
Účinná ochrana proti
mikroorganizmům a pesticidům
České generátory ozonu pro účinnou
desinfekci prostor a předmětů

Naše produkty Vám rychle vyřeší mnohé potíže a to vždy  
šetrně, ekologicky a s nízkými náklady. 

Držíme se hesla ,,JEN ČISTÉ JE OPRAVDU ZDRAVÉ“.

baktericidní antivirový fungicidní dezodorizace

Staphylococcus aureus — 100% likvidace za 60 minut.



Bioozon Profi 10000 
Trio Maxi Vak

DEZINFEKČNÍ ÚČINKY
• antivirový
• baktericidní
• fungicidní
• levirucidní
• likvidace zápachu
• účinná látka:  

ozon (CAS 10028-15-6)  
290,8 mg/m3

HLAVNÍ VÝHODY

• Rychlá účinnost — od 30 minut
• Dezinfekce dvou matrací současně
• Alternativní použití vaku na polštáře, 

obuv, oděvy, roušky aj.
• Bezpečný provoz — destrukce ozonu
• Komplexní řešení nozokomiálních nákaz  

(zlatý stafylokok apod.)
• Mobilita a dlouhá životnost vyvíječe 

ozonu 15 000 h
• Možnost výroby jiných rozměrů vaku 

(např. pro dezinfekci oblečení)
• Jednorázová investice bez dalších 

provozních nákladů

OBLAST POUŽITÍ

• Použití — PT2 (zdravotnictví) A PT4 
(potravinářství)

• Zdravotnická zařízení, domovy pro seniory, 
hotely

• Další samostatné použití generátoru ozonu: 
domácí veřejné a výrobní 
prostory do 200 m3

• Gastro provozy (chladící prostory)
• Vzduchotechnika
• Voda

Domácnosti Kanceláře Zdravotnictví



Bioozon Profi 20000
Air+

Specialista na interiéry, auta a gastro provozy.
Náš nový model generátoru ozonu PROFI 20000 AIR+ je díky 
kompaktním rozměrům, silnému výkonu a nízké spotřebě pou-
žitelný především při profesionálním použití.

Při vývoji produktu jsme dbali nejen na kvalitu komponentů, 
ale také na originální design výrobku, kterým se odlišujeme  
od ostatních. Náš generátor si snadno poradí s čištěním  
a dezinfekcí v hotelnictví, kancelářích, v sanitárních zařízeních, 
v nemocnicích nebo domech s pečovatelskou službou. Stejně 
tak výborně slouží při odstranění zápachu a dezinfekci interié-
ru vozidel.

Produkce ozonu je 20000 mg O3/h.
Záruka na vyvíječ ozonu je 36 měsíců.

TECHNICKÉ ÚDAJE

• Technologie tvorby ozonu: koronový výboj
• Materiál vyvíječe ozonu: keramické desky (2 × 9 × 5 cm)
• Napájení: 230 V / 50 Hz
• Maximální příkon: 200 W
• Výkon ventilátoru: 200 m3/h
• Max. produkce ozonu: 20 g/h O3
• Hlučnost: 45 dB
• Váha: 7 kg
• Rozměry přístroje (D-V-H): 25 × 22 × 25 cm
• Časovač: 60 min / NON STOP
• Omezení: nepoužívat v prostředí s vlhkostí 

vzduchu vyšší než 75 %
• Doporučení: nevystavovat přímému slunečnímu záření
• Životnost vyvíječe ozonu: 6 000 h

OBLAST POUŽITÍ

• Uzavřený prostor a interiéry, auta atd.  
max. objem prostoru 200 m3

• Vyrobeno v České republice

Školy a školky Gastronomie
a potravinářství Čistění automobilů



Ceník prodej a pronájmy

Blankyt Plus spol s.r.o., U Apolla 84, Valašské Meziříčí 
www.blankyt.cz

13 900 Kč

8 250 Kč

12 350 Kč

68 000 Kč

Prodej

1450 Kč 

1000 Kč

1350 Kč 

5000 Kč

Pronájem/ měsíc

Profi 20000 Air Plus

HomeCleaner 1500 + vak vel.M

HomeCleaner 3000 + vak vel.XL

Bioozon Profi 10000 + vak 200×100×40

Ozonování do 50 m2

Ozonování 50—100 m2

Ozonování 100—200 m2

Ozonování nad 200 m2

750 Kč

1100 Kč

1400 Kč

15 Kč/m2

Ceník ozonování
+ k ceně se účtuje dopravné a poplatek a vedení zakázky

Ceník dlouhodobých pronájmů a prodejní ceny
Ceny uvedeny bez DPH a dopravy


