
Použitím inovace vytváří bezpečné
a čistší životní prostředí.

Nová patentovaná

technologie udává

nový rozměr v čištění

vzduchu.

 



Vzduch v místnosti.

Čistička a osvěžovač vzduchu                   redukuje a odstraní alergeny,
bakterie, viry, pachy, prach.

Tyto kontaminanty se sbírají

na površích jako například

• světelné přepínače

• dveře

• klávesnice a myš

• monitor počítače

• koberce

• záclony

• ventilátory

• dálkové ovladače

• nábytek

• stoly

• lampy

• dlažba

• peřiny

Červené kroužky na obrázku

znázorňují kontaminovaná

místa, které bylo dosud

téměř nemožné ošetřit.

Porovnání velikostí.



Zařízení                   čistí vzduch tím, že uvolňuje

miliony kapalných iontů v krátkých intervalech 

každé 2 minuty, 24 hodin denně.

Tyto kapalné ionty jsou příliš malé, abychom je 

mohli vidět a kolují v přirozeném vzduchu 

vyhledávající nežádoucí částice.

Kapalné ionty přitahují znečištění z ovzduší 

a spojují se s ním, přičemž ho přinášejí na povrch

a dělají neaktivní.

Nepřetržité uvolňování kapalných iontů zajištuje

konstantní tok, který vždy zamezuje výskytu nových

částic a to i z kýchnutí! Testy prokázaly, žejakmile 

jsou částice odstraněny ze vzduchu, drží sedolů

a necirkulují.

Proud vzduchu v místnosti se pohybuje všude.

Kapalné ionty proto proniknou do každé části

místnosti a mohou pokrýt plochu až do 80m3 za 

méně než pět minut.

Vzhledem k velikosti kapalných iontů má gravitace

jen malý vliv, takže se ionty nakonec usadí na 

všechny exponované plochy jako jsou například 

přepínače světel, dveře, klávesnice a myš, monitor 

počítace, koberce, záclony, dálkové ovladace, 

nábytek, peřiny atd.

Tato unikátní technologie neustále pročišťuje vaše

prostředí, čímž chrání místnost proti novým 

částicím a mikrobům, jakmile se vyskytnou.

     3vyčistí místnost 80m  do 5 minut.
 

Výhody

 

Princip čištění vzduchu

nenatahuje vzduch do zařízení, ale odstraňuje problém úpravou ve vzduchu

• místnost do 80m3 pročistí do 5 minut.

• čistí vzduch v celé místnosti kolem vás a nejen v bezprostřední blízkosti

• pracuje stejně dobře i při otevřených oknech.

• čistička nevytváří žádný ozón

• zařízení má na výšku pouze 21cm

• zařízení je napájeno dvěma bateriemi typu AA, které jsou dodávány s náplněmi

• působí také jako osvěžovač vzduchu

• zcela tichý chod

• zničí 99,9% viru typu A H1N1 (prasečí chřipka)

• 

Nežádoucí částice ve vzduchu

Kapalné ionty uzamknou částice, takže nemohou vstoupit do 
atmosféry a výsledkem je čistý vzduch.



Inovace

Náhradní náplně

Kompaktní, bezpečný a nenápadný, výška pouze 21cm

Redukuje a odstraní dráždivé částečky a alergeny

Odstraňuje zápachy a pomáhá odstranit příčiny zápachů

Poskytuje ochranu celé místnosti 24 hodin denně.

Zcela tichý chod

Snadné použití a instalace

Zničí 99,9% viru typu A H1N1 (prasečí chřipka)

Dostupné náplně.

Pure Allergy (bez vůně)

Pure Scent
French Lavender

Tea Tree

Každá náplň vydrží 45 - 90 dní při 24 hod. provozu

Distributor pro ČR
Medivital Centrum, s.r.o.
www.dychamezdrave.cz
e-mail: info@medivital.cz
mob. 603 163741

 

pracuje pokrokově

Endorsed by Allergy UK for the removal of dust mite allergen & cat allergen.
Cleanaer and Liquid Ions are trademarks of Atrium Innovation Ltd. ©Atrium Innovation Ltd 2010. All rights reserved.
Atrium Innovation Ltd. reserves the right to change the contents of this publication without notice.

Bezpečně odstraňuje 99.99% bakterií.
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