
Lélegezz szabadon:EEuurroommaattee
®®

Az Ön hivatalos Euromate viszonteladója:
0506140020

SMOKE
‘n

Utolérhetetlen teljesítmény 

Merész design

Mûszaki újdonság

A Smoke 'n Go Dohányzókabint 

bárhova elhelyezheti…

Euromate fenntartja magának a jogot arra, hogy a modelleket, 
azok mûszaki paramétereit és alkatrészeit elõzetes értesítés nélkül meg-
változtassa.

Smoke ‘n Go Plaza
12-14 fõs kabin
3525 x 2200 x 2165 mm

(Szélesség x Mélység x Magasság)

Smoke ‘n Go Espace
6-7 fõs kabin
2200 x 1765 x 2165 mm

(Szélesség x Mélység x Magasság)

Lélegezz szabadon:Euromate
®

Smoke ‘n Go Mezzo
4-5 fõs kabin
2200 x 1265 x 2165 mm

(Szélesség x Mélység x Magasság)

Smoke ‘n Go Kompakt
2-3 fõs kabin
2200 x 950 x 2165 mm 

(Szélesség x Mélység x Magasság)

Mindig megfelelõ megoldás. Többféle méret közül választhat: 2-3, 4-5, 6-7 vagy akár 

12-14 személy részére. Nyitott és zárt ( elhúzható ajtóval szerelt) modellek is kaphatók.

Szûrés:

Dohányzással kapcsolatos gázok és káros ré-

szecskék ( pl. nikotin, formaldehid) 99,99%-

ának eltávolítása

Tápfeszültség:

230 V / 1 fázis/ 50 Hz

Szabályzás:

Jelenlét-érzékelõ segítségével automata

problémák megoldására, egyrészt légtisztítók, dohányzóaszta-

lok, szagmentes hamutartók, melyekkel egy dohányzószobát

rendezhet be,  másrészt a most bemutatott Smoke 'n Go dohá-

nyzókabin. Teljeskörû megoldások, melyek rugalmasan alkal-

mazkodnak az Ön dohányzással kapcsolatos politkájához.

Lépjen kapcsolatba az  Euromate hivatalos viszonteladójával,

vagy látogassa meg honlapunkat angolul a  www.euromate.com

címen, vagy  magyarul a www.klima.hu/ légtisztítás/Euromate

linken. 

Az Euromate rendelkezik a mindenre
kiterjedõ megoldással a dohányfüst 
problémára
Az Euromate a légtisztítás területén már több, mint 30 éves

tapasztalattal bír. Mélyreható ismereteink nem csupán a  konven-

cionális légtisztítás és a dohányfüst eltávolítása területére terjed-

nek ki, hanem az ipari légtisztítás és a professzionális konyhák

zsiradék és szagszûrésében is szakértõvé váltunk. Az Euromate

egy sor újító megoldást kínál önnek a dohányfüsttel kapcsolatos

Dohányzó  
kabin 
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Rugalmas megoldás, amely bármilyen munka- vagy 
lakókörnyezetbe beleillik
Egy gyors cigaretta és usgyi vissza dolgozni. Ezt a gondolatot testesíti meg a Smoke 'n Go

Dohányzókabin. Ez a szép, kompakt kivitelû kabin könnyen beleillik bármilyen környezetbe,

bárhol könnyen elhelyezhetõ - irodán belül, folyosón, a kávéautomata mellett - anélkül,

hogy az esetleg létezõ légkezelési rendszeren változtatni kellene. A dohányzókabin sajátja a

flexibilitás, és a kapható variációk sora.

Kiváló design, 
utolérhetetlen teljesítmény
Smoke 'n Go Dohányzókabin elegáns és

modern megjelenése révén könnyen beolvad

bármely környezetbe. Ennél sokkal megle-

põbb azonban utolérhetetlen  hatékonysága!

A dohányzókabin szíve  egy egyedülálló szûrõ-

rendszer, melyet az Euromate fejlesztett ki,

mely egy elõszûrõbõl, egy ElektroMax szûrõ-

bõl, HEPA szûrõbõl és két különbözõ aktív

szénszûrõbõl áll( a gázok és szagok semlegesí-

tésére). Négy egymást követõ szakaszban tisz-

tul a levegõ. Az elõszûrõ a port és az olyan

Szagmentes hamutartó
A Smoke 'n Go Dohányzókabin fon-

tos alkotóeleme a kivételes tulajdon-

ságokkal rendelkezõ szagmentes

hamutartó: a még nem megfelelõen

elnyomott cigaretta- és szivarcsikkek

füst és kellemetlen szagok nélkül

tûnnek el ebben a kivételes darab-

ban. Ez a megoldás a tûzbiztonság

szempontjából sem elhanyagolható.

A hamutartó kapacitása több ezer

csikk.

Befúvó/elszívó rendszer
A dohányzókabint egy told/húzd

rendszerrel is felszereltük. Friss/tisztí-

tott levegõt fújunk be egyik oldalról,

míg a másik oldalon elszívjuk a

füstöt. E folyamatos légmozgás köze-

pette a füst nem állhat meg.

nagyobb szennyezõdéseket távolítja el, mint

az állati szõr, az emberi haj és bõrpikkelyek.

Az elektrosztatikus fõszûrõ a kisebb szennye-

zõdéseket, mint dohányfüst ejti csapdába,

0,01 mikron nagyságig ( 0,00001 mm). A HEPA

szûrõ egy következõ lépcsõt alkot még a leg-

kisebb káros részecskét is kiszûri és az aktív

szénszûrõk a kellemetlen szagokat és gázokat

semlegesítik. Mind a dohányfüstöt, mind

pedig a kellemetlen dohányszagot ily módon

teljesen kiszûrjük a levegõbõl.  A levegõ minõ-

sége jelentõsen javul azáltal is, hogy a meg-

tisztított levegõt visszakeringetjük a környe-

zetbe A Smoke 'n Go Dohányzókabint alapos

vizsgálat tárgyává tette és minõsítette a

német TÜV és a holland ECN Intézet.

Az Euromate dohányzók és nem-dohányzók
részére egyaránt kellemes környezetet teremt,
irodaházakban, egyéb kommunális létesítmé-
nyekben és bárhol másutt.

A dohányzás senkinek nem okoz ezentúl fejfájást 
Ha az Euromate Smoke 'n Go Dohányzókabinját használja

Egy gyors cigaretta a többiek zavarása nélkül

Hogyan alkothatunk egy olyan környezetet, ahol dohányzók és nem-dohányzók egy-

aránt jól érzik magukat és tökéletesen együttmûködnek? Az Euromate mûszaki

újdonságok egész sorát kínálja a nem kívánatos dohányfüst eltávolítására. 

A Smoke 'n Go Dohányzókabin akkor ideális választás, ha nincs megfelelõ hely 

egy dohányzó szoba kialakítására. Az intenzív légtisztítás és a hamu és csikkek szag-

mentes tárolásának kombinációja révén a környezetet nem terhelik a bosszantó füst

és szagok.

Segítsük elõ a dohányzók
és nem-dohányzók békés
egymás mellett élését!
A dohányzók békében rágyújthatnak a

Smoke 'n Go Dohányzókabinban a nem-

dohányzók zavarása nélkül. A füstöt és a kel-

lemetlen szagokat kiszûrjük a levegõbõl ( az

összes dohányfüsttel kapcsolatos ártalmas

gáznemû és szilárd anyagok, pl. formaldehid

és nikotin, stb 99,99 %-át ). A dohányzók

nem érzik magukat kiközösítve, mert a kabin

teljesen átlátszó. Ellenkezõleg! A Smoke 'n

Go Dohányzókabin elõsegíti a dohányzók és

nem-dohányzók együttélését.

A dohányzókabin kapható (önmûködõen)

záródó ajtókkal is. A szerkezet átláthatósá-

gát az üveghatású falak biztosítják. A kollé-

gák a munkahelyük közelében dohányozhat-

nak mikor cigarettaszünetet tartanak, ami a

munkahely jó hangulatát és a munka haté-

konyságát nagyban elõsegíti.

Egy olyan  mûszaki újdonság, mint a Smoke

'n Go Dohányzókabin révén biztosíthatja egy

emberbarát dohányzási politika megalkotá-

sát és sikerre vitelét, javítja cégérõl alkotott

képet és bizonyítja, hogy a dolgozók érde-

keit - legyenek dohányzók vagy nem-dohá-

nyzók - a munkaadójuk a szívén viseli.

ugyan, de hasznot is hajtanak.

Szûrés alacsony 
zajszinten, automatikus
érzékelõ segítségével
A dohányzókabin hatékonyan és szin-

te zajtalanul mûködik. A berendezés

automatikusan üzemel, s a légtisztítás

csak akkor mûködik, ha valaki a fülké-

ben tartózkodik, ily módon még az

energiával is takarékoskodik Önnek.

Hatékony és 
költségtakarékos
A Smoke 'n Go Dohányzókabin telje-

sen átlátható szerkezet, így a dohány-

zók nem érzik magukat kirekesztett-

nek. Akik dohányozni szeretnének,

nem kell az épületen kívülre menni-

ük, munkahelyük közelében marad-

hatnak. Az egy dohányzóra esõ egy-

ségköltség alacsony - s a dohányzóka-

bin alig foglal helyet.Információs 

tábla   

Többféle kivitel
A dohányzókabin rugalmasan illesz-

kedik bármely környezetbe, a stan-

dard kivitel áttetszõ falakkal rendel-

kezik, de kérésre  más színkonfigurá-

ciók is elképzelhetõk. A dohányzóka-

bin beépített világítással rendelkezik.

Olyan helyekre, ahol a dohányzás

csak zárt helyiségben megengedett, a

dohányzókabin eltolható ajtókkal is

szállítható. Önmûködõen záródó

ajtóval ugyancsak rendelhetõ.

Különféle hasznos 
kiegészítõk
A Smoke 'n Go-t arra találtuk ki,

hogy egy gyors cigit minél  kényelme-

sebben - és hasznosabban -  lehessen

elszívni. Lábtámaszok, könyöklõk,

prospektus-tartó, vagy akár egy kivi-

lágítható információs tábla ( mond-

juk a cégérõl ) olyan választható opci-

ók, melyek a még nagyobb kényel-

met szolgálják és nem közvetlenül

Eltolható ajtók és

könyöktámasz

LábtámaszBefúvó/elszívó 

rendszer

Prospektus tartó
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