościach statku w portach Trójmiasta, oferujemy 
przeszkolenie wskazanego pracownika w zakresie kontroli urządzeń deratyzacyjnych i zaopatrzymy 
w niezbędne środki do ich uzupełnień.  
 
Podsumowując, możemy zdezynfekować ładownię i wszystkie inne pomieszczenia na Państwa 
statku oraz zwalczyć niechcianych pasażerów – a wszystko to w bardzo atrakcyjnych cenach. Dla 
każdego Klienta przygotowujemy indywidualną ofertę, przy kompleksowych usługach udzielamy 
rabatów. Jeśli poszukujecie Państwo profesjonalnej opieki D.D.D. przy zachowaniu najwyższych 
norm jakości oraz przystępnych cen – zachęcam do kontaktu i polecam podjęcie współpracy. 
Najlepszą reklamą jest wykonana usługa! 
 

Zapraszamy Państwa do współpracy. 
Z poważaniem, Arkadiusz Wojak 

 


