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Szanowni Państwo,

Bazując na wieloletniej współpracy z sektorami detalicznymi oraz obiektami 
wielkopowierzchniowymi, składam na Państwa ręce propozycję obecnie 
potrzebnych rozwiązań.
 
Dzięki doświadczeniu partnerów wchodzących w skład Initi Protection, 
zapewniamy optymalną ochronę Państwa klientów oraz pracowników.

Nasza oferta zakłada kompleksową obsługę oraz dobór rozwiązań 
indywidualnie dopasowanych do potrzeby. Produkty tylko najwyższej 
jakości bazujące na gwarancji podaży w krótkim terminie. Działamy na 
terenie całego kraju.

Ufam, że nasza propozycja spełni Państwa oczekiwania i sprawi, że 
rozwiązania okażą się dostępne praktycznie na wyciągnięcie ręki.

Pozostaję do Państwa dyspozycji
Dyrektor Generalny
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Wdrożony system zarządzania jakością, 
potwierdzony certyfikatem ISO 9001:2015. 

Firma Czysta Polska została założona w 1999 roku. Od 
21 lat oferuje kompleksowe rozwiązania w dziedzinie 
higieny i technologii utrzymania czystości.

Jest dystrybutorem marki FIMAP dostarczającej na 
rynek tak potrzebne obecnie automaty do dezynfekcji 
przestrzeni. W swojej ofercie posiada szorowarki, 
odkurzacze przemysłowe, systemy mycia oraz zamiatarki 
do posadzek.
 
Oferuje wynajem profesjonalnych maszyn do sprzątania 
z kompleksową obsługą serwisową. Sprzedaje również 
atestowe środki czystości.

Dystrybucja produktów grupy Stockmeier wraz 
z flagowym produktem do higienicznej dezynfekcji rąk 
Lerasept HD Plus pozwala pozycjonować firmę jako 
wiarygodnego dostawcę rozwiązań dezynfekcyjnych.

Prowadzi działalność na terenie całego kraju 
współpracując z sieciami handlowymi, firmami 
sprzątającymi, produkcyjnymi oraz klientami 
indywidualnymi.

Ondre stanowi zespół wykwalifikowanych wykonawców 
zadań wielowątkowych.

Kompleksowość podejścia do powierzonych zadań 
pozwala obsłużyć kampanie wieloodziałowe na terenie 
całego kraju w krótkim czasie.
 
Certyfikowani dostawcy komponentów jak 3M, HP 
pozwalają na utrzymanie powtarzalności dla danej 
specyfikacji oraz kolorystyki nawet w dużym odstępie 
czasowym.

Dzięki rozwiniętej sieci zespołów wykonawczych 
możliwe jest prowadzenie montażu na terenie całego 
kraju, równocześnie aż w ponad 1500 punktach 
kampanii dziesięcio dniowej.

Procesy certyfikacji programów 3MTM MCSTM Warranty 
pozwalając oferować produkty objęte międzynarodową 
gwarancją 3MTM MCSTM.

Logistyka to nasza specjalność. Produkcja, konfekcja, 
montaż. Zaufaj, powierz zadania i poczuj komfort ze 
współpracy.

Integra Diagnostic specjalizuje się w obszarach takich 
jak: Higiena, Zdrowie, Genetyka oraz Toksykologia. 
Szeroki wachlarz ofertowy, a atakże zespół kierunkowo 
wykwalifikowanych specjalistów pozwala nam na 
konkurowanie z innymi.

Dla każdego klienta podchodzi indywidualnie chcąc 
zaspokoić konkretne potrzeby. Zawsze szuka najlepszych 
rozwiązań - nigdy nie idzie na łatwiznę.
 
Zauwało nam wiele firm, które dystrybuujemy na 
wyłączność. Ponadto jesteśmy autoryzowanym 
sprzedawcą kilku kolejnych.

Integra Diagnostic nie stawia kroków tam gdzie już 
je postawiono, przecieramy nowe szlaki i stawiamy 
na klienta. Niech Państwa zadowolenie będzie naszą 
zapłatą.
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Na rynku można znaleźć dzisiaj bardzo wiele niewiarygodnych ofert 
o zróżnicowanym pochodzeniu oraz o niewystarczającej podaży. Wiele 
z produktów nie spełnia wymagań dotyczących walki z zagrożeniem 
jakim jest obecna epidemia koronawirusa.

Jako jedna z niewielu firm w Polsce posiadamy atestowany produkt 
biobójczy z wiarygodnego źródła od naszego wieloletniego partnera 
handlowego jakim jest Grupa Stockmeier.
 
Specjalnie dla Czysta Polska wyprodukowany został preparat biobójczy 
LERASEPT HD Plus. Certyfikat pochodzenia pozwolenie  nr  0166/TP/2020 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych, na podstawie art. 55 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
 
Zapewniamy nieprzerwany wolumen tego produktu wraz z dystrybucją 
i konfekcją dla wszystkich Państwa lokalizacji.

KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE BIOBÓJCZE
DEZYNFEKCJA
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WYBRANE PRODUKTY Z KATEGORII
DEZYNFEKCJA

Dozownik łokciowy 1L

Lerasept HD PLUS
0,5L / 1L

Stojak z dozownikiem
łokciowym 1L

Lerasept OXI PLUS
1L

Dozownik bezdotykowy
ABS

Automatyczna stacja
dezynfekująca

Wysokość: 27 cm
Szerokość: 12 cm
 
Głębokość: 6 cm
Pojemność: 1 L

Wariant: Z atomizerem
Pojemność: 0,5L / 1 L
Przeznaczenie: Dezynfekcja rąk

Wysokość stojaka: 140 cm
Wymiar podstawy: 40x40 cm
Pojemność: 1 L

Wysokość: 27,5 cm
Głębokość: 12,5 cm
 
Zasilanie: Bateryjne 3xLR14
Pojemność: 1 L

Wysokość: 115 cm
Szerokość: 30 cm
 
Głębokość: 25 cm
Pojemność: 5 L

Zamgławiacz
elektryczny Fogger

Zamgławiacz
elektrostatyczny E-Spray

Zasilanie: 220 V
Pojemność zbiornika: 4 L
Wydajność: od 4 do 20 L/h
 
Waga: 3,6 kg

Zasilanie: Bateryjne 18 V / 2 Ah
Pojemność zbiornika: 1 L

Wariant: Z atomizerem
Pojemność: 1 L
Przeznaczenie: Dezynfekcja
powierzchni
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PREWENCJA I BEZPIECZEŃSTWO 
OCHRONA

Ondre dostarcza rozwiązania w relacji bezpośredniej styczności 
pracowników a także klientów we wspólnych przestrzeniach.

Główną domeną działalności jest maksymalizacja bezpieczeństwa 
oraz ograniczenie ryzyka poprzez stworzenie fizycznych odgrodzeń 
stanowiących podstawę przeciwdziałania zarażeniu. 
 
Dzięki dostępnym produktom w obszarach ochrony, produkowanych 
z certyfikowanych surowców spełniających najwyższe wymogi dotyczące 
atestów higienicznych oraz bezpośredniej styczności z ciałem, produkty 
z tej kategorii znajdują szerokie zastosowanie w bliskim kontakcie 
z klientem
 
Proces precyzyjnej obróbki różnorodnych materiałów z wykorzystaniem 
automatyzacji technologii CNC oraz 3D zapewnia najwyższą jakość 
produktów zgodną z wymaganymi certyfikatami.
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WYBRANE PRODUKTY Z KATEGORII
OCHRONA

Osłona twarzy
PREMIUM

Parawan

Osłona twarzy
STANDARD

Osłona na ladę
dedykowana

Maseczka ochronna
PRO AG+

Osłona na stół
dedykowana

Maseczka ochronna
MED AG+

Słupek odgradzający

Format szyby: 35x30 cm
Materiał: PET 0,8 mm
 
Guma tkana: 20 mm

Konstrukcja: Aluminiowa
Zadruk na tkaninie: Sublimacja
 
Wymiary: 60, 90, 120 x 228 cm

Format szyby: 29x21 cm
Materiał: PET 0,4 mm
Guma tkana: 20 mm

Materiał: PET lub PMMA 4 mm
Rozmiar: Do wyboru
 
Głębokość: 20 cm

Rozmiar: 11,5x15 cm / 14x16 cm
Wariant: 3-warstwowa
 
Filtr wymienny: LamProtect 

Materiał: PET 4 mm
Rozmiar: Do wyboru

Rozmiar: 18x8 cm
Wariant: 3-warstwowa
 
Filtr wymienny: LamProtect 

Wysokość: 92 cm
Długość taśmy: 235 cm
 
Szerokość taśmy: 4,5 cm
Waga: 7,5 kg
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KOMUNIKATY PIONOWE I POZIOME 
OZNACZENIA

Kompleksowe oznakowanie przestrzeni to jeden z niezbędnych 
elementów podczas procesu projektowania sprawnego przepływu 
ludzi. 

Wszechstronne rozwiązania komunikacji wizualnej takie jak atestowane 
taśmy wyznaczające strefy, naklejki podłogowe, tablice ostrzegawcze 
i stojaki informacyjne, pozwolą na przejrzyste przekazanie komunikatów 
dla Klientów w każdej części budynku zgodnie z narzuconym reżimem 
sanitarnym.
 
Ondre z grona 3M Select Partners przeszło rygorystyczny audyt i posiada 
odpowiednie warunki technologiczne do produkcji grafik objętych 
gwarancją 3M™ MCS™. Unikatowa gwarancja 3M™ MCS™ obejmuje 
gotowy wyrób i daje pewność, że grafika utrzyma estetyczny wygląd 
przez cały założony okres ekspozycji.
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WYBRANE PRODUKTY Z KATEGORII
OZNACZENIA

KTOŚ JEST PRZED TOBĄ?
CZEKASZ NA SWOJĄ KOLEJ?

STAŃ W TYM MIEJSCU.

Prosimy o płatności
bezgotówkowe

W tym miejscu
obowiązują zasady
mające na celu ograniczenie
rozprzestrzeniania się
wirusa COVID-19.

Dziękujemy i zapraszamy!

Drodzy klienci

Przestrzegaj
instrukcji personelu
związanych z ilością osób
w lokalu

Skorzystaj
z preparatu dezynfekującego
przy wejściu do lokalu

Załóż
rękawice jednorazowe -
- własne lub dostępne
w lokalu

Zachowaj 
bezpieczną odległość
(1,5-2 m) od innych osób

Korzystaj
z płatności bezgotówkowej
jeśli tylko możesz
(karta płatnicza, telefon, blik)

Zakrywaj
twarz maseczką,
szalem lub apaszką

W tym miejscu
obowiązują zasady

mające na celu ograniczenie
rozprzestrzeniania się

wirusa COVID-19.

UWAGA

Przestrzegaj instrukcji personelu
związanych z ilością osób w lokalu

Skorzystaj z preparatu
dezynfekującego przy wejściu

Załóż rękawice jednorazowe -
- własne lub dostępne w sklepie

Zachowaj bezpieczną odległość
(1,5-2 m) od innych osób

Korzystaj z płatności bezgotówkowej
(karta płatnicza, telefon, blik)

Zakrywaj twarz maseczką,
szalem lub apaszką

Komunikatory
podłogowe

Komunikator
podwieszany

Komunikatory
podłogowe

Taśma 3M 766i

Komunikatory
ścienne

Taśma personalizowana
standard

Komunikatory
ścienne

Taśma personalizowana
premium

Wariant: Różne wzory
Zadruk: Bezwonny, eko

Wariant: Różne wzory
Zadruk: Bezwonny, eko

Wariant: Różne wzory
Zadruk: Bezwonny, eko

Wariant: Różne wzory
Zadruk: Bezwonny, eko

Wariant: Różne wzory
Zadruk: Bezwonny
 
Materiał: Blockout

Format: 5 cm x 33 m (rolka)
Siła klejenia: 21 N/100 mm
 
Wytrzymałość: 228 N/100 mm

Format: 5 cm x 25 m (rolka)
Materiał: Folia mono + laminat
Wariant: Różne wzory

Format: 5 cm x 25 m (rolka)
Materiał: Folia mono + laminat
Wariant: Różne wzory
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MONITOROWANIE I KONTROLA
DIAGNOSTYKA

Nowa rzeczywistość to określenie, które skupia w sobie wiele zagadnień 
dotyczących powstałych potrzeb w zakresie organizacji przestrzeni 
a także nadzorowania społecznego ruchu komunikacyjnego.

Niekontrolowany przepływ ludzi może prowadzić do podwyższenia 
ryzyka zarażenia oraz spadku atrakcyjności obiektu. Rozwiązania takie jak 
systemy monitorowania w czasie rzeczywistym, bieżące kontrolowanie 
temperatury za pomocą termowizji wspierają diagnostykę osób 
poruszających się wewnątrz obiektów.
 
Elementem kompleksowo uzupełniającym rozwiązania mające na 
celu przeciwdziałanie rozszerzaniu się wirusa są kasetkowe testy 
przesiewowe.
 
Integra Diagnostic to sprawdzony dostawca rozwiązań medycznych 
wspierający również sektor biznesu funkcjonujący zgodnie z aktualnymi 
wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia.
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WYBRANE PRODUKTY Z KATEGORII
DIAGNOSTYKA

Termometr

Kamera termowizyjna
DAHUA

Luminometr

TrueView Customer
Counter

Zasilanie: 2x baterie AAA
Wariant: Z wyświetlaczem LCD

Zasilanie: USB-C
Ekran: 5 calowy
Funkcja: Quick-Test

Rozdzielczość: 1920x1080
Pomiar: Jednocześnie do 30 os.
Kąt widzenia: 75 °

Wys. pomiaru: 2,7 m do 9 m
Szer. pomiaru: regulowana
(maksymalnie 8 m)

OPIS PRODUKTU:

COVID-19 IgM/IgG DUO – Test immunochromatograficzny 
(kasetkowy) do jakościowego wykrywania przeciwciał IgG i IgM 
przeciwko 2019-nCoV w próbkach ludzkiej krwi pełnej, surowicy 
lub osocza. 

Wyłącznie do użytku profesjonalnego zgodnie z ustawą 
o wyrobach medycznych.

Test COVID-19 IgM/IgG DUO
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