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Naturalne lub sztuczne 
światło padające na 
powłokę Pure Air...

...aktywuje fotokataliza-
tory, wytwarzając rodni-
ki hydroksylowe (HO•)  
i inne wysoko reaktyw-
ne cząsteczki o silnym 
działaniu utleniającym.

Po zetknięciu z warstwą 
rodników i utleniaczy 
bakterie, wirusy i inne 
szkodliwe mikroczą-
steczki są neutralizo-
wane.

Powstają w pełni 
bezpieczne dla 
zdrowia śladowe ilości 
dwutlenku węgla i pary 
wodnej.

Okna z powłoką Pure Air usuwają wirusy, bakterie, alergeny, smog, intensywne zapachy oraz zarodniki 
pleśni. Powłoka może być stosowana na każdej szklanej powierzchni i nie wpływa na jej przejrzystość. 
Trwale przywiera do powierzchni szyby i nie można jej usunąć żadnym konwencjonalnym środkiem czysz-
czącym.

1 32 4

Jak działa Pure Air?

Fotokataliza - naturalna jak fotosynteza

Powłoka Pure Air bazuje na naturalnym procesie fotokatalizy, czyli procesie, w którym wykorzystuje się światło  
i fotokatalizatory do wywołania pożądanych reakcji chemicznych. Rolę fotokatalizatorów w powłoce Pure 
Air pełnią całkowicie bezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt dwutlenek tytanu oraz dwutlenek cynku. Pod 
wpływem światła wytwarzają silnie utleniające rodniki hydroksylowe, które neutralizują ultradrobne pyły, 
wirusy, bakterie, alergeny i zapachy, zamieniając je w śladowe ilości dwutlenku węgla i pary wodnej. 

Nanotechnologia w Twoim domu

Badania nad fotokatalizą rozpoczęły się w dwudziestoleciu międzywojennym, ale do przełomowych odkryć w tej 
dziedzinie doszło pół wieku później. Od lat 70. XX wieku znane są już właściwości fotokatalicznego oczyszczania,  
a przyspieszenie rozwoju badań w ostatnich latach było możliwe dzięki wykorzystaniu nanotechnologii. 
Dziś produkty bazujące na procesie fotokatalizy są coraz powszechniej stosowane w przemyśle. Na ich tle 
Pure Air wyróżnia się nie tylko uniwersalnością zastosowania, ale i możliwością wykorzystania najszerszego 
spektrum światła oraz najdłuższą gwarancją działania powłoki, wynosi ona aż - 30 lat.



Wirusy, bakterie i inne ultradrobne zanieczysz-
czenia w powietrzu zwiększają zachorowalność 
m.in. na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, 
ostre zapalenie dolnych dróg oddechowych, 
chorobę niedokrwienną serca, choroby naczy-
niowe ośrodkowego układu nerwowego, raka 
płuc, a także na demencję, chorobę Alzheimera  
i zawał serca.

Zanieczyszczenie powietrza wraz ze zmianami 
klimatu zostało umieszczone przez WHO na pierw-
szym miejscu listy Ten threats to global health in 
2019 (Dziesięć zagrożeń dla zdrowia na świecie w roku 
2019).

Polska należy do niechlubnej czołówki krajów 
Europy pod względem złej jakości powietrza. 
Niewidoczne gołym okiem zanieczyszczenia, które 
wdychamy każdego dnia, stały się poważnym 
problemem społecznym.

Za złe powietrze płacisz zdrowiem 

Czyste powietrze dobrem 
luksusowym

Pure Air oczyszcza powietrze w pomieszczeniach z:

• wirusów

• bakterii

• alergenów

• smogu

• zapachów

• ultradrobnych pyłów

Odetchnij z Pure Air



    Dr Frank Passlack, dentysta

Czyste i zdrowe powietrze w pomieszczeniach 
ma dla ogromnej części społeczeństwa, w tym 
także dla naszych pacjentów, wielkie znaczenie.  
Z tego powodu zdecydowaliśmy się po dokład-
nym sprawdzeniu i porównaniu z innymi roz-
wiązaniami na zastosowanie powłoki Pure Air. 
Reakcje i komentarze naszych pacjentów oraz 
pracowników były bardzo pozytywne i utwierdziły 
nas w słuszności podjętej decyzji. To skłoniło mnie 
też do zastosowania Pure Air w swoim domu.

     Stefan Lang, członek zarządu STEP 
Sports GmbH

 
Dla nas jako klubu fitness klasy premium naj-
ważniejsze jest zapewnienie najlepszych warun-
ków do odbywania treningów, najlepszej obsługi  
i oczywiście dbałość o zdrowie członków naszego 
klubu, klientów oraz pracowników. Dlatego po-
stanowiliśmy, po uprzednim porównaniu i ocenie 
różnych systemów i rozwiązań, skorzystać z moż-
liwości długotrwałego oczyszczania powietrza we-
wnątrz pomieszczeń dzięki zastosowaniu powłoki 
Pure Air. Przekonało nas to, że jest to wydajne i ta-
nie rozwiązanie, a także gwarancja jego długiego 
działania i brak dodatkowych czynności konser-
wacyjnych. Zarówno nasi pracownicy, jak i człon-
kowie oraz klienci natychmiast zauważyli czystsze 
i zdrowsze powietrze.

    Sabine i Björn P. 

Nasze okna zostały przed pięcioma dniami pokry-
te powłoką Pure Air. Zauważyliśmy, że nie mamy 
rano wrażenia „zużytego” powietrza. Powietrze jest 
świeże i całkowicie neutralne. Jest to bardzo od-
czuwalne również przy gotowaniu. Zapachy, które 
normalnie długo się utrzymywały, teraz znikają  
w bardzo krótkim czasie. Możemy śmiało stwier-
dzić, że wdychamy dobre powietrze, a w domu 
panuje inny, lepszy klimat. Jesteśmy w pełni za-
dowoleni z naszej decyzji i z czystym sumieniem 
polecamy zastosowanie powłoki Pure Air.

     Heike Oberhofer, Hotel Pension 
Heike, Aurach niedaleko Kitzbühel

Już od dłuższego czasu posiadamy Pure Air  
w pokojach i apartamentach naszego pensjonatu. 
Goście, w szczególności alergicy, poczuli ogromną 
różnicę w porównaniu do powietrza, jakie znajdu-
je się w ich domach. Dodatkowo zauważyliśmy 
sami, że kurz osadza się na parapetach albo na 
dolnej listwie drzwi balkonowych, a nie jak dotąd 
na meblach. W naszych pokojach położonych od 
strony północnej mieliśmy problem z pleśnią spo-
wodowany złym wietrzeniem pomieszczeń przez 
gości. Problem ten zniknął po zastosowaniu po-
włoki Pure Air. Jesteśmy bardzo zadowoleni.

Odetchnij, 
poczuj różnicę!


