
Właścicielem marki Czysty Nawiew jest działająca na rynku HVACR firma DABROwent Wentylacja 
Klimatyzacja, która posiada już 25 letnie doświadczenie w tej branży.  
Dzięki swojemu doświadczeniu oraz wysokiej jakości oferowanych produktów i usług, Czysty Nawiew 
jest wyłącznym przedstawicielem na terytorium RP amerykańskiej firmy Global Plasma Solutions, 
która jest producentem opatentowanej technologii igłowej dwubiegunowej jonizacji powietrza (NPBI-
Needle Point Bipolar Ionization). Firma GPS od kilkunastu lat gwarantuje czyste powietrze w tysiącach 
szpitali, klinik, muzeów, budynkach rządowych, instytucji oraz firm na całym świecie.  
 
Korzystając z systemów wentylacyjnych lub klimatyzacji w budynkach komercyjnych i mieszkalnych, 
nasza sprawdzona technologia zapewnia czyste i bezpieczne powietrze w pomieszczeniu, nie 
wytwarzając ozonu ani innych szkodliwych produktów ubocznych. Wszystkie nasze produkty 
działające w technologii dwubiegunowej jonizacji igłowej (NPBI) posiadają certyfikaty m.in. PZH,CE, UL 
oraz RTCA (DO -160) dzięki czemu jako jedyne na świecie mają zastosowanie w samolotach. 

 
 
Jonizacja NPBI  to: 
*innowacyjne 
*bezpieczne (technologia nie wytwarza ozonu - certyfikat UL)   
*skuteczne w walce z patogenami w tym SARS-CoV-2 (potwierdzone badaniami przez niezależne 
laboratoria)  
*efektywne w redukcji pyłów i cząstek stałych 
*niezawodne w usunięciu LZO oraz formaldehydu 
*sprawdzone (kilka tysięcy instalacji głównie w USA, ZEA i w Polsce) 
* łatwe w montażu 
*praktycznie bezawaryjne i bezobsługowe 
rozwiązanie z gwarancją najwyższej jakości powietrza, którym oddychamy. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=98t-YtvUi1w&t=5s  
 
 
Kilka najważniejszych i prestiżowych instalacji systemu GPS to: Biały Dom, Uniwersytet Harvard, Pałac 
Prezydencki w ZEA, Google Office Chicago, Port Lotniczy Charlotte,  a także dziesiątki szpitali m.in.: 
University of Miami Medical Center, Miami, Methodist Hospital, Houston, Baylor College of Medicine, 
Houston, Duke Medical, Raleigh, Al Dupont Hospital, Wilmington, Mayo Clinic, Rochester, Cleveland 
Clinic, Westin, Tulane Medical, New Orleans, Anderson Medical Center, Houston, Winn Army Hospital, 
Ft. Stewart,Banner Healthcare, Phoenix,  Abbot NW Heart Hospital, Minn. 
 



Najnowsze instalacje jonizacji NPBI w Polsce mają zastosowanie w: Tymczasowy Szpital MSWiA w 
Katowicach, Natolińska Lecznica Weterynaryjna w Warszawie, Teatr Dramatyczny w Płocku, 
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Unilever Polska SA w Bydgoszczy, dziesiątki klinik, biur oraz 
nasza największa inwestycja: Biurowiec Olivia Business Centre budynek STAR - Gdańsk (najwyższy 
biurowiec w Polsce północnej)  
 
https://biznes.newseria.pl/biuro-prasowe/it_i_technologie/technologie,b76447023  
 
W celu otrzymania więcej szczegółów prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z naszą siedzibą w 
Bydgoszczy: 
Maciej Dabrowski tel. 784 487 321 maciej.dabrowski@czystynawiew.pl  
Sywia Zaworska tel. 506 941 317 sylwia.zaworska@czystynawiew.pl 
lub regionalnym doradcą w terenie: 
Rafał Płocki tel. 600 021 879, regionalny@czystynawiew.pl 
 
www.czystynawiew.pl  


