
A természetes megoldás

asztma, allergia, penész

és szennyezett levegő ellen



► A probléma a belélegzett levegővel kezdődik, még a saját otthonában is!
Időnk mintegy 90 %-át valahol belső térben töltjük, ahol a légszennyezés mértéke akár az utcán mért érték százszorosa is lehet.

A szobánkban, belső terekben áramló levegő tele van az egészségünkre ártalmas mikroorganizmusokkal, például penészgomba
spórákkal, poratkákkal, valamint számos légúti megbetegedés és allergia kiváltásáért felelős vírusokkal és baktériumokkal.

Az egyedi technológiai megoldásainak köszönhetően az Airfree® természetes módon távolítja el a levegőből a légszennyezésért és a
betegségek okozásáért felelős mikrobiológiai szennyeződések és kórokozók 99,99 %-át és ezáltal garantálja az egészségesebb kör-
nyezetet.

Napjaink 10 %-át külső környezetben Időnk fennmaradó 90 %-át pedig bel- Az Airfree® tökéletesen tiszta levegőt biztosít
töltjük, ahol a levegő szennyezett. téren, lakásban töltjük, ahol igen magas az otthonában vagy az irodában és segít meg-

a légszennyezés mértéke.                 előzni az asztmát és egyéb allergiákat.

► Az Airfree® javítja az egészségi állapotát és érezhető javulást jelent az életminőségében!

Sokan nagy gondot fordítanak arra, hogy csak tisztított vizet igyanak és az elfogyasztott élelmiszereket is igen gondosan válogatják
meg. Miért ne fordítanánk akkor legalább ilyen figyelmet a belélegzett levegő minőségére? Annak, amit magunkhoz veszünk a nap
folyamán, 99,94 %-a levegő. Az Airfree® lehetőséget ad arra, hogy az elfogyasztott táplálékhoz és ivóvízhez hasonlóan eldönthessük
azt is, hogy a legfontosabb éltető elemként milyen levegőt lélegzünk be.



► Halk, hatékony és környezetbarát TSS technológia

Az Airfree® a vízforraláshoz hasonlóan a hőt használja a mikroorganizmusok, a kórokozók elpusztításához. Eredményeként 99,99 %-
os hatékonysággal sterilizálja az Airfree® kilépő nyílásán keresztül távozó levegőt.

A TSS (termodinamikus sterilizáló rendszer) technológia 200 °C hőfokon elpusztítja a légtérben lévő baktériumokat, vírusokat,
penészgomba spórákat, szerves allergiakeltő anyagokat és minden más, a levegőben lebegő mikroorganizmust.

Nemzetközi minősítéssel rendelkező mikrobiológiai laboratóriumok és egyetemek tesztelték az Airfree® készülékeket és minde-
gyikük megerősítette a készülék rendkívüli hatékonyságát. A www.airfree.com honlap első szakaszán többtucatnyi független
laboratórium által készített teszt dokumentációt, valamint ügyfeleink elismerő nyilatkozatait találja.

► Hogyan tisztítja az Airfree® a levegőt?

Az Airfree beszívja     A készülék 200 ° körüli            A készülékből való kilépés Kilép a tiszta, hűtött levegő
a szennyezett levegőt.     hőfokon elpusztítja a            előtt szobahőmérsékletre                 és eloszlik a légtérben.

    kórokozókat.            hűti le a levegőt

► Csúcsteljesítmény
A légszennyező anyagok 99,99 %-át elpusztítja.

► Az Airfree® meggátolja a penészképződést

    Az Airfree® készülékkel      Az Airfree® készülékkel nem
      kezelt környezetben        kezelt környezetben

www.airfree.com


Az Airfree® előnyei

Szabadalmaztatott, környezet- Nem igényel karbantartást Teljesen zajtalan
      kímélő technológia

Alacsony energiafogyasztás       Kicsi és hordozható Stresszoldó fény*

    2 év garancia         Sem ózont, sem ionokat
nem bocsát ki

Díjnyertes formaterv

*Csak a P modell esetében!



► Az Airfree® vállalati részlegei

Az Airfree® a legjobb technológiát egyesíti a legjobb formatervvel, kreatív megoldásokat dolgoz ki az élet különféle területeire,
miközben elsősorban egészségügyi, biztonságtechnikai és életminőség javító, valamint környezetvédelmi eszközök gyártására és
fejlesztésére összpontosítja energiáit.

► Háztartási divízió
► Légúti allergiák
► Penészszennyeződések
► Csecsemők és terhes anyák
► Az idős korosztály

► Nagyvállalati divízió
► Szállodák
► Múzeumok és könyvtárak
► Óvodák
► Iskolák
► Irodák és középületek
► Kórházak és klinikák
► Laboratóriumok
► Hűtőkamrák

► Mezőgazdasági divízió
► Baromfitelepek
► Sertéstelepek



► Az E és P modell sorozat
Az Airfree® E és P modelljei a rendkívül hatékony TSS levegő sterilizáló technológia és a díjnyertes formaterv ideális kombinációi.
A P modelleknél lágy, szabályozható fényerejű, kék színű, stressz oldó világítást is találunk.

Mindegyik modell esetében azonos:
Tápfeszültség: 220 – 240 V váltóáram
Mérete (átmérő és magasság): 21,5 x 26,5 cm
Mindegyik Airfree® modell teljesen zajmentes

 (A megadott  kapacitások átlagos, 2,80 m belmagasságú helyiségekre vonatkoznak.)



► A T modell sorozat
Az elsősorban kisebb helyiségekben való használatra tervezett T modell az E és P modelleknél megszokott
sterilizálási hatékonyságot nyújtja a legfeljebb 16 négyzetméteres alapterületű helyiségekben.
Ez az elegáns és egyedi formaterv nem fog sok helyet elvenni a szobából.

► A WM sorozat
A nagy teljesítményű, 100 %-ig rozsdamentes acélból készült és a falra szerelhető WM sorozat ugyanazzal az
egyedülálló TSS technológiával készül, mint a többi modell, de elsősorban kereskedelmi, ipari és közösségi
felhasználásra készült.

► A B modellek
Az elsősorban új épületekben használható, 100 %-ig rozsdamentes acélból készült Airfree® B modellek falra
szerelhető kivitelben kaphatóak. A mindössze 75 mm-es mélységükkel és többféle kivitelben kapható előlap-
jukkal bármilyen beltéri környezetben elhelyezhetőek és a legtöbb belsőépítészeti stílushoz jól illeszthetőek.

► A HS modellek
A nagy teljesítményű, 5 mm vastag rozsdamentes acéllemezekből készült Airfree®sarokelemek a legveszélyesebb
környezetekben gondoskodnak a levegő megtisztításáról.

► Az Agro modellek
Az állatok és az álletenyésztő telepeken dolgozók védelmét szolgáló, egyedi kivitelű légtisztítók. A tisztított
levegő révén gyorsabban nőnek az állatok, csökken az elhullás mértéke, egészségesebbek maradnak, a dolgozók
megbetegedési gyakorisága is érezhetően csökken. Az élelmiszer feldolgozó üzemekben pedig használatával
tovább marad friss és egészséges az élelmiszer, vagy a feldolgozandó nyersanyag.



Az Airfree® készülékeket Magyarországon forgalmazza:
myRobot Kft.

Cím:1107.Budapest, Mázsa tér 2-6. Porta Irodaház
Mobil: 06-20-313-4595

Fax: 06-1-221-9918
E-mail:info@myrobot.hu
Web:www.myrobot.hu

Bemutatóterem és Mintabolt

iRobot Centrum Budapest

Cím: 1148.Budapest, Fogarasi út 14.

Térkép

Telefon: 468-2176

www.irobotcentrum.hu

A gyártó elérhetősége:

www.airfree.com
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