
REGENERAČNÍ ÚČINEK NA POKOŽKU
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ŽÁDNÉ CHEMICKÉ PROSTŘEDKY
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ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚČINKY

ÚČINKUJE PROTI BAKTERIÍM, 
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KOUPEL NABITÁ ENERGIÍ 
  ČISTOTOU A ZDRAVÍM

KŘIŠŤÁLOVĚ ČISTÁ 
  OZONIZOVANÁ VODA

ODPOČÍVEJTE, ČERPEJTE 
SÍLU A KOUPEJTE SE 
  V JEDNOM OKAMŽIKU

KOUPEL S PŘEBYTKEM ENERGIE
  A PŘÍRODNÍ SÍLY PRO VÁS



Neobyčejný název                naši společnost 
zavázal k neobyčejným dojmům, kterým budete vystaveni při koupeli. O to se 
postarají miliony bublinek skrývající v sobě regenerační a léčivou energii, jež bude 
působit na vaše tělo. Víření koupele už nemá na svědomí jen obyčejná voda. Dávka 
ozónu, kterou je hnaná voda obohacena dodává whirlpool koupelím úplně jiný směr. 
Vůně a účinky ozónu jsou impulzem k vývoji whirlpool bazénů nové generace. Voda 
je ošetřena naprosto ekologickou metodou. Není potřeba používat dezinfekčních  
a jiných chemických prostředků, které jsou pro naše tělo jen zátěží, ohrožují naše 
zdraví a snižují jeho obranyschopnost. Ozon dobře rozkládá organické nečistoty na 
neškodné látky, na rozdíl od chlóru, kde reakcí chlóru s organickými látkami vznikají 
škodlivé THM (trihalometany), které jsou karcinogenní.

PROČ EKOZONE?  

TĚLO JE VYSTAVENO ČISTÝM PŘÍRODNÍM LÉČIVÝM ÚČINKŮM 
Důsledkem odstranění velkého množství chemických látek je přirozeně pozitivní 
přínos pro naše tělo. Ten je násoben zdraví prospěšnému působení ozonizované 
vody. Nejen, že dochází ke snížení výskytu škodlivých látek, bakterií, virů, plísní  
a dalších. Dále podporuje lepší prokrvení pokožky a svalstva. 
Ozonizovaná voda působí blahodárně na celé naše tělo a podporuje regenerační 
schopnost pokožky. Koupel je pak obzvláště doporučována lidem s problémovou 
pokožkou a osobám, jejichž kůže je vystavena nadměrnému působení škodlivých 
vlivů, jako je sluneční záření, vyšší teploty a mechanické opotřebení.
Výsledným efektem Ekozone-whirlpool koupelí je tedy krásná regenerovaná 
pokožka, zvýšená obranyschopnost organismu. Ekozone–whirlpool Vám prostřed-
nictvím ozónu dodá sílu a energii. Odcházíte osvěženi a naplněni přírodní silou!

ODSTRANĚNÍ ÚČASTI CHEMICKÝCH PROSTŘEDKŮ
Zvýšení kvality vody za současného snížení provozních nákladů. Umožní odstranit 
dávky chemických látek. U aplikací, kde je normou požadováno použití chemických 
látek (chloru či jiných) je optimální řešení využití stávající technologie v kombinaci 
s technologií ozonizace. To umožní snížit dávkování chemikálií a přitom splnit 
požadavek udávaný normou.

ÚSPORA ENERGIE
Je prokázáno, že množství dopouštěné vody k ředění lze snížit až o 20%. S tím 
souvisí i velká úspora energie spojená s vyhříváním vody. Tyto dva stěžejní aspekty 
úspory energie jsou podtrženy  energetickou nenáročností, kterou se ozonizace vody 
vyznačuje. 

NABÍZÍME
– ÚPRAVY STAVAJÍCÍHO WHIRLPOOL SYSTÉMU
 
– VÝROBA A MONTÁŽ KOMPLETNÍ SESTAVY 
 WHIRLPOOL SYSTÉMU NA MÍRU
 
Vzhledem k variabilnosti naší technologie ozonizace lze provést úpravu již  
fungujícího systému a obohatit jej tak o veškeré výhody spojené s ozonizací 
vody. Samozřejmostí je též kompletní návrh, výroba a odborná instalace celého 
Ekozone-Whirlpool systému.

SPOLEČNOST OZONTECH VÁM NABÍZÍ ŘEŠENÍ, KTERÉ SNÍŽÍ VAŠE NÁKLADY 
A ZKVALITNÍ SLUŽBY. VAŠE CENTRUM BUDE SCHOPNO NABÍDNOUT OPRAVDU 
OJEDINĚLOU SLUŽBU, KTERÁ SE STANE HLAVNÍM MARKETINGOVÝM TAHÁKEM. 
NÁSLEDNÁ SPOKOJENOST VAŠICH ZÁKAZNÍKŮ UŽ REKLAMU POTŘEBOVAT NEBUDE.  
ČISTÁ, ZDRAVÁ, OSVĚŽUJÍCÍ A VŮNÍ OZÓNU CHARAKTERISTICKÁ 
EKOZONE-WHIRLPOOL VÁM TO VŠE MŮŽE NABÍDNOUT.


