PROFESJONALNE GENERATORY
OZONU
DLA BRANŻY FUNERALNEJ

DLACZEGO NASZE GENERATORY
szybki serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta produkowane są w Polsce
bezpieczeństwo pracy – solidna konstrukcja, m.in. 4
regulowane nogi
łatwość obsługi – prosta budowa urządzenia
bezawaryjność – brak zbędnej elektroniki
elastyczność - możliwość indywidualnego projektu dla
danego pomieszczenia
duża skuteczność – dużo skuteczniejsze niż lampy
bakteriobójcze
wygoda użytkowania - kompaktowe wymiary idealne również
do dezynfekcji samochodów, karawanów pogrzebowych
idealne do dezynfekcji i odkażania wielorazowych
fartuchów i odzieży roboczej,
wykorzystywane przez wiele zakładów pogrzebowych w
kraju i za granicą - referencje do wglądu

ZASTOSOWANIE NASZYCH GENERATORÓW
OCZYSZCZANIE POWIETRZA – samochody służbowe, autobusy miejskie, biura, sale
narad, żłobki, przedszkolam, szkoły, gabinety lekarskie , szpitale i wiele innych. Dobór
wydajności urządzenia uzależniony jest wielkości ozowanego pomieszczenia, Nasze
generatory pozwalają na skuteczne oczyszczanie pomieszczeń o kubaturze do 1 000 m3
STERYLIZACJA – ozonowanie skutecznie zabija wirusy i bakterie. Ostatnio bardzo często
stosowane jest podczas walki z koronawirusem COVID-19. Proces ozonowania powinno
systematycznie stosować się w żłobkach, szkołach i przedszkolach. Z racji tego, iż jest
gazem skutecznie zostanie wchłonięty przez dywany, pluszowe zabawki, itp.

DLACZEGO
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These

USUWANIE ALERGENÓW – ozonowanie zabija również wszelkiego rodzaju roztocza,
grzyby, pleśń i inne. Systematyczne ozonowanie zalecane jest dla alergików, w
szczególności w okresie pylenia

SKUTECZNY
gorgeous

DEZYNFEKCJA – ozon skutecznie chroni przed szkodnikami takimi jak karaluchy,
gryzonie, mrówki, pluskwy, mole, komary i inne owady

15 RAZY SILNIEJSZY
300 RAZY SZYBSZY
NIŻ CHLOR

DEZYNFEKCJA POJAZDÓW – kompaktowa budowa naszych generatorów sprawia, że
są bardzo dobrym wyborem do ozonowania samochodów osobowych, karawanów,
busów
DEZYNFEKCJA UKŁADÓW KLIMATYZACJI – nasze generatory z wyposażeniem
dodatkowym, (kołnierz do zainstalowania elastycznego rękawa) pozwalają na skuteczną
dezynfekcję klimatyzatorów
USUWANIE UCIĄŻLIWYCH ZAPACHÓW – ozon bardzo skutecznie usuwa zapachy i
rozkłada szkodliwe związki chemiczne (zapachy tytoniu, zapachy zwierzęce, zapachy
fizjologiczne, a nawet zapachy „śmierci”, przy rozkładających się zwłokach)
ZABIJANIE BAKTERII ODPORNYCH NA CHEMIĘ I TEMPERATURĘ - ozon jest gazem
skutecznie dezynfekującym, ponieważ ma właściwości biobójcze. Oznacza to, że w
odpowiednim stężeniu może być groźny dla każdego żyjącego organizmu
USUWANIE ZAPACHÓW PO REMONTACH I NAPRAWACH - ozonowanie
wykorzystywane jest przez firmy budowlane, zakłady blacharskie, naprawcze, automyjnie
oraz firmy czyszczące tapicerkę samochodową,
USUWANIE ZAPACHÓW ORGANICZNYCH – ozonowanie wykorzystywane jest przez
hotele, pensjonaty, usuwając w sposób szybki i bezpieczny zapachy dymu tytoniowego,
alkoholu , itp..
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NASZA OFERTA
GENERATORY JEDNOZAKRESOWE

DLACZEGO
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generatory o wydajności od 10G do 40G z
wyłącznikami czasowymi w zakresie od 30 minut do
2 godzin. Dobór odpowiedniego generatora
powinien być uzależniony od wielkości
ozonowanego pomieszczenia oraz od celu
ozonowania. W najprostszy sposób wydajność
1G powinna wystarczyć na dezynfekcję
pomieszczenia o kubaturze 10 m3,
Generator Ozonu O3Fresh 10G/h wystarczy na
skuteczną pracę w pomieszczeniach do 40 m2 (o
wysokosci 2,5 m), a natomiast o wydajności
40 G/h pozwoli na skuteczną pracę w
pomieszczeniach do 160 m2.

BEZPIECZNY

GENERATORY DWUZAKRESOWE
opracowane z myślą o Klientach, którzy
potrzebują jeszcze bardziej uniwersalnych
urządzeń. Pozwala to na bezpieczne
używanie jednego urządzenia zarówno do
dezynfekcji małych pomieszczeń i
samochodów, jak i większych pomieszczeń,
np. sal konferencyjnych.

PRZY UŻYWANIU ZGODNIE Z
ZASADAMI JEST DUŻO
BARDZIEJ BEZPIECZNE OD
INNYCH METOD, NP.
ŚRODKÓW CHEMICZNYCH,
CZY LAMP
BAKTERIOBÓJCZYCH UV

EKOLOGICZNY
I EKONOMICZNY
OPRÓCZ PRĄDU NIE
UŻYWANE JEST UŻYWANIE
ŻADNYCH DODATKOWYCH
SUBSTANCJI

GENERATORY SPECJALNE
generatory o dużych
wydajnościach, służących do
dezynfekcji dużych pomieszczeń
oraz do specjalistycznych prac, jak
usuwanie uciążliwych zapachów
organicznych, pomieszczeń po
pożarach i remontach.

CENNIK
JEDNOZAKRESOWE
o3Fresh - 10G - 30/60 min

2 258 zł/netto

- 2 777 zł/brutto

o3Fresh - 15G - 30/60 min

2 590 zł/netto

- 3 177 zł/brutto

KONTAKT

DWUZAKRESOWE
o3Fresh - 10/25G - 60/120 min

3 233 zł/netto

o3Fresh - 15/30G - 60/120 min

3 3396 zł/netto - 4 177 zł/brutto

- 3 777 zł/brutto

SPECJALNE
o3Fresh - 30/60G - 120 min

6 648 zł/netto - 8 177 zł/brutto

o3Fresh - 45/90G - 120 min

7 136 zł/netto

CENTRUM
BADAWCZO-ROZWOJOWE
URBO-SMART
OPOLE, UL. POPIEŁUSZKI 54A

- 8 777 zł/brutto

PROMOCJA DO 30.08.2020

DANE
REJESTROWE

10%

OPOL-FINANS SP. Z O.O.
OPOLE, UL. WARYŃSKIEGO 2
REGON: 161585168
NIP 754 308 40 51

NA WSZYSTKIE PRODUKTY

WWW.O3FRESH.EU

20%

MAIL: BIURO@O3FRESH.EU

NA DRUGIE I KAŻDE NASTĘPNE URZĄDZENIE

KIEROWNIK PROJEKTU
ZBIGNIEW MATRACKI

TEL. 792 473 599

