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A TOSOT Magyarország kiemelt támogatóként vett részt az első B-life SZÉPE VERSENYEN. A Világ 385. 
legnagyobb vállalata, a GREE Company 2006-ban hozta létre a TOSOT brand-ot, a STÍLUS, a DESIGN, 
az EGÉSZSÉG, a SZÉPSÉG filozófiája jegyében. 

A 2017. évi B-life SZÉPE VERSENYEN a TOSOT különdíját – az egyedülálló megjelenésű PÁRÁSÍTÓ 
készüléket Kurucz Klaudia, a fődíját – Magyarország legkedveltebb LÉGTISZTÍTÓ készülékét pedig a 
2017. évi B-life szépségkirálynője, Mészáros Petra kapta. 

A TOSOT Magyarország díjait Czanik Balázs, a B-life tulajdonosa, valamint Bukovecz Diana, az FNJ Kft. 
tulajdonosa, ügyvezető igazgatója adták át. 

 



TOSOT EGÉSZSÉG és SZÉPSÉGFILOZÓFIA 

Különdíjunk: TOSOT PÁRÁSÍTÓ  

A szélsőséges éghajlati és 
meteorológiai tényezők, az 
otthonunkat érő külső és belső 
környezeti hatások jelentős 
mértékben befolyásolják a belső terek 
levegő hőmérsékletét és 
páratartalmát. A magas levegő 
hőmérséklet lényegesen több vízgőz – 
pára felvételére képes, mint a hideg 
levegő, a szellőztetési és 
lakáshasználatot érintő szokások 
pedig jelentős mértékben 
meghatározzák a lakásban termelődő, 
illetve a külső térből szellőztetés útján 
belső térbe kerülő pára mennyiségét. 

Mind a túl nedves, mind pedig a túl száraz levegő káros hatással van a szervezetünkre, kicsi 
gyermekeknél, legyengült immunrendszerű felnőtteknél, vagy idős embereknél a rossz közérzet 
kialakulásával párhuzamosan egészségkárosodás, betegségek kialakulását is előidézheti. 

Mint minden szervezet, testi, 
egészségügyi, higiénés alkat más és 
más, úgy a léghőmérséklet és 
páratartalom is személy, életkor, 
egészségi állapot, és életvitel függő. 
Mindenkinek magának kell megtalálnia 
a számára legkedvezőbb hőmérsékletet 
és belső páratartalmat, amelyhez a 
hazai piacon a TOSOT párásító kínálja 
az egyik legjobb lehetőséget. 

Télen, a fűtött lakásban, vagy nyáron, a 
napsütésben felmelegedő lakásban 
egyaránt fontos, hogy legyen olyan 
készülékünk, amely a jó közérzetünk 
fenntartása érdekében folyamatosan 
biztosítani tudja az adott 
léghőmérséklethez tartozó 
legoptimálisabb páratartalmat. 

Ilyen a TOSOT párásító készüléke, amely folyamatosan szabályozza a levegő relatív légnedvesség 
tartalmát, és képes arra, hogy 0-24 órán keresztül a legideálisabb páratartalmat alakítsa ki 
otthonunkban. 

A kellemes otthoni közérzetet tovább elemeli a TOSOT PÁRÁSÍTÓ kékes világító funkciója, amely 
éjszaka harmonikus és nyugtató irányfényként szolgál, továbbá az aroma kapszula, amely a 
párásításon túl kellemes illatanyagot juttat a levegőbe. A TOSOT a Feng Shui alapján 8-12 féle aroma 
anyagot kínál az otthon különféle helyiségeinek illatosítására.     



Az élettani hatásokhoz hozzátartozik a bőr éjszakai hidratálása is. A száraz levegő kiszárítja az arcbőrt, 
amely hosszú távon a bőr intenzívebb öregedéséhez, a száraz bőr ráncosodásához vezet. Alvás 
közben a hidratáló arcápolók sem sokat segítenek, mivel óhatatlanul a hidratáló szerek jelentős része 
a párna, vagy a paplan textilszövetébe kerül. Vitathatatlanul a legjobb megoldás, ha az arcbőr 
folyamatosan olyan levegővel érintkezik, amely a pórusok lélegzése szempontjából legideálosabb 
hőmérsékletet és páratartalmat biztosítja.  

A relatív légnedvesség tartalom megfelelő szintjén – 
azaz 45-60%-os tartományban a hőérzetünk is 
kellemesebbé válik, hiszen a páratartalom 
emelkedésével ugyan azt a hőmérsékletet magasabb 
hőmérsékletűnek érezzük. Gondoljunk csak a 
nedves tengerparti levegőre, vagy a zápor utáni 
párás levegőre, amely néha ugyanazon kültéri 
hőmérséklethez viszonyítva kellemetlen hőérzet 
kialakulásához vezet. A normál páratartalom mellett 
mérséklődik a pollenek, gombaspórák szálló 
légkoncentrátuma is, amely végső soron az 
allergikus tünetek mérséklődését is jelenthetik. 

A TOSOT olyan PÁRÁSÍTÓ BERENDEZÉST kínál, amely 
folyamatosan szabályozza a belső tér páratartalmát, 
mindezeken túl több más kiegészítő szolgáltatást is 
biztosít: 

- éjszakai irányfény 
- illataroma 
- halk működés 
- feltölthető és hosszú ideig ellenőrzést nem igénylő víztartály 
- a víz látványa - megjelenése a készülék ablakán 
- és mindezeken túl a mai háztartási DESIGN legmagasabb szintjét és formatervét képviseli. 

GREE-TOSOT környezetvédelem : A 
TOSOT PÁRÁSÍTÓ olyan 
gyártástechnológiával készül, amely a 
legkevesebb károsanyag kibocsátással 
jár együtt, illetve olyan alapanyagokat 
használ a készülékek gyártása során, 
amelyek 100%-ban újra hasznosíthatók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fődíjunk: TOSOT LÉGTISZTÍTÓ  

A légtisztító készülékek számos pozitív élettani hatással rendelkeznek, mely nem kizárólag ez 
allergiától szenvedők számára lehet fontos, hanem preventív jelleggel is alkalmazandó.  

A TOSOT LÉGTISZTÍTÓ - Tiszta levegőt a szobában, használata sokat javít az életminőségen. 

A szobai légtisztítók a nyári, pollennel terhes időszakokban különösen hasznosak, de szerepük fontos 
más évszakokban is. A légtisztító készülékek a szobanövényekhez hasonlóan hozzájárulhatnak a lakás 
levegőjének egészségéhez.  

A légtisztító berendezés fejlesztésének filozófiáját egy NASA kutatás adta, amely szerint nem csak a 
növények levelei, hanem gyökerei, sőt a talajbaktériumok is jelentős szerepet játszanak a szennyező 
koncentrációk csökkentésében. Összehasonlító vizsgálatokból kiderült, hogy légtisztító berendezéssel 
ellátott irodahelyiségekben dolgozók körében jóval kisebb volt a légúti megbetegedések, fejfájás, 
szemirritáció előfordulása. Ők energikusabbak lettek, más modern épületekben dolgozókkal 
összehasonlítva. Nem is beszélve arról, hogy az épület energiaigénye több mint 15%-kal csökkent, 
hiszen a szellőztetés jelentős részét maga a légtisztító berendezés oldotta meg. 

 

A TOSOT légtisztítók és ionizátorok kiemelt védelmet nyújtanak a lakáson belül allergiát okozó házi 
poratkával, valamint a passzív dohányzással szemben is, így a zárt helyiségekben megóv minket a 
szennyezett levegőtől. A TOSOT légtisztító termékcsalád a virágporon és a háziporon kívül a 
dohányfüstöt, szmogot, kipufogógázokat, benzingőzt, ételszagokat, baktériumokat, sőt, a vírusok egy 
részét is kiszűri a levegőből. 

Egyes építőanyagok, festékek, lakkok, ragasztók, műanyagok, tisztítószerek, nyomtató tinták, továbbá 
a bútorokhoz használt rétegelt- illetve farostlemezek az egészségre olykor káros hatású anyagokat – 
például formaldehidet, benzolt, triklóretilént bocsáthatnak ki környezetükbe. A lakásunk levegőjébe 
bizonyos koncentrációban megjelenve ezek az anyagok hangulatváltozást, illetve testi tüneteket 
(fejfájás, émelygés, szemgyulladás, bőrirritáció stb.) okozhatnak. 



 

A TOSOT szűrő megköti a legtöbb légszennyezést; baktériumot, vírust, pollent és gombát. A 
kétrétegű (polipropilén/poliészter) hajtogatott szűrő külső rétegében a mozgó szennyező részecskék 
erős sztatikus töltésre tesznek szert, majd a belső, semleges töltésű, önkisütő réteg elemi szálaihoz 
vonzódva megtapadnak. Ez a módszer radikálisan javítja a szűrés hatékonyságát a légellenállás 
csökkenése mellett. Az aktív szénszűrő feladata az illatanyagok és cigarettafüst megkötése. 

Az ionizátor a szobai levegőben ionokat, azaz elektromosan töltött atomokat és molekulákat állít elő, 
mégpedig úgy, hogy a levegő gáznemű alkotórészeit, a szilárd részecskéket, a vízgőz molekuláit 
feltöltik. Mivel az elektronok negatív töltést hordoznak, ezért negatív ion keletkezik a szobai 
légtisztítók ionizátorában.  

Vizsgálatok kimutatták, hogy a tiszta „falusi” 
levegőben köbcentiméterenként kb. 1200 
pozitív és 1000 negatív ion van. A városi 
levegőből viszont a légszennyezettség 
hatására eltűnnek a negatív ionok, ez 
sokszor fáradékonyságot, fejfájást, 
alvászavarokat okoz. Ha viszont a negatív 
ionokat pótoljuk, akkor a kellemetlen 
tünetek jelentősen enyhülnek, mert a 
részecskék lekötik a lebegő szennyeződés 
egy részét, ezáltal jelentős mértékben 
tisztul a levegő. 
Összességében az ionizátornak 
köszönhetően a helyiség levegője egy 
kellemes nyári zápor utáni hangulatot idéz. 
Az ionizátor további előnye még, hogy a 
kibocsájtott nagyszámú negatív ion 
semlegesíti az elektronikus készülékek 
(számítógép, tv készülék stb.) által 
előállított káros, fáradtságot és fejfájást 
okozó pozitív iont. 
 
Egy négyfokozatú szűrőrendszeres légtisztító mindössze egyórás használata után a szoba 
levegőminősége már érezhetően javul. Az ágyak, szekrények mögötti penészszag eltűnik, a por 
jelentős részét is leköti a berendezés. Ahol a helyiségben szilárdtüzelésű cserépkályha található, ott 
szinte állandóan lehet érezni a füstszagot, a légtisztító készülék használatával ez a szag is megszűnik. 
A TOSOT szobai légtisztító berendezések jelentős mértékben lecsökkentik a dohányzó szülőkkel egy 
háztartásban élő gyerekek asztmás tüneteit.  



A vizsgálatokban a légtisztítóval felszerelt háztartások levegőminősége 50%-kal javult, azonban soha 
nem érte el azt a szintet, melyet csak olyan lakásokban mértek, ahol korábban soha nem 
dohányoztak. Érdemes lecsökkenteni a lehetséges szennyezőanyag-források számát, ugyanakkor 
egyes dísznövények betelepítésével bármelyik lakásban javítani lehet a levegő minőségét. 

Tosot TCS060DNSA 

 

egygombos kezelés, 

automata működés, 

tisztításra figyelmeztetés, 

könnyen tisztítható, 

szűrőcserét nem igényel, 

baktériumokat és az akár 2,5 mikron méretű 

részecskéket is kiszűri a levegőből, 

Teljesítmény 8W, 

Légtisztítás 60 m3/h,   

Zajszint <23dB, 

szín: fehér/ezüst 

 


