OZON CHRÁNÍ ŽIVOT
– Čistý přírodní produkt
– Chrání a léčí
Ozonizace

HOME EDITION
Využijte sílu ozonu ve
své domácnosti!

– Ekologické systémy

ŠIROKÉ SPEKTRUM UPLATNĚNÍ
– úprava vody i vzduchu
bez použití chemie
– nedejte nemocím šanci!

Čistý a zdravý domov HOME EDITION

Používání našeho zařízení z modelové řady generátorů ozonu Home
Edition je dalším krokem ke zdravému způsobu života. S pomocí tohoto
přístroje si můžete vytvořit příjemné životní podmínky ve svém okolí
a vylepšit životní prostor kolem Vás.
Víceúčelové zařízení Vám pomůže zlepšit nejen kvalitu vzduchu v
domě, ale i připravit ozonizovanou vodu vhodnou pro oplach potravin,
za účelem odstranění pesticidů, chemických hnojiv, zbytků hormonů a
jiných nebezpečných látek.

UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE – Ozonizace prostředí

Generátor ozónu je unikátní a účinné zařízení k řešení Vašeho problému. A jak tento přístroj funguje?
Generátor produkuje ozon, který ovzduší daného prostoru osvěží a ozdraví. Tento efekt způsobuje ozon, který
rychle a efektivně likviduje viry, bakterie, plísně a také odstraňuje pachy. Díky rychlosti a efektivitě působení ozonu
se již po krátké době činnosti generátoru dostavuje kýžený efekt.
Dezinfekce – Díky svým vlastnostem je ozon až 3000 krát účinnější než chlor a likviduje i ty patogeny, které jsou
vůči působení chlorových přípravků odolné. Kromě jiného proniká plynný ozon do všech koutů a skulin i do pórů
všech materiálů (stroje, zařízení, textilie, zdi, nábytek, podlahy,...).
Deodorizace – Likvidace pachů je založena na jednoduchém principu spočívajícím v odstranění látek způsobujících
zápach. K tomu dochází tzv. oxidací, kdy ozon reaguje s těmito látkami velmi efektivně.
Příklady využití ve vzduchu
– likvidace virů, plísní a bakterií v bytech, domech,
		 nebytových prostorách i automobilech
– odstranění pachů z kuchyní, garáží, sklepů, automobilů...
– eliminace zápachů po domácích mazlíčcích, kouření, smažení...
– dezinfekce a odstranění zápachu v závěrečné fázi likvidace
		 následků povodní a požárů
– dezinfekce a deodorizace ledniček, šatníků, botníků, WC...
– odstranění zápachu z věcí, které není možné ošetřit jinak
		 (turistická obuv, hokejová výstroj...)
– prodloužení životnosti skladovaných potravin
Příklady využití ve vodě
– čistící a dezinfekční prostředek – přírodní a bez chemie
– oplachy potravin
– odstranění nežádoucích látek z ovoce, zeleniny, masa ,ryb...
		 (bakterie, pesticidy, hormony, postřiky...)
– pěstování rostlin
– hygiena domácích zvířat
– odstranění plísňových onemocnění nohou
– prevence tvorby zubních kazů, dezinfekce protéz, zubních kartáčků...
Výhody ozonizace
– 100% účinnost
– bezúdržbový provoz (absence filtrů a čistících prostředků)
– plně ekologická metoda, která nezanechává žádný zbytkový produkt
– nízká energetická náročnost
– variabilita využití
– mobilita zařízení
Generátor ozonu je přístroj s nejmodernější technologií, který se stává
nepostradatelným pomocníkem na cestě ke zdravému způsobu života. Jeho
účinnost ocení hlavně rodiny s malými dětmi, pro které se stává prevencí
proti mnoha onemocněním. Přístroj je možné připojit do stávající
vzduchotechniky.
Ozonizace se využívá v průmyslu, zemědělství, úpravě vody, likvidaci pachů,
sterilizaci objektů, skladování ovoce, v konzervárnách, zdravotnictví,
gastronomii a nyní také v domácnosti. Ozon se běžně vyskytuje v přírodě
(při bouřce) a v přiměřených dávkách je zdraví prospěšný. Nedá se skladovat a
musí být vyráběn přímo na místě. Jedná se o ekologickou metodu, kterou lze
využít naprosto kdekoliv.

