
DIVISION AIR 



VZDUCH

HLAVNÍ ŽIVOTNĚ 
DŮLEŽITÝ ZDROJ

• 90 % našeho života 
 se odehrává uvnitř (místností)
• dýcháme 18 kg vzduchu každý den
• porovnejte s konzumací 1 kg jídla a 2 kg vody!

KVALITA VZDUCHU UVNITŘ:

8 až 10 krát více znečistěný než vzduch venku

• čísla počtu úmrtí na rakovinu plic vzrostly  o 465 % 
 v posledních 30 letech
• okolo 300 000 předčasných úmrtí 
 v důsledku znečištění ovzduší za rok
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 v důsledku znečištění ovzduší za rok
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ÚČINNOST 
FILTRŮ V ČISTIČCE 
VZDUCHU

ÚČINNOST FILTRŮ 
V ČISTIČCE VZDUCHU
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ZNEČIŠTĚNÍ 
VZDUCHU

99,9 % 
PŘEFILTROVANÝ 
VZDUCH

FILTRY ZACHYCUJÍCÍ 
ČÁSTEČKY POKROČILÉ FUNKCE

FILTRY ZACHYCUJÍCÍ 
PLYNY

LÉKAŘSKY 
TESTOVANÝ FILTR
zachycuje malé 
částečky: 
PM 2,5 a PM 10, houby, 
bakterie, viry, částečky 
z průmyslové výroby, 
alergeny, pyly, roztoče, 
prach

OMYVATELNÝ 
PŘEDFILTR

 zachycuje velké 
částečky: 

prach, zvířecí srst, chlupy

NEGATIVNÍ IONTY 
stahují 

makročástečky 
k zemi:

prach, zvířecí srst, 
rozptyluje dým a pachy, 

odstraňuje plísně

FOTOKATALÝZA
ničí plyny:

- výfukové plyny
- pachy: tabákový kouř a oheň

- těkavé organické sloučeniny, benzin, 
toluen, formaldehyd, atd.

AKTIVNÍ UHLÍ
absorbuje plyny: 
- výfukové plyny
- pachy: tabákový kouř a oheň
- těkavé organické sloučeniny, benzin, toluen, 
 formaldehyd, atd.

AKTIVNÍ KYSLÍK
Exkluzivně od AQUA 
PROGRESSU: 
- hloubkové čištění, 
 pracuje se všemi 
 částečkami a plyny
- ničí pachy, 
 mikroorganismy, VOCs, 
 prachové roztoče, 
 roztoče v textilu



ÚČINNOST 
FOTOKATALÝZY

FOTOKATALÝZA NIČÍ:

• plyny

• znečištění z domácích produktů 
 a stavebních materiálů (laky, lepidla, barvy…)

• organické sloučeniny: 
 benzen, toluen, formaldehyd

• bakterie a viry
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LÉKAŘSKY 
PROVĚŘENÁ 
KVALITA FILTRŮ

Čističky vzduchu 
od společnosti AQUA PROGRESS 
ničí s vysokou účinností částečky menší 
než 0,5 micronů díky lékařsky prověřeným 
kvalitním fi ltrům. 

• Buď díky fi ltru HEPA H14, který ničí částečky do 0,3 mikronů
• Nebo díky fi ltrům ULPA U15, které ničí částečky do 0,12 mikronů

4,2 milionů lidí umírá kvůli problémům 
se znečištěním vzduchu (OMS REPORT).

Částečky menší než 0,5 mikronů 
se dostávají přímo do lidské krve.

Špatná kvalita vzduchu zhoršuje 
rakovinové stavy a dýchací obtíže.
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Evropská 
norma

EN1822



INOVACE
DESIGN
PORADENSTVÍ

AQUA PROGRESS 
OCHRAŇUJE PODSTATNÉ!

AQUA PROGRESS: 
Hluboký nádech čistého vzduchu!

5 let francouzského Know-How 
pro Vaše zdravé bytí.
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ODHODLÁNÍ 
A POZORNOST:

Bojujeme za zpřístupnění 
čistého vzduchu pro všechny. 
Rozumíme Vašim otázkám 
a odpovídáme na Vaše 
potřeby. Čističky od AQUA 
PROGRESS jsou vytvářeny 
společně s Vámi. Vždy pro 
Vás vytváříme servis. 

Můžete nás kontaktovat 
e-mailem nebo telefonicky a 
naši odborníci Vám poradí.

ODBORNÉ ZNALOSTI 
A KOMFORT:

Aby bylo zajištěno 
99,9% čištění, jsou naše 
čističky vybaveny vysoce 
účinnými fi ltry. Naše zařízení 
jsou navrženy k poskytování 
maximálního pohodlí při 
používání:

• tichý
• spolehlivý
• jednoduché ovládání
• přizpůsobí se Vašim 
 potřebám
• energeticky úsporné

TESTOVÁNO 
A SCHVÁLENO:

Kvalitu našich produktů 
a jejich dopad na životní 
prostředí a zdraví 
obyvatelstva testují nezávislé 
francouzské laboratoře, aby 
byla zjištěna jejich účinnost 
a vysoký výkon.

Zvolte AQUA PROGRESS při 
investici do čističky vzduchu 
s prokázanými výsledky.

ODPOVĚDNÉ A LIDSKÉ:

Podepsali jsme Francouzský 
manifest o odpovědném 
obchodování, které je ve 
shodě s lidskými principy, 
což je pro nás velmi důležité. 

Všichni naši zaměstnanci, 
partneři a dodavatelé 
sdílejí citlivě myšlenku 
ochrany životního 
prostředí.
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SPECIALISTÉ 
V OBLASTI ČIŠTĚNÍ 
VZDUCHU

FRANCOUZSKÁ ZNAČKA
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Čističky vzduchu 
jsou vybaveny fi ltry HEPA 

H14 a ionizátory 
s fotokatalýzou.

Schváleny 
ve francouzských 

nezávislých laboratořích. 



REFERENCE 

7

1499 ČISTIČEK VZDUCHU

248 ČISTIČEK VZDUCHU



AQUA PROGRESS, s. r. o.

Pecháčkova 290, 582 22 Přibyslav
Tel.: +420 567 213 307
Fax: +420 567 212 044
www.aquaprogress.cz

ZNEČIŠTĚNÍ 

ALERGENY

ASTMA 

PRACH 

PACHY

VIRY 

PYLY




