
OZON CHRÁNÍ ŽIVOT
– Čistý přírodní produkt

– Chrání a léčí

– Ekologické systémy

ŠIROKÉ SPEKTRUM UPLATNĚNÍ
– Privátní bazény

– Lázně

– Rekreační střediska

– Aquaparky

– Průmyslové aplikace

 VODA JAKO 
     KŘIŠŤÁL

– DokonALá DEsinfEkCE voDy 
  bEZ POUŽITÍ CHLORU

– REgEnERAČní PůsobEní nA 
  ORgANIZMUS

– bEz nutnosti 
  DALŠÍCH CHEMIKÁLIÍ

– nízká sPotřEbA EnERgiE 
  DLOUHÁ ŽIVOTNOST

– KŘIŠŤÁLOVĚ čISTÁ voDA

– jEDnoDuChá instALACE Do novÝCh
  I STÁVAJÍCÍCH bAZÉNů

– NEDRÁŽDÍ oČi A Pokožku



KVALITA A SPOLEHLIVOST
PRO VÁŠ bAZÉN NAbÍZÍME: 
Kompletní desinfekční systém pro údržbu a čištění vody v bazénu pomocí 
ozonu. Systém ozonizace Vám navrhneme na míru dle přání.

ozonová technologie zvyšuje komfort a pohodu 
při užívání bazénu. voda je udržována v takové 
kvalitě, jako nikdy předtím, bez bakterií, 
virů, tvorby řas, zápachu chloru, atd. ozon 
je až 3000krát účinnější vůči bakteriím  
a virům než chlor. ozon dobře rozkládá organické 
nečistoty na neškodné látky, na rozdíl od 
chlóru, kde reakcí chlóru s organickými látkami 

vznikají škodlivé thM (trihalometany), které jsou 
karcinogenní.

ozonová technologie úpravy bazénové vody je vhodná 
pro všechny typy bazénů, jak nově budované, tak 

stávající. Přednosti této technologie vyniknou 
hlavně u bazénů s velkým množstvím organických 
látek ve vodě a bazénů krytých, u kterých by 
jiná technologie (např. chlorování) nepříjemně 
obtěžovala svým zápachem. Dále u bazénů 
s teplejší vodou (nad 28° C). u ozonové technologie 

je ovzduší u bazénu příjemně osvěžováno kyslíkem 
z rozkládajícího se ozonu. 

Mezi další přednosti patří příznivý vliv ozonu na zdravotní stav koupajících, 
z těchto důvodů se ozon často používá v rehabilitačních zařízeních k léčbě 
pohybového ústrojí, zánětů, kožních nemocí, pro celkové zlepšení funkce 
metabolismu a mnoho dalších.

VLASTNOSTI OZONOVÉ TECHNOLOgIE:

– Ničí viry a bakterie
rychle a efektivně

– Nedráždí oči ani pokožku

– Voda bez zápachu

– Zlepšuje chuťové
vlastnosti vody

– Jednoduchá aplikace,
manipulace a údržba

– Příznivý vliv na zdravotní
stav, revitalizační účinky

– Je nejbezpečnější čistící
a desinfekční prostředek

– Snadná instalace systému
(i do stávajících bazénů)

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

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

www.pvservice.cz

Libušská 118/246
 142 00 Praha 4
Česká republika 
IČ: 25736361


