
Dobrý deň! 
 
Žiadame Vás o predloženie Cenovej ponuky na predmet zákazky:  
 

„Ultrazvukový zahmlievač - prístroj na dezinfekciu veľkých priestorov 
 

+ náplň NANOSILVER DEZINFEKT (5 litrový roztok 1 ks)“ 
 

Predpokladaná hodnota zákazky:  1 225-  € bez DPH  
 

Ultrazvukový zahmlievač - prístroj na dezinfekciu veľkých priestorov – 
zvlhčuje ultrazvukovou fogaciou, vytvára hmlu, ktorá obsahuje kvapôčky 
veľkosťou 10 krát menšie ako pri normálnej hmle. Vytvorená hmla je 
studená a suchá. Ľahko a rýchlo sa odparuje, zvyšuje vlhkosť a znižuje 
teplotu. Prístroj je vhodný aj do priestorov s centrálnou vzduchotechnikou. 
Prístroj je možné (ak by sa využíval iba na zníženie teploty a zvýšenie 
vlhkosti) napojiť priamo na vodovodné potrubie. 
 
Technická špecifikácia: 
Napájanie        - 230 VAC/50HZ  
Maximálny príkon      - 400 W  
Krytie         - IP 20 
Množstvo rozprášenej kvapaliny za hodinu  - 3 litre 
Objem ošetreného miesta za hodinu    - 400 m3 
Určený na priestor      - od 100 m3 –1250 m3 
Pracovná teplota       - od -5°C - +40°C 
Vonkajšie rozmery      - 335 x 335 x 450 mm 
Vonkajší priemer výfukovej trubky    - 50,0 mm 
Vnútorný priemer výfukovej trubky    - 45,2 mm 
 
Náplň NANOSILVER DEZINFEKT 
Vysokoúčinný antibakteriálny a antivírusový dezinfekčný prostriedok. 
Používa sa na dezinfekciu kancelárií, domácností, hotelových izieb, 
sociálnych zariadení, dezinfekciu šatní, telocviční, skladových priestorov, 
wellness zariadení, sáun. Likviduje baktérie, vírusy. Odstraňuje zápach. 
Dezinfekcia priestorov sa vykonáva zahmlievaním s výkonným zahmlievačom 
- ultrazvukovým fogovačom, pomocou ktorého sa vytvorí z NanoSilver 
Desinfekt suchá hmla, ktorá v krátkom čase zlikviduje všetky baktérie, 
vírusy a zápach. 
NanoSilver Dezinfekt má vysokú účinnosť pri odstránení baktérií rodu 
Salmonela, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Legionella pneumophila, 
Anthrax, výtrusy, Staphylococcus, Listeria, HIV, MRSA infekcie, chrípka 
Virus & Norovirus, baktérie, vírusy, kvasinky a plesne, bakteriálne 
endospóry, biofilmy. 



Účinné látky: Kompex HClO-H2O2 kyselina chlórna + peroxid vodíka. 
Koloidné striebro.  
Popis výrobku: NanoSilver Desinfekt je viaczložkový dezinfekčný prostriedok. 
Ako oxidačné činidlo sú ionty HClO, H2O2, NaOCl, Ag +. Roztok je vyrobený 
patentovanou technológiou, ktorá má vysokú stabilitu a dlhodobú účinnosť. 
Dlhodobý účinok je zabezpečený vysokostabilným roztokom vyrobeným 
fyzikálnou metódou. 
Efektivita výrobku: proti baktériám, vírusom, amébam, hubám a riasam, 
tzn., jeho extrémne široký rozsah použitia ho robí ľahko použiteľným pre 
koncového užívateľa; tzn., že stačí jeden výrobok tam, kde boli predtým 
potrebné 2 aj 3 rôzne dezinfekčné produkty. Vďaka dobrej stabilite výrobku 
zaručujeme dlhú skladovaciu dobu. Produkt zostáva stabilný pri teplotách 
vody do 50 °C a jeho účinnosť sa dokonca zvýši pri teplotách okolo 35 °C. 
NanoSilver Desinfekt je ekologicky nezávadný dezinfekčný produkt. Jeho 
hlavná súčasť HClO – neznečisťuje odpadové vody, pretože sa rozkladá na 
vodu a kyslík (H2O a O2), tzn., že nevytvára škodlivé vedľajšie produkty. Tri 
základné súčasti (HClO a H2O2) zvyšujú synergiu spolu s koloidným Ag+. 
Bakteriálny efekt nastupuje rýchlejšie a oveľa intenzívnejšie, ako keby každá 
zo súčastí bola použitá zvlášť. NanoSilver Desinfekt je obzvlášť účinný k 
dezinfekcií klimatizácií a priestorov pred rekontamináciou baktériami a 
vírusmi. NanoSilver Desinfekt je nová moderná dezinfekcia. 
 
 
Cenové ponuky predkladajte do 02. 10. 2020 15.00 hod. 

- elektronicky na email: petertoth@kulturavranov.sk,  
 

- písomne poštou na adresu:   Mestský dom kultúry, prísp. org. 
M. R. Štefánika 875/200 
093 01 Vranov nad Topľou, 

 

alebo osobne na sekretariát Mestského domu kultúry, prísp. org., na druhom 
poschodí Domu kultúry, M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou 
do 02. 10. 2020 15.00 hod. 

 
Vranov nad Topľou 17. 09. 2020 
 
S pozdravom Peter Tóth 
 
 
       .................................................. 
                    Mgr. Peter Novák 

     poverený riadením MsDK 
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