
 
 

 

Vážení, 
 
jsme společnost UMYJEM TO s.r.o., která se výhradně specializuje na obor profesionální údržby, 
čištění, renovace a ochrany venkovních povrchů staveb. Tuto službu zajišťujeme pro správce a 
majitele budov plošně po celé České a Slovenské Republice. Jsme kvalifikovaní dodavatelé v SKD a 
registrovaní dodavatelé v NEN. 
 
Čištění fasád, střech a dlažeb 
V posledních letech se viditelně množí výskyt plísní, řas a mechů na fasádách a omítkách domů. Tento 
jev je zapříčiněn nepříznivými podmínkami, jakými jsou nedostatek slunečního svitu, nadměrná 
vlhkost či přítomnost zeleně v blízkosti domu.  
 
Jaké jsou rizika? 

 Alergické reakce: podráždění spojivek, podráždění krku a nosu, kašel, bolesti hlavy, kožní 
vyrážky, únava, nevolnost, poruchy paměti, bolesti končetin, náchylnost k infekcím. 

 Zdravotní rizika způsobená organickými nečistotami: stoupající riziko rakoviny, oslabení 
imunitního systému a zvýšené riziko infekcí u lidí s oslabenou imunitou a ostatní zdravotní 
rizika způsobená řasami, mechy a houbami. 

 Finanční rizika: znehodnocení fasády/střechy, zkrácení její životnosti společně s nadměrnou 
vlhkostí v povrchu snižuje účinnost zateplení a zkracuje životnost vaši fasády/střechy. 

 
Profesionální čištění a umývání fasád, střech a dlažeb 

 historické a památkové objekty 
 bytové a rodinné domy 
 haly a komerční budovy 
 městské stavby a mobiliáře 

Aplikace ochrany povrchu staveb 
 znečištění, řasy, mechy, plísně 
 5let záruka pro povrchy fasád 
 3roky záruka pro povrchy střech 

Nátěry fasád, renovace omítek  
 Kabe Farben ARMASIL, NOVALITH  
 ochrana fasád proti řasám a houbám 
 zvýšená odolnost proti znečištění 
 samočistící efekt lotosového květu 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Odstraňování Graffiti a prevence Graffiti ataku 
Nynější právní systém postihuje vandaly dle trestního řádu a jakákoliv aktivita ataku sprejera je 
klasifikována jako trestní čin. Oběti těchto útoků však nejsou společností posuzování jako oběti 
trestného činu a pomoc je jim odepírána.  
Vandalizmus, v podobě ataku sprejera, je třeba přijmout jako fakt, který existuje a bez řešení tohoto 
problému postupně narůstá do podoby zvýšení kriminální činnosti, asocializace obyvatel měst a 
znehodnocení majetku (viz. kniha australského institutu kriminologie "Preventing Graffiti & 
Vandalism" (Graffiti a vandalizmus - PREVENCE) autorů Susan Geasonové a Paula R. Wilsona a 
kriminologická teorie "The broken windows theory" (teorie rozbitého okna) autorů James Q. Wilsona 
a George Kellinga).  
 

V oboru odstraňování graffiti nabízíme: 
 Zhodnocení situace problémů s ataky graffiti 
 Program prevence graffiti v oblastech postiženými graffiti vandalizmem 
 Odborné poradenství v oblasti odstraňování graffiti a antigraffiti nátěrů 
 Prodej odstraňovačů a ochranných nátěrů 
 Prodej technologie a příslušenství pro techniky odstraňující graffiti 
 Školení techniků a vedoucích pracovníků 
 Službu - Odstraňování graffiti 
 Službu - Aplikace ochranných nátěrů 

 
jednotná cena 450,- Kč pro odstraňování graffiti ataků ze savých podkladů 
jednotná cena 200,- Kč pro odstraňování graffiti ataků z nesavých podkladů 

 expresní služba odstranění graffiti ataku 24/7 
 jednorázové odstranění graffiti ataku 
 rámcová smlouva pro města a správu majetku 

 
Pro vlastní odstraňování graffiti ataků z hladkých a nesavých podkladů doporučujeme vlhčené 
ubrousky GRAFFITI SAFEWIPES, které jsou ideální pro:  

 správce SVJ a bytových domů,  
 správu městského mobiliáře a parků,  
 správu sportovišť a veřejné dopravy, 
 školy a školská zařízení 
 dobrovolníky a spoluobčany 

 
V případě Vašeho zájmu uvítáme ve věci obchodní jednání. 
Děkuji za pozornost, 
 
Pavel Hamberger, 
UMYJEM TO s.r.o. 
Email:  hamberger@umyjemto.cz 
Tel:  +420 777 926 647 
Web: www.umyjemto.cz 


