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ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A
SANITÁCIA POVRCHOV
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NASTAVENIE 1: OZONÁCIA O3
Sanitácia, dezinfekcia vzduchu a povrchov
od baktérií, plesní, vírusov a hmyzu
v každom priestore.
Ozonizácia nočného vzduchu za neprítomnosti
ľudí a zvierat.

LIKVIDUJE
BAKTERIE

(W. Coli, Legionella, Mycobacterium,
fekálny streptokok)

VÍRUSY

(Poliovírus typu 1, ľudský rotavírus,
enterický vírus)

HUBY

(Candida parapsilosis, Candida
Tropicalis)

Hmyz

(Acarus Siro, Tyrophagus Casei,
Tyrophagus Putrescentiae)

Plesne

(Aspergillus Niger, vari ceppi di
Penicillum, Cladosporium)

(zdroj: protokol č. 24482 z 31. 7. 1996 - talianske ministerstvo zdravotníctva).

Jedno zariadenie, tri funkcie, nespočetné
výhody.
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ČISTENIE A IONIZÁCIA VZDUCHU
NASTAVENIE 2: ČISTENIE
Čistička vzduchu s 3 HEPA filtrami na
čistenie priestorov do PM2,5 a PM10,
jemného prachu, peľu, alergénov a
bakteriologickej retencie.
Ionizácia prostredia, dezodorácia vzduchu.
Môže sa používať počas pracovnej doby,
a to aj za prítomnosti ľudí z dôvodu
vysokej úrovne pohodlia a bezpečnosti.
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OZONÁCIA A ČISTENIE VODY
NASTAVENIE 3: OCHRANA VODY
Na dezinfekciu rúk a nábytku sa namiesto 70%
alkoholu a kvartérnych amónnych solí používa
ozonizovaná a sanitárna voda.
Je to voda, s neutrálnym pH, eliminuje kožné
problémy spôsobené baktericídnymi látkami.
Ozonizovaná voda sa používa na čistenie vody,
na dekontamináciu potravín od vírusov,
baktérií, parazitov a rozkladanie ťažkých kovov
a pesticídov bez uvoľňovania toxických látok.
Vypitie pohára ozonizovanej vody zlepšuje
črevné procesy.

VZDUCH A VODA
Jeho biokompatibilita je určená na sanitáciu malých a veľmi
preplnených miestností a poskytuje jedinečný biotop na
svete.
TRINITY: buďte čistí zvnútra i zvonka.
Spoločnosť Winform vyvinula TRINITY pre sanitáciu stredne
malých miestností s vysokou hustotou ľudí a vysokým
rizikom bakteriologických a vírusových nákaz.
Voda je pre nás najlepším liekom. Pri správnom použití
dezinfikuje črevá, čistí krv, pomáha pri chudnutí a omladzuje
pokožku. Často si dostatočne neuvedomujeme dôležitosť
vody pre naše zdravie.

Najlepším nápojom je čistá voda, prvok, ktorý bohužiaľ v
prírode začína miznúť. Voda z vodovodu je chemicky a
bakteriologicky čistá, kontrolovaná a bezpečná, ale vo
väčšine prípadov je „čistená“ chemickými procesmi.
Voda je protagonistom všetkých biologických reakcií, ktoré
prebiehajú v našom tele.
Vďaka TRINITY je voda čistá prirodzene, bez zvyškov
chemikálií. Zlepšuje a vyrovnáva mnoho črevných patológií
bez použitia liekov.
TRINITA je vedecky dokázaná.

kombinuje najpokročilejšie technológie, aby zaručila
maximálnu všestrannosť a najlepší výsledok. Navrhnuté
pre váš domov, pre vaše pracovné prostredie, pre vašu
fyzickú pohodu.

OZONIZÁCIA
OVZDUŠIA

OZONIZÁCIA VODY A
POTRAVÍN
So špeciálnym
ponorným zariadením
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TRI FILTRE PRE
ČISTENIE VZDUCHU

Povrch pokrytý

do 50 m² (150 m3)

Filtrovať

HEPA filter

Aktuálne

220 V

Spotreba

<10 W

Ionizácia

8 000 000 iónov / m3

Kapacita ozónu

500 mg / h

Rozmery

cm 28x12x40 V

Váha

3,1 kg

Winmed s.r.o.

CERTIFIKOVANÁ SPOLOČNOSŤ

Jelenecká 177,
Nitrianske Hrnčiarovce
info@winmed.sk
+421 905 644 151

Vybavenie

TECHNICKÉ
VLASTNOSTI

1. HEPA filter pre PM 2,5 a 10 a pre jemný prach
2. Filter s aktívnym uhlím
3. Ionizátor

