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Informacje naszych członków: 

Technologia RCI  

– nowa jakość powietrza w ekologicznym budownictwie 

ActivTek Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem urządzeń do oczyszczania powietrza we wszystkich typach 

pomieszczeń zamkniętych. Działają one na bazie innowacyjnej technologii RCI, która w sposób ciągły oczyszcza powietrze 

wewnątrz budynków. Bezpieczna dla środowiska oraz użytkowników technologia idealnie dostosowana jest do koncepcji 

zrównoważonego, ekologicznego budownictwa. Urządzenia ActivTek uzyskały Zieloną Kartę Produktu, dzięki czemu 

umożliwiają uzyskanie dodatkowych punktów w prestiżowym systemie certyfikacji budynków LEED.  

Technologia RCI gwarantuje udokumentowaną, potwierdzoną licznymi badaniami, bardzo wysoką skuteczność usuwania: 

Roztoczy  Nieprzyjemnych zapachów Bakterii Pleśni 

Dymu nikotynowego Wytrącanie pyłków Wirusów Grzybów  

 

Doskonała jakość powietrza – maksymalizacja korzyści, minimalizacja kosztów: 

Rozwiązanie w pełni ekonomiczne – niski pobór mocy, niskie koszty konserwacji, minimalizacja kosztów  czyszczenia 

kanałów wentylacyjnych, spowalnianie powstawania zanieczyszczeń mechanicznych. 

Metoda ekologiczna – bezpieczna dla ludzi oraz środowiska – bazująca na procesach naturalnie zachodzą w przyrodzie, 

doskonale zastępująca niebezpieczne środki chemiczne stosowane do czyszczenia kanałów wentylacyjnych. 

Zmniejszenie absencji i zachorowalności pracowników – poprzez neutralizację zagrożeń mikrobiologicznych, 

powstrzymanie procesu rozprzestrzeniania się bakterii, wirusów. 

Skuteczność, którą gwarantuje nieprzerwane działanie – urządzenia przez cały czas aktywnie oczyszczają powietrze,  

podczas obecności osób w pomieszczeniach eliminują dotychczasowe oraz nowo powstałe zagrożenia mikrobiologiczne. 

Zwiększenie wydajności pracowników – wzrost komfortu pracy, likwidacja „syndromu chorego budynku”. 

Utrzymanie standardu wysokiej jakości powietrza – eliminacja nieprzyjemnych zapachów oraz dymu nikotynowego. 

Szerokie spektrum zastosowań – biurowce, przedszkola, baseny, hotele oraz obiekty wszelkiej użyteczności publicznej. 

Zwiększenie prestiżu firmy. 
 

Zgodnie z zapisami zawartymi w Zielonej Karcie Produktu zastosowanie technologii RCI zapewni znaczącą poprawę jakości 

klimatu wewnątrz budynku oraz eliminację zarodników pleśni, spełniając 2 obligatoryjne kryteria jakim sprostać muszą obiekty, 

ubiegające się o certyfikat LEED. Powszechnie uważa się, że technologia RCI już niedługo stanie się rozwiązaniem 

standardowym wpływającym na poprawę jakości powietrza wewnątrz budynków, a tym samym przyczyni się do zmniejszenia 

absencji chorobowej, zwiększenia wydajności pracowników oraz podniesienia prestiżu obiektu, w którym będzie zastosowana. 


