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SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PODNIKŮ 

OZONIZACE OVZDUŠÍ 
	 		-	GASTRO	EDITION

NEODSÁVEJTE SI 
    VLASTNÍ	PENÍZE!

SNIŽTE NÁKLADY,	
	 	 	 ZVYŠTE	TRŽBY!

ČERSTVÝ VZDUCH JE 
 	 	 DRAHOCENNÝ!



EKOLOGICKÉ	ŘEŠENÍ
Potřebujete zbavit Váš podnik jakéhokoliv zápachu,	 kouře,	 kuchyňských	 výparů,	
či	tělesných	pachů	z přeplněných prostor hospod, diskoték a klubů? Chcete vyhovět 
přáním Vašich hostů? Vaše snaha nemusí vždy znamenat navýšení nákladů na vytápění 
či zvýšení spotřeby elektrické energie. Právě naopak!!! Díky nám již nemusíte větrat 
či odsávat znečištěný vzduch v tak vysoké míře.

Předpoklad, že chcete snížit náklady svého podniku, byl pro nás cílem a inspirací 
vyvinout generátor	ozónu určený pro odvětví gastro. Problém	je	třeba	řešit	uvnitř	
Vašeho	podniku	a	nevyhazovat	peníze	oknem	či	ventilátorem!

Obzvláště nyní, kdy tržby v gastronomii stagnují či klesají, nastává doba úspor a hledání nových způsobů, jak získat zákazníka. 
Proto přicházíme na trh s technologickou novinkou!

Díky vynikající účinnosti našeho systému Vám uspoříme výdaje za milióny otáček ventilátoru. Elektrický příkon našeho zařízení je 
srovnatelný	s	jedinou	úspornou	žárovkou ve Vašem podniku. 

UNIKÁTNÍ	TECHNOLOGIE  – Ozonizace	prostředí
Generátor ozónu je unikátní a účinné zařízení k řešení Vašeho problému. A jak tento přístroj funguje?

Ozonizovaný vzduch je vháněn do prostoru, kde dochází k rychlé a účinné reakci ozónu s nečistotami. Ozón ochotně reaguje se 
všemi pachy. Jedná se o naprosto ekologickou metodu, kde není užita žádná chemikálie a nedochází zde k neúčinné filtraci. Od-
padá také starost: Co se zbylou chemikálií (saponát…)? Jak a kdy udržovat zařízení?. Na	generátor	ozónu	se	po	celou	dobu	jeho	
fungování	nemusíte	ani	podívat!

Atmosféra Vašeho podniku bude naplněna svěžím vzduchem jako po bouřce a oděvy Vašich hostů budou ušetřeny působením výše 
zmíněných vlivů, což Vám zajistí jejich neustálý a opakovaný příliv. Svěží vzduch obohacený molekulami O3 povzbudí Vaše zákazníky 
k vyšší konzumaci Všeho sortimentu a také pověstná ospalost hostů bude ta tam. 

POVĚST	VAŠEHO	PODNIKU!	
Samolepící etiketa naší společnosti, umístěná na viditelném místě (vchod, okna,…), naznačí Vašim hostům jednoznačné a jedinečné 
prostředí Vašeho podniku.

VÝHODY
– Čisté ovzduší ve Vaší provozovně

– Lepší pracovní podmínky pro obsluhu

– Zákazník je ušetřen cigaretového kouře a jiných pachů

– Obsluha ani hosté nejsou unaveni

– Minimální energetická náročnost

– Snižuje nutnost větrání prostoru – oceníte převážně v zimě

– Velká úspora ve vytápění

– Likvidace pachů z kuchyně (přepálený olej,…)

– Podnik je provoněn svěžím vzduchem

– Označení příslušnosti k prestižním provozovnám (Samolepka na vstupní dveře)

– Konec plísním, bakteriím a zápachu

– Bezúdržbový provoz (žádné filtry, žádná údržba, žádné starosti a další investice)

– Snadná aplikace, 100% účinnost, žádný zbytkový produkt

– Český výrobce, záruka, pozáruční servis

Generátor ozónu je přístroj, který využívá nejmodernější technologie v úpravě ovzduší.
Přestože se jedná o naprostou novinku v gastronomii, již nyní se stává prestižní  
a nepostradatelnou záležitostí.

Ozonizace se využívá v	průmyslu,	 zemědělství,	 k	 ochraně	 vody,	 likvidaci	 pachů,	 sterilizaci	
objektů,	skladování	ovoce,	v	konzervárnách,	zdravotnictví	a	nyní	také	v	gastronomii. Ozon 
se běžně vyskytuje v přírodě (při bouřce) a v přiměřených dávkách je zdraví prospěšný. Nedá se 
skladovat a musí být vyráběn přímo na místě. Jedná se o ekologickou metodu, kterou lze využít 
naprosto kdekoliv.

OBCHOD:
+420 605 340 638
obchod@pvservice.cz

SERVIS:
+420 602 374 410
servis@pvservice.cz
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