
Pierwsze w Krakowie osiedle
z deptakami, które oczyszczają powietrze! 

Slow life - w stronę bezpieczeństwa i zdrowia 

Antysmogowe chodniki

Jesteśmy pierwszym deweloperem, który wprowadzi antysmogową kostkę brukową do inwestycji mieszkaniowej w 
Krakowie – mieście szczególnie wrażliwym na zanieczyszczenia w powietrzu. Chcemy ograniczyć ilość pyłów i 
szkodliwych substancji, które trafiają do atmosfery. Zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców to jeden z naszych 
priorytetów.

Innowacyjne rozwiązanie

Antysmogowa kostka chodnikowa zainstalowana będzie przy głównych drogach przejazdowych przez Slow City.  
Ponadto na terenie osiedla ruch samochodowy będzie zminimalizowany, uspokojony. Tym samym zmniejszy się 
ilość spalin w powietrzu. 
Budowa antysmogowych chodników jest naszym świadomym działaniem ukierunkowanym na zapewnienie 
korzystnych warunków do życia dla przyszłych mieszkańców, rodzin, osób starszych i dzieci.

Jak działa chodnik antysmogowy? 

Kostka brukowa wykonana jest z betonu, który posiada właściwości fotokatalityczne i redukuje szkodliwe związki 
obecne w powietrzu. Między innymi, te pochodzące ze, spalin z silników samochodowych. Posiadają także 
właściwości samooczyszczające z substancji organicznych. Ograniczony jest rozwój grzybów, porostów i 
gromadzenie się brudu. Dzięki temu zwiększają się także walory estetyczne. Wszystkie procesy zachodzą dzięki 
promieniowaniu UV, dlatego wystarcza do tego światło słoneczne.



Czyste powietrze Korzystne dla dzieci 

Samoczynne działanie Mniej zanieczyszczeń

Samooczyszczanie Trwałość

Poprawa jakości powietrza na wysokości od 30 do 180 cm od podłoża. 
Posłuży zarówno małych dzieciom jak i dorosłym osobom. 

Jakość powietrza jest istotna dla zdrowia małych dzieci, które są 
szczególnie podatna na choroby układu oddechowego. Przeciętna 
wysokość wózka dziecięcego to 70 cm, co oznacza mieści się w 
przedziale poprawy jakości powietrza od podłoża. 

Naturalny rozkład zanieczyszczeń przebiega pod wpływem 
promieniowania słonecznego. Cały proces nie wymaga dodatkowych 
zabiegów wspomagających, nakładów ani obsługi. 

Zmniejszenie stężenia tlenkami azotu w obszarze z zastosowaną kostką 
antysmogową wynosi od 20% do 60% (średnio 47%) w stosunku do 
odcinaka ulicy z nawierzchnią asfaltową.

Usuwanie zabrudzeń organicznych, które gromadzą się na powierzchni 
chodników odbywa się samoistnie. Dzięki działaniu aktywowanego 
promieniowaniem UV dwutlenku tytanu zabrudzenia takie jak mchy, 
porosty i grzyby ulegają utlenianiu. 

Właściwości kostki chodnikowej zachowują się przez cały okres 
użytkowania. Wynika to z faktu, że katalizator odpowiedzialny za 
procesy, nie zużywa się w procesie oczyszczania. 

Technologia umożliwia zachowanie pierwotnej estetyki budynku. Jej 
zastosowanie zapobiega gromadzeniu się zabrudzeń (zwłaszcza na 
powierzchniach pionowych) i ogranicza koszty związane z 
czyszczeniem elewacji.

Użycie wyrobów budowlanych, które zostały wyprodukowane w oparciu 
o cement użyty do wyrobu kostki jest ściśle związane z działaniami na 
rzecz Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystywania materiałów 
przyjaznych dla środowiska. 

Estetyka osiedla Przyjazne środowisku 

Właściwości i korzyści kostki antysmogowej

Skuteczność rozwiązania została potwierdzona przez niezależne 
ośrodki badawcze takie jak: CNR, ARPA, IspraResearchCenter.

Tylko produkty spełniające określone wymagania dotyczące aktywności 
fotokatalitycznej, ekologii oraz ochrony człowieka i środowiska, mogą 
być oznaczone znakiem TX Active®.

Potwierdzona skuteczność Technologia TX Active®

Współczesne budownictwo

Biuro Sprzedaży: 
ul. Piaszczysta 12 (teren inwestycji) 
sprzedaz@ekopark.pl 
12 639 57 59 
slow-city.pl

Czyste powietrze,
zdrowie, innowacja… 

Odpowiednio zaplanowane działania mogą przysłużyć się zdrowiu i poprawić jakość życia przyszłych mieszkańców. 
Antysmogowe chodniki to nasz dowód na to, że deweloper mieszkaniowy może mieć pozytywny wpływ na 
środowisko oraz że innowacyjne technologie mogą wkroczyć na osiedla mieszkaniowe.
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