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BiothysTM, wiodący producent
preparatów i systemów z zakresu
neutralizacji substancji
złowonnych

OLFACTIVE SILENCE

TM

BIOTHYS™ specjalizuje się w rozwoju i wdrażaniu rozwiązań z zakresu neutralizacji
powietrza złowonnego. Nasze kompetencje obejmują 30 lat doświadczenia w tym
sektorze. Pozwala nam to oferować spersonalizowane rozwiązania dla wszystkich
sektorów.
Opatentowane rozwiązanie Biothys używane są w wielu krajach świata. Firma Biothys
wdrożyła I stosuje system zarządzania jakością, zgodnie z normami ISO 9001 I ISO
14001.

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

30 LAT DOŚWIADCZENIA

BIOTHYS™ od ponad 30 lat specjalizuje się w usługach doradczych oraz projektowaniu
spersonalizowanych rozwiązań z zakresu neutralizacji powietrza złowonnego.
Oferowane przez nas rozwiązania obejmują indywidualne systemy dedykowane takim
gałęziom przemysłu jak: gospodarka odpadowa, transport publiczny, sektor hotelarski,
przemysł, przemysł petrochemiczny i rafineryjny oraz szeroko rozumiany sektor
gospodarki wodno-ściekowej, w tym oczyszczalni, przepompowni ścieków i zakładów
przeróbki osadów ściekowych oraz zakłady produkcji spożywczej.

ODPADY
BIOTHYS™ skutecznie neutralizuje substancje
złowonne generowane w miejscach gromadzenia
odpadów, a także pojazdach je transportujących.
Nasze rozwiązania skutecznie wdrażamy również w
punktach przeładunku odpadów.

TRANSPORT PUBLICZNY
BIOTHYS™ oferuje doskonałe
rozwiązania dla środków komunikacji
publicznej, takich jak: pociągi,
autobusy, a także w miejscach jak:
lotniska, dworce kolejowe, itp.

SEKTOR USŁUG
BIOTHYS™ oferuje unikalne I
zawansowane rozwiązania dla hoteli
oraz obiektów sportowych, SPA i
restauracji.

PRZEMYSŁ
BIOTHYS™ proponuje rozwiązania dla wszystkich
gałęzi przemysłu, skutecznie neutralizując
odory pochodzące ze źródeł punktowych oraz
rozproszonych.

PRZEMYSŁ PETROCHEMICZNY
BIOTHYS™ dostarcza rozwiązania dla
wszystkich gałęzi przemysłu
petrochemicznego, jako jednego z
najbardziej uciążliwych zapachowo

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
BIOTHYS™ jest ekspertem w zakresie
dostaw rozwiązań w zakresie neutralizacji
uciążliwości zapachowej dla obiektów
gospodarki wodno-ściekowej

WSPÓŁPRACA W 42 KRAJACH
Nasze produkty i kompleksowe rozwiązania wdrożyliśmy dotychczas w 42 krajach.
Należą do nich m.in. Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Francja, Hiszpania, Belgia, Korea,
Meksyk, Chile, Izrael, Maroko, Polska, Węgry.

PONAD 3000 UŻYTKOWNIKÓW
Wśród naszych największych klientów można wskazać: Shell, Exxon Moblil, Henkel,
Swiss Int Airlines, SNCF, RENFE, REXAM, Accor Hotes, Initial Rentokil, Interkord SA.
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