
UNIKÁTNÍ ŘEŠENÍ ČISTOTY VZDUCHU!

V nanočističce proudí znečištěný vzduch přes velkou plochu „žebrování” pokrytou nanočásticemi oxidu titaničitého. 
Pomocí fotokatalýzy jsou úplně rozloženy viry, bakterie, plísně, kvasinky a ostatní nečistoty organického typu. Již 
během pár hodin vám vytvoří mimořádně čisté ovzduší!

Nanočističky nevyžadují žádnou údržbu a čištění. Na rozdíl od jiných čističek není nanočistička „lapačem prachu 
a nečistot“, u kterých je nutné zachycený prach a nečistoty z filtrů omýt, vyčistit či filtry měnit. V nanočističkách do-
chází k rozkladu chemických škodlivých látek a likvidaci bakterií a virů v interiéru.

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT!

CHRÁNÍ VAŠE 
ZDRAVÍ
• spolehlivě a účinně likvi-

duje viry, bakterie, plísně 
• úspěšně eliminuje ve 

vzduchu přítomné for-
maldehydy, ftaláty, toluen 
i mikroskopický prach

• nanočistička je vyrobena 
z přírodních materiálů 
bez obsahu plastů  
a chemikálií

BEZ ÚDRŽBY.  
BEZ ČIŠTĚNÍ.
• neobsahuje filtr, který 

musíte vyměňovat
• nevyžaduje žádnou 

údržbu
• mimořádně levný provoz

SVĚTOVĚ UNIKÁTNÍ 
TECHNOLOGIE 
ČIŠTĚNÍ
• inovativní mimořádně 

účinné čištění vzduchu 
pomocí fotokatalýzy

• bez filtru, jen prouděním 
vzduchu přes membrány 
s nanočásticemi

NEZACHYTÁVÁ, 
ROZKLÁDÁ
• nanočistička škodliviny 

nezachytává, ale rozkládá 
na zdraví neškodné látky

• spolehlivě a účinně 
rozkládá pachy
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VYBERE SI KAŽDÝ
• dřevěné, skleněné či 

kachlové provedení
• čističky jsou také dostup-

né ve formě obrazu, zrca-
dla, světla či nástěnky

PROKAZATELNÝ 
ÚČINEK
• antivirová účinnost potvr-

zena Státním zdravotním 
ústavem – během pou-
hých 5 hodin zlikviduje 
100 % virů

• potvrzeno testy Ústavu 
klinické mikrobiologie 
v Hradci Králové

• už během pouhých 3 ho-
din je prokázán účinek 
snížení koncentrace bak-
terií ve vzduchu o 66 %, 
plísní a kvasinek o 71 %

Více informací naleznete 
v krátkém videu

NANOČISTIČKA
VZDUCHU

Clean & Protect Technology s. r. o. je distributorem 
nanočističek firmy Retap spol. s r. o..
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