Grace Légtisztító
ElectroMax

Az idõtlen

KLASSZIKUS

Lélegezz szabadon: E u r o m a t e

®

Nincs többé irritáció és kellemetlen füst!
Mondjon búcsút a fejfájásnak, levertségnek, égõ szemnek, toroknak… Nincs több kellemetlen
dohányfüst és vége a vitának! A Grace légtisztító minden szennyezõdést - még a dohányfüstöt is kiszûr és kellemes élet- és munkakörülményeket teremt. A tiszta beltéri levegõ pozitívan hat
munkateljesítményére, termelékenységére és csökkenti a betegszabadságokat.

Az irodákban, számitógép-szobákban, tárgyalótermekben, fogadóterekben a levegõben láthatatlan, de kártékony mikroszennyezõdések milliói lebegnek, ilyenek a
por, különféle mikroorganizmusok (baktériumok, vírusok és gombák ), pollen,
hajszálak, aerosol és végül, de nem

Utolérhetetlen teljesítmény

utolsósorban dohányfüst.
Egy légkondicionáló csupán a hõmérsékletet
szabályozza, légtisztításban nem elég
hatékony.
Az ablaknyitás drága hõvesztéssel jár, s a
kinti levegõ sokszor olyan szennyezett, hogy
nem érdemes beengedni. A Grace
Légtisztító azonban kiszûri a belsõ levegõbõl az összes kártékony részecskéket.

A Grace Légtisztító zseniális szûrõrendszerrel rendelkezik, amit házon belül
fejlesztett ki az Euromate. Három egymás
utáni fázisban tisztítjuk a levegõt. Az elõszûrõ a port és az olyan nagyobb szennyezõdéseket távolítja el, mint az állati
szõr, az emberi haj és bõrpikkelyek.
Az elektrosztatikus fõszûrõ a kisebb
szennyezõdéseket ejti csapdába, 0,01

A legkecsesebb stílus

mikron nagyságig ( 0,00001 mm), ilyen a
dohányfüst is. Az aktív szénszûrõ a

a légtisztításban

kellemetlen szagokat semlegesíti

Egy híres csapat, sok nemzetközi díj
nyertese alkotta meg ezt a kreativ, de
mégis idõtálló formát. A Grace Légtisztító

A megtestesült innováció
Semelyik másik légtisztító nem mérhetõ
a Grace Légtisztítóhoz:
• Magas szûrõhatékonyság,
• Bárhová elhelyezhetõ, mindössze
egy 29 x 38 cm-es területet igényel,

Mindenkor tiszta levegõ

is több díjat kapott. A Grace Légtisztító

Grace Légtisztítója mindig az ideális

7 divatos színben kapható, bárhol el-

hatékonysággal mûködik, ha Karbantartási

helyezhetõ installálást nem igényel, s

Szerzõdést köt velünk. Ennek keretében a

mûködtetése nagyon egyszerû. Zajszintje

szennyezett szûrõket rendszeres

különösen alacsony, kevesebb, mint egy

idõközönként cseréljük, majd speciális

asztali számítógépé.

mosó- szárítóberendezésekben tisztítjuk
meg környezetbarát módon.

• Ragyogó design, amely bármilyen
munkahelyet megszépít,
• Kevesebb zajjal jár, mint egy asztali
számítógép,
• Egyszerû, egygombos üzem
Mûszaki jellemzõk
Szoba térfogata

100 m3 -ig

Légszállítás

495 m3/h
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Ventillátor seb.fokozat 3
Szûrõ szett

Elõszûrõ, Elektroszatikus

Hivatalos Euromate viszonteladója:

szûrõ, Aktív szénszûrõ
Szabályozás

egygombos a berendezésen

Szerelési lehetõségek szabadon álló
Befoglaló méretek

850 x 380 x 290 mm

Súly

15 kg

Tápfeszültség

230 V, 50 Hz / 110 V, 60 Hz

Folyasztás

60 W ( 230 V, 50Hz)

Garancia idõszak

12 hónap

0506074020

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

Ne több légszennyezést!

