“NASTA” Firma Handlowo‐Usługowa
Nawój Sławomir
50‐527 Wrocław, ul. Dawida 17/10
NIP: 899‐108‐65‐66

OFERTA
Od kilkunastu lat naszego istnienia świadczymy usługi na najwyższym, profesjonalnym poziomie. Bogate
doświadczenie, stała kadra, profesjonalizm wykonywanej usługi, gwarancja, dbałość o zasady BHP to atuty firmy.

Mając na uwadze Państwa oczekiwania, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

DEZYNSEKCJA
Zwalczanie insektów i owadów: (prusaki, karaluchy, pluskwy, rybiki, mrówki, mole, muchy, osy, szerszenie,
obrzeżki, meszki i inne) a także szkodniki magazynowe występujące w produkcji i przetwórstwie rolnospożywczym (m.in.: wołki, trojszyki, mkliki, omacnice, rozkruszki, chrząszcze i inne).

DEZYNFEKCJA
Zwalczanie drobnoustrojów i mikroorganizmów.

DERATYZACJA
Zwalczanie szczurów, myszy i innych gryzoni w obiektach zamkniętych i na terenach otwartych.

DEODORYZACJA
Eliminowanie przykrych, niepożądanych zapachów (najczęściej wykonywana w połączeniu z dezynfekcją)
w przypadkach awarii kanalizacyjnych, zalegania zwłok, czy innych.

SZCZEPIENIE KASZTANOWCÓW
Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka - jako jedna (najskuteczniejsza) z metod zwalczania tego szkodnika,
powodującego zasychanie liści i w następstwie obumieranie drzew kasztanowców.

CZYSZCZENIE ZSYPÓW
Czyszczenie i mycie zsypów w budynkach wielokondygnacyjnych – przy zastosowaniu sprzętu specjalistycznego
mycie, czyszczenie, dezynfekcja i dezodoryzacja komór zsypowych i rur zsypowych.

PORZĄDKOWANIE
Czyszczenie, sprzątanie strychów i innych pomieszczeń z pozostałości i nieczystości gołębich z jednoczesnym
wykonawstwem zabiegów dezynsekcji i dezynfekcji.

Usługi oferujemy w ramach umów długoterminowych zgodnych z obowiązującymi systemami jakości lub zleceń
doraźnych wynikających z potrzeb klienta. Każdorazowo wystawiamy protokoły po zabiegowe dla ewentualnych
kontroli sanitarnych czy innych.
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FIRMA
Firma Handlowo Usługowa Nasta istnieje od 1996 roku. Od 14 lat świadczymy usługi z zakresu dezynsekcji,
deratyzacji, dezynfekcji, dezodoryzacji, szczepimy kasztanowce, a także czyścimy i myjemy zsypy w budynkach
wielokondygnacyjnych. Czyścimy i sprzątamy strychy oraz inne pomieszczenia z pozostałości i nieczystości
gołębich z jednoczesnym wykonawstwem zabiegów dezynsekcji i dezynfekcji.
Wszystkie te zabiegi wykonujemy zgodnie z unijnymi wymogami systemu HACCP (System Analizy Zagrożeń
i Krytycznych Punktów Kontroli), a także zasad GHP (Zasady Dobrej Praktyki Higieny) oraz GMP (Zasady Dobrej
Praktyki Produkcji).
Nasi pracownicy posiadają wysokie kwalifikacje poparte wiedzą z zakresu biologii i chemii. Używamy
atestowanych preparatów, dopasowując je do indywidualnych potrzeb klienta oraz warunków istniejących
w danym obiekcie. Wybieramy metody najmniej szkodliwe dla środowiska i ludzi. Obsługujemy firmy oraz
klientów indywidualnych.

KONTAKT

NASTA F.H.U., SŁAWOMIR NAWÓJ
Dawida 17/10, 50‐527 Wrocław
Telefon: +48 (071) 373‐27‐88
+48 (0) 603 927 490
Fax:
+48 (071) 373‐27‐88
NIP:
8991086566
www.nasta.in
biuro@nasta.in
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