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Êîìïëåêò 2 áð. X 100 ìë. ñïðåéîâå çà 

öÿëîñòíî àíòèáàêòåðèàëíî òðåòèðàíå - àðîì. 

ëèìîí 

ДИШАЙТЕ ПО-ЛЕСНО ПРЕЗ ЛЯТОТО…
Повечето хора прекарват поне по няколко часа на ден в автомобилите си, без да си дават сметка за качеството и чистотата на 
въздуха, който вдишват.
Знаете ли, че климатичната система е една много благоприятна среда за развъждане на вредни бактерии и микроорганизми 
представляващи потенциална опасност за здравето на пътуващите.

Флакон с пяна (спрей) KillerBact Foam
Спрей-пяна за антибактериално почистване на изпарител
 (400 мл.)

Спрей ZoneKillerBact
Спрей-течен за антибактериално  почистване на изпарител 

(400 мл.)

Проблемът?
Климатичните системи по време на работа отнемат влгата 
от преминаващия през тях въздух. Тази влага кондензира по 
вътрешните стени на въздухопроводите, и се превръща в 
идеална среда за развитие на мухъл, плесен, бактерии и т.н. Съдържание на комплекта – два флакона по 100 мл:

Решението:
TotalKillerBact   -   комплект за цялостно антибактериално 
третиране на климатичната и вентилационна система. 
Сертифициран по EN 1276.

AB1001.01

Флакон с пяна (спрей) KillerBact Foam
Какво представлява?
Препарат за безопасно, ефективно и бързо почистване на 
вътрешните повърхности на въздухопроводите на климатичната 
система. Включително премахва отлаганията, бактериите и 
мръсотиите натрупани по изпарителя, които са причина за непри-
ятните миризми и алергии.
Подходящ за всякакъв тип автомобили, без необходимост от 
допълнително оборудване и разглобяване.
Лесен за употреба с бърз и дълготраен ефект, оставящ след себе 
си свеж и приятен аромат.

Как работи?
Всеки флакон е окомплектован с 60 см. тръбичка, позволяваща 
по-дълбоко проникване при третирането на вентилационната 
система. Постъпилата пяна разширява обема си и по този начин 
влиза в контакт и почиства всички вътрешни части на системата, 
след което се втечнява и се отвежда заедно с мръсотиите през 
дренажния отвор под изпарителя.

Предимства: 
• Интелигентно решение – лесно за употреба.
• Оставя свеж и приятен аромат в превозното средство.
• Цялостно почистване с дълготраен ефект.
• Осигурява дистрибуция на чист и свеж въздух в купето.

Спрей ZoneKillerBact
Какво представлява?
Препарат, който освежава и пречиства въздуха в купето на пре-
возното средство. Подходящ за леки, лекотоварни коли, бусове, 
каравани и дори битови помещения. Неутрализира неприятните 
миризми навлизащи през вентилационата и климатична система. 
Препоръчваме преди употребата на ZoneKillerBact  да се третира 
системата първо с пяната  KillerBact Foam за постигане на макси-
мален ефект.

Как работи?
За разлика от повечето подобни препарати ZoneKillerBact  е 
формулиран така, че не просто да “парфюмира”  и “маскира” 
миризмите във въздуха, а да премахва причините за тяхната 
поява. Специалният самоблокиращ бутон позволява употребата 
на цялото съдържание от флакона през вентилационната систе-
ма, която трябва да бъде настроена в режим “Рециркулация” и 
максимална скорост на вентилатора. След третирането остава 
дискретен свеж аромат на лимон.

Предимства: 
• Премахва неприярните миризми.
• Увеличава комфорта при пътуване.
• Осигурява свеж и чист въздух в купето.
• Остава дискретен аромат на лимон.

AB1101.01
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ATOM MACHINE
Ïðîôåñèîíàëåí óëòðàçâóêîâ ïóëâåðèçàòîð

ATOM MACHINE å ìîùåí óëòðàçâóêîâ ïóëâåðèçàòîð, ñúçäàäåí äà ðàçïðúñêâà äî íàé-ôèííè êàï÷èöè 

(ïî-ìàëêè îò 5µ) ñïåöèàëíî ïðåäíàçíà÷åíàòà çà íåãî Atom òå÷íîñò.

Òàçè òå÷íîñò äåçèíôåêöèðà êóïåòî è âåíòèëàöèîííàòà - êëèìàòè÷íà ñèñòåìà íà ïðåâîçíîòî ñðåäñòâî, 

êàòî îñòàâÿ ñëåä ñåáå ñè äèñêðåòåí àðîìàò, ÷èñòîòà è ñâåæåñò.

ATOM MACHINE å ïðîôåñèîíàëåí ïðîäóêò, ïðåäëàãàù åôåêòèâíî è èêîíîìè÷íî ðåøåíèå çà öÿëîñòíî 

àíòèáàêòåðèàëíî òðåòèðàíå.

(Ïðåäëàãà ñå â êîìïëåêò ñ 48 áóòèëêè ïî 200 ìë. îò ñïåöèàëíàòà Atom òå÷íîñò). 

Âíèìàíèå: ATOM MACHINE ðàáîòè ñàìî ñ îðèãèíàëíî ïðåäíàçíà÷åíèòå çà íåÿ êîíñóìàòèâè! 

Èçïîëçâàíåòî íà ðàçëè÷íè îò îðèãèíàëíèòå êîíñóìàòèâè ùå äîâåäå äî ïðåæäåâðåìåííî ñïèðàíå íà 

ðàáîòàòà è ïîâðåäà íà åëåêòðîííèòå é êîìïîíåíòè.

ÑÏÅÖÈÔÈÊÀÖÈß ÍÀ ÌÀØÈÍÀÒÀ:
- Çàõðàíâàíå: 220V - 50/60Hz

- Ðàáîòíà òåìïåðàòóðà: 0 °C ÷ 60 °C

- Ñòåïåí íà ðàçïðúñêâàíå: ≈ 390 ml /h

- Ðàçìåðè: 170 x 110 x 170 mm

- Òåãëî: 0.7 Kg

ÏÐÎÔÅÑÈÎÍÀËÍÎ ÐÅØÅÍÈÅ!

Âíèìàíèå: ATOM MACHINE ðàáîòè ñàìî ñ îðèãèíàëíî ïðåäíàçíà÷åíèòå çà íåÿ êîíñóìàòèâè! 

Èçïîëçâàíåòî íà ðàçëè÷íè îò îðèãèíàëíèòå êîíñóìàòèâè ùå äîâåäå äî ïðåæäåâðåìåííî ñïèðàíå íà Èçïîëçâàíåòî íà ðàçëè÷íè îò îðèãèíàëíèòå êîíñóìàòèâè ùå äîâåäå äî ïðåæäåâðåìåííî ñïèðàíå íà 

ðàáîòàòà è ïîâðåäà íà åëåêòðîííèòå é êîìïîíåíòè.


