
Jak na vnitřní prostředí.



První větrací jednotkou ve starých domech byl komín a netěsná
okna a dveře. Netěsnos� oken a dveří ve spojení s odtahem
z komína se přirozeně měnil vzduch ve vnitřních prostorách.

Už v dávných dobách měli lidé doma
„automatický větrací systém“,

nevěříte?

Dnešní snaha o totální utěsnění, i když za dobrým
účelem – zamezení tepelných ztrát, pak ovšem způsobuje
problémy jako je velmi vydýchaný vzduch a plísně.

To má následně nega�vní dopad na naše zdraví a komfort.
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Non toxic v překladu znamená bez škodlivin nebo
bez chemikálií. V non toxic domácnosti tedy

nenajdete žádné běžné čisticí nebo prací
prostředky, žádnou běžnou kosmetiku.

V non toxic domácnosti
je většina produktů přírodního původu.

Non toxic domácnost,
co to vlastně je a co pro to udělat?

Únavu

Bolest hlavy

Špatnou koncentraci

Až závratě či alergické reakce

Chemické prostředky a kosmetika jsou nejen škodlivé
pro přírodu, ovšem i pro nás, jako obyvatele vnitřního
prostředí. VOC (těkavé organické látky) jsou uvolňovány
do ovzduší pak nejen dechem, ale i z těchto různých
chemických prostředků. Ty spolu s vysokou koncentrací
CO2 (oxidu uhličitého) způsobují nepřijemné pocity jako:

Proč se o toto snažit?

Jak z toho ven?

Při nákupu drogerie do Vašeho domu se koukněte,
co vlastně kupujete. Koukněte se po pracím prášku
bez parfemace, pro sebe si kupte přírodní mýdlo
a místo aviváže použijte třeba esenciální olej.

2



Ač se to nezdá, i toto téma souvisí s Vaším zdravím.
Plastové obaly (hlavě třeba ty nápojové)

uvolňují do vody různé škodlivé látky.

I malé množství těchto látek pak má
negativní vliv na naše zdraví.

Zero-waste
aneb domácnost bez odpadu

Podpořte bezobalové obchody – v každém větším městě nějaký najdete

Šetřete plastovými sáčky a taškami, používejte je, dokud to jde

Místo spalování recyklovat

Použít čidlo venkovního vzduchu pro blokování ven�lace – ve vývoji,
budeme vás informovat o jeho dostupnos�

Co proto to můžeme udělat?

Někteří jedinci pak bohužel nahromaděný plast
doma spalují namísto recyklace. Díky tomu pak
v některých místech není možné řádně větrat.
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TeplotaRelativní vlhkost

VOCCO2

Čidla NL-ECO

Dotykovým tlačítkem BOOST
snadno a rychle zvýšíte větrání.

Čidla kvality vzduchu

Výrobce:
Protronix s.r.o.
Pardubicka ́ 177
537 01 Chrudim
Česká Republika

ZJISTĚTE VÍCE
www.cidla.cz

obchod@cidla.cz
+420 722 931 799

DĚKUJEME.


