
BEZPEČNOST VE VŠECH PROSTORECH 

TICHÝ PROVOZ V UČEBNÁCH

ÚČINNOST V RESTAURACI

VYSOKÝ VÝKON V TĚLOCVIČNĚ

PROTO JE ČISTIČKA VZDUCHU TROX AIR PURIFIER VHODNÁ I PRO
VÁS

Koronavirus představuje výzvu pro studenty i učitele. Koneckonců právě v učebnách se mohou
šířit aerosoly obsahující viry a zůstat v místnosti i několik hodin. Proto se musí ve všech školách
v Německu učebny pravidelně větrat. 

V praxi je to často nemožné, protože větrání pouhým otevřením oken zřídka zajišťuje
požadovanou výměnu vzduchu v důsledku fyzikálních vlastností otvorů a tepelných podmínek
mezi vnitřním a venkovním prostředím. Instalace systému čerstvého vzduchu je naproti tomu
spojena pouze s konstrukčními opatřeními.

Čistička vzduchu TROX AIR PURIFIER je rychlé a především tiché řešení pro větší bezpečnost
ve školách. Tuto nezávislou jednotku je třeba pouze nastavit a spustit. Je tak výkonná, že
spolehlivě odfiltruje 99,95 % virů v průměrně velké učebně, a to i při nízkém nastavení. A
během provozu vydává méně hluku než ventilátor počítače. 

Teplé léto zachránilo finanční rok mnoha restaurací. Je to proto, že venku na čerstvém vzduchu
platí méně přísná opatření proti koronaviru. Jakmile se však vrátí chladnější teploty, podnikání
se přesune zpět dovnitř. Zde uzavřené místnosti představují ideální podmínky pro šíření
aerosolů vycházejících z dýchacích cest. A spolu s nimi i virů, které ulpívají na částicích ve
vzduchu.

Jako preventivní opatření musí být prostory pro zákazníky řádně a pravidelně větrané.
Důsledky: zákazníci mohou být vystaveni nepříjemnému průvanu, zaměstnanci mají více práce
a zvyšují se i náklady na vytápění. 

Pouze v několika málo případech větrání pouhým otevřením oken zajišťuje požadovanou
výměnu vzduchu v důsledku fyzikálních vlastností otvorů a tepelných podmínek mezi vnitřním a
venkovním prostředím. A často je obtížné dodatečně instalovat systém čerstvého vzduchu.

Čistička vzduchu TROX AIR PURIFIER představuje jednoduchou a především bezpečnou
alternativu. Jednotku stačí pouze nastavit a spustit. Spolehlivě odfiltruje 99,95 % všech virů ze
vzduchu v interiéru. A navíc funguje tiše a nevytváří nepříjemný průvan. 

Zvedání závaží, účast na hodinách, protahování a cvičení – kde lidé společně cvičí v
tělocvičnách a posilovnách, zvyšuje se riziko infekce koronavirem z kontaminovaných aerosolů.
Vir se šíří i mluvením – přenáší se na vydechnutých aerosolech v interiérovém vzduchu.
Sportovní aktivity vedou k rychlejšímu dýchání, což dále zvyšuje koncentraci viru v místnosti. 

Proti tomuto pomáhá důkladná výměna vzduchu. V ideálním případě ji zajišťuje systém
čerstvého vzduchu. V případě potřeby pravidelné otevírání oken. Účinné výměny vzduchu je
však dosaženo pouze „větráním do kříže“ s přiměřeně velkými okny za ideálních povětrnostních
podmínek. 
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Odeslat 

Požadavek na cenovou nabídku

* povinné

Bezpečnou a jednoduchou alternativou je: čistička vzduchu TROX AIR PURIFIER.
Jednotka spolehlivě odfiltruje 99,95 % všech virů, a to i ve velkých místnostech. A
díky své konstrukční výšce je vyčištěný vzduch ideálně rozptylován po místnosti,
aniž by vznikal průvan.  

číslo
zákazníka
*



email * email

společnost společnost

číslo zákazníka číslo zákazníka

jméno jméno

ulice/č. domu * ulice/č. domu

poštovní směrovací číslo * poštovní směrovací číslo

město * město

email * email

telefon telefon

kus kus velikost čističe vzduchu
Vyberte 

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany
údajů TROX.*
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