Validade deste Orçamento - 30 de setembro de 2020.

ORÇAMENTO
1. Gerador de Névoa de Água Ozonizada para descontaminação de

pessoas, ambientes, objetos e compras.
2. Acessórios: Cabine Inflável e Concentrador de Oxigênio.

Atenciosamente,

Marley Brasil
Diretor Comercial da MAX CONSULTING
Representante myOzone – Nordeste e Norte
(85) 99717-0556
marley@maxconsulting.com.br
Fortaleza-Ceará

Fone e Whatsapp
85) 4141-3385

Mais informações: https://www.maxconsulting.com.br/tunel-desinfetante-de-pessoas
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Receba Clientes e Colaboradores

com total Segurança
22 MOTIVOS PARA UTILIZAR NA SUA EMPRESA
1. Não irrita a pele, nem olhos
2. Não molha cabelos e roupas
3. Elimina Vírus em 10 segundos
4. Eficácia 99,9%
5. Não tem cheiro, nem resíduos
6. Único no Brasil
7. Seguro, Saudável e Ecológico
8. Fácil Instalação e Uso
9. Baixo custo de manutenção
10. Pode ser inalado
11. Descontamina pessoas e objetos
12. Descontamina Alimentos
13. Descontamina Salas e Banheiros
14. Descontamina Veículos
15. Padrões da ANVISA
16. Laudo IB - Instituto de Biologia (UNICAMP)
17. Reduz risco de contaminação
18. Não utiliza produtos químicos
19. Equipamento Robusto e Durável
20. Pode funcionar 24 horas
21. Pode ser instalado em pequenos espaços
22. Utiliza oxigênio puro (matéria prima do ozônio)
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1) TECNOLOGIA SEGURA PARA PESSOAS E EFICAZ PARA ELIMINAR VÍRUS
A tecnologia de água ozonizada já é usada para tratamento estético e odontológico em
diversos países, inclusive no Brasil.

O Gerador de água ozonizada em névoa myOZONE é um equipamento que gera
água ozonizada, semelhante aos bebedouros com água ozonizada, já
regulamentados pela ANVISA que libera a sua utilização.
A névoa de água ozonizada não tem cheiro, não irrita a pele nem os olhos, e pode ser inalada,
além de não molhar cabelo e roupas.
A tecnologia consiste em gerar o gás ozônio, a partir do oxigênio, e incorporar diretamente na
névoa de água transformando-a em água ozonizada e névoa com concentração de 50 ppm.
Essa concentração permite que o tempo de contato de 10 segundos seja suficiente para
descontaminar uma pessoa de acordo com o laudo do IB – Instituto de Biologia e laboratório
de virologia da UNICAMP, com a eficácia de 99,9%. para eliminar vírus.
A tecnologia garante que a névoa de água ozonizada seja preparada em um gerador de
ozônio independente, garantindo assim, a não injeção do gás ozônio puro no interior do local
de descontaminação, fazendo com que o processo seja extremamente seguro para as
pessoas, pois elas terão contato somente com as hidroxilas diluídas (HO2 e OH).
Como descontaminar Pessoas?
A pessoa deve entrar e permanecer no espaço com névoa de água ozonizada ao menos por 10
segundos, sem a necessidade de máscaras ou óculos de proteção, pois a névoa é agradável
ao corpo humano.
Esse procedimento garante uma ampla cobertura nas superfícies e espaços da pele e vestuário
do usuário e a sua completa descontaminação. O mesmo procedimento pode ser aplicado para
salas e objetos (compras de supermercados, por exemplo)

2) COMPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA DESCONTAMINAÇÃO
O sistema completo utiliza os seguintes itens:
Local de
aplicação
da Névoa

Produção da
água
Ozonizada
em Névoa

Fonte de
oxigênio

01 Cabine inflável

01 Gerador de Água Ozonizada em Névoa
01 Reservatório de água p/ 10 Litros.
01 Kit conexões em PVC para distribuição da névoa no local de aplicação.
01 Concentrador de oxigênio c/ capacidade de 5 lts/minuto.
O oxigênio (O2) é a matéria prima a ser transformada em ozônio (O3) para
aplicação no gerador de névoa ozonizada.
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Cabine Inflável Standard
• Túnel inflável, com material resistente e lavável.
• Portas fixas em forma de cortinas.
• Sem piso.
• Motor para inflagem (infla em 30 segundos).
• Pesa 23 Kg (simples) a 30 Kg (duplo)
• Fácil de transportar e montar (acompanha uma bolsa).
• Garantia de 06 meses.
• Cor Branca, sem personalização.

Modelo Simples
Permite
1 pessoa
por vez

Modelo Duplo
Permite
2 pessoas
por vez

Preço: R$ 4.200,00

Preço: R$ 2.300,00

Cabine Inflável Premium
• Túnel inflável, com material resistente e lavável.
• Portas removíveis.
• Com Piso em lona.
• Laterais em material transparente.
• Motor para inflagem (infla em 30 segundos).
• Pesa 23 Kg (simples) a 30 Kg (duplo)
• Fácil de transportar e montar (acompanha uma bolsa).
• Garantia de 06 meses.
• Cor Branca e impressão da logomarca do cliente nos 4 lados.

Modelo Duplo
Permite
2 pessoas
por vez

Preço: R$ 5.900,00

Modelo Simples
Permite
1 pessoa
por vez

Preço: R$ 3.900,00
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Gerador de Água Ozonizada em Névoa myOZONE
• Silencioso, resistente, preciso e compacto.
• Estrutura em Painel inox 304 – IP55.
• Desenvolvido para funcionar 24 horas sem interrupção.
• Peso leve (23Kg) com grande eficiência energética (550 watts).
• Produz ozônio (O3) a partir de oxigênio puro (O2) - não utiliza o ar natural.
• Produção instantânea da névoa de água ozonizada.
• Fácil instalação, aprendizado e operação.
• Garantia de 12 meses.
• Certificado de calibração.
• DIMENSÕES: (C x L x A): 30 cm x 30 cm x 72,5 mm.
• Suporte Nacional do fabricante myOzone.

Preço: R$ 10.700,00

Concentrador de oxigênio 5lts/min
• Fonte de oxigênio para o gerador de névoa.
• Produz até 5lts/min de oxigênio seco c/ 91% de pureza.
• Pesa 15 kg
• Fácil de ser transportado.
• Design moderno e ergonômico.
• Compacto e silencioso.
• Baixo custo de manutenção e energia (290 w).
• Sinais visuais e sonoros.
• Garantia fabricante: 24 meses.
• Medidas (A x L x C): 50cm x 39cm x 24,5cm

Preço: R$ 4.500,00
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3) INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA
• De fácil instalação, pode ser feita pelo cliente.
• O Gerador de Névoa deve ser instalado em um espaço de até 37 m³.
• Pode ser instalado em uma cabine ou estrutura feita pelo cliente.

4) UTILIZAÇÃO
Como descontaminar Pessoas?
A pessoa deve entrar e permanecer no espaço com névoa de água ozonizada ao menos por 10
segundos, sem a necessidade de máscaras ou óculos de proteção, pois a névoa é agradável
ao corpo humano.
Esse procedimento garante uma ampla cobertura nas superfícies e espaços da pele e vestuário
do usuário e a sua completa descontaminação.

Como descontaminar salas, objetos e compras?
Para desinfectar uma sala ou ambiente de trabalho, deixar a névoa ocupar todo o espaço.
Dependendo do tamanho do espaço, pode levar mais tempo para desinfectar.
Para móveis, objetos, bebedouros e compras, direcionar a névoa diretamente sobre a
superfície, utilizando uma tubulação flexível.
Para utilizar em veículos, recomendamos o mesmo procedimento de desinfecção de salas. Por
ser um espaço menor, bastam 5 a 10 minutos de geração da névoa dentro do veículo.

Observação: Solicite uma demonstração.
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5) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E ENTREGA
Para qualquer combinação de equipamentos e quantidade

Pagamento: 6 parcelas fixas, sem juros
- Boleto: Entrada + 5 parcelas.
- Cartão: 6 parcelas
Prazo de Entrega: 15 dias úteis.
Frete: Pago pelo cliente. O valor será calculado e incluído na Nota Fiscal e parcelas.

6) APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO
Cabine inflável STANDARD Modelo DUPLO – Quantidade: ______
Cabine inflável STANDARD Modelo SIMPLES– Quantidade: ______
Cabine inflável PREMIUM Modelo DUPLO – Quantidade: ______
Cabine inflável PREMIUM Modelo SIMPLES – Quantidade: ______
Gerador de Água ozonizada em névoa – Quantidade: ______
Concentrador de oxigênio 5lts/min – Quantidade: ______

____________________________________
Responsável pela aprovação
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7) LAUDO DE EFICÁCIA VIRUCIDA – IB – INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UNICAMP
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