
Použitím inovácie vytvorí bezpečné 
a čistejšie životné prostredie.

 Nová patentovaná 
 technológia udáva
 nový rozmer v čistení
 vzduchu.                 
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Čistička a osviežovač vzduchu Cleanaer    redukuje a odstráni alergény, 
baktérie, vírusy, pachy, prach.

Červené krúžky na obrázku
znázorňujú kontaminované
miesta, ktoré boli doteraz 
takmer nemožné ošetriť.  

 

                                                                                                                                                                                  
                 

HEPA Filter
približne 65cm

Cleanaer

Porovnanie veľkostí

Vzduch v miestnosti 

Tieto kontaminanty sa zbierajú
na povrchoch ako napríklad

• svetelné prepínače
• dvere  
• klávesnica a myš
• monitor počítača 
• koberce
• záclony
• ventilátory
• diaľkové ovládače
• nábytok
• stoly
• lampy 
• dlažba
• periny

                           Modely

21cm

                            

Vyrába sa v dvoch prevedeniach.

classic
- vhodná pre domáce využitie, kancelárie, ordinácie
  
commercial 
- vhodná pre hotely, reštaurácie, bary, školy,
   lekárne, čakárne, fitness centrá... 

- dodáva sa s mohutnejším držiakom na stenu z ktorého
  sa čistička vyberá za pomoci špecialneho kľúča
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      Princíp čistenia vzduchu

Cleanaer     prečistí miestnosť 80m3
do 5 minút. 

Výhody

Zariadenie Cleanaer     čistí vzduch tým, že uvoľňuje 
milióny kvapalných iónov v krátkych intervaloch každé 
2 minúty, 24 hodín denne.

Tieto kvapalné ióny sú príliš malé, aby sme ich mohli 
vidieť a kolujú v prirodzenom vzduchu vyhľadávajúc
nežiaduce častice.

Kvapalné ióny priťahujú znečistenie z ovzdušia a
spájajú sa s ním, pričom ho prinášajú na povrch a
robia neaktívne.

Nepretržité uvoľňovanie kvapalných iónov zabezpečuje 
konštantný tok, ktorý vždy zamedzuje výskytu nových
častíc a to aj z kýchnutia! Ako náhle sú častice 
odstránené zo vzduchu, testy preukázali, že sa držia
dole a necirkulujú.

Prúd vzduchu v miestnosti sa pohybuje všade.
Kvapalné ióny preto preniknú do každej časti
miestnosti a môžu pokryť plochu až do 80m3 za menej
ako päť minút.

Vzhľadom k veľkosti kvapalných iónov, gravitácia má
len malý  vplyv, takže sa nakoniec usadia na všetky
exponované plochy ako sú napríklad prepínače svetiel, 
dvere, klávesnica a myš, monitor počítača, koberce,
záclony, diaľkové ovládače, nábytok, periny atď.

Táto unikátna technológia neustále prečisťuje Vaše 
prostredie, čím chráni miestnosť proti novým časticiam
a mikróbom, ako náhle sa vyskytnú.

 

• neťahá vzduch do zariadenia, ale odstraňuje problém úpravou vo vzduchu
• miestnosť do 80m3 prečistí do 5 minút.
• čistí vzduch v celej miestnosti okolo vás a nielen v bezprostrednej blízkosti
• pracuje rovnako dobre aj pri otvorených oknách.
   • čistička nevytvára žiadny ozón
• zariadenie má na výšku iba 21cm 
• zariadenie je napájané dvomi batériami typu AA, ktoré sú dodávané s náplňami
• pôsobí tiež ako osviežovač vzduchu
• úplne tichý chod
• zničí 99,9% vírusu typu A  H1N1 (prasačia chrípka)

  Nežiaduce častice vo vzduchu

Kvapalné ióny uzamknú častice, takže nemôžu vsúpiť do
atmosféry a výsledkom je čistý vzduch.
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                    Náhradné náplne

Cleanaer    pracuje pokrokovo

An A�liate of Sumitomo Chemical Company
From Atrium Innovation Limited

Súčasné testy boli uskutočnené
technológiou Cleanaer    :
• Bezpečne odstráni 99.99% vírusov

(vrátane vírusu typu A  H1N1)
• Bezpečne odstráni 99.99% baktérií 

Cleanaer and Liquid Ions are trademarks of Atrium Innovation Ltd. ©Atrium Innovation Ltd 2010.  All rights reserved. 
Atrium Innovation Ltd. reserves the right to change the contents of this publication without notice.

www.cleanaer.com

Inovácia

• Dostupné náplne.
Pure Allergy (bez vône)   
Pure Scent
French Lavender   
Tea Tree 

• Každá náplň vydrží 45 - 60 dní pri 24 hod. prevádzke

V ý h r a d n ý  d o v o z c a   p r e  S l o v e n s k o   a   Č e s k ú  R e p u b l i k u  :
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Kompaktný, bezpečný a nenápadný

Redukuje a odstráni dráždivé čiastočky a alergény

Odstraňuje zápachy a pomáha odstrániť príčiny zápachov

Poskytuje ochranu celej miestnosti 24 hodín denne.

Úplne tichý chod 

Jednoduché použitie a inštalácia

zničí 99,9% vírusu typu A  H1N1 (prasačia chrípka)

Endorsed by Allergy UK for the removal of dust mite allergen & cat allergen.

 výška iba 21cm

4 LIFE, s.r.o.
Pri cintoríne 36
010 04 Žilina
www.cleanaer.sk
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