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Firma ATC istnieje na rynku od 1997 r. i zajmuje siÄ czyszczeniem i konserwacjÄ
kanaĹów i urzÄ dzeĹ wentylacyjnych oraz utylizacjÄ wszystkich zĹogów i
zanieczyszczeĹ powstajÄ cych w przewodach wentylacyjnych. Nasza firma wystawia
protokoĹy i certyfikaty czystoĹci.
Posiadamy wykwalifikowany i doĹwiadczony zespóĹ pracowników, których
fachowoĹÄ wraz ze sprzÄtem najnowszej generacji zapewni bezkolizyjne i terminowe
wykonanie usĹug.
Zapewniamy, Ĺźe Naszym klientom zawsze proponujemy coĹ nowego, co przyniesie
im wiÄcej korzyĹci i zadowolenia ze wspóĹpracy z nami. Zdobyte doĹwiadczenie
pozwala nam bĹyskawicznie i rzetelnie rozwiÄ zywaÄ Wasze problemy.
DziaĹalnoĹÄ naszej firmy jest podyktowana troskÄ o ochronÄ zdrowia i
utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeĹstwa w obiektach uĹźytecznoĹci
publicznej. Wiemy, iĹź w dzisiejszych czasach wiÄkszoĹÄ swojego Ĺźycia spÄdzamy w
obiektach, takich jak: biura, sklepy, zakĹady pracy, szkoĹy czy szpitale, wiÄc powinniĹmy
wiedzieÄ jakie znaczenie dla naszego zdrowia ma zĹy stan czystoĹci kanaĹów
wentylacyjnych. Wiadomo przecieĹź, Ĺźe jakoĹÄ powietrza wpĹywa na zdrowie, komfort
psychiczny i dobre samopoczucie ludzi. Zanieczyszczony system wentylacyjny jest ĹşródĹem
powstawania wielu chorób, jak alergii wraz z astmÄ , grypy, moĹźe doprowadziÄ takĹźe do
uszkodzenia wÄ troby, ukĹadu nerwowego, trawiennego. Jest on siedliskiem wielu
zanieczyszczeĹ, nie tylko chemicznych, jak spaliny czy emisja szkodliwych substancji z urzÄ
dzeĹ np. biurowych (ksero), a takĹźe biologicznych, czyli bakterii, wirusów, pleĹni i ich
zarodników, drobin kurzu i pyĹków kwiatowych. Zanieczyszczone kanaĹy mogÄ byÄ
takĹźe przyczynÄ poĹźaru lub zaczadzenia.
W ostatnich latach zaczyna mówiÄ siÄ o "syndromie chorych budynków". WiÄ Ĺźe siÄ on
wĹaĹnie ze zĹÄ jakoĹciÄ powietrza wewnÄtrznego i wywoĹuje szereg
dolegliwoĹci (bóle gĹowy, kaszel, podraĹźnienie oczu i nosa, Ĺuszczenie skóry, trudnoĹci
z koncentracjÄ ), które nasilajÄ siÄ im dĹuĹźej przebywa siÄ w tych pomieszczeniach.
Objawy tego syndromu mogÄ wpĹywaÄ na wydajnoĹÄ pracy i absencjÄ.

W zwiÄ zku z wejĹciem Polski do Unii Europejskiej powinniĹmy dostosowaÄ czystoĹÄ
instalacji wentylacyjnych do stanu gwarantujÄ cego bezpieczeĹstwo na miarÄ norm
unijnych. Wiemy, iĹź niektóre obiekty w Polsce nie speĹniajÄ tych norm. Dlatego
skĹadamy naszÄ ofertÄ, wierzÄ c, iĹź bezpieczeĹstwo i higiena pracy jest dla Was
waĹźna.
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Zapraszamy do wspóĹpracy.
WybierajÄ c naszÄ firmÄ ATC - dokonujecie najlepszego wyboru!
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