
2in1 vízfertőtlenítő ózongenerátor BO-1030QY 10.000 mg/h 

 

Hatodik generációs akrillhéjas ózonos  vízfertőtlenítő  a 

Pinuslongaeva-tól a legmagasabb szintű fertőtlenítéshez. A 2in1 

ózonos fertőtlenítő 360°-os sterilizálást tes lehetővé földön, 

vízben és levegőben egyaránt egyetlen egy kattintással! 

Kizárólagosan a magyarországi forgalmazótól, raktárról 

azonnali szállítással! 

Miért fizetne többet, ha a specialistánál prémium minőséget 

kap a normál minőséggel majdnem azonos árért…?! 

2in1 vízfertőtlenítő ózongenerátor 6SQY BO-

1030QY 10.000 mg/h – tiszta víz és steril 

környezet minden nap 
Elsődleges felhasználási területei a háztartásban a víztisztítás, nehézfémek, 

például mangán, vas, króm eltávolítása, baktériumokkal való leszámolás, 
vírusok hatástalanítása, szerves anyagok, mint például a klór oxidálása, 
kellemetlen szagok megszüntetése és a víz tisztábbá tétele, benti légtér 

megtisztítása, a levegőben található kórokozók megölése, számos kémiai anyag 
semlegesítése, úgymint, formaldehid, benzol, ammónia, radon, stb., és egyéb 

szennyezőanyagok, sütőolaj füstszagának semlegesítése, cigarettafüst 
semlegesítése, akárcsak az egyéb kellemetlen szagoké, ezáltal tisztává és frissé 

varázsolva a benti levegőt. A tea és a kávé íze is sokkal gazdagabb lesz, ha 
ózonnal kezelt csapvízből készítjük el. A gép használatával megszüntethető a hal 
kellemetlen szaga, annak több nap utáni enyhe mérgezősége (pl. szerotonin), és 

meghosszabbítható a zöldségek és gyümölcsök polcon való eltarthatósági ideje. 
Eltávolítja a műtrágya maradványokat, élősködőket, kórokozókat, 

nehézfémeket a rizsről, és ízletesebbé is teszi azt, valamint táplálóbbá. 
Az ózonnal kezelt medencevízben (fürdőkádban) való fürdőzés elmulasztja a 
fáradtságot, csökkenti a test különböző pontjain érzett fájdalmat, serkenti a 

vérkeringést, növeli a vörös vérsejtek oxigéntartalmát, kivezeti a 

méreganyagokat a szervezetből, számos bőrbetegség gyógyulását elősegíti. 

Tudta? Fél óra működéssel egy egész napi védelmet nyer, ha a 2in1-ben 

vízfertőtlenítő ózongenerátort választja.  



• Magas hatásfokkal fertőtleníti a vizet, legyen az ivó- vagy főzővíz, 

medence vagy kútvíz! 
• Kíméletlenül elpusztítja a káros mikroorganizmusokat. 

• Szagtalanítja és fertőtleníti a bútorokat. 
• Porozussá teszi a látható penészfoltokat és megöli a láthatatlan 

penészspórákat. 

• Megszűnteti a kellemetlen ételszagot és eltávolítja füstöt. 
• Higiénikusan tartja a beltereket. 

• Fertőtleníti a mellékhelyiséget és a gépjárműveket. 

Ivóvíz és medence sterilizálás / Szoba fertőtlenítés / Károkozók irtása 

zöldség-gyümölcsön / Formaldehid ellen / Autófertőtlenítés  

Étkezzen egészségesen az ózonos 

vízfertőtlenítő segítségével 
Semlegesítse a zöldségeken és gyümölcsökön esetlegesen található 
kórokozókat, az adalékanyagokat és tartósítószereket a húsokon. Ölje meg a 

kórokozókat mindössze 10 perc alatt. Távolítsa el hatékonyan a baktériumokat a 

zöldségek és gyümölcsök felületéről. 

Tisztább és ízletesebb – húsok, zöldségek és gyümölcsök 

• A zöldségek és gyümölcsök egészségesebbek lesznek. 

• Az ózonos fertőtlenítés meghosszabbíthatja az eltarthatósági időt. 
• Húsra, halra, tengeri herkentyűkre egyaránt hatékony a kellemetlen 

szagok ellen. 

Igyon tisztább vizet – az ózongenerátor egy erősebb fokozattal is 

rendelkezik vízkezelés esetére 

• Az ózonos víz semlegesíti a szerves szennyeződéseket a vízben. 
• Használjon ózonos vizet a rizs megtisztítására a kórokozóktól, így még 

ízletesebb lesz a rizs. 

• Mossa meg arcát ózonos vízzel a bőr ápoltságáért és szépségéért. 

+ 1 tipp: Fertőtlenítse úszómedencéjét ózonos vízzel, így kiváltva a káros klóros 

fertőtlenítést. A víz égkék és sokkal tisztább lesz, mert nincs másodlagos 

szennyezés, nincs maradvány, nincs lebomló anyag. 



Gépjármű fertőtlenítés a lég- és 

vízfertőtlenítő ózongenerátor készülékkel 
Jó tudni: a jármű egyszeri fertőtleníttetése sokba kerül, az ózonos Pinuslong. 

lég- és vízfertőtlenítő ózongenerátor élettartama viszont több, mint 5 év! 

Ózonos fertőtlenítés autókozmetikában – autó fertőtlenítés, szagtalanítás és 
klímatisztítás. Ózongenerátor készülékünket ajánljuk autókozmetikák, alkatrész 

forgalmazók, szervizek, valamint taxitársaságok és további személyszállítással 
foglalkozó vállalkozások számára. Fertőtlenítő hatása mellett a kellemetlen 

dohányszagot is teljesen megszünteti. 

Légkondicionáló rendszer fertőtlenítése és sterilizálása 

Indítsa el az autót, állítsa a levegőrendszert belső keringetésre. Ezáltal 

tisztítható és sterilizálható a légkondicionáló rendszer és az autó. 

Kiknek ajánljuk a 2in1 vízfertőtlenítő 

ózongenerátor BO-1030QY 10.000 mg/h 

készüléket? 
Azoknak, akik a szennyeződésektől megszabadulának: 

• formaldehidtől az új építésű házakban, benzol és egyéb rákkeltő 
anyagoktól a bútorokban. 

• mérgező szennyeződésektől, mint xylol, benzol, stb. az autókban. 
• káros adalékoktól és tartósítószerektől az élelmiszerekben, 
• valamint azoknak, akik rossz minőségű ivóvíz helyett tiszta és 

szennyeződésmentes csapvízre szomjaznak. 

Nagy hatékonyságú sterilizálás és szagtalanítás egyben, ami nem csak 
élhetőbbé, de kellemesebbé teszi a mindennapjainkat az otthonunkban, 

iskolában, autóban, uszodában és a fitnesstermekben, a kórházakban és még 

megannyi zárt helyen. 

Használja hetente két alkalommal legalább 30 percet és élvezze a higiénikus 

környezetet.  



 


