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DEZYNFEKATOR POWIERZCHNI - DZIAŁA DO 30 DNI
DEZYNFEKATOR DO RĄK – DZIAŁA DO 24 GODZIN
W marcu 2020 r. ZOONO® zostało uznane przez światowe media
za jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie
odkażania. Od tego czasu setki tysięcy ludzi zaczęło stosować na
co dzień produkty marki ZOONO®.

O NAS

Firma Molecule Quantum została powołana aby Polskie przedsiębiorstwa
mogły przekonać się o fenomenalnej skuteczności Zoono w kontekście
ochrony bakteriobójczej w jej szerokim spektrum zastosowania.
Nasze środki są opracowane tak by zabijać nawet najodporniejsze
zarazki, zapewniając do 30 dni ochrony w przypadku powierzchni i
24-godzinną ochronę skóry bez stosowania agresywnych chemikaliów i
alkoholu.
Dynamiczna odpowiedź na pandemię zademonstrowała naszą
wszechstronność umożliwiającą współpracę z szerokim spektrum klientów
oraz oferowanie usług najwyższej klasy.
Produkty z serii Zoono są już dostępne na całym świecie. Jako wyłączny
dystrybutor marki Zoono w Polsce wprowadzamy je teraz także do polskich
domów, firm i zakładów.

DLACZEGO ZOONO?
NA BAZIE
WODY
ZOONO TO PRODUKTY ANTYBAKTERYJNE
NOWEJ GENERACJI

BEZALKOHOLOWA
FORMULA
TOKSYCZNOŚĆ
PODOBNA DO
VITAMINY C
ALBO KOFEINY

MOGĄ BYĆ UŻYWANY WSZĘDZIE I NA PRAWIE
KAŻDEJ POWIERZCHNI

NO
ALCOHOL

DZIAŁANIE DO
24H NA SKÓRZE

DZIAŁANIE DO 30 DNI NA
POWIERZCHNI

JAK TO DZIAŁA?

Molekuła

Zoono działa poprzez pokrycie powierzchni warstwą dodatnio naładowanych
molekularnych szpilek. Ta warstwa ochronna łączy się z powierzchnią za pomocą
wiązania kowalencyjnego, które po wyschnięciu przyciąga i zabija ujemnie
naładowane patogeny, rozrywając ich komórki. Działa to na tej samej zasadzie co
szpilka przebijająca balon.
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MOLEKUŁA ZOONO Z DŁUGIMI
ŁAŃCUCHAMI ATOMÓW

PATOGENY LĄDUJĄ NA
DODATNIO NAŁADOWANYCH
MOLEKULARNYCH SZPILKACH

PO CZYM NASTĘPUJE
ROZERWANIE KOMÓREK
PATOGENÓW

ATP W TRANSPORCIE
LOTNICZYM
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Bezpieczne dla
żywności

Uznawane za czyste

Wymaga uwagi

Zanieczyszczenie

Wysokie ryzyko
zakażenia

Extremalne ryzyko
zakażenia

STUDIA PRZYPADKU

Lotnisko w Los Angeles

Dzięki dezynfekatorowi Zoono, lotniska w Los Angeles oraz Dallas i kilku innych na ziemi, uznawane
są za najczystsze w USA oraz dołączają do lotnisk w Hong Kongu i Dubaju, które należą do
najczystszych na świecie!

Zoono Microbe Shield wyraźnie wykazał zdolność do
natychmiastowego i trwałego zmniejszenia bio ładunków
na lotnisku, uzyskując znacznie więcej higienicznych
powierzchni docelowych niż środowiska bez aplikacji
Zoono.
Po trzech tygodniach środowiska nie zabezpieczone Zoono
były ponad 5 razy bardziej zanieczyszczone niż te z
zaaplikowanym środkiem Zoono.

STUDIA PRZYPADKU

Lotnisko w Los Angeles

Powierzchnie testowe (poddane aplikacji Zoono)
doświadczyły tygodniowego spadku poziomu
zanieczyszczenia, ostatecznie poprawiając się o
34%, od odczytu wyjściowego wynoszącego 135
i spadły do 89 co oznacza, że powierzchnia jest
„czysta” wg skali ATP.

Powierzchnie nie pokryte Zoono, wykazały stały
wzrost zanieczyszczenia kończąc po 3 tygodniach
na poziomie 491, co oznacza, że powierzchnia
jest zanieczyszczona, i dzieli ją tylko 10 punktów
od „wysokiego ryzyka zakażenia”.

STUDIA PRZYPADKU

Lotnisko w Los Angeles

Analiza kosztów LAX, obecne protokoły czyszczenia vs. zaproponowane z Zoono
Protokół czyszczenia

Koszt produktów

Koszt pracy ludzkiej

Koszt całościowy

Spryskiwanie 1m2 raz w tygodniu

$455.00

$780.00

$1,235.00

Spryskiwanie 1m2 Zoono raz w tygodniu
plus tradycyjny dezynfekator co dwa
tygodnie

$534.00

$540.00

$1,074.00

$79,000.00

$240,000.00

$161,000.00

17%

-31%

-13%

Oszczędności całościowe:
Oszczędności w procentach:

*Jeśli ten model oszczędności był by budowany na bazie 7m2 powierzchni, biorąc pod
uwagę wydajność kosztów produktu z taką skalą ja przy 1m2, oszczędności wynikające z
zastosowania Zoono, mogłyby wystąpić na poziomie 1,5 mln USD.

KORZYŚCI PR I
MARKETINGOWE

 Włączenie Zoono do protokołu czyszczenia może mieć znaczący wpływ na
pozytywne informacje o lotnisku czy liniach lotniczych, podobne do tych jakie
otrzymały linie lotnicze United Airlines w postaci bardzo pozytywnych wiadomości w
CBS News, ABC News, Good Morning America, itp.
 Takie informacje mają unikalną zdolność do zwiększenia zaufania konsumentów do
podróży po Covid-19, pokazując podróżującym, że zarówno linie lotnicze, jak i
lotniska, robią wszystko co możliwe i podjęły zwiększone środki dla ich
bezpieczeństwa.
 Wprowadzenie Zoono do obrotu nowych procedur bezpieczeństwa i urządzeń
sanitarnych udowadnia, że miasto, w którym jest dane lotnisko, robi wszystko aby
chronić pasażerów i pracowników, co finalnie może prowadzić do poważnego
wzrostu dochodów miasta, płynące ze świadomości podróżnych o bezpieczeństwie
i środkach jakie zostały zaimplementowane.

CERTYFIKATY I TESTY

BADANE I
TESTOWANE PRZEZ
150+
LABORATORIÓW
NA CAŁYM ŚWIECIE

REZULTATY

TESTY ANTYBAKTERYJNE

TESTOWANE ORGANISM
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PO 14
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REDUKCJA
PO 28
DNIACH

Gronkowiec złocisty

99.98%

100.00%

100.00%

Pałeczka ropy błękitnej

99.94%

99.96%

99.96%

Bakteria E. Coli

99.99%

100.00%

100.00%

Odmieniec Pospolity

99.92%

99.93%

99.93%

Gronkowiec złocisty oporny na
metycylinę

99.96%

99.97%

99.97%

Enterokoki oporne na wankomycynę

99.97%

99.97%

99.96%

Bakteria Citrobacter Freundii

99.99%

99.98%

99.98%

Produkty antybakteryjne ZOONO są testowane w niezależnych, akredytowanych laboratoriach
GLP na całym świecie i udowodniono, że zabijają lub dezaktywują różne bakterie, wirusy, pleśń,
grzyby i glony.

Blisko 100%
zabitych
patogenów w
przeciągu 28 dni

KLIENCI I PARTNERZY
ZOONO NA ŚWIECIE

Kontakt:
Marcin Walkowicz
T: 660 762 696
mw@moleculequantum.pl

Zoono jest już
dostępne na całym
świecie. To najwyższy
czas by się przekonać
co nasze produkty
dadzą Twojej firmie

Józef Świstowski
T: 506 130 200
js@moleculequantum.pl
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