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Vyčerpání vody ze
studny
Mechanické
očištění vnitřního
pláště studny
vysokotlakým
čistícím strojem
Odstranění
sedimentu a kalu
usazených na dně
studny
Opláchnutí a
desinfekce
vnitřního pláště
studny
Odborná kontrola
a návrh prevence
před případným
zanesením či
poškozením
studny
Založení nové
filtrační vrstvy
Desinfekce studny
dle vyhlášky SZU
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Dopravu a
instalaci svrchní
skruže a zákrytové
desky
Výměna potrubí a
sacích košů uvnitř
studny
Úprava okolí
studny
Opravy netěsností
a další…

PRACUJEME ZA
KAŽDÉHO POČASÍ
AKCE PLATÍ OD

2.2. do 8.2.2015

JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST
Jak je na tom Vaše studna?
Mezi nejčastější nedostatky patří nejen technický stav studny, ale hlavně bakteriální
závadnost, kterou způsobuje rozklad částic rostlinného a živočišného původu, (listí, plži,
hlodavci apod.) Díky zkušenostem víme, jak Vaší studnu dokážeme uvést do provozu
schopného stavu, ale hlavně, dáme Vám možnost čerpat co možná nejkvalitnější vodu. Ale
na tom samozřejmě závisí technický stav studny a její okolí. Zjistíme případné nedostatky.
Mnohé z nich jsme schopni odstranit a poradíme případné řešení na danou situaci.

DÍKY SPOLUPRÁCI SE ZASTUPITELSTVEM VAŠEHO
MĚSTA/OBCE VÁM SPOLEČNĚ DARUJEME SLEVU 700,-KČ
z 3990,-Kč

VYČISTÍME VAŠÍ STUDNU JEN ZA

3290,- Kč
Navíc do ukončení termínu této akční nabídky DOPRAVA ZDARMA!
Za další metr hloubky nad 7m zaplatíte jen 290,- Kč
U studní mimo betonovou skruž (kámen, cihla, opuka) je
z důvodu rizikovosti účtován příplatek nyní POUZE 20%

Akční cena zahrnuje

 Vyčerpání vody ze studny
 Čištění pláště studny vysokotlakou myčkou
 Odstranění sedimentu ze dna studny do 0,3m vrstvy
 Odborná kontrola před případným zanesením či poškozením studny
 Desinfekce studny
 Návrh prevence pro zlepšení kvality vody ve studni

DOPŘEJTE SI ZDRAVOU VODU Z VLASTNÍ STUDNY
Kontaktujte naše zákaznické centrum mob.

732 839 552 či emailem na

cisteni-regenerace-studni@email.cz
nebo využijte kontaktní formulář na webové adrese

WWW.CISTENI-A-REGENERACE-STUDNI.CZ
*Akční cena platí do hloubky studny 7m a šířky 1m. viz ceník na našich webových stránkách

