


EpidAIR – profesjonalny środek do dezynfekcji powierzchni oraz 

pomieszczeń. Dostępny w trzech kompozycjach zapachowych: zielonej 

herbaty, cytrusów oraz bawełny. Preparat EpidAIR usuwa bakterie, wirusy i 

grzyby, skutecznie dezynfekując wszystkie powierzchnie.

 

Zastosowane kompozycje zapachowe zapewniają poczucie świeżości 

dezynfekowanych pomieszczeń przez długi czas. EpidAIR to pierwszy na 

rynku produkt, który pozwala na skuteczną dezynfekcję mieszkania, pokoju 

hotelowego czy miejsca pracy.  Wystarczy rozpylić równomiernie środek na 

przeznaczonej do dezynfekcji powierzchni. Jedno opakowanie wystarcza na 

dezynfekcję ponad 500 m.kw. Preparat EpidAIR przeznaczony jest do 

samodzielnego wykonywania dezynfekcji metodą zamgławiania 

powierzchni. Dzięki zastosowaniu specjalnego atomizera produkt 

nadaje się do dezynfekcji dużych powierzchni. Zasięg dozowania 

preparatu wynosi ponad 4m.

Preparat EpidAIR jako pierwszy w Polsce otrzymał pozytywną rekomendację 

oraz certyfikat „Clean&Safe” nadawany przez Europejski System Certyfikacji.



Skuteczne i niedrogie rozwiązanie do dezynfekcji 

pokoi hotelowych

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 dała się we znaki całej branży 

hotelarskiej. Choć usługi branży HoReCa podlegają już częściowemu 

odmrożeniu, to dostosowywanie obiektów do wymagań sanitarnych 

pochłaniało dotychczas wiele czasu oraz kosztów. Jednak do czasu! Na rynku 

pojawiło się pierwsze rozwiązanie przeznaczone do dezynfekcji restauracji i 

pokoi hotelowych!

EpidAIR o pierwsze na rynku profesjonalne produkty pozwalające na 

samodzielne zamgławianie pomieszczeń oraz powierzchni bez wykorzystania 

specjalistycznego sprzętu. Pozwalają na skuteczną dezynfekcję pokoju 

hotelowego, przestrzeni w restauracji czy dowolnego miejsca pracy lub 

wypoczynku. Wystarczy równomiernie rozpylić preparat na całej 

dezynfekowanej powierzchni.



Pierwsze na rynku rozwiązanie do samodzielnej 

dezynfekcji restauracji i pokoi hotelowych

Grupa Aristo Sp. z o.o. - lider rynku usług dezynfekcji w Polsce 

wprowadza na rynek nową markę! EpidAIR, bo o niej mowa, to gama 

profesjonalnych środków do samodzielnego wykonywania dezynfekcji 

powierzchni metodą zamgławiania bez wykorzystania specjalistycznego 

sprzętu! Koszt dezynfekcji? Zaledwie 10 gr za metr kwadratowy!

Dezynfekcja powierzchni metodą zamgławiania jeszcze nigdy nie była tak 

prosta! EpidAIR to profesjonalna gama produktów przeznaczonych do 

dezynfekcji dla użytkowników profesjonalnych. Produkty EpidAIR to 

doskonałe rozwiązanie do dezynfekcji pokoi hotelowych po wymianie gości 

czy dezynfekcji stolików w restauracji.



Idealne rozwiązanie do samodzielnej dezynfekcji 

budynków i powierzchni biurowych!

Dotychczas kompleksowa dezynfekcja powierzchni metodą 

zamgławiania była możliwa jedynie z wykorzystaniem profesjonalnego 

sprzętu czy za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy świadczącej tego typu 

usługi. Do teraz! Produkty EpidAIR nadają się do samodzielnej dezynfekcji 

powierzchni metodą zamgławiania. Jedno opakowanie produktu wystarcza 

dezynfekcję ponad 500 m.kw, co przekłada się na cenę około 10 groszy za 1 

metr kwadratowy!  

Produkty zostały wyprodukowane aż w 3 wersjach zapachowych (kwiat 

bawełny,zielona herbata, cytrusy), co pozwala na całkowitą neutralizację 

nieprzyjemnego zapachu środka dezynfekującego oraz zapewnia poczucie 

świeżości dezynfekowanych powierzchni przez długi czas. 

http://www.epidair.com/
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