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Zajištění bezpečného, zdravotně nezávadného a příjemného prostředí pro pobyt klientů je
trvale v centru pozornosti. Dezinfekce místností a jejich vybavení a odstranění nepříjemných
pachů chemickou cestou je však obtížný, časově náročný a také těžko splnitelný úkol.
proti jejich účinku postupně vytvoří odolnost.
To však není v případě aktivního kyslíku možné. Aktivní kyslík spolehlivě odstraní všechny
bakterie, viry a plísně. Látky, které vnímáme jako nepříjemný zápach, jsou aktivním kyslíkem
rozloženy, nikoli maskovány. Narozdíl od přípravků překrývajících zápach chemickou vůní
je tedy odstraněna příčina problému. Po ošetření zařízením LifeOX® je prostředí v místnosti svěží, s příjemnou vůní a především zbavené
zdravotních rizik.
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Aktivní kyslík je nejsilnější a současně ekologicky čisté
dezinfekční činidlo. Ve srovnání s chlorem je jeho účinnost
třitisíckrát vyšší!

J

edinečným pomocníkem v tomto úsilí je
zařízení LifeOX®, které k tomuto účelu
aktivuje kyslík přítomný v místnosti. Ten
potom s vysokou účinností likviduje mikroorganizmy a odstraňuje zápach, a to nejen
v ovzduší, ale i na stěnách, v závěsech, v kobercích a dalších předmětech. Protože se jedná
o plyn, působí i na nepřístupných místech
a v pórech materiálů.

ÚČINNOST A NEZÁVADNOST
Aktivní kyslík je nejsilnější a současně ekologicky čisté dezinfekční činidlo. Ve srovnání s
chlorem je jeho účinnost třitisíckrát vyšší!
Nezanechává však žádná škodlivá rezidua – je
vyráběn z kyslíku přítomného ve vzduchu a na
kyslík se po krátké době opět rozloží.
Podstatným nedostatkem chemických dezinfekčních přípravků je to, že si mikroorganizmy
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JAK ZAŘÍZENÍ FUNGUJE
LifeOX® pracuje s kyslíkem přítomným ve
vzduchu. Stačí jen připojit toto nevelké zařízení do zásuvky, zapnout je a odejít z místnosti.
Ošetření, při kterém je použito optimálních
koncentrací aktivního kyslíku, probíhá zcela
automaticky. V závěrečné fázi zařízení urychlí
samovolný rozklad zbylého aktivního kyslíku
na obyčejný kyslík. Ošetření místnosti proto
proběhne nejen s vysokou účinností, ale také
v nejkratší možné době.
NIŽŠÍ NÁKLADY VE WELLNESS
Snížit provozní náklady v oblasti hotelnictví,
wellness a fitness vám pomůže i unikátní
technologie pro bazény. Díky ní současně
dosáhnete vynikající kvality bazénové vody
a udržíte obsah vázaného chloru trvale pod limitem daným legislativou platnou od počátku roku 2012. Vaši klienti jistě ocení koupání
v bazénu bez negativních jevů, jakými jsou
bazénový zápach, dráždění dýchacích cest
nebo pálení očí.
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