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Większość bakterii i wirusów 
niszczymy już po 30 minutach

Działania bakteriobójcze 
ozonu jest około 50 razy 
skuteczniejsze od chloru

Działania bakteriobójcze
ozonu jest 3000 razy 
szybsze od chloru

3000

50

93%

95 minut
Tyle przeciętnie zajmuje nam 
cały proces  Ozonowania 

 
Czujesz różnice. 
Oddychasz czystym 
powietrzem 
„jak po burzy”

Do ozonowania używamy 
najnowszych generatorów 
ozonu,  ozonujemy 

Generator

bez użycia chemii

Po zabiegu

Mierzymy
skuteczność

Posiadamy mierniki
Ozonu.
Ozonowanie jest
skuteczne 
oraz bezpieczne.

Profesjonalne ozonowanie przeprowadza się z 

użyciem ozonatora, zwanego także generatorem 

ozonu. Urządzenie to produkuje ozon, który 

wchodząc w reakcję z takimi mikroorganizmami, jak 

np. bakterie, wirusy, alergeny, roztocza, zarodniki 

pleśni czy grzybów, prowadzi do ich trwałego 

uszkodzenia. 

Z tego właśnie względu ozonowanie cieszy się 

tak dużą popularnością i uważane jest za jeden 

z najskuteczniejszych sposobów dezynfekcji. 

Ozon niweluje także nieprzyjemne zapachy. 

NA CZYM POLEGA OZONOWANIE?
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DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ OZONOWANIE?

Ozonowanie wysoko cenione jest za swą skuteczność, uniwersalność oraz bezpieczeństwo. To 

ekologiczna metoda dezynfekcji, która w wielu sytuacjach okazuje się nie tylko niezwykle przydatna, 

lecz po prostu konieczna. Oto powody, dlaczego warto stosować ozonowanie.

1.  Pozytywnie wpływa na zdrowie

Ozon niszczy szkodliwe dla zdrowia mikroorganizmy, w tym bakterie, wirusy, grzyby czy pleśnie. 

Dzięki temu ozonowanie zapobiega rozwojowi infekcji, zmniejszając ryzyko zachorowania, reakcji 

alergicznych czy przykrych dla zdrowia konsekwencji przebywania w zagrzybionych 

pomieszczeniach. Wykorzystywane jest przez to wyjątkowo często w dezynfekcji miejsc, w których 

ważna jest sterylność, np. w gabinetach lekarskich i halach przemysłowych. 

2.  Pomaga w walce z alergią

Zabieg ozonowania szczególnie zalecany jest u osób, które cierpią z powodu alergii. To skuteczna 

metoda usuwania alergenów, która działa natychmiastowo i której efekty utrzymują się przez długi 

czas. Ozon zabija różnorodne alergeny (zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego), 

skutecznie działając na roztocza, grzyby i pleśnie. Stosuje się go na różnych powierzchniach, 

pamiętając także o wykonaniu ozonowania w celu dezynfekcji klimatyzacji. 

3.  Skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy

Nie tylko dezynfekuje, ale również neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Ozonowanie zdecydowanie 

wyróżnia się na tle innych metod, ponieważ nie maskuje przykrych woni, lecz trwale je usuwa. 

Wszystko to poprzez działanie ozonu, który wchodząc w reakcję chemiczną z innymi cząsteczkami, 

prowadzi do ich zniszczenia. Działa w przypadku dymu tytoniowego, zapachu zwierząt domowych, 

stęchlizny, spalenizny i wielu innych. Wykorzystywany jest przy odświeżaniu starych mieszkań, 

pokojów hotelowych czy budynków po pożarach i zalaniach.   

4.  Działa skuteczniej i szybciej od innych metod

Dezynfekcja oraz usuwanie nieprzyjemnych zapachów z użyciem ozonu jest efektywniejsze od 

stosowania środków chemicznych. Ozonowanie nie tylko jest dużo szybsze, ale i jego działanie o 

wiele skuteczniejsze. Pierwsze efekty odczuwalne są już po kilku minutach od rozpoczęcia 

ozonowania. Ozon dociera nawet w najmniejsze szczeliny, dając gwarancję kompleksowo 

oczyszczonego pomieszczenia.

5.  Jest bezpiecznym i ekologicznym sposobem dezynfekcji

W środowisku naturalnym ozon wytwarza się w wyniku uderzeń błyskawic. Świeże powietrze, które 

odczuwalne jest zaraz po burzy, jest właśnie efektem działania ozonu. Ozonowanie jest więc 

naturalnym sposobem dezynfekcji, który w odróżnieniu od silnych środków chemicznych nie stanowi 

zagrożenia dla ludzi oraz środowiska. Rozkładając się do czystego tlenu, nie pozostawia po sobie 

żadnych odpadów, a pomieszczenia poddane ozonowaniu mogą być niedługo po zakończonym 

procesie bezpiecznie użytkowane.



SKUTECZNOSĆ DZIAŁANIA

Liza komórek bakterii podczas ozonowania - rozpad obłonionych elementów (zwykle komórek) 

poprzez dezintegrację ich błony.

GDZIE OZONUJEMY?

Ozonowanie konieczne jest w miejscach, 

w których wymagana jest sterylność. Są to więc 

miejsca związane ze świadczeniem usług 

zdrowotnych, np. gabinety lekarskie, sale fitness 

a także te, w których wytwarzana i sprzedawana 

jest żywność.

Szczególnie zalecane jest ono również w przed-

szkolach i żłobkach dla zapobiegania infekcjom 

wśród dzieci. Rozwiązanie to chwalone jest także 

przez właścicieli dużych firm, w których każdego 

dnia pracuje wiele osób. Na dezynfekcję i pozbycie 

się nieprzyjemnych zapachów często decydują się 

również obiekty hotelarskie. 

DLACZEGO MY?

Niewiele firm na rynku może pochwalić się 

posiadaniem profesjonalnych mierników Ozonu. 

My mamy pewność że usługa została dobrze 

wykonana, ozonowanie jest skuteczne oraz 

bezpieczne.

PRZED ZABIEGIEM OZONOWANIA PO ZABIEGU OZONOWANIA
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