
Likviduje viry, bakterie a nečistoty a dezinfikuje povrchy

Proti obyčejným čističkám vyniká inovativní technologií NONVIRAIR, 
která zachytí a likviduje viry, bakterie a škodliviny ze vzduchu.

Antivirová čistička vzduchu

Purifyer NONVIRAIR®

100% ZABIJÁK 
KORONAVIRU

cekoimport.cz



Vyberte správnou velikost a dýchejte čistý vzduch

Cata Purifyer NONVIRAIR
Pro 

místnosti do 120 m2 (300 m3), 
vhodný do velkých kanceláří, 
nemocnic, školních tříd, 
fitness, restaurací a podobných 
prostor + nastavitelná 
dezinfekce povrchů

Cata Purifyer NONVIRAIR 
Home  

místnosti do 60 m2 (150 m3), 
vhodný do velkých pokojů, 
kanceláří, čekáren, ordinací, 
nemocničních pokojů a podob-
ných prostor + nastavitelná 
dezinfekce povrchů

Cata Purifyer NONVIRAIR 
Dream 

místnosti do 30 m2 (75 m3), 
ideální pro byty a domy, 
hotelové pokoje, kanceláře 
a podobné prostory

do 30 m2 

(75 m3)
do 60 m2

(150 m3)
do 120 m2 

(300 m3)



Jak NONVIRAIR funguje:
Patentovaná technologie NONVIRAIR je jedinečná tím, že mění stav hmoty působením 
vysokoenergetických částic a tím přeměňuje molekuly ve vzduchu tak, aby došlo ke zničení
veškerých nečistot ve vzduchu včetně virů, jako je například aktuálně SARS-COV-2 (COVID-19).

Žijte v bezpečném prostředí
Vhodné pro každodenní používání

Vstupní filtrace
Prach a alergeny ze zvířat

HEPA filtr jemného prachu
Jemné částice, pyly a roztoči

Jednotka NONVIRAIR®
Viry a bakterie

TFT obrazovka

Pevný aktivní uhlík
Pachy, výpary a znečišťující látky, chemické látky



Antivirové čističky Cata řady NONVIRAIR 

díky vestavěným čidlům automaticky diagnostikují, upravují a zlepšují kvalitu vzduchu 
ve vámi obývaných prostorách.

Obsahují longlife filtry s dlouhotrvajícím účinkem bez nutnosti výměny po dobu minimálně 3 let.
Kvalitní HEPA filtr třídy H13, který vyvinula NASA na ochranu astronautů 
před nebezpečnými částicemi, zachytí většinu mikročástic ze vzduchu kolem vás.

Pomocí barevného podsvícení si jednoduše ověříte, v jaké fázi se přístroj nachází a jaká je kvalita 
vzduchu v prostoru kolem vás.

Můžete je ovládat pomocí mobilního telefonu.

Bílý: Proces diagnostiky

Červený: Nebezpečné 
znečištění

Zelený: Čistý vzduch / nízké 
znečištění

Fialový: Proces jednoduché 
sterilizace

Oranžový: Střední / vysoké 
znečištění

Modrý: Proces 
intenzivní sterilizace



Antivirová čistička vzduchu Cata Purifyer NONVIRAIR 
škodliviny nejen zachycuje, ale zároveň likviduje. Tento kvalitní výrobek je mimořádně 
vhodný i pro alergiky:

Předností je rychlost. Místnost o velikosti 50 m2 vyčistí za pouhých 15 minut.

V době vaší nepřítomnosti je Antivirová čistička vzduchu Cata Purifyer schopna vydezinfikovat 
pomocí ionizace s využitím ozónu celý prostor a to v rychlém nebo standardním režimu. Za pouhou 
hodinu mohou být vaše prostory, včetně všech povrchů, absolutně bez virů a bakterií.

Antivirová čistička vzduchu CATA Purifyer NONVIRAIR byla speciálně testována na likvidaci 
koronaviru, který způsobuje onemocnění Covid-19.

100% potvrzení účinnosti a bezpečnosti řadou certifikátů – účinnost zničení virů a bakterií byla 
odzkoušena a získala certifikaci UPC. Provozní bezpečnost byla certifikována laboratoří VDE. 
Elektrická bezpečnost a EMC kompatibilita získaly certifikaci oficiální laboratoře Applus.

99% pročištění vzduchu od jemného prachu a alergenů, které mohou způsobit 
respirační obtíže 

99,99% likvidace žijících mikroorganismů, jako jsou viry a bakterie, 
které mohou přenášet infekční choroby

99,99% likvidace jedovatých plynů, ať již vzniknou uvnitř domu při vaře ní, 
z barev či z čisticích prostředků, nebo přijdou z vnějšího prostředí


