
Představení čističky
a osvěžovače vzduchu



Nová patentovaná

technologie udává nový

rozměr v čištění vzduchu.



Atrium Innovation Ltd.



a Atrium Innovation Ltd.

Cleanaer ™ je unikátní britský vynález, který byl vyvinutý a celosvětově

patentovaný firmou Atrium InnovationLtd.

Firma Atrium Innovation Ltd. byla založena v roce 2001 na základě
univerzitní práce "Jak zvýšit účinnost při léčení astmatu". Na práci se podílela
Oxfordská univerzita ve spolupráci s Oxfordskou nemocnicí John Radcliffe.
Firma využívá high technologie a je vlastníkem několika patentovaných
technologií v oblasti elektrostatiky. Čističce vzduchu byla udělena prestižní
pečeť britské nadace BAF pro svoji schopnost snížení a odstranění alergenů
z prostředí a za pomoc lidem trpícími alergiemi.

V říjnu v roce 2009 firmu AtriumInnovation Ltd. získala japonská firma
Sumitomo Chemical Company Ltd. Tato firma má více než 100 dceřiných
společností a poboček v šesti obchodních odvětvích. Jedním z odvětví
je i farmaceutický průmysl. Tato firma byla založena v roce 1913.



technologie



Jak pracuje Cleanaer?

částečně nabité elektrostatické kapičky (Liquid-ions) jsou přenášeny

proudem vzduchu

(Liquid-ions) přitahují znečištění z ovzduší a spojují se s ním, přičemž ho

přinášejí na povrch a dělají neaktivní.

proud vzduchu v místnosti se pohybuje všude, (Liquid-ions) proto proniknou do

každé části místnosti a mohou pokrýt plochu do 80 m3 za méně než pět minut

uvolnění       přitažení          zneaktivnění          spojování         uzamčení         opakuje nepřetržitě



Co dělá.

Odstraňuje:

alergeny

bakterie

viry

prach

zápach a působí také

jako osvěžovač vzduchu.



V čem je rozdílný



Není...

Hepa filtr   Ionizátor  Aerosolový sprej



...ale je



Aerosoly

aerosolové spreje jen maskují

zápach a nešetří životní prostředí

Cleanaer udržuje stejnou

intenzitu vůně 24 hodin

d
á
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čas (minuty)



Jaká je čistička vzduchu Cleanaer..

ekologická
nepoužíva žádné aerosoly

neprodukuje ozón

lehká údržba
lehká instalace

lehká výměna náplní

napájená bateriemi
ultranízká spotřeba

baterie dodávány s náplní

malá a kompaktní
na výšku pouze 21cm

úplně tichý chod



nenatahuje vzduch do zařízení, ale odstraňuje problém úpravou ve vzduchu

místnost do 80m3 pročistí do 5 minut.

čistí vzduch v celé místnosti kolem vás a nejen v bezprostřední blízkosti

pracuje stejně dobře i při otevřených oknech.

čistička nevytváří žádný ozón

zařízení má na výšku pouze 21cm

zařízení je napájeno dvěma bateriemi typu AA, které jsou dodávány s náplněmi

působí také jako osvěžovač vzduchu

zcela tichý chod

zničí 99,9% viru typu A H1N1 (prasečí chřipka)

Ale ...



Jak může pomoci.

Problémy

alergeny

viry

bakterie

zápach

vaření

dým z cigaret

Výhody

odstraní alergeny, bakterie a viry

ponechá čistý vzduch s jemnou vůní

odstráni zápachy, kouř z cigaret,

zápach z kuchyně



Náhradní náplně

Tea Tree-jemná medicínská vůně

FrenchLavender-lehká levandulová vůně

PureScent-lehká voňavková vůně

Basil & Lime -lehká rostlinná vůně

PureAllergy-náplň bez vůně vhodná pro

alergiky a lidi přecitlivělé na vůně.

 



Certifikát



Certifikát BAF

Byla jí udělena prestižní cena

britské nadace BAF pro svoji

schopnost snížení a odstranění

alergenů z prostředí a za pomoc

lidem trpícím alergiemi.



Sektory trhu



používají...



Sektory trhu

domácí prostředí

hotely

kanceláře

dopravní prostředky

toalety

komerční kuchyně

fitness centra

nemocnice

školy a školky

čekárny

obchody



Domácí prostředí

odstraní alergeny, bakterie

a viry

odstraní zápachy, kouř z cigaret,
zápach z kuchyně

redukuje šíření infekce

vytvoří vhodné prostředí pro

alergiky

odstraní aromatické látky
a nahradí je příjemnou vůní



Administrativní budova a kanceláře.

odstraní aromatické látky

a nahradí je příjemnou vůní

odstraní alergeny, bakterie a viry

čistý vzduch zvyšuje výkonnos

zaměstnanců, snižuje únavu,

bolesti hlavy, pálení očí ...

redukuje šíření infekce mezi

zaměstnanci



Školky a školy

odstraní aromatické látky

a nahradí je příjemnou vůní

malé děti mají slabší imunitní

systém a proto potřebuj

hygienické prostředí

odstraní alergeny, bakterie a viry

redukuje šiření infekci mezi

dětmi a studenty



Lékárny a ordinace

redukuje přenášení infekce

mezi lékařem a pacientem

odstraní aromatické látky

a nahradí je příjemnou vůní

odstraní alergeny, bakterie

a viry



Hotely

odstraní alergeny, bakterie a viry

vytvoří vhodné prostředí pro

alergiky

odstraní zápachy, kouř z cigaret,

zápach z kuchyně

dá pokoji příjemnou vůni a čistý

vzduch

vytvoří podmínky pro příjemný

noční spánek

luxus hotelu posune o krok dále



Hotely

odstraní alergeny, bakterie a viry

odstraní aromatické látky

a nahradí je příjemnou vůní

redukuje šíření infekce
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