OZONIZACE OVZDUŠÍ
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EDITION
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CENTRA PRO POHYBOVÉ AKTIVITY

			

KYSLÍK!

EKOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

- FOR HEALTH EDITION

Jedním z problémů sportovních hal, fitness center, solárií, aquaparků, lázní a
obzvláště jejich sociálních zařízení a šaten je jejich větratelnost. Nespokojenost
návštěvníků je spolehlivým ukazatelem těchto celosezónních problémů.
„Nepůjdu tam - bude tam spousta zapáchajících lidí, dusno a nedýchatelno,
pojďme raději na kolo, prostě někam ven.“
Odstraňte jednou provždy tento negativní fenomén a staňte se prestižní
provozovnou!
Sami dobře víte, že výše zmíněná větratelnost a teplotní podmínky jsou jednou z nejvyšších položek v seznamu nákladů Vašeho
podniku. Nechat odvětrat, resp. odsát ohřátý vzduch či jej naopak ochladit prostě stojí nemalé peníze, které mohou zůstat ve
Vaší kapse!!!
Proto také předpoklad, že chcete snížit náklady svého podniku, byl pro nás cílem a inspirací vyvinout generátor ozónu řady For
health, jehož příkon je srovnatelný s jedinou úspornou žárovkou.

Díky vynikající účinnosti našeho systému Vám uspoříme výdaje za milióny otáček ventilátoru
způsobem, který je naprosto ekologický.

UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE – Ozonizace prostředí
Problém je třeba řešit uvnitř a nevyhazovat peníze oknem či ventilátorem! Je nesmyslné neustále používat různé vůně a
neúčinné čističe vzduchu.

Zcela revoluční je metoda ozonizace prostředí využívající naprostou technologickou novinku!
Generátor ozónu je unikátní a účinné zařízení k řešení Vašeho problému.
A jak tento přístroj funguje? Ozonizovaný vzduch je vháněn do prostoru, kde dochází k rychlé a účinné reakci ozónu s nečistotami.
Ozón ochotně reaguje se všemi pachy. Jedná se o naprosto ekologickou metodu, kde není užita žádná chemikálie a nedochází zde
k neúčinné filtraci. Jak a kdy udržovat zařízení? Na generátor ozónu se po celou dobu jeho fungování nemusíte ani podívat!
Atmosféra Vašeho podniku bude naplněna svěžím vzduchem jako po bouřce a Vaši zákazníci budou ušetřeni působení výše
zmíněných vlivů, což Vám zajistí jejich neustálý a opakovaný příliv. Svěží vzduch obohacený molekulami O3 Vaše zákazníky
výrazně osvěží.
Ozon se po určité době rozkládá na kyslík, který jak dobře víte, je při všech aktivitách velmi žádaným elementem.

Pachy, alergeny, zárodky virů jsou zničeny a zůstává pouze čistý svěží vzduch jako po bouřce
s dostatečnou zásobou kyslíku pro Vaše hosty.

POVĚST VAŠEHO PODNIKU!
Samolepící etiketa naší společnosti, umístěná na viditelném místě (vchod, okna,…), naznačí Vašim hostům jednoznačné a jedinečné
prostředí Vašeho podniku.

VÝHODY
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Čisté ovzduší bez pachů
Vyšší výkon Vašich zákazníků a odstranění jejich únavy
Ideální podmínky pro dýchání
Minimální energetická náročnost zařízení
Snížená nutnost větrání prostoru – oceníte převážně v zimě
Velká úspora ve vytápění
Likvidace pachů ze sociálních zařízení a šaten
Podnik je provoněn svěžím vzduchem
Označení příslušnosti k prestižním provozovnám (Samolepka na vstupní dveře)
Konec plísním, bakteriím a zápachu
Bezúdržbový provoz (žádné filtry, žádná údržba, žádné starosti a další investice)
Snadná aplikace, 100% účinnost, žádný zbytkový produkt
Český výrobce, záruka, pozáruční servis

Generátor ozónu je přístroj, který využívá nejmodernější technologie
v úpravě ovzduší.
Přestože se jedná o naprostou novinku pro centra pohybových aktivit, již
nyní se stává prestižní a nepostradatelnou záležitostí.
Ozonizace se využívá v průmyslu, zemědělství, k ochraně vody, likvidaci pachů, sterilizaci
objektů, skladování ovoce, v konzervárnách, zdravotnictví a nyní také v oblasti fitness. 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.

