
Zdravé koberce,  zdravé budovy, zdraví lidé



Co od nás získáte?
• Zdravé prostředí bez bakterií, virů, plísní, pachů a alergenů   

• Lepší kvalita vnitřního ovzduší a s tím spojený lepší komfort 

života uvnitř budovy    

• Zlepšení celkového vzhledu a tím přátelštější prostředí a lepší 

reference rodičů    

• Ekologické a šetrné čisticí prostředky k alergikům a 

astmatikům    

• Dramatické prodloužení životnosti čištěných materiálů     

• Nižší náklady na spotřebované energie při čištění a uklízení    

• Finanční úspora za častou výměnu koberců a za nápravy 

způsobené neodborným čištěním    

•  Komplexní programová údržba a dezinfekce koberců, 

čalounění a matrací    

• Bezpečné pracovní postupy    

• Udržitelné čisticí prostředky, technologie a postupy   

 • Pravidelná údržba a dezinfekce našeho vybavení    

• Jsme jediní ve střední Evropě s certifikací WoolSafe



Zdravé koberce,  zdravé budovy, zdraví lidé

Mateřská školka je úžasné místo, kde si malý předškoláček osvojí 
důležité životní návyky, naučí se nové věci a přitom zažije spoustu 
legrace a získá přátelství na celý život. Zároveň se ale také jedná o 
jedno z nejnáročnějších míst, které musíme udržovat v čistotě. 

Z bezpečnostních a estetických důvodů jsou koberce 

tou nejpraktičtější podlahovinou, kterou lze do 

mateřských škol nainstalovat. Zanedbané nebo 

neprofesionální čištění však může vést k šíření 

mikroorganismů a polétavých alergenů v ovzduší, což 

způsobuje častý výskyt nemocí a alergických reakcí. 

V Carpet Brothers pomáháme podobným jevům 

předcházet sestavením komplexního programu péče o 

koberce, čalounění a matrace, který nazýváme 

Carpet Brothers Child Protection. Koberce, čalounění 

a matrace čistíme pouze ekologickými čisticími 

prostředky a navíc čištěným povrchům můžeme 

propůjčit hypoalergenní úpravu. 

Co je Carpet Brothers Child Protection?
Jedná se o komplexní program péče o koberce, 
čalounění a matrace, díky kterému zbavíme čištěné 
materiály virů, bakterií, sporů plísní, alergenů a jiných 
mikroorganismů a zároveň propůjčíme svěřeným 
materiálům konzistentní čistý reprezentativní vzhled 
po celou dobu jejich životnosti, kterou navíc naší péčí 
nemalou měrou prodloužíme.
Carpet Brothers Child Protection zahrnuje 
poradenství v oblasti péče o koberce, čalounění a 
matrace. Zajišťuje dodávky profesionálních 
ekologických čisticích prostředků a technologií ke 
každodennímu čištění. Zahrnuje také udržovací a 
regenerační čištění a dezinfekci ovzduší a povrchů 
uvnitř školky.
Díky programu Carpet Brothers Child Protection 
chráníme naše děti před šířením nemocí a zajišťujeme, 
že jsou v čistém a zdravém prostředí bez obsahu 
mikroorganismů a alergenů. Denně tímto programem 
zastavíme šíření nemocí a snižujeme dopady epidemií. 
Současně při tom šetříme mateřským školkám desítky 
tisíc korun za spotřebované energie, častou výměnu 
koberců a za nápravy po neodborném čištění. 
Bonusem je pak zlepšení kvality vnitřního ovzduší a 
zvýšení komfortu života uvnitř školky. 

Dezinfekce ovzduší a povrchů.
Způsob, jakým se děti mezi sebou a s dospělými uvnitř 
mateřských škol integrují znamená rychlé šíření 
bakterií a nemocí. Zejména mladší děti předškolního 
věku mají úzký kontakt s ostatními dětmi nebo 
dospělými prostřednictvím hraní a častého mazlení. 
Rády také vkládají věci do úst a ne všechny si zakrývají 
ústa při kašlání nebo kýchání. Díky tomu, že některé 
bakterie umí přežít na površích i několik dní, může se 
dítě dotknout kontaminovaného povrchu, dát si ruce 
do úst a nakazit se. Nemoc se pak rychle šíří do zbytku 
kolektivu školky, k sourozencům a rodičům. Proto 
součástí programu Carpet Brothers Child Protection 
je dezinfekce ovzduší a povrchů pomocí generátorů 
mlhy a nebo pomocí fotohydroionizačních čističek 
vzduchu. Tím získáte vydezinfikovaný vzduch a 
zařízení bez obsahu virů, bakterií, plísní, a alergenů a 
snížíme nebo dokonce v mnoha případech i 
zamezíme šíření nemocí a epidemií. I v této oblasti 
máme bohaté zkušenosti a nabízíme poradenství 
zdarma.  Každá mateřská školka využívající program 
Carpet Brothers Child Protection získá od nás 
certifikát o účasti v programu a samolepící ochrannou 
známku, kterou si může vylepit na dobře viditelné 
místo u vstupu do školky.  

Chraňte sebe a své děti od 

nemocí a alergií díky programu 

Carpet Brothers Child Protection.



Preventivní 
údržba

Komplexní program Carpet Brothers Child Protection zabraňuje hromadění nečistot a lepivých chemických 

zbytků vyskytujících se po čištění. Chrání koberce, čalounění a matrace před opotřebením a prodlužuje jim 

životní cyklus. Zároveň zlepšuje jejich vzhled a zbaví vnitřní prostředí virů, bakterií, sporů plísní a alergenů.

Zastavte nečistoty u dveří pomocí instalace čisticích 

zón u vstupu. Vzhledem k tomu, že 85% nečistot je 

přineseno do budovy zvenčí na podrážkách hostů a 

zaměstnanců, jsou vysoce výkonné čisticí rohože ke 

snížení nákladů na čištění nezbytné. 

Čtyři základní stavební kameny vedoucí k úspěšné 
údržbě koberců, čalounění a matrací
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Denní 
čištění

Časté vysávání oblastí s vysokým výskytem osob 

pomocí kvalitních vysavačů odstraní až 90% suchých 

nečistot. Pro odstranění lokáních skvrn, které zhoršují 

celkový vjem, doporučujeme náš CARPET BROTHERS 

ROAMER a CARPER BROTHERS ECOSPOTTER. Tím se 

docílí odstranění 95% nečistot dříve, než se do vláken 

zapouzdří a stanou se trvalými. 
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Udržovací 
čištění

Naše technologie pro údržbové čištění pracují s nízkou 

vlhkostí tak, aby udržovali konzistentní vzhled 

svěřených materiálů, prodlužovali jim životnost a 

vytvářeli zdravější vnitřní prostředí. 

V programu Carpet Brothers Child Protection 

používáme pro čištění koberců enkapsulační čisticí 

prostředky a systémy, které jsou úspěšné v 

odstraňování nečistot, ale i alergenů a 

mikroorganismů. Po tomto ošetření mají koberce 

protišpinivou úpravu a vydrží déle čisté. Na čištění 

čalounění a matrací používáme systémy využívající 

vysokofrekvenční vibrace, ultrafialové záření, enzymy a 

suchou pěnu. Tento způsob čištění uvolní veškeré 

nečistoty a zároveň minimalizuje výskyt alergenů, 

bakterií, virů a sporů plísní.
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Regenerační 
čištění

Jako součást Carpet Brothers Child Protection 

programu využíváme pro tyto účely vysokotlaké 

extraktory s ohřevem čisticího roztoku na 90°C, pomocí 

kterých propláchneme vlákna až do hloubky, 

obnovíme jejich strukturu a vzhled. Extrakce horkou 

vodou se doporučuje každých 12 – 24 měsíců v 

závislosti na klimatických podmínkách a zatížení 

jednotlivých materiálů. 
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V síti Carpet Brothers věříme, že závazek k udržitelnosti životního prostředí znamená přísné dodržování 

ekologických, sociálních a ekonomických hodnot. Naše společnost se zavázala, že bude podnikat v tomto duchu a 

budeme respektovat zásady udržitelnosti. Budeme podporovat inovace, budeme klást vysokou bezpečnost na 

bezpečí pracovníků a zákazníků a budeme používat udržitelné čisticí systémy. Už nyní používáme technologie, 

čisticí prostředky a pracovní postupy schválené předními světovými organizacemi, které stanovují přísné normy  

našeho oboru. Jako první ve střední Evropě jsme získali ochrannou známku Woolsafe Organisation a na dalších 

známkách usilovně pracujeme. Náš inovativní a ekologický systém čištění je výsledkem úsilí o spolupráci s 

rozsáhlým výzkumem a vývojem pro podporu udržitelnosti naší planety našim budoucím generacím.  

Prohlášení o udržitelnosti

Oborové přidružení a certifikace naší společnosti a našich technologií

Dischem s.r.o. - Divize Carpet Brothers

Strakonická 130, Liberec

+420 602 700 302, info@carpetbrothers.cz

WWW.CARPETBROTHERS.CZ
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