Pro zdraví Vás a Vašich dětí máme v prostorách Centra MARCO
a Miniškolky MARCO nainstalovány čističky vzduchu Winix ZERO!
Čistička vzduchu Winix ZERO je v současnosti leadrem na trhu čističek. Celosvětové
prodeje již překročily 1 milion kusů. Nabízí vysoký vzduchový výkon společně s vysokou
účinností.
Čistička vzduchu Winix ZERO je držitelem certifikací, které dokládají splnění přísných kritérií
v oblasti účinnosti a výkonu. Pokročilý filtrační systém čističky Winix ZERO odstraňuje ze vzduchu
prach, pyl, zvířecí alergeny, cigaretový kouř, bakterie a viry, spory plísní, nebezpečné chemické
látky a pachy z domácnosti.

Technologie Winix PlasmaWave 2.0™
Napodobuje přirozený proces čištění vzduchu, tak jak probíhá v přírodě. Vylepšená technologie
PlasmaWave 2.0™ spolehlivě odstraňuje pachy, alergeny, chemické výpary a jiné znečišťující
látky, které se vyskytují v domácím prostředí, a to na molekulární úrovni. Přitom není zdrojem
škodlivého ozónu ani nepříjemných zvuků jako starší typy ionizátorů.
Technologie PlasmaWave 2.0™ vytváří kladné a záporné ionty, které se spojují s přírodními
vodními parami a tím se přeměňují na hydroxyly. Hydroxyly okamžitě neutralizují viry, bakterie,
chemické výpary, pachy a plyny obsažené ve vzduchu tím, že rozloží jejich molekulární strukturu
na vodní páru a jiné neškodné látky běžně přítomné ve vzduchu. Celý tento proces se podobá
procesům odehrávajícím se v horních vrstvách zemské atmosféry.

Certifikace a účinnost










AHAM – Americká asociace výrobců domácích spotřebičů potvrzuje účinnost při odstraňování
prachu, kouře a pylů. Značka Winix se může pyšnit certifikací AHAM pro celý sortiment čističek
vzduchu získanou v rámci oficiálního programu nazvaného Clean Air Delivery Rate (CADR –
dodávané množství čistého vzduchu).
ECARF – tuto certifikaci získávají pouze výrobky, které splňují přísná kritéria účinnosti, a jsou tedy
vhodné pro lidi trpící alergiemi.
B.A.F. – tento certifikát udělený The British Allergy Foundation deklaruje, že produkt byl testován
v nezávislé laboratoři s prokázáním účinnosti v odstranění či snížení alergenů.
ARB – výrobky s tímto certifikátem jsou testované
na produkci ozónu, která nesmí překročit 0,050 ppm.
Laboratoř Yonsei Univerzity – při použití
technologie PlasmaWave™ byly redukovány
nejběžnější viry chřipky s účinností 99,6 % během
jedné hodiny.
Energy Star – známka udělovaná energeticky
šetrným spotřebičům
Zaručená účinnost ProAlergiky.cz – schváleno
českými odborníky na alergie, astma a
atopický ekzém.

