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Oz ónový generátor
– dezinfekcia vody
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použitie: na centrálny prívod vody do domu, dezinfekciu bazénov, víriviek,...
KEĎ JE ČISTOTA PRE VÁS KRITICKÁ, POUŽITE OZÓN!!

Po ošetrení vody

ozonátorom
je voda bezpečnejšia,
lepšie a lacnejšie sa perie,
ničia sa baktérie,
vírusy až na 99,9 %.

MARLUS GROUP s. r. o. , Štúrova 161 (areál firmy KARTEL)
949 01 Nitra, tel.: 0905/644 330 , 037/77 69 911, fax: 037/77 69 913
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Ozón je efektívny sanitizér z hľadiska nákladov. Pomáha znížiť potrebu opakovaných nákladov na
nákup chemických prípravkov, dávkovacie a skladovacie náklady. Ozón znižuje potrebu teplej vody,
znižuje spotrebu energie, čím šetrí aj životné prostredie.
Ozón je generovaný z prirodzeného kyslíka zo vzduchu elektrickými výbojmi, ako je napr. blesk
a vysokoenergetického – elektromagnetického žiarenia.
Dnes sa používa k výrobe ozónu elektrický výboj – ozónový generátor.
Použitím ozónu na sanitáciu sa mení na obyčajný kyslík O2. Je to dôležité hlavne zo zdravotného
hľadiska, lebo nevznikajú karcinogénne látky, ako pri používaní chlóru. Generátory ozónu sú veľmi
bezpečné pre vodnú sanitáciu a zariadenia.

Výhody centrálneho ozonátora:
 automatické použitie a prevádzka
 zníženie nákladov na vodu a pranie
 zníženie znečistenia životného prostredia
 jednoduchá inštalácia
 dlhá životnosť
 ozón je 3000x účinnejší ako chlór
 ozón odstraňuje chloraminy
 ozón nedráždi pokožku ani oči

Výdajníky vody
Zabezpečte pitný režim do firmy!
Prenájom výdajníka vody je najmodernejším a najrozšírenejším trendom
k zabezpečeniu pitného režimu do
firmy. Do 30 minút po inštalácii
môžete mať neobmedzený zdroj
chladenej, čistej vody.

www.bez-barelov.sk
www.zmak
covace-vod
y.sk
Čistá voda
z vlastného
zdroja!!!

 Do domácností ponúkame

filtračné zariadenie M650
do drezovej skrinky.
kontaktujte nás:
Marlus Group s. r. o.
Štúrova 161 (areál firmy KARTEL) 949 01 Nitra, e-mail: filter@marlus.sk
tel.: 037/776 99 11
mobil: 0905 644 330
www.marlus.sk

tor.sk
www.ozona

ˇ ˇ rúk
Susic
Už vás nebaví
w
otáčať dlho rukami
pod bežným sušičom rúk
a nakoniec sa aj tak
utrieť do vlastného
oblečenia?
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Tryskový superrýchly
elektrický vysúšač rúk
JET DRYER totiž fúka
zároveň na obe strany rúk, a to

neuveriteľnou rýchlosťou 90 m/s!!!
Tento tryskový vysúšač rúk je maximálne HYGIENICKÝ! Bezdotykový systém zabezpečuje, že nedôjde ku kontaminácii baktériami. Ničoho sa nedotýkate, na nič nesiahate.

Vaše ruky budú do 10 sekúnd úplne suché!!!
kontakt na predajcu:
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www.ionizator-vody.sk

.sk
www.biohit
www.drvic
-odpadu.sk
www.susice-ruk.sk
tor.sk
www.ozona
www.ecohit.sk

kvalitná voda
pre kvalitný život

...a mnoho ďalších riešení pre firmy i domácnosti...
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Ioniz átor vody Automatické zavlaˇz ovacie systémy

rá

tiť

st

ar

nu

.sk
y
od
v
or
t
iza
n
.io
w
w
do

ká

že

zv

zbaví vás prekyslenia organizmu

vo

da

ZMENOU VODY VO VAŠOM TELE
SA ZMENÍ VÁŠ ŽIVOT!
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Nesprávne stravovanie a každodenný stres môžu viesť k vzniku kyslého
odpadu, ktorý sa zhromažďuje vo vašom tele. To spôsobuje nízku energetickú úroveň a potlačenie imunitného
systému. Denné používanie alkalickej vody z ionizátora vody je najlepšou formou prirodzenej detoxikácie.
Vzhľadom k tomu, že také veľké percento vášho tela je voda, tak prečo nie ionizovaná? Pitie ionizovanej
vody je najefektívnejšia a skutočne lacná zmena, akú kedy môžete urobiť pre vaše zdravie.
Každodenným
pitím ionizovanej vody
s vysokým pH sa neutralizujú
kyseliny a zásadité
Ionizátor vody poskytuje vašim bunkám čistú alkalickú ionizovanú vodu.
prostredie v tele.
Vodu, ktorá dokáže skutočne zvrátiť starnutie a choroby u ľudí,
Tento proces je
ktorí trpia na prekyslenie (čím trpí takmer každý).
detoxikácia.

´
ˇ to neskúsit?
Preco

IONIZOVANÁ VODA A RAKOVINA
Ionizovaná voda vplýva na rakovinu v troch hlavných smeroch.
Vzhľadom k tomu, že je to dobrý antioxidant, neutralizuje voľné radikály,
takže veľa molekúl kyslíka pôsobí na rakovinové bunky, čo môže spomaliť
rast rakoviny alebo úplne zabiť rakovinové bunky.
Spôsobujú to hydroxylové ióny v ionizovanej vode.
Ionizovaná voda je tiež veľmi zásaditá.

Rakovinovým bunkám sa nedarí v zásaditom prostredí.

www.ecohit.sk

NAJNOVŠÍ TREND
– PODZEMNÉ ZAVLAŽOVANIE
Zavlažovanie dostane vodu priamo ku koreňom, čo má priaznivý dopad
na rastliny. A navyše je menej hmyzu a buriny. Takáto závlaha používa približne
o 25 až 30 % menej vody, než klasický model pomocou postrekovačov.
Výhody automatickej závlahy HUNTER:
 dlhá životnosť a spoľahlivosť automatickej závlahy
 rýchla montáž závlahy, jednoduchá obsluha
 možnosť nastavenie závlahy pre rôzne členenie záhrady a trávnika
 dažďový senzor šetrí vašu vodu a peniaze
 úplne automatická prevádzka
 široký sortiment postrekovačov

Obhliadka
miesta montáže
a kalkulácia

ˇ ˇ vody
makcovace

zadarmo!

riešenie tvrdosti vody – mestskej aj studničnej

VÁŠ BEZODNÝ ODPADKOVÝ KÔŠ
– KUCHYNSKÉ PRASIATKO

...možnosť inštalácie
do novej i staršej kuchyne...

Ešte stále prácne
polievatie trávnik hadicou
a myslíte si , že ste trávnik
poliali dobre?
Je pôda vlhká do 10 cm?
Alebo je tráva
iba orosená?

:

šikovný pomocník do domácnosti

Drvič kuchynského odpadu sa upevňuje priamo svojím hrdlom
na výtokový otvor drezu. Všetky potravinové odpadky a zvyšky
sa jednoducho vhodia do drezu a priebežne sa zhŕňajú priamo
do komory drviča, kde sa likvidujú drvením. Drvič rozdrví a rozomelie potravinový odpad na malé čiastočky. Takto spracovaný odpad vychádza spoločne s vodou z drviacej komory
odpadovou rúrou, ktorá je napojená na existujúci kanalizačný
rad. Drvič celkom nahradí pôvodný klasický sifón a prevezme
za neho i všetky jeho funkcie.

Automatická závlaha tvorí ucelený súbor jednotlivých komponentov
– ovládacie jednotky, elektromagnetické ventily, ventilové šachty,
rozprašovacie a rotačné postrekovače, plastové potrubia a tvarovky,
filtre, dažďové senzory a ďalšie príslušenstvo. Automatická závlaha
môže byť použitá ako pre mestskú, tak aj pre studničnú a dažďovú
vodu. Pre svoju jednoduchú obsluhu je predurčená pre širokú
verejnosť. Je možná ako automatická, tak aj manuálna prevádzka. V prípade dobrej inštalácie je životnosť automatickej
závlahy niekoľko desaťročí.

Z

Drvicˇ odpadu
Malý, tvrdo pracujúci pomocník, ktorý sa stará o likvidáciu
vzniknutých odpadov – zvyšky, šupky, odrezky, kosti. Odpad,
ktorý vzniká pri príprave jedál a zvyšky, ktoré zostanú po jedle
na tanieri, tvoria zhruba polovicu všetkých odpadov, ktoré
domácnosť produkuje. Navyše sú tieto zvyšky organického
pôvodu a nedajú sa v koši dlho skladovať, pretože sa rýchlo
pokazia, hnijú a zapáchajú.

CENOVO DOSTUPNÉ
n á v r h z a d a r m o, i n š t a l á c i a , s e r v i s
AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY

KVALITNÁ VODA PRE KVALITNÝ ŽIVOT
VĎAKA ZMÄKČOVAČU
www.drvic

-odpadu.sk

Drvič kuchynského odpadu značky EcoMaster je vhodný pre
všetky druhy kanalizačných radov, septikov aj domácich čističiek
odpadových vôd.
Napriek tomu, že je drvič malý a ľahký, spracováva
odpadky tak rýchlo, že ho nebudete stačiť „kŕmiť“.
Viac informácií na:
0907 711 393

Riešenie je jednoduché: umiestniť na
centrálnom prívode vody do domu
zmäkčovač vody SLIMLINE ECO.
Zmäkčovač vody na centrálnom prívode
vody je prednou líniou v ochrane vášho
domu a všetkých spotrebičov prichádzajúcich do styku s tvrdou vodu.
Máte tak šancu ušetriť až 100 % z vašich
nákladov na nákup prostriedkov na
odstránenie nánosov z tvrdej vody,
z prostriedkov na zmäkčenie do umývačky a práčky.

už od

220,– €
s DPH

ww
V neposlednom rade zvýšite účinnosť
vášho bojlera a kotla či rýchlovarnej kanvice, keďže nebudete zbytočne zohrievať
nánosy vodného kameňa!
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!!!

