
VENDA DO GERADOR DE OZÔNIO Q1 AMBIENTAL ATRAVÉS DA INTERNET. 

Ozônio – Q1 Ambiental Home 25 sem timer – Para piscinas de até 25.000 litros                           

                                             

O que é? 

 Ozônio é um agente oxidante extremamente poderoso. É 1,5 vezes mais forte que o 
cloro e 3.125 vezes mais rápido na inativação de bactérias. 

 Não produz toxinas, evitando a formação de subprodutos orgânicos. 

 Não altera o PH e Alcalinidade da água. 

 Produto ecologicamente correto. O Ozônio retorna à natureza em forma de oxigênio, 
evitando qualquer dano ao meio ambiente. 



 O Ozônio é considerado o tratamento mais eficaz e seguro do mercado tido grande 
aceitação. 

Vantagens do Ozônio  

 Redução de até 80% da demanda de cloro em piscinas domésticas; 

 Redução do consumo de água, decorrente da manutenção da qualidade da piscina 
= menor necessidade de renovação da água. 

 Ozônio Q1 Ambiental promove a oxidação de partículas orgânicas e não orgânicas 
sem a formação de subprodutos indesejáveis, como as cloraminas. 

 Reduz problemas atribuídos ao uso do cloro como irritação nos olhos, alergias, 
agravamento de problemas respiratórios, infecções de ouvido (Otite), ressecamento 
da pele e cabelo, odor desagradável. 

 Elimina bronzeadores, maquiagens, hidratantes, urina, suor, secreções, e as 
CLORAMINAS (gerada através da reação do cloro com todas as impurezas 
presentes na água). 

 Melhora da eficiência de filtração e coagulação, que reduz a quantidade de 
retrolavagens e coagulante necessária. 

 Por ser mais poderoso que o cloro, o Ozônio destrói 99,9% de bactérias, algas, 
fungos, vírus e protozoários, incluindo os microorganismos. 

 Sua família estará utilizando a melhor tecnologia de água do mundo.  

 Ozônio Q1 Ambiental mais saúde para sua família! 

Descrição técnica: 

Modelo Home 25 sem timer 

Embalagem Embalado em caixa de papelão 

personalizada Q1 Ambiental. 

Medidas embalagem (C x L x A)   18 x35 x 40 

Itens que acompanham o 

equipamento 

 Gerador de Ozônio 

 Mangueira de cristal 

trançada 

 Venturi 1”. 

Peso da embalagem 3,7kg 

Rede Elétrica 220V, 60Hz 

Temperatura de operação 0–50°C 

Consumo máximo de energia 100W 

Vazão de ar  4 a 6 litros por minuto 



 

A Q1 Ambiental  

A Q1 Ambiental fabricante de equipamentos de ozônio para tratamento de piscinas, 

spas, ofurôs. Nossa base (fábrica e escritório comercial) esta instalada na cidade de 

São Paulo atendemos as principais revendas de todo Brasil.  

O sistema de tratamento de água com Ozônio Q1 Ambiental em piscinas ou spas foi 

desenvolvido especialmente para garantir 100% a desinfecção da água, com total 

eficiência e segurança. Com ele sua piscina, spa e ofurôs  ficam livres das Cloraminas 

e também do mau cheiro no corpo e na água. Cloramina essa que é gerada através 

da reação do cloro com todas as impurezas presentes na água. 

A Q1 Ambiental tem o Q de Qualidade! Prezamos pelo bom atendimento além de 

um grande estoque para atender de forma rápida todos seus clientes. 

Ozônio – Q1 Ambiental Home 35 sem timer – Para piscinas de 35.000.000 litros 

 



 

O que é? 

 Ozônio é um agente oxidante extremamente poderoso. É 1,5 vezes mais forte que o 
cloro e 3.125 vezes mais rápido na inativação de bactérias. 

 Não produz toxinas, evitando a formação de subprodutos orgânicos. 

 Não altera o PH e Alcalinidade da água. 

 Produto ecologicamente correto. O Ozônio retorna à natureza em forma de oxigênio, 
evitando qualquer dano ao meio ambiente. 

 O Ozônio é considerado o tratamento mais eficaz e seguro do mercado tido grande 
aceitação. 

 



Vantagens do Ozônio  

 Redução de até 80% da demanda de cloro em piscinas domésticas; 

 Redução do consumo de água, decorrente da manutenção da qualidade da piscina 
= menor necessidade de renovação da água. 

 Ozônio Q1 Ambiental promove a oxidação de partículas orgânicas e não orgânicas 
sem a formação de subprodutos indesejáveis, como as cloraminas. 

 Reduz problemas atribuídos ao uso do cloro como irritação nos olhos, alergias, 
agravamento de problemas respiratórios, infecções de ouvido (Otite), ressecamento 
da pele e cabelo, odor desagradável. 

 Elimina bronzeadores, maquiagens, hidratantes, urina, suor, secreções, e as 
CLORAMINAS (gerada através da reação do cloro com todas as impurezas 
presentes na água). 

 Melhora da eficiência de filtração e coagulação, que reduz a quantidade de 
retrolavagens e coagulante necessária. 

 Por ser mais poderoso que o cloro, o Ozônio destrói 99,9% de bactérias, algas, 
fungos, vírus e protozoários, incluindo os microorganismos. 

 Sua família estará utilizando a melhor tecnologia de água do mundo.  

 Ozônio Q1 Ambiental mais saúde para sua família! 

Descrição técnica: 

Modelo Home 35 sem timer 

Embalagem Embalado em caixa de papelão 

personalizada Q1 Ambiental. 

Medidas embalagem (C x L x A)   18 x 35 x 40 

Itens que acompanham o 

equipamento 

 Gerador de Ozônio 

 Mangueira de cristal 

trançada. 

 Venturi 1”. 

Peso da embalagem 3,7kg 

Rede Elétrica 220V, 60Hz 

Temperatura de operação 0–50°C 

Consumo máximo de energia 100W 

Vazão de ar  4 a 6 litros por minuto 



 

A Q1 Ambiental  

A Q1 Ambiental fabricante de equipamentos de ozônio para tratamento de piscinas, 

spas, ofurôs. Nossa base (fábrica e escritório comercial) esta instalada na cidade de 

São Paulo atendemos as principais revendas de todo Brasil.  

O sistema de tratamento de água com Ozônio Q1 Ambiental em piscinas ou spas foi 

desenvolvido especialmente para garantir 100% a desinfecção da água, com total 

eficiência e segurança. Com ele sua piscina, spa e ofurô  ficam livres das Cloraminas 

e também do mau cheiro no corpo e na água. Cloramina essa que é gerada através 

da reação do cloro com todas as impurezas presentes na água. 

A Q1 Ambiental tem o Q de Qualidade! Prezamos pelo bom atendimento além de um 

grande estoque para atender de forma rápida todos seus clientes. 

 

 



Ozônio – Q1 Ambiental Home 50 sem timer – Para piscinas de até 50.000 litros 

 

O que é? 

 Ozônio é um agente oxidante extremamente poderoso. É 1,5 vezes mais forte que o 
cloro e 3.125 vezes mais rápido na inativação de bactérias. 

 Não produz toxinas, evitando a formação de subprodutos orgânicos. 

 Não altera o PH e Alcalinidade da água. 

 Produto ecologicamente correto. O Ozônio retorna à natureza em forma de oxigênio, 
evitando qualquer dano ao meio ambiente. 



 O Ozônio é considerado o tratamento mais eficaz e seguro do mercado tido grande 
aceitação. 

Vantagens do Ozônio  

 Redução de até 80% da demanda de cloro em piscinas domésticas; 

 Redução do consumo de água, decorrente da manutenção da qualidade da piscina 
= menor necessidade de renovação da água. 

 Ozônio Q1 Ambiental promove a oxidação de partículas orgânicas e não orgânicas 
sem a formação de subprodutos indesejáveis, como as cloraminas. 

 Reduz problemas atribuídos ao uso do cloro como irritação nos olhos, alergias, 
agravamento de problemas respiratórios, infecções de ouvido (Otite), ressecamento 
da pele e cabelo, odor desagradável. 

 Elimina bronzeadores, maquiagens, hidratantes, urina, suor, secreções, e as 
CLORAMINAS (gerada através da reação do cloro com todas as impurezas 
presentes na água). 

 Melhora da eficiência de filtração e coagulação, que reduz a quantidade de 
retrolavagens e coagulante necessária. 

 Por ser mais poderoso que o cloro, o Ozônio destrói 99,9% de bactérias, algas, 
fungos, vírus e protozoários, incluindo os microorganismos. 

 Sua família estará utilizando a melhor tecnologia de água do mundo.  

 Ozônio Q1 Ambiental mais saúde para sua família! 

Descrição técnica: 

Modelo Home 50 sem timer 

Embalagem Embalado em caixa de papelão 

personalizada Q1 Ambiental. 

Medidas embalagem (C x L x A)   18 x35 x 40 

Itens que acompanham o 

equipamento 

Gerador de Ozônio, mangueira de 

cristal trançada, venturi 1”. 

Peso da embalagem 3,5kg 

Rede Elétrica 220V, 60Hz 

Temperatura de operação 0–50°C 

Consumo máximo de energia 100W 

Vazão de ar  4 a 6 litros por minuto 



 

A Q1 Ambiental  

A Q1 Ambiental fabricante de equipamentos de ozônio para tratamento de piscinas, 

spas, ofurôs. Nossa base (fábrica e escritório comercial) esta instalada na cidade de 

São Paulo atendemos as principais revendas de todo Brasil.  

O sistema de tratamento de água com Ozônio Q1 Ambiental em piscinas ou spas foi 

desenvolvido especialmente para garantir 100% a desinfecção da água, com total 

eficiência e segurança. Com ele sua piscina, spa e ofurôs  ficam livres das Cloraminas 

e também do mau cheiro no corpo e na água. Cloramina essa que é gerada através 

da reação do cloro com todas as impurezas presentes na água. 

A Q1 Ambiental tem o Q de Qualidade! Prezamos pelo bom atendimento além de 

um grande estoque para atender de forma rápida todos seus clientes. 

 

 



Ozônio – Q1 Ambiental Home 70 sem timer – Para piscinas de até 70.000 litros 

 

O que é? 

 Ozônio é um agente oxidante extremamente poderoso. É 1,5 vezes mais forte que o 
cloro e 3.125 vezes mais rápido na inativação de bactérias. 

 Não produz toxinas, evitando a formação de subprodutos orgânicos. 

 Não altera o PH e Alcalinidade da água. 

 Produto ecologicamente correto. O Ozônio retorna à natureza em forma de oxigênio, 
evitando qualquer dano ao meio ambiente. 



 O Ozônio é considerado o tratamento mais eficaz e seguro do mercado tido grande 
aceitação. 

Vantagens do Ozônio  

 Redução de até 80% da demanda de cloro em piscinas domésticas; 

 Redução do consumo de água, decorrente da manutenção da qualidade da piscina 
= menor necessidade de renovação da água. 

 Ozônio Q1 Ambiental promove a oxidação de partículas orgânicas e não orgânicas 
sem a formação de subprodutos indesejáveis, como as cloraminas. 

 Reduz problemas atribuídos ao uso do cloro como irritação nos olhos, alergias, 
agravamento de problemas respiratórios, infecções de ouvido (Otite), ressecamento 
da pele e cabelo, odor desagradável. 

 Elimina bronzeadores, maquiagens, hidratantes, urina, suor, secreções, e as 
CLORAMINAS (gerada através da reação do cloro com todas as impurezas 
presentes na água). 

 Melhora da eficiência de filtração e coagulação, que reduz a quantidade de 
retrolavagens e coagulante necessária. 

 Por ser mais poderoso que o cloro, o Ozônio destrói 99,9% de bactérias, algas, 
fungos, vírus e protozoários, incluindo os microorganismos. 

 Sua família estará utilizando a melhor tecnologia de água do mundo.  

 Ozônio Q1 Ambiental mais saúde para sua família! 

Descrição técnica: 

Modelo Home 70 sem timer 

Embalagem Embalado em caixa de papelão 

personalizada Q1 Ambiental. 

Medidas embalagem (C x L x A)   18 x35 x 40 

Itens que acompanham o 

equipamento 

Gerador de Ozônio, mangueira de 

cristal trançada, venturi 1”. 

Peso da embalagem 3,7kg 

Rede Elétrica 220V, 60Hz 

Temperatura de operação 0–50°C 

Consumo máximo de energia 100W 

Vazão de ar  4 a 6 litros por minuto 



 

A Q1 Ambiental  

A Q1 Ambiental fabricante de equipamentos de ozônio para tratamento de piscinas, 

spas, ofurôs. Nossa base (fábrica e escritório comercial) esta instalada na cidade de 

São Paulo atendemos as principais revendas de todo Brasil.  

O sistema de tratamento de água com Ozônio Q1 Ambiental em piscinas ou spas foi 

desenvolvido especialmente para garantir 100% a desinfecção da água, com total 

eficiência e segurança. Com ele sua piscina, spa e ofurôs  ficam livres das Cloraminas 

e também do mau cheiro no corpo e na água. Cloramina essa que é gerada através 

da reação do cloro com todas as impurezas presentes na água. 

A Q1 Ambiental tem o Q de Qualidade! Prezamos pelo bom atendimento além de 

um grande estoque para atender de forma rápida todos seus clientes. 

 

 



Ozônio – Q1 Ambiental Home 90 sem timer – Para piscinas de até 90.000 litros 

 

O que é? 

 Ozônio é um agente oxidante extremamente poderoso. É 1,5 vezes mais forte que o 
cloro e 3.125 vezes mais rápido na inativação de bactérias. 

 Não produz toxinas, evitando a formação de subprodutos orgânicos. 

 Não altera o PH e Alcalinidade da água. 

 Produto ecologicamente correto. O Ozônio retorna à natureza em forma de oxigênio, 
evitando qualquer dano ao meio ambiente. 

 O Ozônio é considerado o tratamento mais eficaz e seguro do mercado tido grande 
aceitação. 



Vantagens do Ozônio  

 Redução de até 80% da demanda de cloro em piscinas domésticas; 

 Redução do consumo de água, decorrente da manutenção da qualidade da piscina 
= menor necessidade de renovação da água. 

 Ozônio Q1 Ambiental promove a oxidação de partículas orgânicas e não orgânicas 
sem a formação de subprodutos indesejáveis, como as cloraminas. 

 Reduz problemas atribuídos ao uso do cloro como irritação nos olhos, alergias, 
agravamento de problemas respiratórios, infecções de ouvido (Otite), ressecamento 
da pele e cabelo, odor desagradável. 

 Elimina bronzeadores, maquiagens, hidratantes, urina, suor, secreções, e as 
CLORAMINAS (gerada através da reação do cloro com todas as impurezas 
presentes na água). 

 Melhora da eficiência de filtração e coagulação, que reduz a quantidade de 
retrolavagens e coagulante necessária. 

 Por ser mais poderoso que o cloro, o Ozônio destrói 99,9% de bactérias, algas, 
fungos, vírus e protozoários, incluindo os microorganismos. 

 Sua família estará utilizando a melhor tecnologia de água do mundo.  

 Ozônio Q1 Ambiental mais saúde para sua família! 

Descrição técnica: 

Modelo Home 90 sem timer 

Embalagem Embalado em caixa de papelão 

personalizada Q1 Ambiental. 

Medidas embalagem (C x L x A)   18 x35 x 40 

Itens que acompanham o 

equipamento 

Gerador de Ozônio, mangueira de 

cristal trançada, venturi 1”. 

Peso da embalagem 4kg 

Rede Elétrica 220V, 60Hz 

Temperatura de operação 0–50°C 

Consumo máximo de energia 100W 

Vazão de ar  4 a 6 litros por minuto 



 

A Q1 Ambiental  

A Q1 Ambiental fabricante de equipamentos de ozônio para tratamento de piscinas, 

spas, ofurôs. Nossa base (fábrica e escritório comercial) esta instalada na cidade de 

São Paulo atendemos as principais revendas de todo Brasil.  

O sistema de tratamento de água com Ozônio Q1 Ambiental em piscinas ou spas foi 

desenvolvido especialmente para garantir 100% a desinfecção da água, com total 

eficiência e segurança. Com ele sua piscina, spa e ofurô  ficam livres das Cloraminas 

e também do mau cheiro no corpo e na água. Cloramina essa que é gerada através 

da reação do cloro com todas as impurezas presentes na água. 

A Q1 Ambiental tem o Q de Qualidade! Prezamos pelo bom atendimento além de 

um grande estoque para atender de forma rápida todos seus clientes. 

 

 



Ozônio – Q1 Ambiental Home 120 sem timer – Para piscinas de até 120.000 litros. 

 

O que é? 

 Ozônio é um agente oxidante extremamente poderoso. É 1,5 vezes mais forte que o 
cloro e 3.125 vezes mais rápido na inativação de bactérias. 

 Não produz toxinas, evitando a formação de subprodutos orgânicos. 

 Não altera o PH e Alcalinidade da água. 

 Produto ecologicamente correto. O Ozônio retorna à natureza em forma de oxigênio, 
evitando qualquer dano ao meio ambiente. 

 O Ozônio é considerado o tratamento mais eficaz e seguro do mercado tido grande 
aceitação. 



Vantagens do Ozônio  

 Redução de até 80% da demanda de cloro em piscinas domésticas; 

 Redução do consumo de água, decorrente da manutenção da qualidade da piscina 
= menor necessidade de renovação da água. 

 Ozônio Q1 Ambiental promove a oxidação de partículas orgânicas e não orgânicas 
sem a formação de subprodutos indesejáveis, como as cloraminas. 

 Reduz problemas atribuídos ao uso do cloro como irritação nos olhos, alergias, 
agravamento de problemas respiratórios, infecções de ouvido (Otite), ressecamento 
da pele e cabelo, odor desagradável. 

 Elimina bronzeadores, maquiagens, hidratantes, urina, suor, secreções, e as 
CLORAMINAS (gerada através da reação do cloro com todas as impurezas 
presentes na água). 

 Melhora da eficiência de filtração e coagulação, que reduz a quantidade de 
retrolavagens e coagulante necessária. 

 Por ser mais poderoso que o cloro, o Ozônio destrói 99,9% de bactérias, algas, 
fungos, vírus e protozoários, incluindo os microorganismos. 

 Sua família estará utilizando a melhor tecnologia de água do mundo.  

 Ozônio Q1 Ambiental mais saúde para sua família! 

Descrição técnica: 

 

Modelo Home 120 sem timer 

Embalagem Embalado em caixa de papelão 

personalizada Q1 Ambiental. 

Medidas embalagem (C x L x A)   18 x35 x 40 

Itens que acompanham o 

equipamento 

Gerador de Ozônio, mangueira de 

cristal trançada, venturi 1”. 

Peso da embalagem 4,2kg 

Rede Elétrica 220V, 60Hz 

Temperatura de operação 0–50°C 

Consumo máximo de energia 100W 

Vazão de ar  4 a 6 litros por minuto 



 

A Q1 Ambiental  

A Q1 Ambiental fabricante de equipamentos de ozônio para tratamento de piscinas, 

spas, ofurôs. Nossa base (fábrica e escritório comercial) esta instalada na cidade de 

São Paulo atendemos as principais revendas de todo Brasil.  

O sistema de tratamento de água com Ozônio Q1 Ambiental em piscinas ou spas foi 

desenvolvido especialmente para garantir 100% a desinfecção da água, com total 

eficiência e segurança. Com ele sua piscina, spa e ofurô  ficam livres das Cloraminas 

e também do mau cheiro no corpo e na água. Cloramina essa que é gerada através 

da reação do cloro com todas as impurezas presentes na água. 

A Q1 Ambiental tem o Q de Qualidade! Prezamos pelo bom atendimento além de 

um grande estoque para atender de forma rápida todos seus clientes. 

 

 



Ozônio – Q1 Ambiental Home 150 sem timer – Para piscinas de até 150.000 litros. 

 

O que é? 

 Ozônio é um agente oxidante extremamente poderoso. É 1,5 vezes mais forte que o 
cloro e 3.125 vezes mais rápido na inativação de bactérias. 

 Não produz toxinas, evitando a formação de subprodutos orgânicos. 

 Não altera o PH e Alcalinidade da água. 

 Produto ecologicamente correto. O Ozônio retorna à natureza em forma de oxigênio, 
evitando qualquer dano ao meio ambiente. 

 O Ozônio é considerado o tratamento mais eficaz e seguro do mercado tido grande 
aceitação. 



Vantagens do Ozônio  

 Redução de até 80% da demanda de cloro em piscinas domésticas; 

 Redução do consumo de água, decorrente da manutenção da qualidade da piscina 
= menor necessidade de renovação da água. 

 Ozônio Q1 Ambiental promove a oxidação de partículas orgânicas e não orgânicas 
sem a formação de subprodutos indesejáveis, como as cloraminas. 

 Reduz problemas atribuídos ao uso do cloro como irritação nos olhos, alergias, 
agravamento de problemas respiratórios, infecções de ouvido (Otite), ressecamento 
da pele e cabelo, odor desagradável. 

 Elimina bronzeadores, maquiagens, hidratantes, urina, suor, secreções, e as 
CLORAMINAS (gerada através da reação do cloro com todas as impurezas 
presentes na água). 

 Melhora da eficiência de filtração e coagulação, que reduz a quantidade de 
retrolavagens e coagulante necessária. 

 Por ser mais poderoso que o cloro, o Ozônio destrói 99,9% de bactérias, algas, 
fungos, vírus e protozoários, incluindo os microorganismos. 

 Sua família estará utilizando a melhor tecnologia de água do mundo.  

 Ozônio Q1 Ambiental mais saúde para sua família! 

Descrição técnica: 

Modelo Home 150 sem timer 

Embalagem Embalado em caixa de papelão 

personalizada Q1 Ambiental. 

Medidas embalagem (C x L x A)   18 x35 x 40 

Itens que acompanham o 

equipamento 

Gerador de Ozônio, mangueira de 

cristal trançada, venturi 1”. 

Peso da embalagem 4,2kg 

Rede Elétrica 220V, 60Hz 

Temperatura de operação 0–50°C 

Consumo máximo de energia 100W 

Vazão de ar  4 a 6 litros por minuto 



 

A Q1 Ambiental  

A Q1 Ambiental fabricante de equipamentos de ozônio para tratamento de piscinas, 

spas, ofurôs. Nossa base (fábrica e escritório comercial) esta instalada na cidade de 

São Paulo atendemos as principais revendas de todo Brasil.  

O sistema de tratamento de água com Ozônio Q1 Ambiental em piscinas ou spas foi 

desenvolvido especialmente para garantir 100% a desinfecção da água, com total 

eficiência e segurança. Com ele sua piscina, spa e ofurô  ficam livres das Cloraminas 

e também do mau cheiro no corpo e na água. Cloramina essa que é gerada através 

da reação do cloro com todas as impurezas presentes na água. 

A Q1 Ambiental tem o Q de Qualidade! Prezamos pelo bom atendimento além de 

um grande estoque para atender de forma rápida todos seus clientes. 

 

 



Ozônio – Q1 Ambiental Home 180 sem timer – Para piscinas de até 180.000 litros. 

 

O que é? 

 Ozônio é um agente oxidante extremamente poderoso. É 1,5 vezes mais forte que o 
cloro e 3.125 vezes mais rápido na inativação de bactérias. 

 Não produz toxinas, evitando a formação de subprodutos orgânicos. 

 Não altera o PH e Alcalinidade da água. 

 Produto ecologicamente correto. O Ozônio retorna à natureza em forma de oxigênio, 
evitando qualquer dano ao meio ambiente. 

 O Ozônio é considerado o tratamento mais eficaz e seguro do mercado tido grande 
aceitação. 



Vantagens do Ozônio  

 Redução de até 80% da demanda de cloro em piscinas domésticas; 

 Redução do consumo de água, decorrente da manutenção da qualidade da piscina 
= menor necessidade de renovação da água. 

 Ozônio Q1 Ambiental promove a oxidação de partículas orgânicas e não orgânicas 
sem a formação de subprodutos indesejáveis, como as cloraminas. 

 Reduz problemas atribuídos ao uso do cloro como irritação nos olhos, alergias, 
agravamento de problemas respiratórios, infecções de ouvido (Otite), ressecamento 
da pele e cabelo, odor desagradável. 

 Elimina bronzeadores, maquiagens, hidratantes, urina, suor, secreções, e as 
CLORAMINAS (gerada através da reação do cloro com todas as impurezas 
presentes na água). 

 Melhora da eficiência de filtração e coagulação, que reduz a quantidade de 
retrolavagens e coagulante necessária. 

 Por ser mais poderoso que o cloro, o Ozônio destrói 99,9% de bactérias, algas, 
fungos, vírus e protozoários, incluindo os microorganismos. 

 Sua família estará utilizando a melhor tecnologia de água do mundo.  

 Ozônio Q1 Ambiental mais saúde para sua família! 

Descrição técnica: 

Modelo Home 180 sem timer 

Embalagem Embalado em caixa de papelão 

personalizada Q1 Ambiental. 

Medidas embalagem (C x L x A)   18 x35 x 40 

Itens que acompanham o 

equipamento 

Gerador de Ozônio, mangueira de 

cristal trançada, venturi 1”. 

Peso da embalagem 4,8kg 

Rede Elétrica 220V, 60Hz 

Temperatura de operação 0–50°C 

Consumo máximo de energia 100W 

Vazão de ar  4 a 6 litros por minuto 



 

A Q1 Ambiental  

A Q1 Ambiental fabricante de equipamentos de ozônio para tratamento de piscinas, 

spas, ofurôs. Nossa base (fábrica e escritório comercial) esta instalada na cidade de 

São Paulo atendemos as principais revendas de todo Brasil.  

O sistema de tratamento de água com Ozônio Q1 Ambiental em piscinas ou spas foi 

desenvolvido especialmente para garantir 100% a desinfecção da água, com total 

eficiência e segurança. Com ele sua piscina, spa e ofurô  ficam livres das Cloraminas 

e também do mau cheiro no corpo e na água. Cloramina essa que é gerada através 

da reação do cloro com todas as impurezas presentes na água. 

A Q1 Ambiental tem o Q de Qualidade! Prezamos pelo bom atendimento além de 

um grande estoque para atender de forma rápida todos seus clientes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Linha de equipamentos Q1 Ambiental COM TIMER 

Ozônio – Q1 Ambiental Home 25 com timer – Para piscinas de até 25.000 litros. 

 

O que é? 

 Ozônio é um agente oxidante extremamente poderoso. É 1,5 vezes mais forte que o 
cloro e 3.125 vezes mais rápido na inativação de bactérias. 

 Não produz toxinas, evitando a formação de subprodutos orgânicos. 

 Não altera o PH e Alcalinidade da água. 

 Produto ecologicamente correto. O Ozônio retorna à natureza em forma de oxigênio, 
evitando qualquer dano ao meio ambiente. 



 O Ozônio é considerado o tratamento mais eficaz e seguro do mercado tido grande 
aceitação. 

Vantagens do Ozônio  

 Redução de até 80% da demanda de cloro em piscinas domésticas; 

 Redução do consumo de água, decorrente da manutenção da qualidade da piscina 
= menor necessidade de renovação da água. 

 Ozônio Q1 Ambiental promove a oxidação de partículas orgânicas e não orgânicas 
sem a formação de subprodutos indesejáveis, como as cloraminas. 

 Reduz problemas atribuídos ao uso do cloro como irritação nos olhos, alergias, 
agravamento de problemas respiratórios, infecções de ouvido (Otite), ressecamento 
da pele e cabelo, odor desagradável. 

 Elimina bronzeadores, maquiagens, hidratantes, urina, suor, secreções, e as 
CLORAMINAS (gerada através da reação do cloro com todas as impurezas 
presentes na água). 

 Melhora da eficiência de filtração e coagulação, que reduz a quantidade de 
retrolavagens e coagulante necessária. 

 Por ser mais poderoso que o cloro, o Ozônio destrói 99,9% de bactérias, algas, 
fungos, vírus e protozoários, incluindo os microorganismos. 

 Sua família estará utilizando a melhor tecnologia de água do mundo.  

 Ozônio Q1 Ambiental mais saúde para sua família! 

Descrição técnica: 

Modelo Home 25 com timer 

Embalagem Embalado em caixa de papelão 

personalizada Q1 Ambiental. 

Medidas embalagem (C x L x A)   18 x35 x 40 

Itens que acompanham o 

equipamento 

Gerador de Ozônio, mangueira de 

cristal trançada, venturi 1”. 

Peso da embalagem 3,7kg 

Rede Elétrica 220V, 60Hz 

Temperatura de operação 0–50°C 

Consumo máximo de energia 40W 

Vazão de ar  4 a 6 litros por minuto 



 

A Q1 Ambiental  

A Q1 Ambiental fabricante de equipamentos de ozônio para tratamento de piscinas, 

spas, ofurôs. Nossa base (fábrica e escritório comercial) esta instalada na cidade de 

São Paulo atendemos as principais revendas de todo Brasil.  

O sistema de tratamento de água com Ozônio Q1 Ambiental em piscinas ou spas foi 

desenvolvido especialmente para garantir 100% a desinfecção da água, com total 

eficiência e segurança. Com ele sua piscina, spa e ofurô  ficam livres das Cloraminas 

e também do mau cheiro no corpo e na água. Cloramina essa que é gerada através 

da reação do cloro com todas as impurezas presentes na água. 

A Q1 Ambiental tem o Q de Qualidade! Prezamos pelo bom atendimento além de 

um grande estoque para atender de forma rápida todos seus clientes. 

 

 



Ozônio – Q1 Ambiental Home 35 com timer – Para piscinas de até 35.000 litros. 

 

O que é? 

 Ozônio é um agente oxidante extremamente poderoso. É 1,5 vezes mais forte que o 
cloro e 3.125 vezes mais rápido na inativação de bactérias. 

 Não produz toxinas, evitando a formação de subprodutos orgânicos. 

 Não altera o PH e Alcalinidade da água. 

 Produto ecologicamente correto. O Ozônio retorna à natureza em forma de oxigênio, 
evitando qualquer dano ao meio ambiente. 

 O Ozônio é considerado o tratamento mais eficaz e seguro do mercado tido grande 
aceitação. 



Vantagens do Ozônio  

 Redução de até 80% da demanda de cloro em piscinas domésticas; 

 Redução do consumo de água, decorrente da manutenção da qualidade da piscina 
= menor necessidade de renovação da água. 

 Ozônio Q1 Ambiental promove a oxidação de partículas orgânicas e não orgânicas 
sem a formação de subprodutos indesejáveis, como as cloraminas. 

 Reduz problemas atribuídos ao uso do cloro como irritação nos olhos, alergias, 
agravamento de problemas respiratórios, infecções de ouvido (Otite), ressecamento 
da pele e cabelo, odor desagradável. 

 Elimina bronzeadores, maquiagens, hidratantes, urina, suor, secreções, e as 
CLORAMINAS (gerada através da reação do cloro com todas as impurezas 
presentes na água). 

 Melhora da eficiência de filtração e coagulação, que reduz a quantidade de 
retrolavagens e coagulante necessária. 

 Por ser mais poderoso que o cloro, o Ozônio destrói 99,9% de bactérias, algas, 
fungos, vírus e protozoários, incluindo os microorganismos. 

 Sua família estará utilizando a melhor tecnologia de água do mundo.  

 Ozônio Q1 Ambiental mais saúde para sua família! 

Descrição técnica: 

Modelo Home 35 com timer 

Embalagem Embalado em caixa de papelão 

personalizada Q1 Ambiental. 

Medidas embalagem (C x L x A)   18 x35 x 40 

Itens que acompanham o 

equipamento 

Gerador de Ozônio, mangueira de 

cristal trançada, venturi 1”. 

Peso da embalagem 3,7kg 

Rede Elétrica 220V, 60Hz 

Temperatura de operação 0–50°C 

Consumo máximo de energia 100W 

Vazão de ar  4 a 6 litros por minuto 



 

A Q1 Ambiental  

A Q1 Ambiental fabricante de equipamentos de ozônio para tratamento de piscinas, 

spas, ofurôs. Nossa base (fábrica e escritório comercial) esta instalada na cidade de 

São Paulo atendemos as principais revendas de todo Brasil.  

O sistema de tratamento de água com Ozônio Q1 Ambiental em piscinas ou spas foi 

desenvolvido especialmente para garantir 100% a desinfecção da água, com total 

eficiência e segurança. Com ele sua piscina, spa e ofurô  ficam livres das Cloraminas 

e também do mau cheiro no corpo e na água. Cloramina essa que é gerada através 

da reação do cloro com todas as impurezas presentes na água. 

A Q1 Ambiental tem o Q de Qualidade! Prezamos pelo bom atendimento além de 

um grande estoque para atender de forma rápida todos seus clientes. 

 

 



Ozônio – Q1 Ambiental Home 50 com timer – Para piscinas de até 50.000 litros. 

 

O que é? 

 Ozônio é um agente oxidante extremamente poderoso. É 1,5 vezes mais forte que o 
cloro e 3.125 vezes mais rápido na inativação de bactérias. 

 Não produz toxinas, evitando a formação de subprodutos orgânicos. 

 Não altera o PH e Alcalinidade da água. 

 Produto ecologicamente correto. O Ozônio retorna à natureza em forma de oxigênio, 
evitando qualquer dano ao meio ambiente. 

 O Ozônio é considerado o tratamento mais eficaz e seguro do mercado tido grande 
aceitação. 



Vantagens do Ozônio  

 Redução de até 80% da demanda de cloro em piscinas domésticas; 

 Redução do consumo de água, decorrente da manutenção da qualidade da piscina 
= menor necessidade de renovação da água. 

 Ozônio Q1 Ambiental promove a oxidação de partículas orgânicas e não orgânicas 
sem a formação de subprodutos indesejáveis, como as cloraminas. 

 Reduz problemas atribuídos ao uso do cloro como irritação nos olhos, alergias, 
agravamento de problemas respiratórios, infecções de ouvido (Otite), ressecamento 
da pele e cabelo, odor desagradável. 

 Elimina bronzeadores, maquiagens, hidratantes, urina, suor, secreções, e as 
CLORAMINAS (gerada através da reação do cloro com todas as impurezas 
presentes na água). 

 Melhora da eficiência de filtração e coagulação, que reduz a quantidade de 
retrolavagens e coagulante necessária. 

 Por ser mais poderoso que o cloro, o Ozônio destrói 99,9% de bactérias, algas, 
fungos, vírus e protozoários, incluindo os microorganismos. 

 Sua família estará utilizando a melhor tecnologia de água do mundo.  

 Ozônio Q1 Ambiental mais saúde para sua família! 

Descrição técnica: 

Modelo Home 50 com timer 

Embalagem Embalado em caixa de papelão 

personalizada Q1 Ambiental. 

Medidas embalagem (C x L x A)   18 x35 x 40 

Itens que acompanham o 

equipamento 

Gerador de Ozônio, mangueira de 

cristal trançada, venturi 1”. 

Peso da embalagem 3,7kg 

Rede Elétrica 220V, 60Hz 

Temperatura de operação 0–50°C 

Consumo máximo de energia 100W 

Vazão de ar  4 a 6 litros por minuto 



 

A Q1 Ambiental  

A Q1 Ambiental fabricante de equipamentos de ozônio para tratamento de piscinas, 

spas, ofurôs. Nossa base (fábrica e escritório comercial) esta instalada na cidade de 

São Paulo atendemos as principais revendas de todo Brasil.  

O sistema de tratamento de água com Ozônio Q1 Ambiental em piscinas ou spas foi 

desenvolvido especialmente para garantir 100% a desinfecção da água, com total 

eficiência e segurança. Com ele sua piscina, spa e ofurô  ficam livres das Cloraminas 

e também do mau cheiro no corpo e na água. Cloramina essa que é gerada através 

da reação do cloro com todas as impurezas presentes na água. 

A Q1 Ambiental tem o Q de Qualidade! Prezamos pelo bom atendimento além de 

um grande estoque para atender de forma rápida todos seus clientes. 

 

 



Ozônio – Q1 Ambiental Home 70 com timer – Para piscinas de até 70.000 litros. 

 

O que é? 

 Ozônio é um agente oxidante extremamente poderoso. É 1,5 vezes mais forte que o 
cloro e 3.125 vezes mais rápido na inativação de bactérias. 

 Não produz toxinas, evitando a formação de subprodutos orgânicos. 

 Não altera o PH e Alcalinidade da água. 

 Produto ecologicamente correto. O Ozônio retorna à natureza em forma de oxigênio, 
evitando qualquer dano ao meio ambiente. 

 O Ozônio é considerado o tratamento mais eficaz e seguro do mercado tido grande 
aceitação. 



Vantagens do Ozônio  

 Redução de até 80% da demanda de cloro em piscinas domésticas; 

 Redução do consumo de água, decorrente da manutenção da qualidade da piscina 
= menor necessidade de renovação da água. 

 Ozônio Q1 Ambiental promove a oxidação de partículas orgânicas e não orgânicas 
sem a formação de subprodutos indesejáveis, como as cloraminas. 

 Reduz problemas atribuídos ao uso do cloro como irritação nos olhos, alergias, 
agravamento de problemas respiratórios, infecções de ouvido (Otite), ressecamento 
da pele e cabelo, odor desagradável. 

 Elimina bronzeadores, maquiagens, hidratantes, urina, suor, secreções, e as 
CLORAMINAS (gerada através da reação do cloro com todas as impurezas 
presentes na água). 

 Melhora da eficiência de filtração e coagulação, que reduz a quantidade de 
retrolavagens e coagulante necessária. 

 Por ser mais poderoso que o cloro, o Ozônio destrói 99,9% de bactérias, algas, 
fungos, vírus e protozoários, incluindo os microorganismos. 

 Sua família estará utilizando a melhor tecnologia de água do mundo.  

 Ozônio Q1 Ambiental mais saúde para sua família! 

Descrição técnica: 

Modelo Home 70 com timer 

Embalagem Embalado em caixa de papelão 

personalizada Q1 Ambiental. 

Medidas embalagem (C x L x A)   18 x35 x 40 

Itens que acompanham o 

equipamento 

Gerador de Ozônio, mangueira de 

cristal trançada, venturi 1”. 

Peso da embalagem 3,7kg 

Rede Elétrica 220V, 60Hz 

Temperatura de operação 0–50°C 

Consumo máximo de energia 100W 

Vazão de ar  4 a 6 litros por minuto 



 

A Q1 Ambiental  

A Q1 Ambiental fabricante de equipamentos de ozônio para tratamento de piscinas, 

spas, ofurôs. Nossa base (fábrica e escritório comercial) esta instalada na cidade de 

São Paulo atendemos as principais revendas de todo Brasil.  

O sistema de tratamento de água com Ozônio Q1 Ambiental em piscinas ou spas foi 

desenvolvido especialmente para garantir 100% a desinfecção da água, com total 

eficiência e segurança. Com ele sua piscina, spa e ofurô  ficam livres das Cloraminas 

e também do mau cheiro no corpo e na água. Cloramina essa que é gerada através 

da reação do cloro com todas as impurezas presentes na água. 

A Q1 Ambiental tem o Q de Qualidade! Prezamos pelo bom atendimento além de 

um grande estoque para atender de forma rápida todos seus clientes. 

 

 



Ozônio – Q1 Ambiental Home 90 com timer – Para piscinas de até 90.000 litros. 

 

O que é? 

 Ozônio é um agente oxidante extremamente poderoso. É 1,5 vezes mais forte que o 
cloro e 3.125 vezes mais rápido na inativação de bactérias. 

 Não produz toxinas, evitando a formação de subprodutos orgânicos. 

 Não altera o PH e Alcalinidade da água. 

 Produto ecologicamente correto. O Ozônio retorna à natureza em forma de oxigênio, 
evitando qualquer dano ao meio ambiente. 

 O Ozônio é considerado o tratamento mais eficaz e seguro do mercado tido grande 
aceitação. 



Vantagens do Ozônio  

 Redução de até 80% da demanda de cloro em piscinas domésticas; 

 Redução do consumo de água, decorrente da manutenção da qualidade da piscina 
= menor necessidade de renovação da água. 

 Ozônio Q1 Ambiental promove a oxidação de partículas orgânicas e não orgânicas 
sem a formação de subprodutos indesejáveis, como as cloraminas. 

 Reduz problemas atribuídos ao uso do cloro como irritação nos olhos, alergias, 
agravamento de problemas respiratórios, infecções de ouvido (Otite), ressecamento 
da pele e cabelo, odor desagradável. 

 Elimina bronzeadores, maquiagens, hidratantes, urina, suor, secreções, e as 
CLORAMINAS (gerada através da reação do cloro com todas as impurezas 
presentes na água). 

 Melhora da eficiência de filtração e coagulação, que reduz a quantidade de 
retrolavagens e coagulante necessária. 

 Por ser mais poderoso que o cloro, o Ozônio destrói 99,9% de bactérias, algas, 
fungos, vírus e protozoários, incluindo os microorganismos. 

 Sua família estará utilizando a melhor tecnologia de água do mundo.  

 Ozônio Q1 Ambiental mais saúde para sua família! 

Descrição técnica: 

Modelo Home 90 com timer 

Embalagem Embalado em caixa de papelão 

personalizada Q1 Ambiental. 

Medidas embalagem (C x L x A)   18 x35 x 40 

Itens que acompanham o 

equipamento 

Gerador de Ozônio, mangueira de 

cristal trançada, venturi 1”. 

Peso da embalagem 3,7kg 

Rede Elétrica 220V, 60Hz 

Temperatura de operação 0–50°C 

Consumo máximo de energia 100W 

Vazão de ar  4 a 6 litros por minuto 



 

A Q1 Ambiental  

A Q1 Ambiental fabricante de equipamentos de ozônio para tratamento de piscinas, 

spas, ofurôs. Nossa base (fábrica e escritório comercial) esta instalada na cidade de 

São Paulo atendemos as principais revendas de todo Brasil.  

O sistema de tratamento de água com Ozônio Q1 Ambiental em piscinas ou spas foi 

desenvolvido especialmente para garantir 100% a desinfecção da água, com total 

eficiência e segurança. Com ele sua piscina, spa e ofurô  ficam livres das Cloraminas 

e também do mau cheiro no corpo e na água. Cloramina essa que é gerada através 

da reação do cloro com todas as impurezas presentes na água. 

A Q1 Ambiental tem o Q de Qualidade! Prezamos pelo bom atendimento além de 

um grande estoque para atender de forma rápida todos seus clientes. 

 

 



Ozônio – Q1 Ambiental Home 120 com timer – Para piscinas de até 12.000 litros. 

 

O que é? 

 Ozônio é um agente oxidante extremamente poderoso. É 1,5 vezes mais forte que o 
cloro e 3.125 vezes mais rápido na inativação de bactérias. 

 Não produz toxinas, evitando a formação de subprodutos orgânicos. 

 Não altera o PH e Alcalinidade da água. 

 Produto ecologicamente correto. O Ozônio retorna à natureza em forma de oxigênio, 
evitando qualquer dano ao meio ambiente. 

 O Ozônio é considerado o tratamento mais eficaz e seguro do mercado tido grande 
aceitação. 



Vantagens do Ozônio  

 Redução de até 80% da demanda de cloro em piscinas domésticas; 

 Redução do consumo de água, decorrente da manutenção da qualidade da piscina 
= menor necessidade de renovação da água. 

 Ozônio Q1 Ambiental promove a oxidação de partículas orgânicas e não orgânicas 
sem a formação de subprodutos indesejáveis, como as cloraminas. 

 Reduz problemas atribuídos ao uso do cloro como irritação nos olhos, alergias, 
agravamento de problemas respiratórios, infecções de ouvido (Otite), ressecamento 
da pele e cabelo, odor desagradável. 

 Elimina bronzeadores, maquiagens, hidratantes, urina, suor, secreções, e as 
CLORAMINAS (gerada através da reação do cloro com todas as impurezas 
presentes na água). 

 Melhora da eficiência de filtração e coagulação, que reduz a quantidade de 
retrolavagens e coagulante necessária. 

 Por ser mais poderoso que o cloro, o Ozônio destrói 99,9% de bactérias, algas, 
fungos, vírus e protozoários, incluindo os microorganismos. 

 Sua família estará utilizando a melhor tecnologia de água do mundo.  

 Ozônio Q1 Ambiental mais saúde para sua família! 

Descrição técnica: 

Modelo Home 120 com timer 

Embalagem Embalado em caixa de papelão 

personalizada Q1 Ambiental. 

Medidas embalagem (C x L x A)   18 x35 x 40 

Itens que acompanham o 

equipamento 

Gerador de Ozônio, mangueira de 

cristal trançada, venturi 1”. 

Peso da embalagem 3,7kg 

Rede Elétrica 220V, 60Hz 

Temperatura de operação 0–50°C 

Consumo máximo de energia 100W 

Vazão de ar  4 a 6 litros por minuto 



 

A Q1 Ambiental  

A Q1 Ambiental fabricante de equipamentos de ozônio para tratamento de piscinas, 

spas, ofurôs. Nossa base (fábrica e escritório comercial) esta instalada na cidade de 

São Paulo atendemos as principais revendas de todo Brasil.  

O sistema de tratamento de água com Ozônio Q1 Ambiental em piscinas ou spas foi 

desenvolvido especialmente para garantir 100% a desinfecção da água, com total 

eficiência e segurança. Com ele sua piscina, spa e ofurô  ficam livres das Cloraminas 

e também do mau cheiro no corpo e na água. Cloramina essa que é gerada através 

da reação do cloro com todas as impurezas presentes na água. 

A Q1 Ambiental tem o Q de Qualidade! Prezamos pelo bom atendimento além de 

um grande estoque para atender de forma rápida todos seus clientes. 

 

 



Ozônio – Q1 Ambiental Home 150 com timer – Para piscinas de até 150.000 litros. 

 

O que é? 

 Ozônio é um agente oxidante extremamente poderoso. É 1,5 vezes mais forte que o 
cloro e 3.125 vezes mais rápido na inativação de bactérias. 

 Não produz toxinas, evitando a formação de subprodutos orgânicos. 

 Não altera o PH e Alcalinidade da água. 

 Produto ecologicamente correto. O Ozônio retorna à natureza em forma de oxigênio, 
evitando qualquer dano ao meio ambiente. 

 O Ozônio é considerado o tratamento mais eficaz e seguro do mercado tido grande 
aceitação. 



Vantagens do Ozônio  

 Redução de até 80% da demanda de cloro em piscinas domésticas; 

 Redução do consumo de água, decorrente da manutenção da qualidade da piscina 
= menor necessidade de renovação da água. 

 Ozônio Q1 Ambiental promove a oxidação de partículas orgânicas e não orgânicas 
sem a formação de subprodutos indesejáveis, como as cloraminas. 

 Reduz problemas atribuídos ao uso do cloro como irritação nos olhos, alergias, 
agravamento de problemas respiratórios, infecções de ouvido (Otite), ressecamento 
da pele e cabelo, odor desagradável. 

 Elimina bronzeadores, maquiagens, hidratantes, urina, suor, secreções, e as 
CLORAMINAS (gerada através da reação do cloro com todas as impurezas 
presentes na água). 

 Melhora da eficiência de filtração e coagulação, que reduz a quantidade de 
retrolavagens e coagulante necessária. 

 Por ser mais poderoso que o cloro, o Ozônio destrói 99,9% de bactérias, algas, 
fungos, vírus e protozoários, incluindo os microorganismos. 

 Sua família estará utilizando a melhor tecnologia de água do mundo.  

 Ozônio Q1 Ambiental mais saúde para sua família! 

Descrição técnica: 

Modelo Home 150 com timer 

Embalagem Embalado em caixa de papelão 

personalizada Q1 Ambiental. 

Medidas embalagem (C x L x A)   18 x35 x 40 

Itens que acompanham o 

equipamento 

Gerador de Ozônio, mangueira de 

cristal trançada, venturi 1”. 

Peso da embalagem 3,7kg 

Rede Elétrica 220V, 60Hz 

Temperatura de operação 0–50°C 

Consumo máximo de energia 100W 

Vazão de ar  4 a 6 litros por minuto 



 

A Q1 Ambiental  

A Q1 Ambiental fabricante de equipamentos de ozônio para tratamento de piscinas, 

spas, ofurôs. Nossa base (fábrica e escritório comercial) esta instalada na cidade de 

São Paulo atendemos as principais revendas de todo Brasil.  

O sistema de tratamento de água com Ozônio Q1 Ambiental em piscinas ou spas foi 

desenvolvido especialmente para garantir 100% a desinfecção da água, com total 

eficiência e segurança. Com ele sua piscina, spa e ofurô  ficam livres das Cloraminas 

e também do mau cheiro no corpo e na água. Cloramina essa que é gerada através 

da reação do cloro com todas as impurezas presentes na água. 

A Q1 Ambiental tem o Q de Qualidade! Prezamos pelo bom atendimento além de 

um grande estoque para atender de forma rápida todos seus clientes. 

 

 



Ozônio – Q1 Ambiental Home 180 com timer – Para piscinas de até 180.000 litros. 

 

O que é? 

 Ozônio é um agente oxidante extremamente poderoso. É 1,5 vezes mais forte que o 
cloro e 3.125 vezes mais rápido na inativação de bactérias. 

 Não produz toxinas, evitando a formação de subprodutos orgânicos. 

 Não altera o PH e Alcalinidade da água. 

 Produto ecologicamente correto. O Ozônio retorna à natureza em forma de oxigênio, 
evitando qualquer dano ao meio ambiente. 

 O Ozônio é considerado o tratamento mais eficaz e seguro do mercado tido grande 
aceitação. 

EQUIPAMENO INDUSTRIALIZADO 

SOB CONSULA 



 

Vantagens do Ozônio  

 Redução de até 80% da demanda de cloro em piscinas domésticas; 

 Redução do consumo de água, decorrente da manutenção da qualidade da piscina 
= menor necessidade de renovação da água. 

 Ozônio Q1 Ambiental promove a oxidação de partículas orgânicas e não orgânicas 
sem a formação de subprodutos indesejáveis, como as cloraminas. 

 Reduz problemas atribuídos ao uso do cloro como irritação nos olhos, alergias, 
agravamento de problemas respiratórios, infecções de ouvido (Otite), ressecamento 
da pele e cabelo, odor desagradável. 

 Elimina bronzeadores, maquiagens, hidratantes, urina, suor, secreções, e as 
CLORAMINAS (gerada através da reação do cloro com todas as impurezas 
presentes na água). 

 Melhora da eficiência de filtração e coagulação, que reduz a quantidade de 
retrolavagens e coagulante necessária. 

 Por ser mais poderoso que o cloro, o Ozônio destrói 99,9% de bactérias, algas, 
fungos, vírus e protozoários, incluindo os microorganismos. 

 Sua família estará utilizando a melhor tecnologia de água do mundo.  

 Ozônio Q1 Ambiental mais saúde para sua família! 

 

A Q1 Ambiental  

A Q1 Ambiental fabricante de equipamentos de ozônio para tratamento de piscinas, 

spas, ofurôs. Nossa base (fábrica e escritório comercial) esta instalada na cidade de 

São Paulo atendemos as principais revendas de todo Brasil.  

O sistema de tratamento de água com Ozônio Q1 Ambiental em piscinas ou spas foi 

desenvolvido especialmente para garantir 100% a desinfecção da água, com total 

eficiência e segurança. Com ele sua piscina, spa e ofurô  ficam livres das Cloraminas 

e também do mau cheiro no corpo e na água. Cloramina essa que é gerada através 

da reação do cloro com todas as impurezas presentes na água. 

A Q1 Ambiental tem o Q de Qualidade! Prezamos pelo bom atendimento além de 

um grande estoque para atender de forma rápida todos seus clientes. 

 

 

 

 



 

Sistema de Tratamento de Água Q1 Ambiental – Linha SPA. 

Ozônio – Q1 Ambiental SPA HIDRO – Para banheiras de até 300 litros.  

 



 

 

O que é? 

 Ozônio é um agente oxidante extremamente poderoso. É 1,5 vezes mais forte que o 
cloro e 3.125 vezes mais rápido na inativação de bactérias. 



 Não produz toxinas, evitando a formação de subprodutos orgânicos. 

 Não altera o PH e Alcalinidade da água. 

 Produto ecologicamente correto. O Ozônio retorna à natureza em forma de oxigênio, 
evitando qualquer dano ao meio ambiente. 

 O Ozônio é considerado o tratamento mais eficaz e seguro do mercado tido grande 
aceitação. 

Gerador Q1 Spa 
 
O sistema Q1 Spa foi desenvolvido para proporcionar a você todos os benefícios do 
ozônio no tratamento de seu Spa. O ozônio é um oxidante extremamente poderoso, 
sendo 3000 vezes mais rápido e 20 vezes mais eficiente que o cloro para eliminar 
microorganismos. 
O sistema Q1 Spa é ideal para tornar seu SPA mais saudável e agradável.  
 
Com ele, você fica livre das cloraminas, substâncias geradas pela ação do cloro na 
água, que são as grandes responsáveis pelos desconfortos causados aos usuários.  
 
Com Q1 Spa, o seu Spa: 
 

 - Não provoca irritação nos olhos e vias respiratórias 
 - Não irrita nem resseca sua pele 
 - Não resseca nem altera a cor de seus cabelos 
 - Não desbota suas roupas de banho 

 No sistema Q1 Spa, o ozônio é gerado a partir do oxigênio presente no ar, através 
de descargas elétricas produzidas no interior do aparelho, também conhecido 
como efeito corona. Após agir, o ozônio volta à forma de oxigênio, sem deixar 
resíduos em seu Spa. 

Descrição técnica: 

Modelo SPA HIDRO 

Embalagem Embalado em caixa de papelão 

personalizada Q1 Ambiental. 

Medidas embalagem (C x L x A)   10 x 14 x 25 

Itens que acompanham o 

equipamento 

Gerador de Ozônio, manual. 

Peso da embalagem 800g 

Voltagem 220V 

Temperatura de operação 0–50°C 

Consumo máximo de energia 8w 

 

 



 

 

A Q1 Ambiental  

A Q1 Ambiental fabricante de equipamentos de ozônio para tratamento de piscinas, 

spas, ofurôs. Nossa base (fábrica e escritório comercial) esta instalada na cidade de 

São Paulo atendemos as principais revendas de todo Brasil.  

O sistema de tratamento de água com Ozônio Q1 Ambiental em piscinas ou spas foi 

desenvolvido especialmente para garantir 100% a desinfecção da água, com total 

eficiência e segurança. Com ele sua piscina, spa e ofurô  ficam livres das Cloraminas 

e também do mau cheiro no corpo e na água. Cloramina essa que é gerada através 

da reação do cloro com todas as impurezas presentes na água. 

A Q1 Ambiental tem o Q de Qualidade! Prezamos pelo bom atendimento além de 

um grande estoque para atender de forma rápida todos seus clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ozônio – Q1 Ambiental SPA 01 – Para Spas e Ofurôs de até 1.800 litros.  

 

 



 

O que é? 

 Ozônio é um agente oxidante extremamente poderoso. É 1,5 vezes mais forte que o 
cloro e 3.125 vezes mais rápido na inativação de bactérias. 

 Não produz toxinas, evitando a formação de subprodutos orgânicos. 



 Não altera o PH e Alcalinidade da água. 

 Produto ecologicamente correto. O Ozônio retorna à natureza em forma de oxigênio, 
evitando qualquer dano ao meio ambiente. 

 O Ozônio é considerado o tratamento mais eficaz e seguro do mercado tido grande 
aceitação. 

Gerador Q1 Spa 
 
O sistema Q1 Spa foi desenvolvido para proporcionar a você todos os benefícios do 
ozônio no tratamento de seu Spa. O ozônio é um oxidante extremamente poderoso, 
sendo 3000 vezes mais rápido e 20 vezes mais eficiente que o cloro para eliminar 
microorganismos. 
O sistema Q1 Spa é ideal para tornar seu SPA mais saudável e agradável.  
 
Com ele, você fica livre das cloraminas, substâncias geradas pela ação do cloro na 
água, que são as grandes responsáveis pelos desconfortos causados aos usuários.  
 
Com Q1 Spa, o seu Spa: 
 

 - Não provoca irritação nos olhos e vias respiratórias 
 - Não irrita nem resseca sua pele 
 - Não resseca nem altera a cor de seus cabelos 
 - Não desbota suas roupas de banho 

 
No sistema Q1 Spa, o ozônio é gerado a partir do oxigênio presente no ar, através 
de descargas elétricas produzidas no interior do aparelho, também conhecido 
como efeito corona. Após agir, o ozônio volta à forma de oxigênio, sem deixar 
resíduos em seu Spa. 

Descrição técnica: 

Modelo SPA HIDRO 

Embalagem Embalado em caixa de papelão 

personalizada Q1 Ambiental. 

Medidas embalagem (C x L x A)   10 x 14 x 25 

Itens que acompanham o 

equipamento 

Gerador de Ozônio, manual. 

Peso da embalagem 850g 

Voltagem 220V, 60Hz 

Temperatura de operação 0–50°C 

Proteção Elétrica (fusível) 1A 

Consumo máximo de energia 8W 

 



A Q1 Ambiental  

A Q1 Ambiental fabricante de equipamentos de ozônio para tratamento de piscinas, 

spas, ofurôs. Nossa base (fábrica e escritório comercial) esta instalada na cidade de 

São Paulo atendemos as principais revendas de todo Brasil.  

O sistema de tratamento de água com Ozônio Q1 Ambiental em piscinas ou spas foi 

desenvolvido especialmente para garantir 100% a desinfecção da água, com total 

eficiência e segurança. Com ele sua piscina, spa e ofurô  ficam livres das Cloraminas 

e também do mau cheiro no corpo e na água. Cloramina essa que é gerada através 

da reação do cloro com todas as impurezas presentes na água. 

A Q1 Ambiental tem o Q de Qualidade! Prezamos pelo bom atendimento além de 

um grande estoque para atender de forma rápida todos seus clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ozônio – Q1 Ambiental SPA 02 – Para Spas e Ofurôs de até 3.000 litros. 



 

O que é? 

 Ozônio é um agente oxidante extremamente poderoso. É 1,5 vezes mais forte que o 
cloro e 3.125 vezes mais rápido na inativação de bactérias. 

 Não produz toxinas, evitando a formação de subprodutos orgânicos. 



 Não altera o PH e Alcalinidade da água. 

 Produto ecologicamente correto. O Ozônio retorna à natureza em forma de oxigênio, 
evitando qualquer dano ao meio ambiente. 

 O Ozônio é considerado o tratamento mais eficaz e seguro do mercado tido grande 
aceitação. 

Gerador Q1 Spa 
 
O sistema Q1 Spa foi desenvolvido para proporcionar a você todos os benefícios do 
ozônio no tratamento de seu Spa. O ozônio é um oxidante extremamente poderoso, 
sendo 3000 vezes mais rápido e 20 vezes mais eficiente que o cloro para eliminar 
microorganismos. 
O sistema Q1 Spa é ideal para tornar seu SPA mais saudável e agradável.  
 
Com ele, você fica livre das cloraminas, substâncias geradas pela ação do cloro na 
água, que são as grandes responsáveis pelos desconfortos causados aos usuários.  
 
Com Q1 Spa, o seu Spa: 
 

 - Não provoca irritação nos olhos e vias respiratórias 
 - Não irrita nem resseca sua pele 
 - Não resseca nem altera a cor de seus cabelos 
 - Não desbota suas roupas de banho 

 
No sistema Q1 Spa, o ozônio é gerado a partir do oxigênio presente no ar, através 
de descargas elétricas produzidas no interior do aparelho, também conhecido 
como efeito corona. Após agir, o ozônio volta à forma de oxigênio, sem deixar 
resíduos em seu Spa. 

Descrição técnica: 

Modelo SPA HIDRO 

Embalagem Embalado em caixa de papelão 

personalizada Q1 Ambiental. 

Medidas embalagem (C x L x A)   10 x 14 x 25 

Itens que acompanham o 

equipamento 

Gerador de Ozônio, manual. 

Peso da embalagem 900g 

Voltagem 220V, 60Hz 

Temperatura de operação 0–50°C 

Proteção Elétrica (fusível) 1A 

Consumo máximo de energia 10W 

 



A Q1 Ambiental  

A Q1 Ambiental fabricante de equipamentos de ozônio para tratamento de piscinas, 

spas, ofurôs. Nossa base (fábrica e escritório comercial) esta instalada na cidade de 

São Paulo atendemos as principais revendas de todo Brasil.  

O sistema de tratamento de água com Ozônio Q1 Ambiental em piscinas ou spas foi 

desenvolvido especialmente para garantir 100% a desinfecção da água, com total 

eficiência e segurança. Com ele sua piscina, spa e ofurôs  ficam livres das Cloraminas 

e também do mau cheiro no corpo e na água. Cloramina essa que é gerada através 

da reação do cloro com todas as impurezas presentes na água. 

A Q1 Ambiental tem o Q de Qualidade! Prezamos pelo bom atendimento além de 

um grande estoque para atender de forma rápida todos seus clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


