URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA POWIETRZA, NAWILŻACZE Z FUNKCJĄ OCZYSZCZANIA, AKCESORIA

OCZYSZCZACZE
POWIETRZA
INSPIROWANE
PRZEZ NATURĘ
SUPERWYDAJNE

dla najbardziej wymagających

BESTSELLERY

IDEAL AP 15 | IDEAL AP 30 | IDEAL AP 45

MEDYCZNE

IDEAL AP 40 | IDEAL AP 100

POPULARNE

AEROPRIME Q | AEROPRIME X AUTO

NAWILŻACZE

IDEAL AW 40 | IDEAL AW 60 | IDEAL ACC 55

AKCESORIA

uchwyty do montażu na ścianie, filtry i inne

aeroprime
Suitable for the medical sector
Microbiologically and mycologically tested and also
tested regarding filtering of particulate matter and
other particles. No acoustical impairments due to
quiet operation. Devices can easily be cleaned and
disinfected.

KATALOG 2018/2019

IDEAL AP 30 PRO | IDEAL AP 40 PRO
IDEAL AP 60 PRO | IDEAL AP 80 PRO
IDEAL AP 100

KA
POLSSMOGU!
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P R Z Y Z N A N E C E RT Y F I K AT Y G W A R A N CJ Ą N A J W Y Ż S Z E J J A K O Ś C I !
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W TWOIM DOMU I BIURZE

Troska o zdrowie to wyzwanie
współczesnego człowieka.
Najważniejsze jest powietrze, którym oddychamy...
Nic nie zastąpi spaceru w lesie, górskiej wycieczki, odpoczynku na łonie przyrody.
I nic nie jest ważniejsze od powietrza, którym oddychamy.
Jak zadbać o jego czystość w naszych zadymionych miastach?
Jak zabezpieczyć pomieszczenia, w których przebywamy na co dzień,
odpoczywamy, uczymy się? Jak ochronić nasze dzieci przed alergią,
smogiem, wirusami?

Oczyszczacz powietrza. To odpowiedź!
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POWIETRZE

WODA

JEDZENIE

Co to jest oczyszczacz i dlaczego oczyszczanie
powietrza jest takie ważne?

74%

18%

8%

Oczyszczacz to urządzenie, które eliminuje zanieczyszczenia
i cząsteczki stałe, znajdujące się w powietrzu w zamkniętym
pomieszczeniu. Efekt zostaje osiągnięty dzięki zastosowaniu
szeregu filtrów, powłok antybakteryjnych, jonizatorów
oraz lamp UV-C. Jego skuteczność to prawie 100%!

Powietrze ma największy
udział (74%) we wszystkich
substancjach, które
codziennie konsumujemy.

90

Powietrze w pomieszczeniach jest kilkakrotnie bardziej
zanieczyszczone niż na zewnątrz; pełne alergenów, pyłu,
często zarazków, pleśni, brzydkich zapachów...
A przebywamy w nich większą część czasu!
Bakterie i wirusy

Praca, sen, TV, komputer
Spacer, sport, jazda, etc.

Do 90% naszego czasu spędzamy
wewnątrz pomieszczeń, w których
jakość powietrza jest często gorsza
niż na zewnątrz.

Zanieczyszczenia,
dym papierosowy
Opary chemiczne

Pleśń i jej zarodniki

Brzydkie zapachy

Kurz i roztocza
Sierść zwierząt

Pyłki i alergeny

Niewidoczni wrogowie naszego organizmu!
Klasyfikacja pyłów zawieszonych:
PM 1 drobinki sadzy, wirusy < średnica 1 μm
PM 2,5 dym, cząsteczki azbestu, bakterie < średnica 2,5 μm
PM 10 kurz, pyłki, pleśń < średnica 10 μm

Oczyszczacz powietrza. Na pomoc Twoim płucom!
oczyszczacze powietrza - wstęp
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SPALINY SAMOCHODOWE

KURZ
DYM PAPIEROSOWY

Dla zdrowego
powietrza
w pomieszczeniach

Dla pomieszczeń
o różnej wielkości

Energooszczędne
i ultraciche

BAKTERIE I WIRUSY
SIERŚĆ ZWIERZĘCA

ALERGENY
ZANIECZYSZCZENIA

PYŁKI
PLEŚŃ

SMOG

Zatrzymaj inwazję smogu!
Suitable for the medical sector
Microbiologically and mycologically tested and also
tested regarding filtering of particulate matter and
other particles. No acoustical impairments due to
quiet operation. Devices can easily be cleaned and
disinfected.

Najwyższą jakość i skuteczność naszych urządzeń
potwierdzają najważniejsze przyznane certyfikaty;
w tym ECARF - będący najlepszą rekomendacją
dla osób cierpiących na alergię.
IV

|

AEON Blue® - oznacza skuteczną
technologię filtrowania
wraz z jonizacją w celu uzyskania
w pomieszczeniach naturalnego,
zdrowego powietrza.

Dla Twojego zdrowia!

katalog urządzeń do oczyszczania powietrza

Powietrze w Polsce jest naprawdę złe...
Szacuje się, że z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym
powietrzem rocznie umiera 45 000 osób.
Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych
państw UE – raport EEP (Europejska Agencja
Środowiska)
Sześć polskich miast znajduje się w pierwszej
dziesiątce najbardziej zanieczyszczonych
w Europie: Kraków, Nowy Sącz, Gliwice,
Zabrze, Sosnowiec i Katowice
Na terenie Polski w 28 strefach (na 46 wszystkich
stref) odnotowuje się okresowe przekroczenia
stężeń PM10 i PM2,5 (w 16 strefach permanentnie)
NIK wykazał, że w kontrolowanych miastach w 2013 r.
dopuszczalne stężenie benzo(a)pirenu przekroczone
zostało średnio o 500%
NIK podaje, że w latach 2010-2013 w Polsce przekro
czono dopuszczalne poziomy pyłu PM10 w ponad 75%
W 2010 r. wskazano, że sektor komunalny
ma najwyższy udział rocznej emisji:
CO (ponad 60%), PM10 (ponad 50%), PM2,5
(blisko 50%), metali ciężkich, węglowodorów
aromatycznych i dioksyn (ponad 85%)
W Warszawie komunikacja odpowiada za 63%
wszystkich zanieczyszczeń (Raport NIK, 2014)
Źródło: http://slideplayer.pl/slide/7535122/

Negatywny wpływ pyłu zawieszonego (PM 2,5) na organizm ludzki
Szczególnie narażone są osoby z niewydolnością
układu oddechowego i układu krążenia,
seniorzy, dzieci oraz kobiety w ciąży

PM2,5 – aerozole atmosferyczne (pył zawieszony)
o średnicy nie większej niż 2,5 μm, który zdaniem
Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej
szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych
zanieczyszczeń atmosferycznych.

Choroby układu
oddechowego:
astma, obniżona
wydajność, rak płuc
(PM2,5; BaP)

Choroby mięśnia
sercowego
(PM 2,5; O3, SO2)

Choroby układu
krążenia, zwiększone ryzyko zawału
serca (PM 2,5)

Choroby układu
rozrodczego,
nagatywny wpływ
na rozwój dziecka
w okresie płodowym
(obniżona waga ciała)

oczyszczacze powietrza - raport o zanieczyszczeniu
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Jak to działa?

Oczyszczacz posiada zintegrowany system filtracji!
System AEON Blue® to technologiczne rozwiązanie będące odpowiedzią
na wyzwania naszych czasów. 6 - stopniowy system oczyszczania powietrza
filtruje do 99,97 % niebezpiecznych dla naszego zdrowia substancji:

Wirusy i bakterie

Sierść zwierzęca

Zapachy

Dym papierosowy

Opary chemiczne

Spaliny

Aerozole

Chemia budowlana

Pleśń

Drobny pył

ZINTEGR OWA NY S YS TEM FILTR AC JI

Kurz

Pyłki

1
2
3
4
5
6

PlasmaWave™
Wytwarza ujemne jony powietrza o rewitalizującym
działaniu, które dodatkowo wspomagają filtrowanie
najdrobniejszych cząstek (<0,3 µm)
Filtr wstępny
Odfiltrowuje z powietrza większe cząstki i jednocześnie
zwiększa żywotność filtra HEPA
Filtr drobnego pyłu HEPA
Oczyszcza powietrze aż w 99,97%
Filtr z węglem aktywnym
Skutecznie i trwale absorbuje zapachy, dym tytoniowy
i lotne związki organiczne (LZO)
CleanCel™
Powłoka antybakteryjna, która zapobiega rozwojowi
pleśni, grzybów oraz bakterii odpowiedzialnych
za wytwarzanie brzydkich zapachów
OptiFlow
Wychwytuje nawet oddalone cząstki pyłu lub dymu i optymalnie
rozprowadza świeże powietrze w pomieszczeniu

Pozbądź się alergenów raz na zawsze. Oczyść powietrze w Twoim domu i biurze!

Zadbaj o atmosferę w domu i miejscu pracy. Zapewnij spokojny sen Twojemu dziecku.
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Chroń tych, których kochasz najbardziej.
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Absorbcja pyłu:

pojedyncze
włókno

1. dyfuzja
2. Inercja
3. grawitacja
4. elektrostatyka
5. przyciąganie

cząsteczki

przepływ
powietrza

Przekrój i zasada 5-warstwowej filtracji
zastosowana w urządzeniach IDEAL AP seria Pro

Możemy być dumni z wartości współczynników WSOP.
Niezależna agencja ratingowa AHAM (z ang. Association
of Home Appliance Manufacturers - Stowarzyszenie
Producentów Sprzętu Gospodarstwa Domowego)
potwierdziła wysoką skuteczność oczyszczaczy
powietrza firmy IDEAL.

Eliminacja bakterii i pleśni
w CFU/I powietrza

Oczyszczacz powietrza IDEAL AP

Naturalna degradacja

Eliminacja pyłków
w ppm/l powietrza

Minuty

Eliminacja formaldehydu
w ppm

Oczyszczacz powietrza IDEAL AP

Minuty

Oczyszczacz powietrza IDEAL AP

Eliminacja dymu i zapachów
stężenia w mg/m³

Minuty

Oczyszczacz powietrza IDEAL AP

Otwarte okno

oczyszczacze powietrza - specyfikacja techniczna

Co to jest współczynnik WSOP?

Minuty

|
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Jaki model wybrać?
Oferujemy całą gamę urządzeń; od popularnych, w dobrej relacji ceny do jakości, aż po wysokowydajne stacje robocze. Użytkownikom indywidualnym polecamy serię aeroprime. To niedrogie, w pełni profesjonalne oczyszczacze, które sprawdzą się jako „strażnicy czystości“ domowych
oraz biurowych pomieszczeń. Urządzenia niemieckiej firmy IDEAL to propozycja uniwersalna,
dla domu, biura, dużych firm, instytucji publicznych oraz służby zdrowia - najwyższa jakość
potwierdzona uznaną marką to najlepsza rekomendacja!

Wskazówki fachowca:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wybierz urządzenie odpowiednie do metrażu
Sprawdź współczynnik oczyszczania
Zwróć uwagę na modele dla alergików
Szukasz urządzenia do gabinetu lekarskiego?
Polecamy BESTSELLERY!
Masz najwyższe wymagania techniczne?
Czy potrzebujesz dodatkowo nawilżacz?
Pytaj o dodatkowe funkcje!

Co to jest współczynnik
oczyszczania (WO)

?

WO
3-5 x/h

Współczynnik oczyszczania – to parametr informujący o tym ile razy w ciągu godziny urządzenie jest w stanie wymienić/przefiltrować
całą kubaturę pomieszczania. Do obliczenia parametru przyjmowana jest wysokość pomieszczenia 2,5 m. To wyjątkowo ważna cecha
dobrych oczyszczaczy powietrza. Odpowiednio wysoki wskaźnik oczyszczania zapewnia najwyższą jakość filtracji i pozwala na
odpowiednio szybką reakcję na pojawiające się zanieczyszczenia, zabezpieczając użytkownikowi zdrowe powietrze.

Tabela pokazuje optymalną relację współczynnika oczyszczania do powierzchni pomieszczenia (ok. 3—5 x/h).
Co ważne, nawet w pomieszczeniach o innej kubaturze, oczyszczacz spełnia swoją funkcję!
WSPÓŁCZYNNIK WO
model

wydajność (m 3 /h)

p o wierzc h n ia pomies zc zen ia (m 2 ), przy wys ok oś c i 2, 5 m
15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

70

80

90

100

110

Aeroprime Q

270

7,2

5,4

4,3

3,6

3,1

2,7

2,4

2,2

2,0

1,8

1,5

1,4

1,2

1,1

1,0

Aeroprime X auto

244

6,5

4,9

3,9

3,3

2,8

2,4

2,2

2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,1

1,0

0,9

IDEAL AP 15

170

4,5

3,4

2,7

2,3

1,9

1,7

1,5

1,4

1,2

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

IDEAL AP 30

330

8,8

6,6

5,3

4,4

3,8

3,3

2,9

2,6

2,4

2,2

1,9

1,7

1,5

1,3

1,2

IDEAL AP 45

500

13,3

10,0

8,0

6,7

5,7

5,0

4,4

4,0

3,6

3,3

2,9

2,5

2,2

2,0

1,8

IDEAL AP 40

480

12,8

9,6

7,7

6,4

5,5

4,8

4,3

3,8

3,5

3,2

2,7

2,4

2,1

1,9

1,7

IDEAL AP 30 Pro

300

8,0

6,0

4,8

4,0

3,4

3,0

2,7

2,4

2,2

2,0

1,7

1,5

1,3

1,2

1,1

IDEAL AP 40 Pro

420

11,2

8,4

6,7

5,6

4,8

4,2

3,7

3,4

3,1

2,8

2,4

2,1

1,9

1,7

1,5

IDEAL AP 60 Pro

600

16,0

12,0

9,6

8,0

6,9

6,0

5,3

4,8

4,4

4,0

3,4

3,0

2,7

2,4

2,2

IDEAL AP 80 Pro

800

21,3

16,0

12,8

10,7

9,1

8,0

7,1

6,4

5,8

5,3

4,6

4,0

3,6

3,2

2,9

IDEAL AP 100

750

20,0

15,0

12,0

10,0

8,6

7,5

6,7

6,0

5,5

5,0

4,3

3,8

3,3

3,0

2,7

IDEAL ACC 55

220

5,9

4,4

3,5

2,9

2,5

2,2

2,0

1,8

1,6

1,5

1,3

1,1

1,0

0,9

0,8
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Do której grupy użytkowników należysz?
Popularne - oczyszczacze do użytku domowego i biura
Przeznaczenie:
• rodziny
• pokoje dziecięce
• alergicy
• osoby z chorobami układu
oddechowego
• osoby posiadające
zwierzęta domowe
(modele na każdą kieszeń)

aeroprime

home & office
Dom jest najważniejszy! Zdrowie domowników,
guard
czystość, higiena. Czy można zabezpieczyć się
przed alergią, astmą,coroczną falą przeziębień,
grypy? A co z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi?
Przynoszą do domu szczęście, ale i tumany kurzu i brudu
po spacerach... No i ta sierść, naskórek, powodujące alergie.

Oczyszczacze AEROPRIME rozwiążą nasze problemy!
Niezauważone wśród innych mebli będą robić swoje
- oczyszczać i jonizować powietrze.

Bestsellery - oczyszczacze polecane przez użytkowników
Przeznaczenie:
• dom, biuro
• sale konferencyjne
• alergicy
• restauracje, kluby, palarnie
• gabinety lekarskie, apteki
• gabinety dentystyczne
• hotele, salony SPA, siłownie
• przychodnie weterynaryjne
(modele uniwersalne)

Niezbędne urządzenia w Twoim biurze? Oczywiście komputer,
drukarka, niszczarka. Od teraz także oczyszczacz powietrza!
Nie dość, że zapewni perfekcyjną czystość, zadba również
o neutralny zapach. Nie każdy toleruje tak charakterystyczne
i “nie do usunięcia” pozostałości dymu tytoniowego czy perfum.
Teraz Ty i Twoi klienci możecie czuć się komfortowo.
Jeszcze większe wymagania stawiamy miejscom publicznym.
Czekając w poczekalni, wybierając się do gabinetu
lekarskiego czy na wizytę u dentysty, mamy dość stresu...
BESTSELLERY IDEAL zapewnią nam czystość i komfort!

Premium - dla najbardziej wymagających
Przeznaczenie:
• wszystkie wymienione
w pozostałych grupach,
które wymagają spełnienia
najwyższych standardów
czystości powietrza
(naturalną rekomendacją
dla oczyszczaczy Premium
będą placówki służby zdrowia
i obiekty użyteczności publicznej)

Wszystkie urządzenia IDEAL – jak sama nazwa wskazuje, charakteryzują się doskonałymi parametrami pracy; jednak w każdej ofercie
możemy wyróżnić liderów jakości. Oczyszczacze PREMIUM spełnią
oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Są ultraciche
i wydajne (rekomendowane do bardzo dużych pomieszczeń) a ich
obsługa wyjątkowo komfortowa – dzięki zastosowaniu technologii wi-fi
umożliwiającej sterowanie z poziomu aplikacji w telefonie. Niemiecka
jakość, nowoczesny dizajn i możliwość indywidualizacji (wymienny
pokrowiec) oraz najlepszy w swojej klasie filtr firmy FREUDENBERG
czynią z tych urządzeń niekwestionowaną elitę.
Chcesz wybrać najlepiej? Wybierz PREMIUM!

Medyczne - urządzenia dla służby zdrowia i sektora publicznego
Przeznaczenie:
• szkoły, przedszkola i żłobki
• alergicy
• sale wykładowe
• przychodnie lekarskie
• laboratoria
• szpitale
• instytucje publiczne
(modele specjalistyczne)

Badanie pokazują, że zapewnienie czystości powietrza
w instytucjach publicznych ma też wymiar ekonomiczny.
Smog, słaba jakość powietrza w pomieszczeniach biurowych,
przedszkolach, szkołach a nawet w szpitalach to dodatkowe koszty
zwolnień lekarskich na leczenie alergii, chorób zakaźnych czy nawet
zwykłych przeziębień. Do tego spadek produktywności i komfortu pracy.
Cieszy fakt, że wzrasta świadomość, pojawiają się programy
dofinansowania zakupu oczyszczaczy dla placówek publicznych
i służby zdrowia. Proponujemy IDEAL-ne rozwiązania!

Nawilżacze - urządzenia wysokowydajne z funkcją oczyszczania
Przeznaczenie:
• wszystkie wymienione
o podniesionym standardzie
dodatkowych parametrów
powietrza (nawilżanie)
• alergicy
• gabinety kosmetyczne
• obiekty „Resort & SPA”
(modele specjalistyczne)

Troska o czyste powietrze to element kultury ekologicznej. Już nie mówimy,
że kominy są, więc muszą dymić. Smog stał się codziennością naszych
miast, a walka z nim, ogólnonarodowym wyzwaniem. Coraz bardziej
cenimy “wyjazdy za miasto”, szukamy miejsc nieskażonych cywilizacją i jej
negatywnym - dosłownie trującym - wpływem. Modne stają się obiekty
SPA, które oferują nie tylko komfort wypoczynku, ale zapewniają najwyższe
standardy higieny, zdrowego żywienia i atmosfery.
Oczyszczacze IDEAL z funkcją nawilżania doskonale sprawdzą
się jako elementy wyposażenia takich obiektów.

oczyszczacze powietrza - specyfikacja techniczna
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Oczyszczacze o jakich marzysz!
Oferujemy pełną gamę urządzeń.
Podział na poszczególne grupy będzie pomocny przy wyborze; zakres zastosowań
jest jednak tak szeroki, że każde z urządzeń sprawdzi się w postawionej roli.
Popularne oczyszczacze mogą już wkrótce dołączyć do grona bestsellerów,
wszystkie modele profesjonalne spełniają restrykcyjne normy higieniczne.
Nowoczesne wzornictwo to niekwestionowany wyróżnik urządzeń IDEAL.

Na pewno wybierzesz DOBRZE!

bestsellery

IDEAL
AP 45

I D EA L
AP 30

IDEAL
AP 15

IDEAL
AP 60 Pro

dla najbardziej
wymagających
IDEAL
AP 80 Pro
X

|

katalog urządzeń do oczyszczania powietrza

IDE A L
AP 40

IDEAL
AP 100

medyczny

superwydajny!
100 m2

z nawilżaczem

IDEAL
ACC 55

nawilżacze

IDEAL
AW 40

I DEAL
AW 60

IDEAL
A P 30 P ro
I DEAL
AP 40 P ro

aeroprime
X auto

popularne
aeroprime Q

oczyszczacze powietrza - przegląd modeli

|

XI

oczyszczacze

|

P O P U L A R N E

Wielostopniowy system filtracji zapewnia perfekcyjną ochronę
czystości powietrza w Twoim domu!
filtr
wstępny

filtr
węglowy

filtr
HEPA

jonizator
lampa UV-C

Zakres ochrony:

Kurz

Wirusy i bakterie

Zapachy

Chemia budowlana

Sierść zwierzęca

Pyłki

Wysoka wydajność!

ULTRA CICHE
Aerozole

Opary chemiczne

Spaliny
samochodowe

Drobny pył

XII

|

Dym
papierosowy

Pleśń

Nie zbudzą Twojego dziecka...
Parametry techniczne (dla wersji Q):
- wielkość pomieszczenia: ok. 20-35 m2
- współczynnik oczyszczania: 3,6 (dla 30 m2)
- wydajność: 78 m3/h, 178 m3/h, 270 m3/h
- napięcie znamionowe: 220 - 240 V AC, 50-60 Hz
- maksymalna moc znamionowa: 55 W
- wentylator: 3 prędkości
- poziom hałasu: 30 dB (L), 45 dB (M), 55 dB (H)
- światło ultrafioletowe (UV): długość fali: 254 nanometry
- żywotność lampy: około 20 000 godz.
- waga netto/brutto: 4,4 kg / 5,2 kg
- wymiary (W x S x G): 410 x 323 x 185 mm

katalog urządzeń do oczyszczania powietrza

AEROPRIME Q

35 m2
HEPA
F I L T R

carbon

+-

Jonizator

UV-C

WO

3,6 x/h

aeroprime X
STRAŻNICY CZYSTOŚCI

aeroprime

w Twoim domu i w biurze!

AEROPRIME Q
cena:

469,-

AEROPRIME X AUTO
cena:

POPULARNE

home & office
guard

GWARANCJA

2 LATA

537,-

OCZYSZCZACZE OPUS

Wydajne i ekonomiczne oczyszczacze powietrza do użytku domowego i małych biur. Urządzenia posiadają
nowatorski system oczyszczania będący połączeniem filtra HEPA, eliminującego alergeny oraz filtra węglowego,
odpowiedzialnego za usuwanie nieprzyjemnych zapachów. Dodatkowo zastosowano technologię wykorzystującą
światło ultrafioletowe (UV-C), co poszerza zakres niszczenia drobnoustrojów chorobotwórczych.
Oczyszczacze pełnią też funkcję JONIZATORÓW co sprawia, że jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia jest zbliżona
do tego jakie panuje w nieskażonym środowisku naturalnym. Dzięki zastosowaniu trybu AUTO (model w wersji X AUTO)
- proces czyszczenia dokonuje się samoczynnie: urządzenie reguluje poziom prędkości wentylatora
w oparciu o czujnik jakości powietrza.
Panel sterowania:
Wyposażenie oczyszczacza:
• przycisk zasilania
• filtr wstępny (wyłapuje cząstki pyłów i alergenów)
• przełącznik trybów AUTO/SLEEP (uśpienie)
• filtr z wsadem z węgla aktywnego
(w wersji AEROPRIME X AUTO)
(absorbuje formaldehydy, benzen i inne szkodliwe opary)
• 3 - stopniowa regulacja prędkości wentylatora
• filtr HEPA (wyłapuje 99,5% cząsteczek pyłu, dymu, pyłków roślin i innych alergenów)
• zintegrowany włącznik lampy UV-C oraz jonizatora
• światło UV-C (niszczy drobnoustroje, wirusy, bakterie, grzyby)
• timer (regulacja czasu pracy)
• System PCO:
Gdy fotokatalizator - dwutlenek tytanu (TiO2) absorbuje
• Możliwość mocowania na ścianie!
promieniowanie ultrafioletowe (UV), wytwarza się gazowy
wodór i jony hydroksylowe, które radykalnie pomagają usuwać
lotne związki organiczne (VOC) i nieprzyjemne zapachy
oraz niszczą drobnoustroje chorobotwórcze
• Jonizator:
Ujemne jony poprawiają jakość powietrza przez łączenie się
z pyłem lub reagowanie z cząsteczkami powodującymi
nieprzyjemne zapachy osadzonymi na ścianach.
Bardzo wiele ujemnych jonów występuje w naturalnych
otoczeniach takich jak wodospady lub lasy.
W tym przypadku ujemne jony zbliżają jakość powietrza
w pomieszczeniu do środowiska naturalnego.
Parametry techniczne (dla wersji X AUTO):
- wielkość pomieszczenia: ok. 20-35 m2
- współczynnik oczyszczania: 3,3 (dla 30 m2)
- wydajność: 67 m3/h, 153 m3/h, 244 m3/h
- napięcie znamionowe: 220 - 240 V AC, 50-60 Hz
- maksymalna moc znamionowa: 50 W
- wentylator: 3 prędkości
- poziom hałasu: 30 dB (L), 45 dB (M), 55 dB (H)
- światło ultrafioletowe (UV): długość fali: 254 nanometry
- żywotność lampy: około 20 000 godz.
- waga netto/brutto: 4,8 kg / 5,6 kg
- wymiary (W x S x G): 428 x 389 x 160 mm
- czujnik jakości powietrza
C eny net to , b ez VAT

WO

3,3 x/h

35 m2
HEPA
F I L T R

carbon

+-

Jonizator

H

UV-C

PCO

auto

AEROPRIME X AUTO

oczyszczacze powietrza AEROPRIME

|
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oczyszczacze
I D E A L A P 15
cena:

IDEAL AP 30
cena:

1.269,-

IDEAL AP 45
cena:

1.449,-

|

W TWOIM DOMU I BIURZE

BESTSELLERY

1.809,-

Oczyszczacze powietrza rekomendowane do domów, małych lub średnich biur, przychodni
i specjalistycznych gabinetów (zależnie od wybranego modelu). Posiadają zintegrowany
system filtrów: AEON Blue®, filtr wstępny, filtr dokładny True HEPA (H13) oraz jonizator
PlasmaWave®. Filtry bardzo skutecznie usuwają 99,97% zanieczyszczeń; zarówno
drobne cząstki o wielkości 0,3 mikrona takie jak: zarodniki pleśni, pyłki, roztocza,
większość mikroorganizmów zawartych w powietrzu, alergeny, dym papierosowy,
bakterie jak również sierść zwierząt domowych, a nawet chemiczne opary i brzydkie
lub uciążliwe zapachy. Ponadto, powietrze jest nasycane jonami naładowanymi ujemnie,
a oczyszczone i zjonizowane powietrze to prosty i naturalny sposób na odświeżenie.
Dodatkowo wzmacnia układ odpornościowy, zwiększa wydajność i koncentrację,
a także chroni przed uszkodzeniem komórek i przedwczesnym starzeniem, zmęczeniem
lub chorobami. Urządzenia cechuje energooszczędność oraz cicha praca.
W zestawie pilot zdalnego sterowania.

Polecane
dla alergików!
Cechy wspólne oczyszczaczy
AP 15 / 30 / 45:
• filtry: wstępny, True HEPA (H13),
filtr z węglem aktywnym
• system PlasmaWave™ - jonizacja powietrza
• system przeciwbakteryjny Cleancel™
• wentylator (4 poziomy prędkości)
• tryb automatyczny
• wskaźnik jakości powietrza
• czujniki jakości powietrza
• wskaźnik konieczności wymiany filtra

• Możliwość mocowania na ścianie!
GWARANCJA

2 LATA

OCZYSZCZACZE IDEAL

BESTSELLERY!
AP 30

AP 45

45 m2

70 m

2

Suitable fo
Microbiolog
tested rega
other partic
quiet opera
disinfected

parametry techniczne

WO

4,5 x/h

AP15

HEPA
F I L T R

XIV

|

carbon

CLEAN
CEL

Plasma
Wave

+Jonizator

AP 30

AP 45

wielkość pomieszczenia (m 2)

25

45

70

współczynnik oczyszczania

4,5 (dla 15 m 2)

4,5 (dla 30 m 2)

4,5 (dla 45 m 2)

wydajność

40 - 170 m 3/h

65 - 330 m 3/h

85 - 500 m 3/h

zasilanie:
moc* [W]

25 m2

AP 15

220-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50/60 Hz
4 / 6 / 10 / 40

4 / 10 / 25 / 60

11 / 20 / 40 / 110

poziom hałasu* [dB (A)]

26 / 35 / 43 / 52

26 / 35 / 46 / 55

27 / 38 / 50 / 60

wymiary (W x S x G) mm

470 x 350 x 210

550 x 415 x 220

650 x 440 x 260

6

7

8

waga netto (kg)

katalog urządzeń do oczyszczania powietrza

IDEAL AP 40
cena:

MEDYCZNY

1.809,-

GWARANCJA

2 LATA

OCZYSZCZACZE IDEAL

Profesjonalny oczyszczacz powietrza wyposażony w pełny zestaw filtrów serii AP.
Dodatkowa powłoka antybakteryjna CleanCel® i filtr mikrobiologiczny PM 2,5
a także zwiększona moc urządzenia, zapewniają pełną ochronę dużym
powierzchniom (do 60 m2) o podniesionym standardzie higienicznym.
To pozwala zarekomendować AP 40 jako oczyszczacz medyczny
- do zastosowania w gabinetach lekarskich, stomatologicznych,
przychodniach i szpitalach.

Cechy i wyposażenie oczyszczacza AP 40

60 m2

WO

4,8 x/h

HEPA
F I L T R

parametry techniczne

CLEAN
CEL

carbon

AP 40

Plasma
Wave

+-

Jonizator

mikro

AP 100

wielkość pomieszczenia (m 2)

60

100

współczynnik oczyszczania

4,8 (dla 40 m 2)

3 (dla 100 m 2)

wydajność

do 480 m 3/h

do 750 m 3/h

zasilanie:

220-240 V, 50/60 Hz

220-240 V, 50/60 Hz

moc* [W]

5 / 8 / 13 / 28 / 90 10 / 21 / 41 / 82 / 200

poziom hałasu* [dB (A)]

28 / 30 / 35 / 44 / 56

29 / 34 / 41 / 48 / 56

wymiary (W x S x G) mm

600 x 415 x 245

1010 x 430 x 430

8,5

26

waga netto (kg)

IDEAL AP 100
cena:

• filtr mikrobiologiczny PM 2,5
• przeciwdrobnoustrojowy filtr HEPA (H13) (99,97 %)
• antyzapachowy filtr węglowy
• kaseta filtracyjna pokryta powłoką antybakteryjną
• ochrona antybakteryjna dzięki technologii CleanCel®
• funkcja PlasmaWave® - jonizacja powietrza
• wentylator (5 poziomów prędkości)
• wysokiej jakości panel dotykowy
• niskie zużycie energii i cicha praca
• tryby pracy: nocny / automatyczny
• wygodny czasomierz
• wskaźnik jakości powietrza
• świetlna sygnalizacja wymiany filtra
• czujniki gazu, pyłu i zapachu

WYSOKOWYDAJNY

7.292,15

Wszystkie modele z rodziny AP posiadają certyfikat
najwyższej jakości w przeciwdziałaniu alergii!

GWARANCJA

2 LATA

OCZYSZCZACZE IDEAL

Profesjonalny oczyszczacz powietrza pozwalający na uzyskanie czystego
powietrza w pomieszczeniach o wielkości aż do 100 m2. Urządzenie
wyposażone w wysokowydajny system filtracyjny, ekran dotykowy LCD,
połączenie WLAN + aplikację do zdalnej kontroli urządzenia.

Cechy i wyposażenie oczyszczacza AP 100
• filtr mikrobiologiczny PM 2,5
• przeciwdrobnoustrojowy filtr HEPA (H13)
i antyzapachowy filtr węglowy
• kaseta filtracyjna pokryta powłoką antybakteryjną
• ochrona antybakteryjna dzięki technologii CleanCel®
• funkcja PlasmaWave® - jonizacja powietrza
• wentylator (5 poziomów prędkości)
carbon
• wysokiej jakości panel dotykowy
• niskie zużycie energii i cicha praca
• tryby pracy: nocny /automatyczny oraz wygodny czasomierz
• wskaźnik jakości powietrza i świetlna sygnalizacja wymiany filtra
• czujniki gazu, pyłu i zapachu
• kółeczka

WO

3,0 x/h

C eny net to , b ez VAT

* moc i poziom hałasu podane dla kolejnych trybów pracy

CLEAN
CEL

Plasma
Wave

100 m2
+-

Jonizator

HEPA
mikro

F I L T R

oczyszczacze powietrza IDEAL

|
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oczyszczacze
I D EA L AP 3 0 PRO
cena:

1.989,-

I DE AL AP 4 0 PRO
cena:

2.439,-

W TWOIM DOMU I BIURZE

|

PROFESJONALNE

GWARANCJA

Made in Germany

OCZYSZCZACZE IDEAL

2 LATA

Oczyszczacze powietrza IDEAL AP 30 i 40 PRO swoją budowę zawdzięczają nowatorskiemu, pięciowarstwowemu filtrowi 360° niemieckiej firmy
Freudenberg. W skład kasety wchodzą warstwy: wstępne, węglowe i filtr zasadniczy HEPA. System filtracji odpowiada wysokiej klasie H14!
Dzięki zastosowaniu specjalnego proszku, powierzchnia węgla aktywnego w całej kasecie wynosi aż 740 000 m2. Filtr zapewnia czyste powietrze
w blisko100%. Oczyszczacze są zdumiewająco ciche (już od 16 dB!), więc doskonale sprawdzą się w pomieszczeniach, w których cisza jest
szczególnie wymagana (przedszkola, sypialnie, biura, pokoje dziecięce itp.). Wysoką skuteczność urządzeń względem alergenów wziewnych
potwierdza przyznany certyfikat ECARF. Rekomendujemy je również do stosowania w pomieszczeniach medycznych (certyfikat Institut Schwarzkopf).
Wszystkich użytkowników ucieszy niski pobór energii (niższy od energooszczędnej żarówki). Urządzenia są ręcznie składane i sprawdzane
na specjalnej stacji testowej w fabryce Krug & Priester w Niemczech.

40 m

2

Cechy oczyszczaczy AP 30 PRO | AP 40 PRO

WO

4,0 x/h

AP 30 PRO

• 5 warstwowy filtr 360°
• wentylator niemieckiej firmy ebmpapst; 5 poziomów wydajności:
nocny / 1 / 2 / 3 / turbo
(3-stopniowa regulacja poziomu wydajności dla poziomów 2 i 3
przy użyciu aplikacji mobilnej)
• tryb AUTO (poziom wydajności bazujący na wskazaniach
czujników jakości powietrza (czujniki: pyłów, gazu i zapachu)
• wi-fi (możliwość sterowania urządzeniem za pomocą aplikacji)
• wskaźnik wymiany filtra
• wskaźnik jakości powietrza
• niskie zużycie energii i ultra cicha praca
• pokrowiec na filtr (AP 40 PRO)
• pilot (AP 40 PRO)

•

AP 40 PRO

Dla najbardziej wymagających:
ULTRAWYDAJNY Filtr HEPA 360°

WO

55 m2

4,2 x/h

Pobierz aplikację,
ustaw parametry oczyszczania...
i możesz spać spokojnie!
•

minimalistyczny,
modny design!

•

regulacja
wydajności
w trybie średnim
i wysokim

•

chip pamięci
z historią filtra

•

XVI

|

5 warstwowy filtr węglowy firmy

katalog urządzeń do oczyszczania powietrza

I D EA L AP 6 0 P RO
cena:

I DE AL AP 8 0 PRO
cena:

3.889,-

4.429,-

PROFESJONALNE

GWARANCJA

Made in Germany

OCZYSZCZACZE IDEAL

2 LATA

AP 60 PRO

Profesjonalne oczyszczacze powietrza wyposażone w pięciowarstwowy filtr Freudenberg
360°(H14), który usuwa do 99,99% zanieczyszczeń; m.in. pył zawieszony, benzopiren, pyłki
i inne alergeny wziewne, patogeny, bakterie i zarodniki pleśni (oraz hamuje ich wzrost w filtrze),
dym papierosowy, spaliny, opary chemiczne (aldehyd mrówkowy, toluen, n-butan, lotne
związki organiczne itp.) oraz wszelakie zapachy zawarte w powietrzu. Za pośrednictwem
aplikacji mobilnej w urządzeniach można kontrolować wszystkie funkcje i tryby pracy. W trybie
automatycznym korzystają z inteligentnych, osobnych czujników (czujnik pyłu, gazu i zapachu),
dzięki którym stale utrzymują wysoką jakość powietrza i automatycznie dostosowują poziom mocy
do warunków otoczenia. Oczyszczacze wyposażone w inteligentny panel sterowania z czaso
mierzem, wyświetlający funkcje i tryby pracy oraz informujący o konieczności wymiany filtra.

WO

80 m

2

4,5 x/h

Cechy oczyszczaczy AP 60 PRO | AP 80 PRO
• filtry: wstępny, filtr HEPA (H14), filtr z węglem aktywnym, filtr 360°
• wentylator niemieckiej firmy ebmpapst; 5 poziomów wydajności:
nocny / 1 / 2 / 3 / turbo
(3-stopniowa regulacja poziomu wydajności dla poziomów 2 i 3
przy użyciu aplikacji mobilnej)
• tryb AUTO (poziom wydajności bazujący na wskazaniach
czujników jakości powietrza (czujniki: pyłów, gazu i zapachu)
• wi-fi (możliwość sterowania urządzeniem za pomocą aplikacji)
• wskaźnik wymiany filtra
• wskaźnik jakości powietrza
• niskie zużycie energii i ultra cicha praca
• pilot zdalnego sterowania
• stalowa obudowa
• podstawa z kółeczkami (wyposażenie dodatkowe)
• uchwyt do montażu na ścianie (wyposażenie dodatkowe)
AP 80 PRO

•

Dla najbardziej wymagających:
ULTRAWYDAJNY Filtr HEPA 360°

WO

100 m2

4,0 x/h
Pilot
zdalnego sterowania

Panel sterowania

PRO
znaczy

najlepszy!
Uchwyt
do montażu na ścianie

Podstawa pod oczyszczacz z kółeczkami

OPCJA

parametry techniczne

AP 30 PRO

OPCJA

AP 40 PRO

OPCJA

AP 60 PRO

AP 80 PRO

wielkość pomieszczenia (m )

40

55

80

100

współczynnik oczyszczania

4,0 (dla 30 m 2)

4,2 (dla 40 m 2)

4,5 (dla 60 m 2)

4,5 (dla 80 m 2)

2

tryb pracy
wydajność

m 3/h

moc* [W]
zasilanie:
wymiary (W x S x G) [mm]

C eny net to , b ez VAT

50
5

poziom hałasu [dB (A)]

waga netto [kg]

nocny 1

2
3
90
130
70 122,4 205,4
139,5 237,9
6
>7
>9

16,7 18,5 >23,6

turbo nocny

1

300

50

70

5

6

>33

30
54,2

2
3
90
130
122,4 205,4
139,5 237,9
>7
>9

16,7 15,5 >23,6

>33

turbo
420
75
61,7

nocny 1
40
6

2
180
125 244,8
279
9 >12

3
300
474
549
>23

16,5 26,5 >33,6 >42,9

turbo nocny
600
90
56,6

2
3
220
350
150 299,2 553
341 640,5
10 >14
>30

turbo

18,7 28,8 >37,3 >46,7

63,4

70
6

1

220-240 V, 50/60 Hz

220-240 V, 50/60 Hz

220-240 V, 50/60 Hz

220-240 V, 50/60 Hz

398 x 255 x 298

398 x 255 x 298

668 x 468 x 275

668 x 468 x 275

3,6

3,6

15

15

* moc i poziom hałasu podane dla kolejnych trybów pracy

oczyszczacze powietrza IDEAL PRO

|

800
175
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oczyszczacze

W TWOIM DOMU I BIURZE

|

IDEAL AW 40
cena:

NAWILŻACZ

GWARANCJA

2 LATA

1.729,-

OCZYSZCZACZE IDEAL

Kompaktowy nawilżacz powietrza z funkcją oczyszczania, to IDEALne rozwiązanie dla Twojego
biura, pokoju lub gabinetu lekarskiego. System Ionic Silver Stick® dzięki wykorzystaniu antybakteryjnych właściwości jonów srebra zapewnia kontrolę nad jakością wody. Filtr wodny skuteczne usuwa z powietrza takie zanieczyszczenia jak kurz, sierść, pyłki czy nieprzyjemne zapachy.
Dzięki wbudowanemu higrostatowi możliwe jest ustawienie i utrzymanie zadanej wilgodności
powietrza w zakresie od 30 do 70%.

Cechy oczyszczacza AW 40
• świetlna sygnalizacja wymiany filtra
i niskiego poziomu wody w zbiorniku
• panel dotykowy z cyfrowym wyświetlaczem
wilgotności
• automatyczny tryb czyszczenia

• do pomieszczeń
o powierzchni do 40 m2
filtr
wodny

40 m2

IDEAL AW 60
cena:

Ionic
Silver
Stick

higro

• wydajność: 300 g/h
• pojemność pojemnika na wodę: 7 litrów
• System Ionic Silver Stick®
• tryby pracy (dzień / noc)

NAWILŻACZ Z FUNKCJĄ OCZYSZCZANIA

(pozostałe parametry w tabeli porównawczej)

GWARANCJA

2 LATA

2.129,-

OCZYSZCZACZE IDEAL

Nawilżacz powietrza i oczyszczacz w jednym kompaktowym urządzeniu, rekomendowany
do dużych gabinetów lekarskich oraz pomieszczeń podlegającym restrykcyjnym wymogom
jakości powietrza i wilgotności.Trójpoziomowy system oczyszczania i nawilżania powietrza
wraz z połączonym systemem filtracyjnym (filtr HEPA + antyzapachowy filtr węglowy)
oraz dodatkową ochroną antybakteryjną (technologia CleanCel® z funkcją PlasmaWave®)
to niekwestionowane atuty tego modelu! Urządzenie polecane dla alergików.

Cechy oczyszczacza AW 60
• do pomieszczeń o powierzchni do 60 m2
• wydajność: 500 g/h
• prędkość wentylatora: 4 poziomy
(niski, średni, wysoki oraz turbo)
• pojemność pojemnika na wodę: 5 litrów
• filtry: True HEPA, z węglem aktywnym, wodny
• system PlasmaWave™ - jonizacja powietrza
• system przeciwbakteryjny Cleancel™

IDEAL ACC 55
cena:

• tryb automatyczny
• wskaźnik jakości powietrza
• świetlna sygnalizacja wymiany filtra
(pozostałe parametry w tabeli porównawczej)

60 m2

OCZYSZCZACZ I NAWILŻACZ

HEPA
F I L T R

carbon

GWARANCJA

2 LATA

2.639,-

OCZYSZCZACZE IDEAL

IDEAL ACC 55 to oczyszczacz oraz nawilżacz powietrza w jednym kompaktowym urządzeniu.
System Ionic Silver Stick®, zapewnia kontrolę nad jakością wody dzięki wykorzystaniu
antybakteryjnych właściwości jonów srebra. Filtr wodny skuteczne usuwa z powietrza
takie zanieczyszczenia jak kurz, sierść, pyłki czy nieprzyjemne zapachy. Posiada dodatkowy
pojemnik na olejki eteryczne dzięki czemu wzbogaca powietrze o przyjemne zapachy.
Urządzenie pracuje w trzech trybach: niski, średni i wysoki. ACC 55 pomoże stworzyć
komfortową atmosferę relaksu i wypoczynku, tak ważną w obiektach typu „wellness & spa”.

Cechy oczyszczacza ACC 55
• do pomieszczeń o powierzchni do 55 m2

• wydajność: 250 g/h
• pojemność pojemnika na wodę: 8,4 litra
• filtry: True HEPA 99,97 %, z węglem aktywnym, wodny
• system Ionic Silver Stick®
(pozostałe parametry w tabeli porównawczej)
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55 m2
HEPA
F I L T R

carbon

1,4 x/h
filtr
wodny

Ionic
Silver
Stick

FRESH!

katalog urządzeń do oczyszczania powietrza

Plasma
Wave

CLEAN
CEL

filtr
wodny

+-

Jonizator

auto
air

TABELA
OCZYSZCZACZE POWIETRZA AEROPRIME
joni- tryb autozacja matyczny

Model

powierzchnia
pomieszczenia

Aeroprime Q

35 m2

•

Aeroprime X
AUTO

35 m2

•

system filtrów

pozostałe parametry i akcesoria

moc* [W]
(różne tryby pracy)

poziom
hałasu [dB]*

wymiary
(W x S x G) [mm]

cena netto
w PLN

-

filtr wstępny, filtr HEPA, filtr z węglem
aktywnym, system PCO, UV-C, jonizator

timer, przełącznik trybów pracy, wentylator (3 prędkości),
światło UV-C 254 nm, zintegrowany włącznik lampy UV i jonizatora

maks. 55

30/45/55

410 x 323 x 185

469,-

•

filtr wstępny, filtr HEPA, filtr z węglem
aktywnym, system PCO, UV-C, jonizator

timer, tryb nocny, przełącznik trybów pracy oraz AUTO, wentylator
(3 prędkości), światło UV-C 254 nm, zintegrowany włącznik lampy UV
i jonizatora, pilot

maks. 50

30/45/55

428 x 389 x 160

537,-

OCZYSZCZACZE POWIETRZA IDEAL
AP 15

25 m2

•

•

AP 30

45 m2

•

•

AP 45

70 m2

•

•

AP 40

60 m2

•

•

AP 30
PRO

40 m2

•

•

AP 40
PRO

55 m2

AP 60
PRO

80 m2

AP 80
PRO

100 m2

AP 100

100 m

AW 40

•

•

-

•

filtr wstępny,filtr HEPA, (H13)
filtr z węglem
aktywnym, powłoka CleanCel™,
jonizacja powietrza

pilot, automatyczny tryb nocny, bardzo wysoka wydajność
usuwania nieprzyjemnych zapachów, możliwy montaż na ścianie
(uchwyt wraz z zabezpieczeniem antykradzieżowym - opcja)

filtr wstępny, filtr mikrobiologiczny
timer, automatyczny tryb nocny, system trzech inteligentnych czujfiltr HEPA (H13), filtr z węglem aktywnym, ników jakości powietrza, automatycznie zamykany wylot powietrza,
powłoka CleanCel™, jonizacja powietrza
gdy urządzenie jest wyłączone, blokada panelu sterowania

4/6/10/40

26/35/43/52

470 x 350 x 210

4/10/25/60

26/35/46/55

550 x 415 x 220

11/20/40/110

28/30/35/44/56

600 x 415 x 245

1.269,1.449,1.809,-

5/8/13
/28/90

27/38/50/60

650 x 440 x 260

1.809,-

17/18/24/33/54

1.989,00

filtr wstępny, filtr True HEPA 360°
(H14), filtr z węglem aktywnym

wentylator (5 prędkości), łączność WiFi, aplikacja mobilna, czujniki
pyłów, gazu i zapachu, wskaźniki: jakości powietrza i wymiany
filtra, pokrowiec (opcja)

5/6/7/9/30
5/6/7/9/75

17/15/24/33/62

filtr wstępny, filtr True HEPA 360°
(H14), filtr z węglem aktywnym

timer, automatyczny tryb nocny, system trzech inteligentnych czujników jakości powietrza, potężny tryb TURBO, niskie zużycie energii,
ultra cicha praca, pilot zdalnego sterowania

6/9/12/23/90

16/26/34/43/57

timer, automatyczny tryb nocny, system czterech inteligentnych czujników
- trzy czujniki powietrza i jeden czujnik światła, zdalna obsługa dzięki
aplikacji mobilnej „IDEAL Air“ na systemy iOS i Android, kolorowy i
dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej 4“, kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia

10/21/41
/82/200

29/34/41/48/56

1010 x 430
x 430

7.292,15

398 x 255 x 298

2.439,00
3.889,668 x 468 x 275

4.429,-

6/10/14/30/175 19/29/37/47/63

•

•

filtr wstępny, filtr mikrobiologiczny,
dwa filtry HEPA (H13), filtr z węglem
aktywnym, powłoka CleanCel™,
jonizacja powietrza

40 m2

-

•

filtr wodny, Ionic Silver Stick®
- antybakteryjne działanie jonów srebra

tryb nocny, czujnik światła, wyświetlacz, kontrola nawilżenia
powietrza, wskaźnik poziomu wody,
wskaźnik poziomu nawilżenia powietrza

10/16

< 25 (A)

407 x 323 x 336

1.729,-

AW 60

60 m2

•

•

filr HEPA , filtr z węglem aktywnym,
powłoka CleanCel™, jonizacja powietrza

timer, tryb nocny, panel dotykowy, blokada klawiszy,
wskaźnik poziomu wody, wskaźnik poziomu nawilżenia
powietrza

5/7/9/18

30/30/38/45

450 x 345 x 345

2.129,-

ACC 55

55 m2

-

-

filtr HEPA, filtr z węglem aktywnym,
Ionic Silver Stick® - antybakteryjne
działanie jonów srebra

tryb nocny, osobny zbiornik na olejki eteryczne

22/25/34

< 31 (A)

600 x 550 x 330

2.639,-

2

* wartości dotyczą odpowiednich trybów

Akcesoria do oczyszczaczy

1 - urządzenia na zamówienie, o cenę pytaj sprzedawcę,

Zestaw filtrów AP 40

629,-

Filtr Combi 360° do AP 60 Pro / AP 80 Pro (zdj. 4)

Filtr węglowy do AP 100

629,-

Odkamieniacz AW 40 / ACC 50

139,-

755,59,-

Filtr do Aeroprime Q (zdj. 2)

139,-

Kaseta ewaporacyjna ACC 55

Elektroda z jonami srebra (ISS) AW 40 / ACC 55

139,-

Filtr do Aeroprime X Auto (zdj. 2)

149,-

Kaseta filtracyjna do IDEAL AP 15 (zdj. 3)

319,93

Zamykana podstawa do zawieszania AP 15 (zdj. 5)

139,-

Filtr Combi do AW 60

189,28

Kaseta filtracyjna do IDEAL AP 30 (zdj. 3)

358,80

Zamykana podstawa do zawieszania AP 30 (zdj. 5)

149,-

Filtr mikrobiologiczny do AP 100

209,-

Kaseta filtracyjna do IDEAL AP 45 (zdj. 3)

445,-

Zamykana podstawa do zawieszania AP 45 (zdj. 5)

159,-

Filtr z węglem aktywnym ACC 55

219,-

Filtr Combi 360° do AP 30 Pro / AP 40 Pro

449,-

Podstawa do zawieszania Aeroprime X Auto

Filtr HEPA AP 100

429,-

Filtr HEPA ACC 55

319,-

Pokrowiec dekoracyjny do AP30/40PRO; kolory:
antracyt, czerwony, żółty, zielony, pomarańczowy,
jasnoniebieski, ciemnoniebieski (zdj. 1)

1

C eny net to , b ez VAT

2

3

90,-

4

99,-

Wózek do AP 60 Pro / AP 80 Pro

220,-

Uchwyt do mocowania na ścianie AP 60 Pro / AP 80 Pro

175,-

5

oczyszczacze powietrza IDEAL, tabela porównawcza
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