Projekt „Zdravý vzduch a voda dětem a učitelům v MŠ“

Proč vznikl tento projekt?
Prostory tříd v mateřských školách jsou tím místem, kde děti i učitelé tráví
podstatnou část svého dne a je proto třeba jim zajistit zdravé a příjemné
prostředí.
A přitom právě vzduch ve vnitřních prostorách nebývá ani čistý, ani zdravý.
Je většinou až 100x více znečištěn než vzduch venku, každým nadechnutím
vdechujeme až 75 tisíc prachových částic.
V mateřské škole je vysoká koncentrace nejen běžných škodlivých částic
obsažených ve vzduchu, ale také různých mikroorganizmů, zejména v období
podzimních/zimních respiračních epidemií. Na jaře zase zatěžují vzduch pylové
částice, které jsou zejména pro alergiky a astmatiky velkou zátěží.

PŘESTO VŠAK DÝCHAJÍ DĚTI A UČITELKY V MNOHÝCH ŠKOLKÁCH
ČISTÝ A HLAVNĚ ZDRAVÝ VZDUCH!
V čem spočívá zapojení školy do projektu a jaké přináší výhody?Již několik let
se zúčastňujeme konferencí ředitelů MŠ pořádaných nakladatelstvím FORUM.
V rámci těchto konferencí přinášíme speciální nabídky na pořízení systémů na
úpravu vzduchu (Therapy Air Ion) a vody (EdelWasser
a AqueenaPro)
mateřským školám, díky kterým ušetří značné finanční prostředky.
To ale není vše. Po instalaci přístrojů ve školkách s nimi dále spolupracujeme –
zajišťujeme pravidelný servis přístrojů, hlídáme pravidelnou výměnu filtrů,
dodáme informační materiály pro rodiče – samolepky na vstupní dveře

s informací, že ve školce dýchají děti zdravý vzduchu, letáky na nástěnky,
materiály na webové stránky školky – to vše proto, aby se rodiče dozvěděli, že
školka dělá „něco navíc“ pro zdraví jejich dětí!

Proč je již více než 10 let Therapy Air Ion nejoblíbenější čističkou vzduchu
v českých MŠ?
 dokonale vyčištěný vzduch – nejen čistý, ale hlavně ZDRAVÝ!


a to i v době podzimních a zimních
chřipkových epidemií



chrání děti i učitelky před nákazou
respiračními onemocněními



absolutně nehlučný provoz, velice
citlivá dětská bezp. pojistka



bezpečné umístění na stěnu
místnosti s dálkovým ovládáním



vysoká výkonnost díky unikátnímu
spojení několika moderních
technologií
čištění vzduchu
v jednom přístroji (5 filtrů + ionizace)



bezúdržbový chod (jednoduchá výměna filtru, minimální údržba)



výměna filtrů 1x ročně



příjemný moderní design



částečně zchlazuje vzduch místnosti!

Dopřejte i ve Vaší školce sobě, svým učitelům a dětem dokonale zdravý
a svěží vzduch díky současné 1 mezi čističkami vzduchu!

Stejně účinné a potřebné jsou ve školkách také čističky vody.
Kvalita pitné vody se bohužel neustále zhoršuje. Stále se totiž
vyvíjejí nové průmyslové látky, chemikálie, léky atd., a ty se
dostávají zpět do vody. Sedm miliard lidí vyprodukuje tolik
odpadních látek, že to má vliv na kvalitu vody na celém světě. I
přes ujištění odpovědných orgánů nejsou z pitné vody běžnými
postupy úpravy ve všech případech úplně odstraněny látky, jako
jsou kontraceptiva, antidepresiva, nesteroidní antirevmatika
proti bolesti atp.
Běžně se totiž v pitné vodě testuje jen přítomnost 30–60 různých chemikálií.
Jenže existuje přes 60 000 chemických nečistot, které může pitná voda
obsahovat. Ideální by proto bylo, kdyby si každý pro vlastní použití přefiltroval
pitnou vodu pomocí reverzní osmózy.
Čistička vody EdelWasser je vhodná do tříd pro přímý pitný
režim dětí, protože si samy přístroj obsluhují a samy si
natáčejí vodu. Pijí tak více čisté zdravé vody bez šťáv a
přídavků barviv a cukru.
Čistička vody AqueenaPro je vhodná centrálně do kuchyně
pro přípravu jídel, nápojů, mytí ovoce a zeleniny určené ke
konzumaci dětmi. Dodává se speciální kombinovanou baterií,
takže na mytí nádobí používáte vodu z kohoutku a neplýtváte
tak filtrovanou vodu.
Pro bližší informace k projektu a přístrojům kontaktujte:
Ing. Jana Andresová
Tel.: 603 275 088
e-mail: jana.andresova@tiscali.cz

