
Dýchajte 
morský 
vzduch už 
aj doma.

Simulátor morského vzduchu

Patentovaná technológia 
na vytvorenie prímorského podnebia

+



Nový patentovaný simulátor morského vzduchu maremed®  je odpoveďou 
spoločnosti Beurer na otázku, ako priniesť blahodarné účinky morského 
vzduchu do pohodlia vášho domova. Zhlboka sa nadýchnite a pocíťte, ako 
morská sila upokojuje a uvoľňuje vaše dýchacie cesty. 

Dýchajte zľahka, rovnako ako pri mori. 



simulátor morského 
vzduchu   +
špeciálna morská soľ

= 

+
Okolitý vzduch je čistený, mineralizovaný, sterilizovaný, ionizovaný a zvlhčený 
simulátorom morského vzduchu maremed®. Inteligentný koordinovaný systém pracuje 
s prírodnou morskou soľou, vyrobenou výlučne pre spoločnosť Beurer, ktorá 
obsahuje viac ako 65 stopových prvkov. Morskú vodu vyrobenú pomocou špeciálnej 
morskej soli maremed® nemožno odlíšiť od prírodnej morskej vody.

Patentovaný systém
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Ako to funguje

1. Nádržka na vodu je naplnená maremed® morskou soľou a vodou
2. Vzduch cirkuluje pred-filtrom, kde je odstránených až 70% nečistôt, peľu, prachu 

a vlasov, či zvieracích chlpov.

Iba 5 krokov k morskému vzduchu doma

Využite doma morskú 
silu  pomocou 
systému 5 v 1 

3. UVC lampa odstráni z vody až 99% baktérií a vírusov.
4. Cirkulujúci vzduch je cez blok výparníka vody obohatený o minerály

z morskej vody.
5. Dodatočné čistenie sa vykonáva v ionizačnej komore predtým, ako

sa mineralizovaný vzduch vráti do vášho domova.



Znečistenie ovzdušia môže mať 
za následok vážne zdravotné 
problémy ako sú alergie, či kožné 
ochorenia a ochorenia dýchacích 
ciest. Asi 300 miliónov ľudí na celom 
svete trpí astmou, z toho viac ako 30 
miliónov je v krajinách EÚ.

Najväčšie znečistenie je v mestách.

95%
svetovej populácie žije 

v oblastiach
so znečisteným 

vzduchom

Ľudia, ktorí trpia astmou, alergiami a respiračnými ochoreniami, často pociťujú 
úľavu po pobyte pri mori. Obsah solí a minerálov vo vzduchu je obzvlášť upokojujúci 
pre dýchacie cesty. So simulátorom morského vzduchu maremed® od spoločnosti 
Beurer si môžete vychutnať čisté mineralizované morské prostredie priamo doma.

detí 

10% 5%
a dospelých trpí astmou.

Vplyvy prostredia



6 l nádrž na vodu
s automatickým vypnutím 
a veľkým otvorom 
na výstup vzduchu.

Lepšia kvalita 
ovzdušia

Čistenie vzduchu, 
mineralizácia, 
sterilizácia, ionizácia
a zvlhčovanie vzduchu.

Ľahké použitie 

Zariadenie sa ovláda cez LCD 
displej pomocou dotykového 
tlačidla

Výkonný

K dispozícii sú tri úrovne zvlhčovania, zatiaľ čo digitálny dotykový displej 
s časovačom zaisťuje jednoduché použitie. Nočný režim poskytuje ultra tichý chod 
a automatické vypnutie displeja, a preto môžete simulátor morského vzduchu 
použiť aj počas spánku. 

Simulátor morského vzduchu je vhodný pre miestnosti s veľkosťou až do 50 m² 
a jeho čistenie je jednoduché. Nie sú potrebné žiadne chemické čistiace prísady. 
Vďaka 6-litrovej nádrži na vodu s automatickým vypínaním a veľkému výstupu 
vzduchu je možné zariadenie maremed® používať vo všetkých miestnostiach.

Preneste upokojujúci morský vzduch do pohodlia domova



maremed® 
Ideálne cez 
deň, aj noc.

ZNICÍ AŽ 99%
BAKTÉRIÍ

A VÍRUSOV

PRE POHODLIE
A ZDRAVIE

Používanie

CEZ DEŇ 

AJ V NOCI 

Simulátor maremed® umiestnite do svojej izby tak, aby mal zo všetkých 
strán odstup 30 cm od okolia . Na výber sú 3 prevádzkové nastavenia:

Každú hodinu po celý deň - maremed® prirodzene zvlhčí vašu miestnosť 
bez tvorby pár a soľných usadenín. Perfektné pre váš kancelársky 
alebo domáci obytný priestor.

Počas noci - nechajte maremed® zvlhčiť vzduch vo vašej spálni pre zdravší 
a pokojnejší spánok.

Prevádzka 24 hodín - naše najodporúčanejšie nastavenie pre zdravšie 
ovzdušie v celom vašom dome, vo dne, aj v noci.



Patentovaná 
technológia, ktorá 

vytvára prírode 
identické prímorské 

podnebie.

Morský vzduch doma: inovatívna systémová technológia

maremed® MK 500 - Simulátor mora

• mimoriadne jemné odparovanie častíc 
morskej soli do okolitého vzduchu.

• LCD displej s moderným dotykovým 
ovládaním

• 3 úrovne ventilátora
• vhodný pre miestnosti do: 50 m2
• nočný režim
• veľkosť nádrže na vodu: 6 l.
• ľahko čistiteľný dizajn
• UVC svetlo a indikátor výmeny filtra
• v balení 625 g špeciálnej morskej soli, 

odmerka, 2x pred-filter*, 1x vodný filter*
• číslo položky 681.19

maremed® MK 500 – Špeciálna morská soľ

• 1 250 g fľaša špeciálnej morskej soli
na použitie s maremed® MK 500

• na 90 dní pri 24-hodinovej prevádzke
• vyrobená z prírodných solí
• obsahuje viac ako 65 stopových prvkov
• spolu s odmerkou pre lepšie dávkovanie
• číslo položky 681.23

maremed® MK 500 
Pred-filter a vodný filter

• 2 x pred-filter*
• 1x vodný filter*
• na použitie s maremed® MK 500
• číslo položky 681.22

maremed® MK 500 - Kombinovaný set

• 90-dňové kompletné balenie 
(za predpokladu 24-hodinového 
používania každý deň)

• na použitie s maremed® MK 500
• fľaša so špeciálnou morskou soľou 

1250 g s odmerkou, 4x pred-filter* 
a 2x vodný filter*

• číslo položky 681.21
*Odporúča sa vymeniť každé 3 mesiace.
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maremed®  
Ako deň pri mori,
ktorý prežívate 
každý deň doma.

Beurer    GmbH. 
Soe�inger    Strasse    218
89077    Ulm, Germany  
www.beurer.com




