OFERTA NA USŁUGI OZONOWANIA
Usługi ozonowania w pomieszczeniach przedszkolnych, żłobkach, domach,
hotelach stają się coraz bardziej popularne. Wyżej wymienione pomieszczenia, to
miejsca w których dzieci oraz osoby dorosłe są szczególnie narażone na infekcje.
Wirusy i bakterie egzystują w powietrzu. Jedyną skuteczną metodą jest regularne
dezynfekowanie ozonem pomieszczeń, pokoi, korytarzy, śluz sanitarnych oraz
łazienek przy pomocy profesjonalnych i wydajnych generatorów ozonu które
znajdują się w zasobach naszej firmy. (Ozon posiada 300 krotnie silniejsze
właściwości dezynfekujące niż chlor).
Dzięki ozonowanie hoteli możemy bardzo szybko i skutecznie zabić wszystkie
bakterie, wirusy czy grzyby. Metoda ta to nic innego, jak skuteczne w 100%
sterylizacja wszelkich pomieszczeń bądź urządzeń. Mimo, że jest tak silnym
dezynfekatorem jaki kiedykolwiek człowiek znał, to jednak jest
najbezpieczniejszym. Jak to jest możliwe? To dzięki temu, że ozon szybko się
utlenia. W kontakcie z drobnoustrojami wykorzystuje dodatkowy tlen zawarty w
swojej cząsteczce, przez co traci swe właściwości, które mogłyby być szkodliwe
stając się cząsteczką o mniejszej zawartości tlenu i bardzie przyswajalnym dla
naszego organizmu.
Dzięki ozonowanie pomieszczeń ingerujemy w proces przemiany wszelkich
drobnoustrojów i wyniszczamy je od środka. Na czym to polega? Musimy
pamiętać, że cząsteczka ozonu jest zawsze naładowana dodatnio i ujemnie, a
bakterie ujemnie. I dzięki naturalnej sile przyciągania przeciwnych biegunów ozon
wyłapuje wszelkie drobnoustroje i przykleja się do ich ściany przerywają naturalną
barierę ochronną bakterii. W ten sposób przedostaje się do środka drobnoustroju.
Dzięki takim właściwością bakteriobójczym ozonowanie możemy wykorzystywać
również do wszelkich chorób, które nękają nasz organizm. Metoda ta jest szeroko

stosowana w medycynie. Ozon to nic innego jak najskuteczniejsza naturalna broń
przeciwko chorobotwórczym drobnoustrojom. Jak wskazują badania ozonowanie
jest do 300 razy bardziej skuteczniejsze od chlorowania, czy dezynfekowania
chemicznego. Dlatego ma tak wielki wachlarz zastosowania i wykorzystywany jest
we wszelkiej gałęzi gospodarczej, od metalurgii aż do medycyny.

Usługi ozonowania wykonujemy
w przedszkolach, szkołach, świetlicach, żłobkach,
ośrodkach wypoczynkowych, campingach, hotelach,
zakładach produkujących żywność, itp. ...
Oferta ozonowania pomieszczeń skierowana do firm i instytucji.
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