AZ ORTO-UNO KFT PÁLYÁZATA
A MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGÉNEK TÁRSULT TAGJAI RÉSZÉRE
„AZ ÉV TECHNOLÓGIAI ÚJÍTÁSA”
témakörben kiírt pályázatra
Az Orto-Uno Kft. köszönettel vette „Az év technológiai újítása” témában kiírt pályázatukat, és jelen
pályázati anyagunk beadásával megerősítjük indulási szándékunkat, valamint elfogadjuk a felhívásban
ismertetett feltételeket.

Motiváció:
Az elmúlt időszak ismeretében, figyelembe véve a járvány hazai éttermekre, szállodákra, és az utazó
közönségre gyakorolt negatív hatását, kínálunk egy innovatív, a hazai piacon egyedülálló épülethigiéniai
eljárást.
Ennek a technológiának köszönhetően, egyszerűen, folyamatosan gondoskodhatunk vendégeink maximális
higiéniai biztonságáról, ez által jelentősen növelve a vendégekszámát. Illetve ezzel együtemben jelentősen
csökkenthető a naponta fertőtlenítésre használt vegyszerek mennyisége és a személyi állományban
előforduló vírusok, baktériumok által okozott megbetegedések száma, mi által pedig költséget takarítunk
meg, és óvjuk környezetünket.

Az egészség, a higiénia, mint az élet minden területét átszövő érték,
kulcsfontosságú
alapfeltétel mindannyiunk számára. Ezáltal manapság a biztonság szimbóluma, egy fontos érték és
bizalomnövelő eszköz a piacon, hiszen a vendégek, vásárlók döntéseinél kiemelt szempont lesz a jövőben
(és már a jelenben is az).
Cégünk az Orto-Uno Kft. az egészség megőrzésén kívül, elkötelezett híve a jelenlegi környezetvédelmi
törekvéseknek, mind az alkalmazott technológia, mind a felhasznált anyagok biztosítják a bioszféra
létének megőrzését, és annak egészséges fejlődését.

Mit teszünk általában a betegségek megelőzése érdekében?
Csupa évtizedek óta berögződött módszert választunk. Gyógyszereket szedünk, emberre veszélyes,
környezetre ártalmas vegyszereket, technológiákat alkalmazunk fertőtlenítésre, melyekkel ráadásul
pillanatnyi hatást érünk el. Ez idáig egyetlen módszer, egyetlen technológia sem nyújtott többet ennél.

Ezeket a módszereket akár két óránként lehetne alkalmazni egy nagy forgalmat lebonyolító szállodában,
étteremben, a megelőzés érdekében, amiről tudjuk, hogy a gyakorlatban kivitelezni lehetetlen.
Egy több ezer négyzetméteres szálloda, egy nagyobb étterem esetében pedig még a heti alkalmazást is
rendkívül nehéz megszervezni és nagy körültekintést igényel a lebonyolítása pl. az ózonos fertőtlenítésnek,
ha figyelembe vesszük a technológia alkalmazásának feltételeit a megfelelő hatás elérésének érdekében.
Egy fertőtlenítés után, legyen az vegyszeres vagy akár ózonos fertőtlenítés semmi sem gátolta, semmi
nem akadályozta a kórokozók újbóli megtelepedését, terjedését akár már a következő órában sem,
egészen mostanáig.

Rövid leírás:
Létezik ma már egy olyan megoldás, amely az egyszerű, pillanatnyi fertőtlenítésen túl, hosszantartó hatást
ér el.
Azonnali fertőtlenítés, hozzáadva minimum két hónap aktív, folyamatos védelem a kórokozók ellen.
Sterilis®
Olyan innovatív anyag, amely felhasználásával rendkívüli
hatékonysággal védekezhetünk az év minden szakában a
legkülönfélébb baktériumok, vírusok terjedése ellen. Az InteriorSterilis
technológiája, Magyarországon egyedülálló módon képes, 8-12 hétig
tartó aktív védelmet biztosítani a kórokozók ellen, köztük a humán
koronavírus és a legionella ellen is.
Alkalmas minden zárt tér légterének, minden levegővel érintkező
felületének, klíma és szellőző rendszerének fertőtlenítésére.
Egyedülálló
ökológiai,
innovatív
alternatívát
kínálunk,
épületfertőtlenítés és épülethigiénia területén szállásadók,
vendéglátók részére, mellyel egyrészt kielégíthetik vendégeik jogos
igényét a higiéniai, illetve egészségügyi biztonságra vonatkozóan,
másrészt könnyedén megfelelhetnek a COVID19 kézikönyv ide
vonatkozó iránymutatásainak.
A megoldásunk gyógynövény alapú fertőtlenítő rendszer, amely az egyetlen, melynek használata teljesen
veszélytelen, SGS, TÜV, KERMI vizsgálatokkal bizonyítottan elpusztítja a humán koronavírus, baktériumok,
gombák, spórák 99,9%-át, valamint képes ezt az állapotot minimum 2 hónapon át fenntartani.
A berendezés a növényi oldatot ultra finom köddé porlasztja, amely több száz millió mikroszkopikus "nano
méretű" cseppet tartalmaz, melyek képesek eljutni mindenhová az adott térben. Ennek a forradalmian új
kezelésnek egyedülálló tulajdonsága, hogy az azonnali hatáson túl a hatóanyag 2-3 hónapig aktív réteget
képez a köd által érintett felületeken, amely a legfrissebb SGS és KERMI tanúsítvány által igazoltan 10 perc
alatt semmisíti meg a helyiségben lévő, vagy oda bekerülő humán koronavírus 99,9%-át.

A technológia előnyei:
Az egyetlen olyan technológia, amely hosszú távú, 8-12 hétig tartó védelmet biztosít akórokozók újbóli
megtelepedése ellen, köztük a humán koronavírus, és a legionella ellen is.
 A helyiségen kívül a légkondicionáló berendezés, illetve a teljes szellőzőrendszer kezelése is
megtörténik, plusz idő vagy anyag ráfordítása nélkül.
 Összetevői 100%-ban természetes alapúak.
 Emberre, állatra, növényre nem veszélyes, irritáló hatásuk nincs.
 Védőfelszerelés, izoláció használata nem indokolt.
 Nem igényel hosszas előkészületet (pl. kiürítés, élő szervezetek eltávolítása stb.)
 Kezelést követően nincs szükség hosszas szellőztetésre, a helyiség azonnal használható.
 Nincsenek káros maradványok, nincs hulladék, nincs veszélyes anyag felhasználás.
 Szagtalanító hatással rendelkező, nyomot, foltot nem hagyó, gyors eljárás.
 Sokrétűen alkalmazható, az úgynevezett párakapus megoldással például, amennyiben ez egy
szálloda vagy étterem főbejáratánál elhelyezésre kerül, minden kintről érkező személy azonnal
fertőtleníthető, meggátolva ezzel a ruházaton, csomagon, testen fellelhető kórokozók bekerülését
az épületbe.
 Alkalmazható emberi test, védőruha, akár élelmiszer fertőtlenítésére is.
 Vállaljuk a felelősséget, hogy megfelelő alkalmazás mellett az ígért hatás/védettség biztosított .
 Országos hálózattal rendelkezünk, így a beérkező igényeket 100%-ban kielégítjük 1-7 napon belül.

Miért lehet fontos pont ez a fertőtlenítési forma a koronavírus
kapcsán ?
Sohasem volt még olyan fontos a felületek minél hatékonyabb fertőtlenítése, mint most, a COVID-19
betegséget okozóvírus kapcsán. Ahogyan ismeretes, a koronavírus az influenzához hasonlóan
cseppfertőzéssel terjed, és számos tanulmány közlése szerint úgy is fertőzést okoz, ha az ember a
cseppekkel szennyezett tárgyak érintését követően a szeméhez, orrához vagy szájához nyúl.

A legfrissebb kutatási adatok szerint egyes felületeken akár 72 órán keresztül is fertőzőképes marad az új
koronavírus. A New England Journal of Medicine-ben közölt adatok szerint rézen akár négy óráig,
kartonpapíron 24 óráig, műanyagon és rozsdamentes acélon pedig 72 óráig is életben marad a koronavírus,
ami a levegőben szálló részecskékre tapadva több órán át életképes. Éppen ezért a különböző felületek
folyamatos fertőtlenített állapotban tartása kiemelt jelentőségű.
Jelenlegi információk szerint a terjedés gyorsaságának egyik legfontosabb oka, hogy átlagosan 5-6 nap telik
el a megfertőződés és a tünetek jelentkezése között. Egyértelmű tehát, hogy egy tartósan a felületen
maradó fertőtlenítőszernek pótolhatatlan szerepe lehet a fertőzések terjedésének meggátolásában.

Vezérelvünk a FOLYAMATOS VÉDELEM, mellyel hosszú távon biztosíthatjuk a vendégeket arról, hogy
MAGYARORSZÁGON ÉS MAGYARORSZÁGRA UTAZNI BIZTONSÁGOS ÉS ÉRDEMES. Nem szabad és nem
kell lemondani az utazás pótolhatatlan élményeiről, vagy egy baráti vacsoráról kedvenc vendéglőnkben!
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