sanakvo

Nová technologie

Čistá voda

ze vzduchu

Daruj vodu
Daruj život
Pomozte nám uspět!
Nový proces získání vody ze vzduchu

Voda ze vzduchu?
Vzdušná vlhkost je velmi slibný zdroj čisté a pitné
vody: vzduch obsahuje obrovská množství vody
ve formě vodní páry.

Nový proces získávání čisté vody ze vzdušné vlhkosti
je přelomovým vynálezem po více než třiceti letech
výzkumu a vývoje. Díky své jednoduchosti a nízkým
nákladům je vhodný pro rozvojové země.

Mnoho peněz se promrhá! Zde se mohou
skutečně využít, protože:

Přístup k pitné vodě je podle rezoluce OSN 10967
lidské právo.

Zdroj vody: VŠUDYPŘ ÍTOMNÝ a NEOMEZENÝ

Každý rok zabíjí patogeny ve špinavé vodě miliony
lidí. Kvůli pití znečištěné vody umírá každých
8 sekund dítě.

Fyzikální principy: DOBŘ E ZNÁ MÉ

Musíme tuto tragédii zastavit!

Systém: NEJJEDNODUŠŠÍ

Technologie Sanakvo poskytuje čistou
pitnou vodu za nízké náklady!

Kvalita vody: NEJVYŠŠÍ

I v suchých místech, jako je poušť Sahara,
3
obsahuje každý km vzduchu 3 000 000 litrů
vody, což odpovídá řece 1 000 m dlouhé, 3 m
široké a 1 m hluboké!

Náklady: NEJNIŽŠÍ
= SANAKVO

H

Veškerá voda na Zemi pochází ze vzduchu, ve
kterém neustále probíhá koloběh vody. Vlhkost
vzduchu, kterou neustále obnovují větry z oceánů,
se proto nemůže vyčerpat.
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Vzduch je neomezený zdroj
čisté vody na Zemi!
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Potřebujeme vaši podporu pro urychlení
celosvětové implementace!
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Sanakvo je nezisková švýcarská nadace založená
s cílem poskytovat čistou pitnou vodu ze vzduchu
nejchudším a nejpotřebnějším lidem.
Nadace Sanakvo,
Englisch-Gruss-Strasse 1, CH-3902 Brig-Glis, Švýcarsko
Číslo bankovního účtu (USD): 263-100537.60A
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