
Komplexní řešení dezinfekce osob a prostor 
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Dezinfekční zařízení 



své zaměstnance 

své klienty 

svou firmu 
CHRAŇTE 



DEZINFEKČNÍ 
ZAŘÍZENÍ 

STOJAN NA RUCE 

DEZINFEKCE 
OSOB A 

PROSTOR 

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 
– CONTROL UNIT 

(CU) 

DEZINFEKČNÍ 
RÁMY 

DEZINFEKČNÍ 
PISTOLE 

DEZINFEKČNÍ 
FILTRY DO 

KLIMATIZACÍ 

INDIVIDUÁLNÍ 

APLIKACE 

Náš modulární systém dezinfekčních zařízení (rámy, brány, pistole, filtry, …) aplikuje unikátní 
biocidní látku No19, která působí na přírodní bázi je pro člověka zdravotně zcela bezpečná včetně 
seniorů i dětí. Dezinfekce obsahuje vysoce účinnou aktivní látku, kterou využívá náš imunitní systém a 
téměř okamžitě zničí 99,9% všech virů a bakterií. Dezinfekce nezanechává žádné stopy na těle ani 
oblečení a má příjemnou svěží vůni.  (certifikováno v EU i v ČR MZDR) 



www.novirusactive.cz 

CONTROL UNIT – ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 



UMOŽŇUJE NAPOJENÍ VŠECH DEZINFEKČNÍCH 
ZAŘÍZENÍ NVA  

CONTROL UNIT – ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA  

DEZINFEKČNÍ 
RÁMY 

DEZINFEKČNÍ 
PISTOLE 

DEZINFEKČNÍ 
FILTRY             

DO KLIMATIZACÍ 

INDIVIDUÁLNÍ 
APLIKACE 

Výška: 98cm 

Šířka: 70x 

Hloubka:36cm  

Nastavitelný 
interval mlžení: 
2sec., 3sec. 4sec. 

230V  

•kabel 

INPUT:  24V 

• kabel 

dezinfekční roztok: 

•vysokotlaká hadička  

OUTPUT:  
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DEZINFEKČNÍ RÁMY 



www.novirusactive.cz 

DEZINFEKČNÍ RÁMY 

  

DEZINFEKČNÍ RÁMY aplikují na celou postavu člověka, včetně oblasti 

hlavy, velmi jemný aerosol s unikátní dezinfekční látkou NoVirusActive 

No19, která působí na přírodní bázi a je zdravotně zcela bezpečná.  

 

Dezinfekce téměř okamžitě zničí 99,9% nebezpečných virů a bakterií, 

nezanechává stopy na pokožce ani oblečení a má příjemnou svěží vůni. 
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DEZINFEKČNÍ RÁMY snižují riziko přenosu virové nákazy a zároveň se 

stávají nástrojem, který sníží strach a zvýší bezpečí zaměstnanců firem, 

návštěvníků veřejných zařízení, účastníků hromadných akcí či klientů 

pečovatelských zařízení. 

  

- jednoduchá instalace - stačí připojení do el. sítě 230V jako spotřebič 

- provoz rámů je tichý 

- moderní design 

- vhodné do všech interiérů 

 

Naše dezinfekční látka No19 splňuje nejpřísnější požadavky pro aplikaci na 

člověka, je certifikovaná v EU i v ČR na MZDR.  

Má velmi rychlý účinek a při testování prokázanou 99,9% účinnost. Princip 

účinku je mechanický a viry si tak nevytvářejí rezistenci. Je vhodná i pro děti a 

seniory. 

  

. 

DEZINFEKČNÍ RÁMY 



Systém dezinfekčních rámů NoVirusActive je MODULÁRNÍ a je tak možné sestavit více typů rámů pro různé provozy. 

Základní typy jsou: Business / Public / Industry 

Doplňuje je typ Event vhodný pro pronájem. 

 

 

Všechny typy dezinfekčních rámů je možné vyrobit v designu vaší značky 







Model INDUSTRY 
Typ: INDUSTRY 4SL12TR 



VIDEO 

Model INDUSTRY 

https://www.youtube.com/watch?v=CaPvFDPbR3s&list=PLUjImdf3bMElvY7hk6vspsst5I7LIQ9Nu&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=CaPvFDPbR3s&list=PLUjImdf3bMElvY7hk6vspsst5I7LIQ9Nu&index=1


Charakteristika: 

Velká frekvence 
a kapacita osob 

Vlastní 
branding 

Nejintenzivnější 
dezinfekce 

Místo určení: 

Výrobní provozy Průmysl Továrny 
Místa s velkým 

počtem zaměstnanců 

Místa s potřebou 
rychlého a 

intenzivního odbavení 

Typ uživatele: 

Zaměstnanci Klienti 
Návštěvnící 

Dodavatelé 

Model INDUSTRY 
Typ: INDUSTRY 4SL12TR 



Model INDUSTRY 
Typ: INDUSTRY 4SL12TR 

4x Sloup, výška 215cm, šířka 20x20cm: – 1x sloup hlavní (repro, čidlo), 3x sloup  standard 

12x Tryska 

1x Control Unit (CU) – Řídící jednotka 98x70x36cm / Připojení do el. sítě 230V jako spotřebič 

2x Sklo – Industry 162x215cm (uchycení mezi sloupy, bez zkosení) 

1x Podlaha 162x162cm, protiskluzový odkapový rošt, LED pásky 

Zvuková a hlasová navigace – barevná světelná signalizace 

1x 25l dezinfekční náplň No19 - kanystr 

Doporučený dezinfekční interval 2 sec. - reálná aplikace dezinfekce 

Dezinfekční proces – 4sec. (včetně hlasových pokynů) 

Hodinová kapacita – 900 osob/hodinu 

1000 dávek/na jeden kanystr 

Náklady na dezinfekční tekutinu  No19 -  cca 1,8Kč/osoba 

Možnost jednosměrného či obousměrného provozu / Automatické bezdotykové spouštění 

Tichý a bezobslužný provoz – pro indoor i outdoor využití  

Příslušenství pro outdoor - zastřešení 



Model PUBLIC 
Typ: PUBLIC 2SL6TR 



VIDEO 

Model PUBLIC 

https://www.youtube.com/watch?v=Dnzi__RrLI8&list=PLUjImdf3bMElvY7hk6vspsst5I7LIQ9Nu&index=4


Model PUBLIC 



Charakteristika: 

Moderní design Nižší dezinfekční sloupy Uživatelsky příjemná 
varianta 

Místo určení: 

Obchodní a 
dopravní centra 

Sportovní areály Nemocnice, sociální 
zařízení, školy 

Kulturní a 
kongresová centra  Místa s velkou frekvencí osob 

a potřebou rychlého plynulého 
odbavení 

Typ uživatele: 

Široká veřejnost  Děti Senioři 

Model PUBLIC 
Typ: PUBLIC 2SL6TR 



2x Sloup Public – snížený výška 160cm (1x hlavní sloup – repro, čidlo, 1x standard sloup) 

6x Tryska 

1x Control Unit (CU) – Řídící jednotka, 98x70x36cm / Připojení do el. sítě 230V jako spotřebič 

2x Sklo – public, 150x160cm (uchycení sloup, zkosené na jedné straně) 

1x Podlaha 162x162cm, protiskluzový odkapový rošt, LED pásky - bezbariérové 

Zvuková a hlasová navigace – světelná signalizace 

1x 25l dezinfekční náplň No19 – kanystr  

Doporučený dezinfekční interval 3 sec. - reálná aplikace dezinfekce 

Dezinfekční proces – 6sec. (včetně hlasových pokynů) 

Hodinová kapacita – 600 osob/hodinu - 720osob/hodinu při kratším mlhovacím intervalu 2sec. 

1851 dávek/na 1 kanystr při intervalu 3sec / 2468 dávek na 1 kanystr při intervalu 2sec. 

Náklady na dezinfekční tekutinu No19 -  cca 97hal./osoba (3sec)  - 70hal./osoba (2sec.) 

Možnost jednosměrného či obousměrného provozu / Automatické spouštění 

Tichý a bezobslužný provoz 

Pro indoor i outdoor využití  

Model PUBLIC 
Typ: PUBLIC 2SL6TR 

Dezinfekční sloup 

Dezinfekční sloup 



Model BUSINESS 
Typ: BUSINESS 1SL4TR2ST 



Model BUSINESS 
Typ: BUSINESS 1SL4TR2ST 

Charakteristika: 

Reprezentativní design Vlastní branding 
Komplexnost 

Možnost doplnění o 
termo kameru 

Místo určení: 

Administrativní 
budovy 

Úřady Firmy Vrátnice  Místa se střední 
frekvencí 

dezinfikovaných osob 

Typ uživatele: 

Zaměstnanci  B2B Klienti 
Business 
partneři 



Model BUSINESS 1x Dezinfekční sloup, výška 215cm, šířka 20x20cm – hlavní – repro, čidlo 

4x Tryska 

1x Stojan na ruce, výška 127cm, šířka 20x20cm 

1x Sloupek, výška 90cm, šířka 20x20cm – podsvícený infopanel (možnost osadit termo kamerou) 

1x Control Unit (CU) – Řídící jednotka 98x70x36cm / Připojení do el. sítě 230V jako spotřebič 

1x Sklo 162x215cm– business (uchycení stojan a sloupek, zkosené na jedné straně) 

1x Podlaha 162x162cm, odkapový rošt, LED pásky - bezbariérové 

Zvuková a hlasová navigace – světelná signalizace 

1x 25l dezinfekční náplň No19 - kanystr 

Doporučený dezinfekční interval 4 sec. - reálná aplikace dezinfekce 

Dezinfekční proces – 8 sec. (včetně hlasových pokynů) 

Hodinová kapacita – 450 osob/hodinu 

2777 dávek/na jeden kanystr 

Náklady na dezinfekční tekutinu No19 -  cca 65hal./ osoba 

Možnost jednosměrného či obousměrného provozu / Automatické spouštění 

Tichý a bezobslužný provoz  

Podsvícený 
infopanel 

Dezinfekční 
stojan na ruce 

Dezinfekční sloup 

Typ: BUSINESS 1SL4TR2ST 

Možnost osazení 
TERMO-KAMEROU 



Model EVENT 
Typ: EVENT 2SL6TR FOR RENT 



Charakteristika: 

Mobilita & rychlá 
instalace 

Velmi vysoká frekvence osob  

velká kapacita 

rychlý plynulý check-in 

Nižší dezinfekční 
stojany 

Místo určení: 

Veřejné akce 
Festivaly, 

Sportovní akce a 
areály 

Místa s velkou 
frekvencí a 

množstvím osob 

Kulturní a 
kongresová 

centra 

Venkovní akce, 
městské slavnosti, 

koncerty 

Typ uživatele: 

Široká veřejnost Návštěvníci Senioři, děti 

Model EVENT 
Typ: EVENT 2SL6TR 

FOR RENT 



4x Sestava: 2x Stojan AL TRUSS výška 160cm  (1x hlavní stojan - repro, sensory + 1x standard stojan) 

6x Tryska/1 sestava – 24x Tryska/4 sestavy 

1x Control Unit (CU), 98x70x36cm / / Připojení do el. sítě 230V jako spotřebič 

Plexi-sklo/dveře 

1x Podlaha – 1 x stan, LED pásky po stranách stojanů   

Světelná signalizace 

Dezinfekční náplň No19 

Doporučený dezinfekční interval 3 sec. - reálná aplikace dezinfekce 

Dezinfekční proces – 6sec. (včetně  příchodu, odchodu, světelné navigace) 

Hodinová kapacita: 600 osob/hodinu á 1 sestava – 2400 osob/hodinu á 4 sestavy  

1851 dávek/na jeden 25l kanystr 

Náklady na dezinfekční tekutinu No19 -  cca 97hal./ osoba 

Možnost jednosměrného či obousměrného provozu / Chytré automatické spouštění jednotlivých rámů 

Tichý  bezobslužný provoz – pro indoor i outdoor využití   

Model EVENT 
Typ: EVENT 2SL6TR 

Comprehensive solution for disinfection 

of people and areas 

FOR RENT 
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DEZINFEKČNÍ NÁPLŇ No19 



 
 
Registrace biocidního přípravku v ČR: 
MZDR 22692/2020/OBP 
MZDR 22708/2020/OBP 
MZDR 22713/2020/OBP 

 
Schváleno certifikací Evropské chemické 
agentury - ECHA 

DEZINFEKČNÍ NÁPLŇ No19: 

Působí na přírodní bázi 

Rychle likviduje 99,9% všech virů a bakterií 

Má jemnou svěží vůni 

Nezanechává stopy na těle ani oblečení 

Zcela bezpečná pro celotělovou dezinfekci 

Pro všechny oblasti života 

Comprehensive solution for disinfection 

of people and areas 

Unikátní dezinfekční látka No19 působí na přírodní bázi a je pro 

člověka zdravotně zcela bezpečná. Dezinfekce obsahuje vysoce 

účinnou aktivní látku, kterou využívá náš imunitní systém a téměř 

okamžitě zničí 99,9% všech virů a bakterií. Dezinfekce 

nezanechává žádné stopy na těle ani oblečení a má příjemnou 

svěží vůni. Vhodná i pro seniory a děti.  
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DEZINFEKČNÍ STOJANY NA RUCE 



BEZDOTYKOVÝ NÁŠLAPNÝ STOJAN NA 
DEZINFEKCI RUKOU  

video 

Výška 127cm 

Šířka / hloubka 20cm 

Váha 25kg  

https://www.youtube.com/watch?v=SBsnQRRq97Y
https://www.youtube.com/watch?v=SBsnQRRq97Y&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=SBsnQRRq97Y


Zásobník na 2 x kanystr 5l 

 

Až 5000 dávek na 1 náplň  

 

Snadná výměna kanystru 

 

Nastavitelné dávkování 

 

 

 



Ničí 99,9%  virů a bakterií 

Vyroben z kovu a kvalitních komponentů 

 

Výhodný ekonomický provoz 

 

Bez potřeby napájení – ekologie 

 

Bezporuchové nášlapné ovládání 

 

Vhodné i pro venkovní použití 

 

 

 

 

Bezporuchové nášlapné ovládání 



K VÝROBĚ POUŽÍVÁME: 

- 99% kvasný líh s EU denaturací 

- 99,5% glycerin ve farmaceutické kvalitě 

- ekologické zahušťovadlo s vyváženým pH 

- probiotika pro zvláčnění pokožky 

- antialergenní vonné směsi a oleje 

- zanechá ruce jemné a voňavé 

DEZINFEKČNÍ NÁPLŇ 

SANITARY GEL / SPREJ NoVirusActive 

 na alkoholové bázi 

Ničí 99,9%  virů a bakterií 

Český výrobek 
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DĚTSKÝ STOJAN NA DEZINFEKCI 
RUKOU 

 

Jednoduché ovládání pro děti 

Obrázkový návod 

Barevný veselý design 

Výška 97cm 

 

Zásobník na 5l 

kanystr 

 

Až 5000 dávek 

BEZPEČNÝ A STABILNÍ 



 Unikátní biocidní látka No19 – 99,9% účinnost 

Tradice / Vlastní vývoj & výroba 

Cena / Výkon / Jednoduchost 

Variabilita & Komplexnost 

Inovace & Design 

Inspirace přírodou 

PROČ 



 

  

Ing. Vladimír Herškovič, inspektor BHP a PO,   

Severočeské doly a.s.  (instalace 17.6.2020) 

 

Proč jsme si vybrali NOVIRUSACTIVE  

a naše zkušenost? 

 

„Prioritou pro nás byla zdravotní bezpečnost a účinnost dezinfekční látky a 

zde NoVirusActive splnil všechny naše náročné požadavky. Dalším 

výjimečným pozitivem byla modularita systému. 

Nejlépe ze všech výrobců obstál v kritériích poměr cena/výkon a vyžadoval 

nejmenší obsluhovatelnost. 

 Z uvažovaných produktů měl tento nejintenzivnější dezinfekci a přitom 

nejkratší čas dezinfekčního procesu, navíc s možností nastavení délky.   

Má reprezentativní vzhled a možnost designu ve firemním brandu.  

V neposlední řadě je to český výrobek. 

 

Za sebe prohlašuji, že tento dezinfekční rám je stoprocentně funkční,  

spolehlivý a nebojím se říci i bezporuchový. U nás na Úpravně uhlí Ledvice 

jsme si ověřili, že se jedná o (po všech stránkách) kvalitní a reprezentativní 

výrobek, který snese i náročnější podmínky. Nasazen byl před zahájením 

celopodnikové odstávky a tento křest ohněm přestál na výbornou.“ 

 

DEZINFEKČNÍ BRÁNA 
NoVirusActive 

Severočeské doly, a.s.  

REFERENČNÍ INSTALACE 



VIDEO 

DEZINFEKČNÍ BRÁNA 
NoVirusActive 

Severočeské doly, a.s.  

REFERENČNÍ INSTALACE 

https://www.youtube.com/watch?v=DUevHhV6IdA
https://www.youtube.com/watch?v=DUevHhV6IdA
https://www.youtube.com/watch?v=DUevHhV6IdA&list=PLUjImdf3bMElvY7hk6vspsst5I7LIQ9Nu&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=DUevHhV6IdA&list=PLUjImdf3bMElvY7hk6vspsst5I7LIQ9Nu&index=2


www.novirusactive.cz 

 

Výrobce 
Novirea, s.r.o. 

Linecká 260  

38 241 Kaplice 

E info@novirusactive.cz  

T  +420 387 311 660 

M +420 777 559 400 / +420 777 779 100  

Komplexní řešení dezinfekce osob a prostor 
Děkujeme za pozornost 

mailto:info@novirusactive.cz

