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Generatoare de ozon - O3

Elimină mirosurile din mașină
Echipamente de igienizare auto
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Se plâng de mirosurile neplăcute din autoturisme, microbuze,
 autocare?

Clienții dvs...

• aer conditionaț îmbâcsit (ca de șosete nespălate), transpirație, 
mâncare,
• miros de stătut, de animale de companie,
• fum de tigara, etc.

Clenții d-stra își doresc ca in propriile masini sa respire un 
aer curat de munte?
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OzonFix este o firmă specializată în echipamente de igienizare auto
prin generatoare de ozon.

Avantajele utilizării unui generator de ozon:

Nu folosește chimicale. Este 100% ecologic.

Investiție amortizată rapid.

Investiție initială în procurarea echipamentului fără nici un cost suplimentarulterior; 
Nu necesită consumabile ulterior cumpărării.
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Cum funcționează - autoturisme și microbuze:

Curățați interiorul mașinii și lăsați generatorul de ozon să funcționeze 
cu AC dat la rece, pus pe recirculare, orientat spre picioare,viteză 
maximă, apoi aerisiți.

După cateva minute dispare mirosul din mașină, iar bacteriile din 
sistemul de climatizare sunt complet distruse. Prin urmare nu se mai 
generează mirosul tipic de AC îmbâcsit.

Dacă mirosurile sunt puternice, trebuie repetată operațiunea.
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Cum funcționează - autocare:

După 60 minute dispare mirosul din autocar, iar bacteriile din sistemul 
de climatizare sunt complet distruse. Prin urmare nu se mai generează 
mirosul tipic de AC îmbâcsit.

Dacă mirosurile sunt puternice, trebuie repetată operațiunea.

Curățați interiorul mașinii și lăsați generatorul de ozon de 20 grame/h 
să funcționeze timp de 60-90 minute în autocar cu AC dat la rece, pus
 pe recirculare, viteză maximă, apoi aerisiți.
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Rezultate:

Mirosurile generate de AC, de țigară, transpirație, animale
de companie, statut, mancare etc.
sunt distruse instantaneu de ozon.

Clienți multumiți, care circulă cu
autoturisme, microbuze, autocare,într-un
 aer curat, fără mirosuri neplăcute.
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OzonFix Business 3

Acest model de generator de ozon vă permite să aplicați ozonul generat pentru:
• A distruge bacteriile si mirosurile din masina si din instalatia de climatizare a masinii.
• A distruge mirosurile de stătut, mâncare gătită, carne stricată, fum de țigară, animale, fum și ars, 
transpirație etc.

Este un generator de ozon dedicat pentru: 
firme de detailing, mici parcuri auto.
Se foloseste pentru ozonficarea: autoturism.

Notă:
• Generator de ozon portabil.
• Generator de ozon cu funcționare în baza de descarcare electrica - NU are consumabile!
• OzonFix Business 3 este produs in Romania.
• Generator de ozon cu carcasa confectionata din Inox.
• Materia prima folosita pentru producerea ozonului este oxigenul din aerul ambiental.
• Ozonul poate distruge încarcătura bacteorologică, mirosuri si mucegai, fără a adăuga chimicale, 
   iar după procesul de oxidare, revine înapoi in stadiul de oxigen.
• Ozonul este 100% ecologic.
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OzonFix Business 5

Acest model de generator de ozon vă permite să aplicați ozonul generat pentru:
• A distruge bacteriile si mirosurile din masina si din instalatia de climatizare a masinii.
• A distruge mirosurile de stătut, mâncare gătită, carne stricată, fum de țigară, animale, fum și ars, 
transpirație etc.

Notă:
• Generator de ozon portabil.
• Generator de ozon cu funcționare în baza de descarcare electrica - NU are consumabile!
• OzonFix Business 3 este produs in Romania.
• Generator de ozon cu carcasa confectionata din Inox.
• Materia prima folosita pentru producerea ozonului este oxigenul din aerul ambiental.
• Generator de ozon OzonFix Business 5 - NU are consumabile!
• Ozonul poate distruge încarcătura bacteorologică, mirosuri si mucegai, fără a adăuga chimicale, 
   iar după procesul de oxidare, revine înapoi in stadiul de oxigen.
• Ozonul este 100% ecologic.

Este un generator de ozon dedicat pentru:
Parcuri auto, Spălătorii auto, Service auto, Detailing, 
Showroom auto, etc.
Se foloseste pentru ozonificare: autoturisme, microbuze.
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OzonFix Business 8

Acest model de generator de ozon vă permite să aplicați ozonul generat pentru:
• A distruge bacteriile si mirosurile din masina si din instalatia de climatizare a masinii.
• A distruge mirosurile de stătut, mâncare gătită, carne stricată, fum de țigară, animale, fum și ars, 
transpirație etc.

Este un generator de ozon dedicat pentru: 
Parcuri auto, Spălătorii auto, Service auto, Detailing, Showroom 
auto, etc.
Se foloseste pentru ozonificare autoturisme, microbuze, autocare.

Notă:
• Generator de ozon portabil.
• Generator de ozon cu funcționare în baza de descarcare electrica - NU are consumabile!
• OzonFix Business 8 este produs in Romania.
• Generator de ozon cu carcasa confectionata din Inox.
• Materia prima folosita pentru producerea ozonului este oxigenul din aerul ambiental.
• Generator de ozon OzonFix Business 8 - NU are consumabile!
• Ozonul poate distruge încarcătura bacteorologică, mirosuri si mucegai, fără a adăuga chimicale, 
   iar după procesul de oxidare, revine înapoi in stadiul de oxigen.
• Ozonul este 100% ecologic.
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Facilități:
• Doză de ozon de 8 gr / h.
• Timer electronic încorporat, setat cu timp de funcționare de 10 min.
• Contorizare electronica cu control total asupra aparatului pentru perioadele de funcționare.

Efect 100% garantat pentru:
• Igienizarea instalației de climatizare din interiorul autoturismelor.
• Eliminarea completa din interiorul autoturismelor a mirosurile de animale, de fum de tigară, de 
  fum si ars, de statut, de transpirație, etc.

OzonFix Professional Auto
Este un generator de ozon dedicat doar pentru autoturisme, din:
Parcuri auto, Spălătorii auto, Service auto, Showroom auto, etc.

Notă:
• Generator de ozon static.
• Generator de ozon cu funcționare în baza de descarcare electrica - NU are consumabile!
• OzonFix Professional Auto este produs in Romania.
• Generator de ozon cu carcasa confectionata din Inox.
• Materia prima folosita pentru producerea ozonului este oxigenul din aerul ambiental.
• Generator de ozon OzonFix Business 8 - NU are consumabile!
• Ozonul poate distruge încarcătura bacteorologică, mirosuri si mucegai, fără a adăuga chimicale, 
   iar după procesul de oxidare, revine înapoi in stadiul de oxigen.
• Ozonul este 100% ecologic.
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OzonFix Business 20

Acest model de generator de ozon vă permite să aplicați ozonul generat pentru:
• A distruge bacteriile si mirosurile din masini, microbuze, autocare si din instalatia de climatizare 
a acestora.
• A distruge mirosurile de stătut, mâncare, fum de țigară, animale, fum și ars, transpirație, 
benzina, motorina etc.

Este un generator de ozon dedicat pentru parcuri auto.

Se foloseste pentru ozonificarea: autoturisme, microbuze, autocare.

Notă:
• Generator de ozon portabil.
• Generator de ozon cu funcționare în baza de descarcare electrica - NU are consumabile!
• OzonFix Business 20 este produs in Romania.
• Generator de ozon cu carcasa confectionata din Inox.
• Materia prima folosita pentru producerea ozonului este oxigenul din aerul ambiental.
• Generator de ozon OzonFix Business 20 - NU are consumabile!
• Ozonul poate distruge încarcătura bacteorologică, mirosuri si mucegai, fără a adăuga chimicale, 
   iar după procesul de oxidare, revine înapoi in stadiul de oxigen.
• Ozonul este 100% ecologic.
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Generator de ozon Grame O3 / H Autoturism TIR / Camion Microbuz Autocar
Amortizare Amortizare Amortizare Amortizare

Generator de ozon Grame O3 / H Autoturism TIR / Camion Microbuz Autocar

Tip auto Autoturism TIR / Camion Microbuz Autocar
Pret Ozonficare / Lei (recomandare) 50 100 150 250

Business 3 3 52 26 17 x
Business 5 5 70 35 23 12
Business 8 8 110 55 37 14

Professional auto 8 150 75 x x
Business 20 20 300 150 100 60

OzonFix 
Minute Minute Minute Minute

Business 3 3 30 - 40 40 - 50 60 - 90 x
Business 5 5 15 - 20 20 - 30 50 - 60 120 - 150
Business 8 8 10 - 15 15 - 20 30 - 50 90 - 120

Professional auto 8 10 10 x x
Business 20 20 5 10 - 20 20 - 40 60 - 90

Thomas-PC
Typewritten text
Producem ozon în bază de descărcare electrică.NU sunt consumabile.Produs în Romania. Calitate Europeană.
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Mai multe informații despre eliminarea mirosurilor neplăcute:
www.ozonfix.ro/aplicatii-ozon/ozon-elimina-miros

Întrebări frecvente despre ozon:
www.ozonfix.ro/intrebari-frecvente-ozon

Lista completă de generatoare de ozon:
www.ozonfix.ro/generatoare-ozon/

Nou Transport gratuit la fiecare generator de ozon comandat!

Distrugem mirosuri și bacterii.


