
VYUŽITIE ČISTIČIEK VZDUCHU AIRFREE 

Ľudia v pokročilejšom veku 

Prevencia pľúcnych ochorení. 

Pľúca sú orgán zodpovedný za výmenu vzduchu v našom tele - kyslík za oxid uhličitý - a za okysličenie našej krvi. S 

postupom času naše pľúca výrazne strácajú svoju elasticitu. Svaly na tele strácajú schopnosť eliminovať sekréty 

pomocou kašľa a hlbokého dýchania. 

Kvôli zníženiu ich aktivity spôsobujú riasinky, zodpovedné za filtráciu vzduchu, akumuláciu sekrétu, ktorý podporuje 

zápaly a redukuje aeróbnu kapacitu, čím sťažuje výkon našich denných aktivít. 

Prirodzené starnutie, znečistenie veľkých miest, fajčenie a často aj profesionálna aktivita sú faktory, ktoré môžu 

prispieť k chronickým chorobám pľúc (známym tiež ako respiračné choroby) ako astma a rozdutie pľúc. 

 

Výskyt týchto chorôb vzrástol vo veľkých, urbanizovaných oblastiach a to hlavne v chladnom období, a práve starší 

ľudia sú nimi najviac zasiahnutí. K hlavným príznakom zníženej kvality života patrí vzduch uchytení v pľúcach, vlhký 

kašeľ, zúženie dýchacích ciest (sipot) alebo zadýchavanie pri miernej námahe (dýchavičnosť). 

ČISTIČKY VZDUCHU AIRFREE®; sú na 99% efektívne pri ničení vzdušných plesní, baktérií, vírusov, ozónu, roztočov, 

prachových alergénov a iných vzdušných alergénov zo zvierat a peľu, a sú tiež hlavnými spojencami pri zvyšovaní 

kvality života citlivejších osôb, ako sú napríklad seniori, deti a ľudia trpiaci alergiami. 

Ako  fungujú? 

Výrazne znižujú znečistenie vzduchu spaľovaním mikroorganizmov. Vo výsledku je vzduch vtiahnutý do Airfree® 

keramického jadra a mikroorganizmy sú zničené pri vysokej teplote. Tento čistiaci cyklus je tichý, nevyžaduje 

údržbu a je garantovaný mnohými testami. 



 

VLASTNOSTI AIRFREE®: 

Efektívny - testovaný v reálnom prostredí (žiadna simulácia) a schválený najlepšími inštitútmi sveta. Airfree® ničí 

mikroorganizmy prechádzajúce keramickým sterilizátorom, bez ohľadu na ich veľkosť či odolnosť. 

Tichý - úplne bez zvuku. 

Exkluzívny - medzinárodne patentovaná technológia, ktorá je exkluzívna pre produkty Airfree®. Táto technológia 

tiež redukuje koncentráciu ozónu. 

Ekonomický - žiadne výdavky na náhradné diely alebo veľké nálady na energiu. Airfree® spotrebuje len 48w za 

hodinu. 

Praktický - zapnete ho a zabudnete naňho. Zariadenie nevyžaduje žiadnu údržbu alebo čistenie. 

Žiadne kontraindikácie - Úplne prirodzený proces, ktorý nevyužíva žiadnu radiáciu, chemické alebo toxické 

produkty a neovplyvňuje teplotu alebo vlhkosť prostredia. 

 Múzea 

Efekt času na umelecké diela. 

Múzea prispievajú k uchovaniu umeleckých diel, chránia neoceniteľné historické a kultúrne dedičstvá. Preto je 

podstatné, aby boli v múzeách čo najlepšie podmienky pre uchovanie týchto umeleckých výtvorov, pre zvečnenie 

diel aj ich autorov, ktorý významne prispeli do histórie miest a zemí. 



 

Ale v prírode má všetko svoj životný cyklus. Aj umelecké diela trpia pod váhou podmienok v ovzduší, ktoré 

ovplyvňujú ich pôvodný vzhľad a krásu. 

Umelecké diela môžu byť ovplyvnené rôznymi faktormi: 

Plesne 

Objavujú sa vo forme škvŕn s rôznym zafarbením, ktoré obvykle po vytvorení a rozšírení vytvoria kruhy, poškodzujú 

obraz a menia pH. 

Vodné škvrny 

Priamo, alebo kvôli vlhkému počasiu, ktoré absorbuje prach a prepúšťa papier. 

Natrhnutia a diery 

Spôsobené termitmi a moľami, ktoré niekedy otvoria "stopy" na papieri. 

Spóry plesní sa vždy nájdu vo vzduchu alebo na objektoch. Pokiaľ je teplota a vlhkosť v miestnosti vhodná pre 

klíčenie, tak spóry plesní klíčia a začnú rásť, kontaminujú knihy, oblečenie, dokumenty a umelecké diela. Plesne a 

plesnivina môžu mať tiež negatívny vplyv na ľudí. Mnoho plesní môže silne podráždiť pľúca alebo spôsobiť 

podráždenie kože a oči rovnako tak ako infekcie. Dlhšie vystavenie aktívnym plesniam v uzavretom prostredí môže 

poškodiť pľúca, sliznicu, rohovku, respiračný trakt, žalúdok, čreva a kožu. 

ČISTIČKY VZDUCHU AIRFREE® sú na 99% efektívne pri ničení vzdušných plesní, baktérií, vírusov, ozónu, roztočov, 

prachových alergénov a iných vzdušných alergénov zo zvierat a peľu, a sú tiež hlavnými spojencami pri zvyšovaní 

kvality života citlivejších osôb, ako sú napríklad seniori, deti a ľudia trpiaci alergiami. 

Špecifické výhody v múzeách: 

-uchovávanie umeleckých zbierok; 

-zdravie a pohodlie návštevníkov a zamestnancov;  

-prevencia žalôb kvôli zlej kvalite vzduchu. 

Zvýši produktivitu zamestnancov a redukuje absencie. 

Ako fungujú? 

Výrazne znižujú znečistenie vzduchu spaľovaním mikroorganizmov. Vo výsledku je vzduch vtiahnutý do Airfree® 

keramického jadra a mikroorganizmy sú zničené pri vysokej teplote. Tento čistiaci cyklus je tichý, nevyžaduje 

údržbu a je garantovaný mnohými testami. 



 

VLASTNOSTI AIRFREE®: 

Efektívny - testovaný v reálnom prostredí (žiadna simulácia) a schválený najlepšími inštitútmi sveta. Airfree® ničí 

mikroorganizmy prechádzajúcich keramickým sterilizátorom, bez ohľadu na ich veľkosť či odolnosť. 

Tichý - úplne bez zvuku. 

Exkluzívny - medzinárodne patentovaná technológia, ktorá je exkluzívna pre produkty Airfree®. Táto technológia 

tiež redukuje koncentráciu ozónu. 

Ekonomický - žiadne výdavky na náhradné diely alebo veľké nálady na energiu. Airfree® spotrebuje len 48w za 

hodinu. 

Praktický - zapnete ho a zabudnete naňho. Zariadenie nevyžaduje žiadnu údržbu alebo čistenie. 

Žiadne kontraindikácie - Úplne prirodzený proces, ktorý nevyužíva žiadnu radiáciu, chemické alebo toxické 

produkty a neovplyvňuje teplotu alebo vlhkosť prostredia. 

Poznámka! Nevypúšťa žiadny ozónový plyn, ktorý je považovaný za hlavnú príčinu respiračných problémov ako 

astma a ktorý môže tiež zničiť pľúcne tkanivo. 

 Hotely 

Príčiny znečistenia vzduchu 

Znečistenie vzduchu v hoteli je príčinou mnohých nepríjemností, ako pre hostí, tak pre hotely samotné. 



 

Hlavné faktory zodpovedné za zlú kvalitu vzduchu sú: 

Baktérie: V roku 1976, boli úrady U.S. prekvapené novým druhom baktérie, zodpovedným za zápal pľúc u skupiny 

vojenských veteránov z druhej svetovej vojny ... Viac než štyritisíc veteránov bolo ovplyvnených pri účasti na 

konferencii American Legion Conference v hoteli vo Filadelfii, kde bolo nakazených 182 ľudí a 29 ich zomrelo. 

(zdroj: http://www.sbac.org.br/pt/pdfs/rbac/rbac_37_04/rbac3704_12.pdf) 

Vyšetrovanie ukázalo, že baktéria zvaná Legionella pneumophila, ktorá sa vyvinula v hotelových klimatizačných 

systémoch a vzduchom sa rozšírila do všetkých prostredí, nakazila ľudí, ktorý ju vdýchli. Aj keď Legionella nie je 

jedinou potencionálne patogenickou baktériou vyskytujúcou sa vo vzduchu, tento prípad viedol k uvedomeniu 

odborníkov o dôležitosti kvality vzduchu v hoteloch. 

Plesne: Presakovanie a vlhkosť sú považované za rizikové faktory vzniku plesní. Ich kolónie sa rozširujú a vypúšťajú 

do vzduchu neviditeľné čiastočky zvané spóry, ktoré môžu po vdýchnutí vyvolať alergie (približne 80% alergikov je 

citlivých na prítomnosť plesne) a dokonca aj infekčné choroby. 

V hoteli v Cincinati vyvolala kontaminácia plesňami náklady (na hotelovú renováciu) okolo 2 miliónov dolárov! 

Taktiež pri práci vážne ochorel manažér hotela (zápal pľúc). Ďalším prípadom je napríklad známy hotel v oblasti 

Waikiki na Hawai, kedy došlo k uzavretiu tejto 347 poschodovej veže. 

Roztoče: Roztoče priamo súvisia s dýchacími alergiami a astmou. Tieto mikroorganizmy nájdene hlavne v 

kobercoch, vankúšoch a matracoch. Preferujú vlhké prostredie so zásobou zvyškov ľudskej kože. Odpad 

produkovaný zvieratami obsahuje lásky, ktorú spúšťajú alergie. Ustielanie postele alebo zbavovanie prachu môže 

zvýšiť ich koncentráciu vo vzduchu 1000 násobne. Aj vysoko efektívne vákuové čističe ich, zdá sa, nie sú schopné 

odstrániť. 

Chemické látky: sú taktiež zodpovedné za zlú kvalitu vzduchu v hoteloch. Čistiace produkty, tabak a dokonca aj 

parfumy môžu spôsobiť podráždenie respiračného traktu. Pre zmiernenie pachu vydávaného niektorými produktmi 

používa veľa hotelov generátory ozónu. Ozón je ale plyn, ktorý spôsobuje podráždenie oči, nosa, krku a pľúc. Dlhé 

vystavenie môže viesť k permanentnej redukcii kapacity pľúc. Deti, hlavne tie, ktoré trpia astmou, sú na tento plyn 

citlivé. 

ENVIROMENTÁLNA HYGIENA PRE HOTELY. 

AKÝ JE TREND? 

Pre zlepšenie pohodlia hotelových hostí a poskytnutie príjemného pobytu je potrebné prijať isté opatrenia, ako 

napríklad používanie recyklovateľných materiálov, ktoré nevypúšťajú žiadne škodlivé chemikálie do prostredia a 

hlavne ide o zlepšenie kvality vzduchu, najmä v izbách. 



Vzhľadom k zvyšujúcemu sa dopytu verejnosti po luxuse, a to nie len v hlavných hotelových reťazcoch, ale aj v 

menších zariadeniach, začína sa trend "zdravý hotel" stále viac rozširovať. 

Čo hotely získajú investíciou do Airfree? 

Použitie čističiek Airfree poskytuje jedinečnú výhodu. Spoločne s ostatnými čistiacimi schopnosťami sú zároveň 

schopné vytvoriť antialergénne prostredie redukciou množstva alergenických substancií, mikroorganizmov a ozónu 

vo vzduchu. Vďaka tomuto servisu účtujú hotely nominálny poplatok ku dennej taxe, čo umožňuje v krátkom 

období umorovať investície a zvýšiť limitný profit v strednom a dlhom období. 

Pozrite sa na nasledujúci príklad: 

Navýšenie výnosu s Airfree 

Počet izieb s Airfree: 30 

Príplatok: $10 za deň 

Počet dní: 20 za mesiac 

Navýšenie výnosu: $6.000,00 za mesiac 

Výhody: 

 spontánny marketing - "anti-alergické izby" vytvárajú svetovú publicitu rozširovanú zákazníkmi, 

kompetitívnou  výhodou a výtlačkami v novinách, 

 zvýšený Mark Up, 

 menej problémov s plesňami, 

 menej problémov s alergiami a respiračnými problémami, 

 znižuje hladinu mikrobiologických častíc vo vzduchu, aby bol dosiahnutý svetový štandard kvality vzduchu. 

ČISTIČKY VZDUCHU AIRFREE®; sú na 99% efektívne pri ničení vzdušných plesní, baktérií, vírusov, ozónu, roztočov, 

prachových alergénov a iných vzdušných alergénov zo zvierat a peľu, a sú tiež hlavnými spojencami pri zvyšovaní 

kvality života citlivejších osôb, ako sú napríklad seniori, deti a ľudia trpiaci alergiami. 

Ako fungujú? 

Výrazne znižujú znečistenie vzduchu spaľovaním mikroorganizmov. Vo výsledku je vzduch vtiahnutý do Airfree® 

keramického jadra a mikroorganizmy sú zničené pri vysokej teplote. Tento čistiaci cyklus je tichý, nevyžaduje 

údržbu a je garantovaný mnohými testami. 



 

VLASTNOSTI AIRFREE®: 

Efektívny - testovaný v reálnom prostredí (žiadna simulácia) a schválený najlepšími inštitútmi sveta. Airfree® ničí 

mikroorganizmy prechádzajúcich keramickým sterilizátorom, bez ohľadu na ich veľkosť či odolnosť. 

Tichý - úplne bez zvuku. 

Exkluzívny - medzinárodne patentovaná technológia, ktorá je exkluzívna pre produkty Airfree®. Táto technológia 

tiež redukuje koncentráciu ozónu. 

Ekonomický - žiadne výdavky na náhradné diely alebo veľké nálady na energiu. Airfree® spotrebuje len 48w za 

hodinu. 

Praktický - zapnete ho a zabudnete naňho. Zariadenie nevyžaduje žiadnu údržbu alebo čistenie. 

Žiadne kontraindikácie - Úplne prirodzený proces, ktorý nevyužíva žiadnu radiáciu, chemické alebo toxické 

produkty a neovplyvňuje teplotu alebo vlhkosť prostredia. 

Poznámka! Nevypúšťa žiadny ozónový plyn, ktorý je považovaný za hlavnú príčinu respiračných problémov ako 

astma a ktorý môže tiež zničiť pľúcne tkanivo. 

 Kancelárie 

Vnútorne priestory, ktoré nás kontaminujú! 

V súčasnej dobe môžeme pozorovať zvýšenú tendenciu konštruovať budovy v tesnej blízkosti a s malými 

otvorenými priestormi pre ventiláciu, pretože tak využíva menej energie na udržanie cirkulácie vzduchu a 

chladenie. 



Ale aj keď tento typ konštrukcie rieši problém spotreby energie, spôsobuje obmedzením prísunu vonkajšieho 

vzduchu hromadenie chemických a biologických znečisťovateľov generovaných v uzavretom prostredí. 

 

Chemickí znečisťovatelia - ako napríklad oxid uhoľnatý (CO) alebo oxid uhličitý (CO2), amoniak, oxid siričitý a 

formaldehyd produkovaný vo vnútri budov z konštrukčných materiálov, čistiace materiály, cigaretový dym, 

fotokopírky a dokonca aj ľudský metabolizmus - a biologický znečisťovatelia - ako huby, riasy, prvoky, baktérie a 

pachové roztoče, ktorých rozmnožovanie je podporované nedôkladným čistením kobercov, uterákov a závesov - sú 

príčinou toho, čomu sa hovorí Sick Buildin Syndrome - SBS (Syndróm chorej budovy). 

Tento syndróm popisuje vzťah príčiny a následku environmentálnych podmienok sledovaných vo vnútorných 

prostrediach s obmedzenou možnosťou výmeny vzduchu a rôznych úrovní agresivity na zdraví ich užívateľov ako 

výsledok fyzických, chemických a/alebo mikrobiologických zdrojov znečistenia. 

V roku 1982, WHO - World Health Organization (Svetová zdravotnícka organizácia) - rozpoznala existenciu tohto 

syndrómu, keď bolo dokázané, že znečistenie vzduchu v hotely vo Filadelfii zapríčinilo ochorenie 182 ľudí zápalom 

pľúc a smrť 29 ľudí... 

Budova je považovaná za "chorú", keď približne 20% jej obyvateľov vykazuje prechodné príznaky v dobe, kedy v 

budove pobývali a ktoré po krátkej dobe mimo budovu zmiznú. V niektorých prípadoch pre zmiznutie choroby stačí 

len budovu opustiť. Hlavnými príznaky sú okrem iného podráždené oči, nos, koža a krk, bolesti hlavy, závrate, slabá 

koncentrácia a nevoľnosť. 

Iné faktory spojené so syndrómom Sick Building Syndrome sú zvýšená miera absencií a znížená produktivita 

rovnako tak ako kvalita života pracovníkov vystavených prostrediu, ktoré je pre obývanie nevhodné. 

Preto je kvalita vzduchu vo vnútornom prostredí považovaná za dôležitú, nie len vo vzťahu k verejnému zdraviu, ale 

aj vo vzťahu ku zdraviu pracovníkov na pracoviskách. 

ZLÁ KVALITA VZDUCHU 

Poznajte hlavné zodpovedné faktory: 

Baktérie 

V roku 1976, boli úrady U.S. prekvapené novým druhom baktérie, zodpovedným za zápal pľúc u skupiny vojenských 

veteránov z druhej svetovej vojny ... Viac než štyritisíc veteránov bolo ovplyvnených pri účasti na konferencii 

American Legion Conference v hotely vo Filadelfii, kde bolo nakazených 182 ľudí a 29 ich zomrelo. 

Plesne 



Presakovanie a vlhkosť sú považované za rizikové faktory k vzniku plesní. Ich kolónie sa rozširujú a vypúšťajú do 

vzduchu neviditeľné čiastočky zvané spóry, ktoré môžu po vzdychnutí vyvolať alergie (približne 80% alergikov je 

citlivých na prítomnosť plesne) a dokonca aj infekčné choroby. 

Roztoče 

Roztoče priamo súvisia s dýchacími alergiami a astmou. Tieto mikroorganizmy nájdene hlavne v kobercoch, 

vankúšoch a matracoch. Preferujú vlhké prostredie so zásobou zvyškov ľudskej kože. Odpad produkovaný 

zvieratami obsahuje lásky, ktorú spúšťajú alergie. Ustielanie postele alebo zbavovanie prachu môže zvýšiť ich 

koncentráciu vo vzduchu 1000 násobne. Aj vysoko efektívne vákuové čističe ich, zdá sa, nie sú schopné odstrániť; 

(prečítajte si informácie o čistení na http://blog.airfree.pt) 

Chemické látky 

sú taktiež zodpovedné za zlú kvalitu vzduchu v hoteloch. Čistiace produkty, tabak a dokonca aj parfumy môžu 

spôsobiť podráždenie respiračného traktu. Pre zmiernenie pachu vydávaného niektorými produktmi používa veľa 

hotelov generátory ozónu. Ozón je ale plyn, ktorý spôsobuje podráždenie oči, nosa, krku a pľúc. Dlhé vystavenie 

môže viesť k permanentnej redukcii kapacity pľúc. Deti, hlavne tie, ktoré trpia astmou, sú na tento plyn citlivé. 

ČISTIČKY VZDUCHU AIRFREE®; sú na 99% efektívne pri ničení vzdušných plesní, baktérií, vírusov, ozónu, roztočov, 

prachových alergénov a iných vzdušných alergénov zo zvierat a peľu, a sú tiež hlavnými spojencami pri zvyšovaní 

kvality života citlivejších osôb, ako sú napríklad seniori, deti a ľudia trpiaci alergiami. 

Ako fungujú? 

Výrazne znižujú znečistenie vzduchu spaľovaním mikroorganizmov. Vo výsledku je vzduch vtiahnutý do Airfree® 

keramického jadra a mikroorganizmy sú zničené pri vysokej teplote. Tento čistiaci cyklus je tichý, nevyžaduje 

údržbu a je garantovaný mnohými testami. 

 

VLASTNOSTI AIRFREE®: 



Efektívny - testovaný v reálnom prostredí (žiadna simulácia) a schválený najlepšími inštitútmi sveta. Airfree® ničí 

mikroorganizmy prechádzajúcich keramickým sterilizátorom, bez ohľadu na ich veľkosť či odolnosť. 

Tichý - úplne bez zvuku. 

Exkluzívny - medzinárodne patentovaná technológia, ktorá je exkluzívna pre produkty Airfree®. Táto technológia 

tiež redukuje koncentráciu ozónu. 

Ekonomický - žiadne výdavky na náhradné diely alebo veľké nálady na energiu. Airfree® spotrebuje len 48w za 

hodinu. 

Praktický - zapnete ho a zabudnete naňho. Zariadenie nevyžaduje žiadnu údržbu alebo čistenie. 

Žiadne kontraindikácie - Úplne prirodzený proces, ktorý nevyužíva žiadnu radiáciu, chemické alebo toxické 

produkty a neovplyvňuje teplotu alebo vlhkosť prostredia. 

Poznámka! Nevypúšťa žiadny ozónový plyn, ktorý je považovaný za hlavnú príčinu respiračných problémov ako 

astma a ktorý môže tiež zničiť pľúcne tkanivo. 

 Nemocnice 

Nemocničné infekcie 

Vážny problém, ktorý je potreba riešiť 

Štúdia spracovávajú nemocničné infekcie, ktoré sa začali objavovať pre viac ako 150 rokmi - Ignaz Semmelweis a 

Florence Nightingale - a prispeli k rozmachu mikrobiológie a preventívnych opatrení v prostredí zdravotnej 

starostlivosti. Avšak aj cez zlepšenie sterilizačných praktik sú stále nemocničné infekcie považované za problém 

verejného zdravia. 

Priamy dopad sledujeme v miere mortality a nákladoch na hospitalizáciu a liečbu. Mnoho štúdii ukazuje, že 

bioaerosoly (zhluky mikroorganizmov roztrúsené vo vzduchu) sú rozhodujúcim faktorom pre vznik infekcie. 

Odhadom sú zodpovedné za 10 až 20% prípadov. 

Existuje mnoho foriem aerosolizácie patogénov - cez ventilačný systém (prírodný alebo umelý), vodná aerosolizácia, 

šupinky kože pacientov alebo zdravotného personálu a kvapôčky výlučkov vypúšťaných kašľaním alebo kýchaním. 

Výskumníci zaoberajúci sa touto oblasťou ukázali, že členovia chirurgického tímu môžu vyprodukovať od 1 500 do 

50 000 baktérií za minútu. Tieto patogény bežne zostávajú v prostredí veľmi dlho. 

 

Prevencia je lepšia ako liečba 



Nemocničné infekcie neznamenajú len vysoké náklady, ale môžu tiež stáť životy. Preto sa ako najlepšia bojová 

stratégia ukazuje byť prevencia týchto infekcií pomocou čistenia vzduchu, než nastane liečba. Nie je len lacná, ale 

tiež efektívnejšia. 

Napríklad: Cena liečby invazívnej aspergilózy jedného pacienta sa rovná kúpe cez 160 zariadení Airfree® pre čistenie 

vzduchu... 

Niektoré nebezpečné patogény: 

*Staphylococcus aureus je jedna z baktérií najzodpovednejších za vznik nemocničných infekcií. Rezistencia baktérií 

voči antibiotikám sa v poslednej dobe stáva v nemocniciach rastúcim trendom. Štúdie uskutočnené v posledných 

troch rokoch v brazílskych štátoch ukázali rezistenciu siedmych druhov baktérií na bežné antibiotiká, vrátane S. 

aureus a P. aeruginosa. 

Vznik hubových infekcií bol tiež demonštrovaný v mnohých štúdiách. 

*Aspergillus ssp vyžaduje zvláštnu pozornosť hlavne preto, že táto huba sa nachádza prakticky vo všetkých 

prostrediach a vzduch je jej hlavným prenášačom. Vďaka malej veľkosti konídie (spóru existujúcich v hubách) môže 

ľahko zostať v suspenzii vo vzduchu po dlhú dobu. Zostáva aktívna po mesiace aj v oblastiach s nízkou vlhkosťou. 

Odhady dokazujú, že 75% prípadov invazívnej aspergliózy končí smrťou, hlavne kvôli problémom s diagnózou a tiež 

malým úspechom pri liečbe (5%), ktorá je tiež drahá. 

Čistý vzduch: základ v zdravotných prostrediach! 

Čističky vzduchu Airfree® ukázali svoju užitočnosť pri redukcii mikrobiálneho odpadu vo vzduchu. V dvanástich 

testoch prevedených nezávislými laboratóriami /ISO 17025 normy) v reálnom prostredí sa percento redukcie 

mikrobiálneho odpadu pohybovalo od 62% a 99% a hubový odpad bol znížený v rozmedzí od 64% až 99%. 

Priemerná redukcia pre baktérie bola 82% a 86% pre huby. 

Patentovaná technológia Airfree® umožňuje dosiahnuť vysokého percenta redukcie pomocou zachytenia a spálenia 

mikroorganizmov pri teplotách nad 200°C. 



 

Ďalšie výhody zariadenia sú napríklad: 

 nízke náklady na zaobstaranie, údržba zdarma, nízka spotreba energie; 

 schopnosť eliminovať mikroorganizmy, bez ohľadu na ich odolnosť; 

 eko - priateľské; 

 nemení teplotu prostredia; 

 jediná čistička vzduchu na svete schopná redukcie 26% koncentrátu ozónu (O3). 

VLASTNOSTI AIRFREE®: 

Efektívny - testovaný v reálnom prostredí (žiadna simulácia) a schválený najlepšími inštitútmi sveta. Airfree® ničí 

mikroorganizmy prechádzajúcich keramickým sterilizátorom, bez ohľadu na ich veľkosť či odolnosť. 

Tichý - úplne bez zvuku. 

Exkluzívny - medzinárodne patentovaná technológia, ktorá je exkluzívna pre produkty Airfree®. Táto technológia 

tiež redukuje koncentráciu ozónu. 

Ekonomický - žiadne výdavky na náhradné diely alebo veľké nálady na energiu. Airfree® spotrebuje len 48w za 

hodinu. 

Praktický - zapnete ho a zabudnete naňho. Zariadenie nevyžaduje žiadnu údržbu alebo čistenie. 

Žiadne kontraindikácie - Úplne prirodzený proces, ktorý nevyužíva žiadnu radiáciu, chemické alebo toxické 

produkty a neovplyvňuje teplotu alebo vlhkosť prostredia. 

Poznámka! Nevypúšťa žiadny ozónový plyn, ktorý je považovaný za hlavnú príčinu respiračných problémov ako 

astma a ktorý môže tiež zničiť pľúcne tkanivo. 



 Voliéry 

Dôležitosť Airfree Agro pri živočíšnej produkcii. 

Airfree Agro bolo vyvinuté za účelom redukcie chronických respiračných chorôb, ktoré ovplyvňujú vtáky a 

nákazlivosť medzi nimi a zároveň tak rozšíriť konverznú mieru kŕdľov a redukovať spotrebu liečiv. 

 

Airfree Agro umožňuje väčšiu produktivitu a prináša zdravšie kŕdle/zvieratá. Prístroj sám o sebe nezaručí, že vtáky 

nebudú nakazené vírusom H5N1, ale je iste dôležitým nástrojom pre prevenciu nákazy týmto vírusom, pretože 

udržuje vzduch vo vnútri voliér čistý. Neustále tak poskytuje sterilizovaný vzduch, aj v pavilónoch s väčšou 

ventiláciou. 

Testy prevedené na Airfree Agro potvrdzujú dramatickú redukciu mikroorganizmov vo vzduchu. Zariadenie 

redukuje mikrobiologickú kontamináciu vo vzduchu, ktorá je vo vzduchu v pavilóne a prelieta z pavilónu do iného. 

Obmedzuje tak aj možnosť kontaminácie vzduchu z jedného pavilónu do druhého. 

Výhody: 

 eliminuje víry a baktérie, redukuje používanie liečiv; 

 znižuje úmrtnosť vtákov a iných zvierat; 

 zvyšuje konverznú mieru; 

 redukuje plesne, huby, plesnivinu a roztoče; 

 znižuje množstvo troposférického ozónu; 

 vylepšuje "vôňu" prostredia; 

 redukuje respiračné choroby, znižuje stres medzi kurčatami a umožňuje im voľne dýchať; 

 ponúka zníženie investícii na jednotlivé pavilóny, rýchlo opisovateľne v pár kŕdľoch a produkcii. Výsledkom 

je zdravší produkt pre konečného zákazníka. 

Pre úspech voliér a živočíšnej produkcie: 

Určujúci faktor úspechu voliér a živočíšnej výroby je určenie stratégie, ktorá minimalizuje riziko infekcie a tiež riziko 

patológie na hydinových farmách kvôli prevencii, dezinfekcii a adekvátnym hygienickým podmienkam. 

Elektrické sterilizátory Airfree Agro ponúkajú dôležitý prínos pre redukciu infekcií a následne aj zníženie chorôb 

všeobecne. 

Pomocou tohto sterilizačného konceptu založenom na novom patentovanom systéme Thermodynamic Sterilizing 

System (TSS) dochádza k značnej redukcii vírusov, baktérií a mikróbov vo voliérach a iných miestach živočíšnej 

produkcie, čo sa reflektuje na zdraví zvierat. Aktivita mechanizmu Airfree Agro je prirodzený proces charakteristický 



svojou neškodnosťou, nevyvolávaním rezistencie mikróbov a garanciou efektívnosti. Poskytuje preto konečný 

produkt, ktorý je bezpečnejší pre zákazníka. 

 

Ako fungujú? 

Výrazne znižujú znečistenie vzduchu spaľovaním mikroorganizmov. Vo výsledku je vzduch vtiahnutý do Airfree® 

keramického jadra a mikroorganizmy sú zničené pri vysokej teplote. Tento čistiaci cyklus je tichý, nevyžaduje 

údržbu a je garantovaný mnohými testami. 

 

VLASTNOSTI AIRFREE®: 

Efektívny - testovaný v reálnom prostredí (žiadna simulácia) a schválený najlepšími inštitútmi sveta. Airfree® ničí 

mikroorganizmy prechádzajúcich keramickým sterilizátorom, bez ohľadu na ich veľkosť či odolnosť. 

Tichý - úplne bez zvuku. 

Exkluzívny - medzinárodne patentovaná technológia, ktorá je exkluzívna pre produkty Airfree®. Táto technológia 

tiež redukuje koncentráciu ozónu. 

Ekonomický - žiadne výdavky na náhradné diely alebo veľké nálady na energiu. Airfree® spotrebuje len 48w za 

hodinu. 

Praktický - zapnete ho a zabudnete naňho. Zariadenie nevyžaduje žiadnu údržbu alebo čistenie. 

Žiadne kontraindikácie - Úplne prirodzený proces, ktorý nevyužíva žiadnu radiáciu, chemické alebo toxické 

produkty a neovplyvňuje teplotu alebo vlhkosť prostredia. 

 Školy a denné centrá 



Dôležitosť čistenia vzduchu! 

*Zdravšie deti a zamestnanci 

*Väčší pokoj na duši pre rodičov 

 

Deti trávia väčšinu svojho času v škole. Ale zlá kvalita vzduchu v školách a detských centrách môže spôsobovať 

bolesti hlavy, upchanie nosa, respiračne problémy, podráždenie oči/nosa/krku, kašeľ, popraskanie kože, alergie a 

astmatické záchvaty. Tieto problémy môžu následne znížiť ich duševný výkon a zvýšiť počet absencii. 

Koncentrácia znečisťovateľov môže byť, napodiv, vo vnútorných prostrediach až 100 násobne väčšia ako vonku.... a 

deti sú viac náchylné k respiračným alergiám než dospelí, keďže 80% pľúcneho vačku je formovaného len v 

priebehu postnatálnej periódy, vedúcej ku väčším predispozíciám poškodenia pľúc. Deti taktiež dýchajú rýchlejšie a 

teda vdychujú viac vzduchu než dospelí. 

Podľa Deco, "je veľa portugalských škôl studených, vlhkých a kvalita vzduchu v nich je veľmi zlá. Budovy sú 

polorozpadnuté a majú nevhodnú ventiláciu." Deco zaznamenalo, že 80 percent analyzovaných vzoriek vykazuje 

nedostatočnú obnovu vzduchu a hodnoty vlhkosti troch tretín tried sú vyššie než je vhodné. Tento problém môže 

prospievať vývoju húb a baktérií. 

Preto je nutné zmeniť prístup vodcov a vlád. Zdravý vzduch v školách a denných centrách je základom pre ochranu 

zdravia a spokojnosti našej mladej populácie! 

A nie len deti, ale aj zamestnancov a učiteľov. Je dôležite poznamenať, že záujem zlepšiť kvalitu vzduchu dáva 

zmysel taktiež z ekonomického hľadiska... - zdravý zamestnanec znižuje operačné náklady. A zvyšovanie 

produktivity je hlavnou kompetitívnou výhodou pri porovnávaní s inými školami a dennými centrami. 

ČISTIČKY VZDUCHU AIRFREE®; sú na 99% efektívne pri ničení vzdušných plesní, baktérií, vírusov, ozónu, roztočov, 

prachových alergénov a iných vzdušných alergénov zo zvierat a peľu, a sú tiež hlavnými spojencami pri zvyšovaní 

kvality života citlivejších osôb, ako sú napríklad seniori, deti a ľudia trpiaci alergiami. 

Ako fungujú? 

Výrazne znižujú znečistenie vzduchu spaľovaním mikroorganizmov. Vo výsledku je vzduch vtiahnutý do Airfree® 

keramického jadra a mikroorganizmy sú zničené pri vysokej teplote. Tento čistiaci cyklus je tichý, nevyžaduje 

údržbu a je garantovaný mnohými testami. 



 

VLASTNOSTI AIRFREE®: 

Efektívny - testovaný v reálnom prostredí (žiadna simulácia) a schválený najlepšími inštitútmi sveta. Airfree® ničí 

mikroorganizmy prechádzajúcich keramickým sterilizátorom, bez ohľadu na ich veľkosť či odolnosť. 

Tichý - úplne bez zvuku. 

Exkluzívny - medzinárodne patentovaná technológia, ktorá je exkluzívna pre produkty Airfree®. Táto technológia 

tiež redukuje koncentráciu ozónu. 

Ekonomický - žiadne výdavky na náhradné diely alebo veľké nálady na energiu. Airfree® spotrebuje len 48w za 

hodinu. 

Praktický - zapnete ho a zabudnete naňho. Zariadenie nevyžaduje žiadnu údržbu alebo čistenie. 

Žiadne kontraindikácie - Úplne prirodzený proces, ktorý nevyužíva žiadnu radiáciu, chemické alebo toxické 

produkty a neovplyvňuje teplotu alebo vlhkosť prostredia. 

 Mraziace komory Refrigerated Chambers 

Výzva pre kvalitu potravín. 

Hlavnou výzvou pre uchovávanie potravín v zamrazenom prostredí je uchovávanie kvality jedla, či už upraveného či 

surového. 



 

"Mrazené sklady" je skvelý vynález, ktorý umožňuje čeliť rôznym aspektom kazivosti jedla. Sú jednou z 

najdôležitejších zbraní pri  technológii jedla, pretože znižujú produkčné náklady, zlepšujú kvalitu jedla, redukujú 

straty a odpad, uchovávajú chuť, farbu a štruktúru jedla a uchovávajú aj pôvodnú kvalitu týchto produktov. 

Pokiaľ sa ale vo vnútri chladiacej komory nachádzaj mikrobiologické znečistenie, ktoré vedie ku kontaminácii 

uloženého jedla, môže dôjsť k obrovským stratám! 

Aké mikroorganizmy sa v chlade najviac vyskytujú? 

Huby a baktérie. 

HUBY: 

Ich prítomnosť produkuje odéry, ktoré sú podobné plesniam v komore. Poškodí povrch uložených potravín a 

spôsobí aj iné problémy. 

BAKTÉRIE: 

Hlavná baktéria, ktorá sa vyskytuje v chladnom prostredí je psychotropná baktéria. Multiplikuje sa v chlade, 

produkuje enzýmy, ktoré vyvolávajú zmeny na mäse a inom jedle. 

Hlavnými psychotropnými baktériami sú Pseudomonas. Podľa Prandl (1994) je rozmnožovanie Pseudomonas a 

iných psychotropných baktérií v komorách spôsobené nedostatočnou hygienou a inými aspektmi environmentálnej 

kontaminácie. 

Kontaminácia môže nastať kvôli Salmonele (rastie v 6 stupňoch Celzia,  kvôli kros kontaminácii, spôsobenej 

skladovaním zmrazenej hydiny. 

ČISTIČKY AIRFREE® redukujú v priemere 75% húb a baktérií; drasticky redukujú organické odéry; zabraňujú kros 

kontaminácii a predlžujú trvanlivosť potravín. 

V testoch prevedených AINIA - Instituto Technológico Agroalimentario, Valencia - Španielsko, bola čistička Airfree 

uložená v mraziacej komore, aby sa otestovala efektivita čistenia pri 3° -5°C. V 15. dni bola koncentrácia húb a 

kvasníc zredukovaná o viac ako 86%. 

Ako fungujú? 

Výrazne znižujú znečistenie vzduchu spaľovaním mikroorganizmov. Vo výsledku je vzduch vtiahnutý do Airfree® 

keramického jadra a mikroorganizmy sú zničené pri vysokej teplote. Tento čistiaci cyklus je tichý, nevyžaduje 

údržbu a je garantovaný mnohými testami. 



 

VLASTNOSTI AIRFREE®: 

Efektívny - testovaný v reálnom prostredí (žiadna simulácia) a schválený najlepšími inštitútmi sveta. Airfree® ničí 

mikroorganizmy prechádzajúcich keramickým sterilizátorom, bez ohľadu na ich veľkosť či odolnosť. 

Tichý - úplne bez zvuku. 

Exkluzívny - medzinárodne patentovaná technológia, ktorá je exkluzívna pre produkty Airfree®. Táto technológia 

tiež redukuje koncentráciu ozónu. 

Ekonomický - žiadne výdavky na náhradné diely alebo veľké nálady na energiu. Airfree® spotrebuje len 48w za 

hodinu. 

Praktický - zapnete ho a zabudnete naňho. Zariadenie nevyžaduje žiadnu údržbu alebo čistenie. 

Žiadne kontraindikácie - Úplne prirodzený proces, ktorý nevyužíva žiadnu radiáciu, chemické alebo toxické 

produkty a neovplyvňuje teplotu alebo vlhkosť prostredia. 

 Prasacie farmy 

Airfree Agro:  Nepostrádateľné! 

Pokiaľ je kvalita vzduchu vo vnútornom prostredí zlá, dochádza k mnohým zdravotným problémom, ako napríklad 

alergie, astma a rôznym respiračným problémom. To platí pre ľudí aj pre zvieratá! 

Toto sa stane v prípade prasiat: 

Dramatická redukcia vzdušných znečisťovateľov je zaistená užívaním Airfree Agro. Kvalita vzduchu v zariadeniach 

vybavených týmto zariadením vykazuje vyššiu produktivitu. Dôkazom je, že hmotnosť každého prasiatka naberie 

jednu libru (cca 0,4kg) počas 22 dennej laktačnej periódy. 



 

ČO HOVORIA EXPERTI; 

Štúdie uskutočnené v UK zistili, že prasatá preferujú miesta s čistým vzduchom v kontraste so vzduchom 

kontaminovaným čpavkom (Smith et ai., 1996). V roku 2002 iné štúdie potvrdili tieto dáta (Wathes et ai., 2002). 

Okrem čpavku, pochádzajúceho zo zvieracieho moču, sú oxid uhoľnatý, spóry hub a baktérie najdôležitejšími 

znečisťovateľmi (Heber et, 1988; Maghirang et al, 1998). 

Štúdie v Portugalsku v rokoch 1985 až 1995, do ktorých bolo zapojených okolo 50 fariem a 10 000 prasníc, 

detegovali niekoľko rizikových faktorov s ohľadom na 10 ppm NH3 akceptovateľný limit (Perestrelo e col., 2006). 

Títo znečisťovatelia môžu prepustiť pľúcne vačky a spôsobiť respiračné problémy spojené so zápalom pohrudnice u 

prasiat (Skirrow et ai., 1995). Iné štúdie odhalili negatívny efekt na zdravie pracovníkov, ako horúčka, bolesť hlavy a 

svalov, kašeľ a podráždenie nosa, krku a očí, dýchavičnosť, zvieranie na hrudi kvôli vysokému množstvu 

vdýchnutého prachu. (Donham, 1999). 

Veľký zdroj mikroorganizmov pochádza zo zvierat a ich výkalov. V jednej štúdii bolo nájdených 72 druhov baktérií a 

húb tam, kde žili prasatá v kontraste s iba 6 druhmi v miestach, kde nežili žiadne zvieratá (Martin et al., 1996). Iný 

spôsob, ako merať baktérie emitované aerosoľou je meranie endotoxínu v bunkovej stene baktérií. Koncentrácia 

endotoxínu v miestach, kde prebývajú prasatá môže byť 10 až 60 krát väčšia než doporučené množstvo pre 

pracovné prostredie (Backstrom et al., 1996). Rovnako tak koncentrácia húb v týchto lokalitách môže byť 

dvojnásobná v porovnaní s inými oblasťami (Jolie et al., 1996). 

OCHRANA VÝNOSU V PRIEMYSLOCH S PRASATMI! 

Ku zvyšovaniu hmotnosti každého zvieraťa v jednotkách chránenými Airfree Agro môžeme pridať aj výhodu 

znižovania stresu u prasiatok. Prasiatka žijúce v tomto prostredí sú evidentne tichšie a tým sa znižuje miera 

mortality. 

Tento nárast váhy môžeme pripísať redukcii energie konzumovanej ošípanými, ktoré sú menej podráždené a bez 

infekcií. 

K tomu Airfree Agro tiež udržuje prostredie prakticky bez zápachu vďaka deštrukcii organických substancii vo 

vzduchu. 

Výhody zariadenia: 

 eliminuje vírusy a baktérie, redukuje užívanie liekov; 

 redukcia miery mortality vtákov a iných zvierat; 

 zvyšuje konverznú mieru; 

 redukuje plesne, plesnivinu a roztoče; 



 znižuje troposférický ozón; 

 redukuje respiračné požitie, znižuje stres medzi ošípanými a umožňuje im voľne dýchať; 

 ponúka zníženie investícii na jednotlivé pavilóny, rýchle opisovateľné v pár kŕdľoch a produkcií. Výsledkom 

je zdravší produkt pre konečného zákazníka. 

Kvalitný vzduch tiež prospieva nie len zvieratám, ale aj zamestnancom. Znižuje tak teda absentérstvo a zvyšuje 

produktivitu rovnako ako v kanceláriách s Airfree systémom. 

Ako fungujú? 

Výrazne znižujú znečistenie vzduchu spaľovaním mikroorganizmov. Vo výsledku je vzduch vtiahnutý do Airfree® 

keramického jadra a mikroorganizmy sú zničené pri vysokej teplote. Tento čistiaci cyklus je tichý, nevyžaduje 

údržbu a je garantovaný mnohými testami. 

 

VLASTNOSTI AIRFREE®: 

Efektívny - testovaný v reálnom prostredí (žiadna simulácia) a schválený najlepšími inštitútmi sveta. Airfree® ničí 

mikroorganizmy prechádzajúcich keramickým sterilizátorom, bez ohľadu na ich veľkosť či odolnosť. 

Tichý - úplne bez zvuku. 

Exkluzívny - medzinárodne patentovaná technológia, ktorá je exkluzívna pre produkty Airfree®. Táto technológia 

tiež redukuje koncentráciu ozónu. 

Ekonomický - žiadne výdavky na náhradné diely alebo veľké nálady na energiu. Airfree® spotrebuje len 48w za 

hodinu. 

Praktický - zapnete ho a zabudnete naňho. Zariadenie nevyžaduje žiadnu údržbu alebo čistenie. 



Žiadne kontraindikácie - Úplne prirodzený proces, ktorý nevyužíva žiadnu radiáciu, chemické alebo toxické 

produkty a neovplyvňuje teplotu alebo vlhkosť prostredia. 

 Mikroorganizmy 

Vírusy 

Deaktivujte ich pomocou tepla. 

Vírusy nie sú považované za žijúce organizmy, ale sú závislé na živých bunkách, aby sa mohli množiť. Vírus je zložený 

z obalu s proteínmi a genetickým materiálom, ako DNA alebo RNA. Ale tieto komponenty sú citlivé na teplo. 

Genetický materiál a proteíny majú komplexnú štruktúru pre reguláciu svojich funkcií a ich zmena môže viesť ku 

strate funkcie, teda denaturácii. Denaturácia sa dá dosiahnuť dvoma spôsobmi: zmenou pH a zmenou teploty. 

 

Príklady deaktivácie vírusov pomocou tepla 

Na tému inaktivácie vírusov pomocou tepla bolo uskutočnených veľa štúdií. Napríklad vírus HIV v krvi zomrie po 

vystavení teplote 77°C na 0,006 sekundy. V inej štúdii "parvovírus" a "phage phiX174" boli kompletne 

zdeaktivované, keď boli vystavené teplote 103°C na 90 sekúnd. 

Vzdušne vírusy nie sú odlišné. Štúdie respiračných syntetických vírusov(hlavná príčina dýchavičnosti u detí mladších 

ako 2 roky) ukázali, že keď je vírus vystavený 65°C počas 45 minút, zníži sa jeho infekčná kapacita a proteíny sú 

premenené, čím sa zníži aktivita substancií zodpovedných za zápaly, hypersenzitivitu a poškodenie dýchacích ciest. 

Vírus SARS (zodpovedný za Severe Acute Respiratory Syndrome - Ťažký akútny respiračný syndróm) má vo svojej 

schránke na teplo citlivé proteíny, ktoré môžu byť úplne denaturované pri 55°C, to je rovnaká teplota, pri ktorej 

bola preukázaná inaktivácia vírusu SARS. 

Podobne sú proteíny zodpovedné za prenos infekčných vírusov chrípky citlivé na pH a teplotu medzi 55°C a 70°C. 

Airfree® a jeho TSS™ keramické jadro: 

Práve sme videli pár príkladov inaktivácie vírusu pomocou tepla. Vo všetkých týchto troch prípadoch boli teploty 

nižšie než vnútorná teplota v keramickom jadre Airfree - 200°C. 

Od roku 1977 ukazujú štúdie, že čím vyššia teplota, tým rýchlejšie sa proteíny denaturujú. Preto môžeme urobiť 

záver, že vo väčšine prípadov je čistička Airfree® efektívna v inaktivácii vírusov, čo spôsobuje ich neschopnosť 

spôsobovať infekcie. 



ČISTIČKY VZDUCHU AIRFREE®; sú na 99% efektívne pri ničení vzdušných plesní, baktérií, vírusov, ozónu, roztočov, 

prachových alergénov a iných vzdušných alergénov zo zvierat a peľu, a sú tiež hlavnými spojencami pri zvyšovaní 

kvality života citlivejších osôb, ako sú napríklad seniori, deti a ľudia trpiaci alergiami. 

Ako fungujú? 

Výrazne znižujú znečistenie vzduchu spaľovaním mikroorganizmov. Vo výsledku je vzduch vtiahnutý do Airfree® 

keramického jadra a mikroorganizmy sú zničené pri vysokej teplote. Tento čistiaci cyklus je tichý, nevyžaduje 

údržbu a je garantovaný mnohými testami. 

 

VLASTNOSTI AIRFREE®: 

Efektívny - testovaný v reálnom prostredí (žiadna simulácia) a schválený najlepšími inštitútmi sveta. Airfree® ničí 

mikroorganizmy prechádzajúcich keramickým sterilizátorom, bez ohľadu na ich veľkosť či odolnosť. 

Tichý - úplne bez zvuku. 

Exkluzívny - medzinárodne patentovaná technológia, ktorá je exkluzívna pre produkty Airfree®. Táto technológia 

tiež redukuje koncentráciu ozónu. 

Ekonomický - žiadne výdavky na náhradné diely alebo veľké nálady na energiu. Airfree® spotrebuje len 48w za 

hodinu. 

Praktický - zapnete ho a zabudnete naňho. Zariadenie nevyžaduje žiadnu údržbu alebo čistenie. 

Žiadne kontraindikácie - Úplne prirodzený proces, ktorý nevyužíva žiadnu radiáciu, chemické alebo toxické 

produkty a neovplyvňuje teplotu alebo vlhkosť prostredia. 

 Organické pachy 



Sú bežné v každom domove, ale... 

Aj čisté domovy môžu vydávať nepríjemné pachy, hlavne keď v nich žijú zvieratá ako psy, mačky alebo vtáci, alebo 

keď ľudia fajčia. 

Aj oblečenie, keď je uložené dlhú dobu, máva zatuchnutý zápach. Aj vlhkosť a topánky môžu spôsobiť nepríjemný 

zápach vychádzajúci z koberca. To sa deje v oblastiach domu, kde je väčšia vlhkosť, kde nesvieti slnko - napríklad 

pivnica alebo skladovacie miestnosti. 

 

Aj vo zvyšku domu, aj keď je pravidelne čistený, môžeme cítiť nepríjemné pachy - len si predstavte bežnú dennú 

aktivitu ako čistenie rýb, manipulácia s odpadom atď. 

ČISTIČKY VZDUCHU AIRFREE®; sú na 99% efektívne pri ničení vzdušných plesní, baktérií, vírusov, ozónu, roztočov, 

prachových alergénov a iných vzdušných alergénov zo zvierat a peľu, a sú tiež hlavnými spojencami pri zvyšovaní 

kvality života citlivejších osôb, ako sú napríklad seniori, deti a ľudia trpiaci alergiami. 

Ako fungujú? 

Výrazne znižujú znečistenie vzduchu spaľovaním mikroorganizmov. Vo výsledku je vzduch vtiahnutý do Airfree® 

keramického jadra a mikroorganizmy sú zničené pri vysokej teplote. Tento čistiaci cyklus je tichý, nevyžaduje 

údržbu a je garantovaný mnohými testami. 



 

VLASTNOSTI AIRFREE®: 

Efektívny - testovaný v reálnom prostredí (žiadna simulácia) a schválený najlepšími inštitútmi sveta. Airfree® ničí 

mikroorganizmy prechádzajúcich keramickým sterilizátorom, bez ohľadu na ich veľkosť či odolnosť. 

Tichý - úplne bez zvuku. 

Exkluzívny - medzinárodne patentovaná technológia, ktorá je exkluzívna pre produkty Airfree®. Táto technológia 

tiež redukuje koncentráciu ozónu. 

Ekonomický - žiadne výdavky na náhradné diely alebo veľké nálady na energiu. Airfree® spotrebuje len 48w za 

hodinu. 

Praktický - zapnete ho a zabudnete naňho. Zariadenie nevyžaduje žiadnu údržbu alebo čistenie. 

Žiadne kontraindikácie - Úplne prirodzený proces, ktorý nevyužíva žiadnu radiáciu, chemické alebo toxické 

produkty a neovplyvňuje teplotu alebo vlhkosť prostredia. 

 Pele 

"Alergická" stránka jari. 

Jar je obdobie intenzívneho kvitnutia a opeľovania. V priebehu tohto procesu sú peľové zrná, čo sú samčie 

reprodukčné štruktúry, nesené ku samičím orgánom kvetín niekoľkými spôsobmi - niektoré sú nesené pomocou 

vetra, iné pomocou hmyzu. 

To zvyšuje počet týchto zŕn v ovzduší a z peľu sa stáva veľký problém pre tých, ktorí trpia alergiami na iné elementy, 

ako sú plesne a roztoče. 



 

Peľ spôsobuje respiračné problémy, ktoré sa dostanú do nosových dutín a vyplynie do astmatických záchvatov a 

alergickej nadchy. K tomu patrí kýchanie, upchaný nos a hlieny. Niektorí ľudia majú problém s dýchaním - trpia 

dýchavičnosťou a sipením. Ďalším, celkom bežím problémom spôsobeným týmito zrnkami sú alergické zápaly 

spojiviek, ktoré spôsobujú sčervenanie očí. 

Čím menší, tím otravnejší! 

Pele sú veľmi malé častice - ako prach - (priemerne od 0,016mm do 0,060mm), obyvkle neviditeľné bežnému oku, 

ktoré pochádzajú z tráv, stromov a kvetín. Na rozdiel od toho, čo si väčšina ľudí myslí, peľové zrnka farebných 

kvetín s veľkými okvetnými lístkami ako ruža, chryzantémy a iné, sú málokedy zdrojom problémov s alergiami. To 

preto, že sú veľké a ťažko a prenosné exkluzívne hmyzom, napríklad včelami, na ktorých závisí ich reprodukcia. 

Druhy zodpovedné za alergie sú trávy, buriny a stromy s konkrétnymi rysmi: produkujú veľké množstvo peľových 

zŕn, ktoré sú ľahké - čo umožňuje ich transport vzduchom, vďaka ktorému sa reprodukujú - a dostatočne malé, aby 

sa dostali do respiračného traktu. Pele môžu byť prenesené na veľkú vzdialenosť, napríklad 100km. 

Pre tých, čo trpia alergiami, vedie opelenie k alergickému procesu zvanému senná nádcha alebo peľová choroba, 

ktorá sa prejavuje hypersenzitivitou na pele vypúšťané kvetmi a to prináša výrazné nepohodlie pre tých, ktorí už sú 

alergickí na iné elementy. 

ČISTIČKY VZDUCHU AIRFREE®; sú na 99% efektívne pri ničení vzdušných plesní, baktérií, vírusov, ozónu, roztočov, 

prachových alergénov a iných vzdušných alergénov zo zvierat a peľu, a sú tiež hlavnými spojencami pri zvyšovaní 

kvality života citlivejších osôb, ako sú napríklad seniori, deti a ľudia trpiaci alergiami. 

Ako fungujú? 

Výrazne znižujú znečistenie vzduchu spaľovaním mikroorganizmov. Vo výsledku je vzduch vtiahnutý do Airfree® 

keramického jadra a mikroorganizmy sú zničené pri vysokej teplote. Tento čistiaci cyklus je tichý, nevyžaduje 

údržbu a je garantovaný mnohými testami. 



 

VLASTNOSTI AIRFREE®: 

Efektívny - testovaný v reálnom prostredí (žiadna simulácia) a schválený najlepšími inštitútmi sveta. Airfree® ničí 

mikroorganizmy prechádzajúcich keramickým sterilizátorom, bez ohľadu na ich veľkosť či odolnosť. 

Tichý - úplne bez zvuku. 

Exkluzívny - medzinárodne patentovaná technológia, ktorá je exkluzívna pre produkty Airfree®. Táto technológia 

tiež redukuje koncentráciu ozónu. 

Ekonomický - žiadne výdavky na náhradné diely alebo veľké nálady na energiu. Airfree® spotrebuje len 48w za 

hodinu. 

Praktický - zapnete ho a zabudnete naňho. Zariadenie nevyžaduje žiadnu údržbu alebo čistenie. 

Žiadne kontraindikácie - Úplne prirodzený proces, ktorý nevyužíva žiadnu radiáciu, chemické alebo toxické 

produkty a neovplyvňuje teplotu alebo vlhkosť prostredia. 

 Ozón 

Neznáme nebezpečenstvá 

Ozón je alatropická forma kyslíka skladajúca sa z troch atómov (O3), ktorého charakteristika je: nestabilný plyn, 

diamagnetický, P.E. -112°C. 

Tento plyn, ktorý je v izbovej teplote modrý a má charakteristický pach, je tiež veľmi silným oxidantom, reaguje 

silnejšie ako len O2. 



 

Ozón je reaktívny a je schopný oxidovať kovy ako železo, olovo a arzenik. Pretože je extrémne reaktívny, môže tiež 

napadnúť proteíny, zničiť mikroorganizmy a zadržať rasť kvetín. Je produkovaný prirodzene v stratosfére pomocou 

fotochemického pôsobenia ultrafialových lúčov na molekuly kyslíka. 

Na druhú stranu, keď je nájdený v troposfére - najnižšia vrstva atmosféry - je zodpovedný za znečistenie v husto 

osídlených oblastiach. 

Troposferický ozón je produkovaný ako výsledok dymu generovaného spaľovacími motormi a zariadeniami 

generujúcimi energiu. 

V skutočnosti industriálne emisie a automobily emitujú rad rôznych oxidových (NOx) a nestálych organických 

zlúčenín (VOC) - vedľajších produktov plynu a spaľovania. Atómy kyslíka vypustené NOx a VOC atakujú kyslíkové 

molekuly a vytvárajú ozón s pomocou slnečného svetla. 

Generátory ozónu sú prevádzané ako čističe vzduchu a zámerne produkujú tento plyn, uvoľňujú ho ako vedľajší 

produkt tohto procesu. Ale vysoká koncentrácia ozónu reaguje s organickým materiálom vo vnútri aj z vonku tela. 

Pokiaľ je vdýchnutý, môže ozón poškodiť pľúca, spôsobiť bolesť pŕs, kašeľ, dýchavičnosť a podráždenie krku. Môže 

dokonca spôsobiť chronické respiračné choroby, zhoršiť choroby ako astmu alebo bronchitídu a ľudia môžu byť 

kvôli nemu náchylnejší k respiračným infekciám. 

ČISTIČKY VZDUCHU AIRFREE®; sú na 99% efektívne pri ničení vzdušných plesní, baktérií, vírusov, ozónu, roztočov, 

prachových alergénov a iných vzdušných alergénov zo zvierat a peľu, a sú tiež hlavnými spojencami pri zvyšovaní 

kvality života citlivejších osôb, ako sú napríklad seniori, deti a ľudia trpiaci alergiami. 

Ako fungujú? 

Výrazne znižujú znečistenie vzduchu spaľovaním mikroorganizmov. Vo výsledku je vzduch vtiahnutý do Airfree® 

keramického jadra a mikroorganizmy sú zničené pri vysokej teplote. Tento čistiaci cyklus je tichý, nevyžaduje 

údržbu a je garantovaný mnohými testami. 



 

VLASTNOSTI AIRFREE®: 

Efektívny - testovaný v reálnom prostredí (žiadna simulácia) a schválený najlepšími inštitútmi sveta. Airfree® ničí 

mikroorganizmy prechádzajúcich keramickým sterilizátorom, bez ohľadu na ich veľkosť či odolnosť. 

Tichý - úplne bez zvuku. 

Exkluzívny - medzinárodne patentovaná technológia, ktorá je exkluzívna pre produkty Airfree®. Táto technológia 

tiež redukuje koncentráciu ozónu. 

Ekonomický - žiadne výdavky na náhradné diely alebo veľké nálady na energiu. Airfree® spotrebuje len 48w za 

hodinu. 

Praktický - zapnete ho a zabudnete naňho. Zariadenie nevyžaduje žiadnu údržbu alebo čistenie. 

Žiadne kontraindikácie - Úplne prirodzený proces, ktorý nevyužíva žiadnu radiáciu, chemické alebo toxické 

produkty a neovplyvňuje teplotu alebo vlhkosť prostredia. 

Poznámka! Nevypúšťa žiadny ozónový plyn, ktorý je považovaný za hlavnú príčinu respiračných problémov ako 

astma a ktorý môže tiež zničiť pľúcne tkanivo. 

 H7N9 - Chrípka A 

Nová "Vtáčia chrípka". 

Vír H7N9 - Chrípka A je podmnožina vírusu chrípky normálne kolujúceho medzi vtákmi, ktorý až do nedávna nebol u 

ľudí pozorovaný. 



 

Ale v priebehu prvých dvoch týždňov Čína nahlásila viac než 70 prípadov ľudskej infekcie novým druhom chrípky a v 

polovici mája už bolo prípadov 130 a 30 úmrtí - podľa newsletteru vydaného Svetovou zdravotníckou organizáciou 

(WHO). 

Tento vírus bol nájdený u (domácich) vtákov v Číne, v rovnakej oblasti, kde došlo k nakazeniu ľudí. A pretože sa 

H7N9 obvykle u ľudí nešíri, vznikla hypotéza, že došlo k prenosu choroby po kontakte s chorými vtákmi. 

O závažnosti chrípky a jej zdrojoch je málo informácií, čo je znepokojujúce, pretože mnoho z nakazených vážne 

ochorelo. Zatiaľ nie je žiaden definitívny záver, že by H7N9 mohla byť prenášaná medzi ľuďmi, ale WHO a iní 

zdravotnícki partneri aktívne vyšetrujú obe možnosti prenosu vírusu: zo zvieraťa na človeka a z človeka na človeka. 

Veľa rokov od "vtáčej chrípky" - vírusu H5N1 - sa vie, že vtáky hrajú dôležitú rolu ako zdroj obživy a živobytia 

mnohých krajín. Čo je horšie, že oproti víru H5N1 je vír H7N9 ťažko detekovateľný, kvôli jeho schopnosti sa šíriť 

ticho, teda tak, že nespôsobí smrť hosťujúceho vtáka. 

Ranné symptómy tejto novej chrípky sú vysoká horúčka (ktorá sa nedá vysvetliť inou infekciou) a kašeľ. Mnoho 

prípadov pokročilo do veľmi vážnych foriem chorôb, vrátane pneumónie, syndrómu dechtovej tiesne (ARDS), 

septického šoku a zlyhanie mnohých orgánov, čo môže končiť smrťou. 

Redukcia respiračných infekcii vo voliérach! 

Airfree veľa rokov upozorňovalo, že je potrebné zlepšiť podmienky živočíšnej produkcie, konkrétne voliér, pretože 

veľké množstvo z nich je preplnených a panujú v nich zle hygienické podmienky. 

Spoločnosť verí, že zmena mentality je najdôležitejšia a že túžba po profite by mala nechať také miesto pre riešenie 

bližším a priateľskejším voči prírode. 

Spoločnosť teda predstavila Airfree Agro, sterilizátor vzduchu, ktorý eliminuje vírusy a baktérie a tiež redukuje 

stresovú hladinu u vtákov, predchádza respiračným problémom a kros kontamináciu a redukuje mieru úmrtnosti. 

Pomocou tohto sterilizačného konceptu založeného na novom patentovanom systéme Thermodynamic Sterilizing 

System (TSS) dochádza k značnej redukcii vírusov, baktérií a mikróbov vo voliérach a iných miestach živočíšnej 

produkcie, čo sa zobrazuje na zdraví zvierat. Aktivita mechanizmu Airfree Agro je prirodzený proces charakteristicky 

svojou neškodnosťou, nevyvolávaním rezistencie mikróbov a garanciou efektívnosti. Poskytuje preto konečný 

produkt, ktorý je bezpečný pre zákazníka. 

Ako fungujú? 

Výrazne znižujú znečistenie vzduchu spaľovaním mikroorganizmov. Vo výsledku je vzduch vtiahnutý do Airfree® 



keramického jadra a mikroorganizmy sú zničené pri vysokej teplote. Tento čistiaci cyklus je tichý, nevyžaduje 

údržbu a je garantovaný mnohými testami. 

VLASTNOSTI AIRFREE®: 

Efektívny - testovaný v reálnom prostredí (žiadna simulácia) a schválený najlepšími inštitútmi sveta. Airfree® ničí 

mikroorganizmy prechádzajúcich keramickým sterilizátorom, bez ohľadu na ich veľkosť či odolnosť. 

Tichý - úplne bez zvuku. 

Exkluzívny - medzinárodne patentovaná technológia, ktorá je exkluzívna pre produkty Airfree®. Táto technológia 

tiež redukuje koncentráciu ozónu. 

Ekonomický - žiadne výdavky na náhradné diely alebo veľké nálady na energiu. Airfree® spotrebuje len 48w za 

hodinu. 

Praktický - zapnete ho a zabudnete naňho. Zariadenie nevyžaduje žiadnu údržbu alebo čistenie. 

Žiadne kontraindikácie - Úplne prirodzený proces, ktorý nevyužíva žiadnu radiáciu, chemické alebo toxické 

produkty a neovplyvňuje teplotu alebo vlhkosť prostredia. 

 


