
 

 

NOVÁ GENERACE IONIZÁTORŮ 
ŠVÝCARSKÉ KVALITY 

 
 

Naše ionizátory splňují všechny náročné požadavky dnešní doby. 
Nejen že vzduch ionizují, ale také ho pročišťují a zbavují 
choroboplodných zárodků i částeček vyvolávajících alergie. 
 
Díky nejmodernější technologii ošetří vzduch tak, že si v jejich 
dosahu budete připadat téměř jako v lese nebo u vodopádu... :-) 
Odstranění nežádoucích pachů je dalším bonusem, který naše 
produkty přinášejí. 
 

Komplexní řešení vašich problémů zajistí naše firma. Dokážeme 
vyhovět nejnáročnějším požadavkům... 
 

Naše technologie již úspěšně slouží v mnoha instalacích u nás i 
různě po světě. 



 

 

Kanceláře a správa budov 
Nabízíme Ionizační zařízení pro 

vzduchotechnické jednotky. Jednotky 
jsou určené k přímé instalaci do 
přívodu či do výdechu vzduchu.  

Čistý ionizovaný vzduch je 
důležitý všude tam, kde se pracující 
lidé potřebují cítit dobře a pracovní 

atmosféra má být povzbudivá. Díky 
naší technologii je nyní snadné toto 
dosáhnout.  

Další výhodou je odstranění až 90 
% vzdušných bakterií a nejrůznějších 
zápachů, které působí nepříjemně a 
člověka unavují a odvádějí od práce. 

 

  

Jídlo a pití (potraviny) 

Dodáme vám ionizační zařízení 
pro chladící komory. Jednotky jsou 
speciálně uzpůsobené pro chladící a 
skladovací místnsoti - k instalaci na 
strop nebo na stěnu.  

Ryby, maso, zelenina i další 
potraviny si mají uchovat nejen 

čerstvou chuť, ale také by měly dobře 
vypadat. Obojí vám pomůže udržet 
správně nainstalovaný kvalitní 
ionizátor.  

Příjemný vzduch v chladícím pultu, 
který je bez zápachu vám pomůže 
přilákat zákazníka a udržet si ho. 



 

 

Nemocnice a zdravotnictví 
Zajišťujeme ionizaci vzduchu 

nejen pro operační sály. Naše 
jednotky lze použít v kombinaci 
s tradičním systémem filtrů. 

V sektoru zdravotnictví je 
zvýšená potřeba zdravého 
vzduchu, který je bez zápachu, bez 

bakterií a má přirozenou 
rovnováhu iontů, jakou nacházíme 
v přírodě. 

Takovou jsme schopni dodat 
vám i vašim pracovníkům a 
pacientům díky našim moderním 
ionizátorům. 

 

Hotely a restaurace 
Ionizace vzduchu v restauracích, na 

pokojích pro hosty či v hotelových 
recepcích příjemně překvapí a potěší 
každého klienta. Ionizovaný vzduch je 
čistý a významně přispívá k dobré 
pohodě a příjemnému prožitku hostů. 
Pomocí inizátorů můžeme ošeteřit i 

pachy z kuchyně, které někdy pronikají 
do okolních místností. Kvalita vzduchu 
v místnosti poznamenané tabákovým 
kouřem vás po ošetření naším 
speciálním ionizátorem překvapí! Také 
další nevítané pachy dokáží odstranit 
naše ionizátory. 



 

 

Obchodní a výrobní haly, skladovací prostory 
Po celý den se chce člověk 

pohybovat ve zdravém a 
přijemném prostředí. Čistota 
prostředí je vnímána nejprve 
čichovými smysly.  

Nákupní střediska lákají 
zástupy lidí, kteří neustále proudí 
mezi obchody. Stres a spěch je 
sice součástí moderní doby, ale 
také tu máme moderní 

technologie, které kvalitu prostředí mohou zlepšit. Redukce 
nejrůznějších pachů je příjemný standard. Ionizace upraví každý 
prostor a vytvoří zdravé klima. Jsme přesvědčeni, že s našimi 
ionizátory ve Vašich obchodních prostorech se k Vám budou Vaši 
zákazníci vracet častěji a rádi. 

 

Sanitární prostory (WC, TOALETY) 
Starost o sociální zázemí - ať už 

se jedná o toaletu v domácnosti 
nebo o velkokapacitní sociální 
zařízení - je nesnadný úkol a 
vlastně nikdy nekončící řehole. 
Čisté a příjemné, hygienicky 
nezávadné prostředí bez bakterií 
vhodně doplní naše technologie, 
která nejen vzduch iontově 
obohatí, ale navíc také pachově 
zneutralizuje. Pracuje nepřetržitě a 
ekologicky nezávadně – tedy bez 
jakýchkoli chemických přípravků. 



 

 

Sportovní a rekreační zařízení 
Relax a sport jsou aktivity, 

které člověk potřebuje proto, 
aby načerpal novou energii a 
inspiraci do dalších činností. 
Kde jinde by se měl člověk 
setkat se svěžím a čistým 
vzduchem?  

Překvapivý pocit z dýchání 
čistého, svěžího a zdravého 
vzduchu – podobně jako při 
aktivitách v přírodě je opravdu 
ohromující.  

Vydýchaný vzduch je 
nepřijemná a zarážející zkušenost 
a může zákazníka odradit od další 
návštěvy takového zařízení. 
Nedovolte, aby vaši návštěvníci 
odcházeli s nepříjemným dojmem 
a unavení z vydýchaného vzduchu 
bez iontů – pořiďte si náš 
ionizátor a uvidíte, že budete 
spokojeni vy i vaši zákazníci! 

 
 
 
 
 
 
 
Navštivte naše webové stránky: www.geocore.cz  
Kontaktujte nás na: http://www.geocore.cz/kontakt/  

http://www.geocore.cz/
http://www.geocore.cz/kontakt/

