
SANIPURE DEZINFEKČNÍ SYSTÉMY

CERTIFIKOVANÁ TECHNOLOGIE 
PROTI COVID-19
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PYLŮ • KOUŘE • ZÁPACHU 
BAKTERIÍ • VIRŮ (COVID-19)



SANIPURE PLUG-IN
DEZINFEKCE PROSTŘEDÍ VE DNE V NOCI.

Sanipure Plug-In je vhodný pro jakýkoli klimatizační
systém v průmyslovém nebo komerčním prostředí.

Během dne se vzduch čistí procesem fotokatalytické
oxidace při níž dochází k eliminaci všech bakterií,
choroboplodných zárodků a mikroorganismů. V noci

plně automatická aplikace ozonu zajišťuje úplnou
sterilizaci nejen vzduchu, ale všech povrchů jako

stolů, židlí a ostatního nábytku, což snižuje virovou
zátěž až o 99 %. Ovládání všech parametrů a přístup
k datům zajišťuje aplikace pro smartphone.

• Sanitace odstraňující mikroorganismy, bakterie a viry
• Snížení pylu a alergenních látek
• Snížení prachu a plísní
• Odstranění zápachu
• Aktivní uhlíkový filtr zvyšuje účinnost
• Účinnost ozonu a fotokatalýzy je certifikována
• Sanimist nezanechává žádné stopy čisticích 
prostředků a nezanechává skvrny
• Rychlá instalace
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Ovládání přes 
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Ozónová sonda



MOŽNOSTI POUŽITÍ

Technologie Sanipure je navržena jako náhrada za použití agresivních
(toxických) chemikálií na bázi chloru nebo nehašeného vápna, které mohou být

toxické, žíravé a vysoce korozivní.
Sanipure nalezne použití při dezinfekci a sanitaci prostředí v následujících
sektorech:

Veřejný sektor

Školy, kina, divadla
Obchodní centra
Kanceláře, zasedací místnosti 
Knihovny 

V prostředích s velkou koncentrací osob,
Sanipure čistí vzduch a dezinfikuje, vytváří
prostředí, které zpříjemňuje pobyt a zlepšuje
výkon a mentální koncentraci.

Zdravotnictví

Nemocnice, ordinace lékařů a 
dentistů, veterináři, čekárny, 
domovy důchodců, chemický 
průmysl, farmaceutické provozy

Na těchto místech je důležité udržovat
místnosti vždy sterilní. Sanipure díky iontům
kyslíku oxiduje mikroorganismy i bakterie a
účinností až 99 % snižuje jejich výskyt. Působí
dokonce i na povrchy a pracovní nástroje.

Potravinářský průmysl

Chladírny, chlazené pulty, vitríny, 
chladírenská doprava, průmyslová 
odvětví a laboratoře pro zpracování 
potravin (maso-ryby-ovoce atd.)

Sanipure má významný vliv na udržování
potravin v čerstvém stavu. Štěpení bakterií
a choroboplodných zárodků nejen zlepšuje
údržbu potravin, ale také přispívá ke vzhledu
vystavovaných produktů na pultech a vitrínách.
Zaručuje hygienu a sanitaci po celé trase
potravinového řetězce.

Stravování a hotelnictví

Restaurace, hotely, bary, 
agroturistika, vinárny, diskotéky, 
obchody...

V místech přípravy jídla je nutné udržovat
prostředí co nejvíce sterilní a hygienické,
odstraněním plísní - roztočů - bakterií.
Sanipure představuje ideální řešení právě tyto
provozovny, kde eliminuje odér nejen v kuchyni,
ale také v jídelních prostorách, halách a v
hotelových pokojích.

Soukromý sektor

Domy, kuřárny, kluby, posilovny...

Čistý vzduch zvyšuje hloubku nádechu a
psychofyzickou pohodu všem věkovým
skupinám návštěvníků. V domácnostech a
privátním prostředí Sanipurem vytvořený ozón
pronikne do všech koutů a očistí vzduch od
prachu, stopy čisticích prostředků, bakterií,
plísní a roztočů.



DEZINFIKUJTE
BEZPEČNĚ A EFEKTIVNĚ

WWW.INFOCOMTECH.CZ

+420 725 647 480

web

telefon

IČ: 61855545
DIČ: CZ61855545


