Nowa jakość powietrza dzięki
oczyszczaczom firmy IDEAL.
IDEALne oczyszczacze powietrza
sprawiają, że powietrze
w Twoim otoczeniu staje
się czyste i zdrowe.Prosto,
szybko i niezawodnie.
Poczuj różnicę

Poręczny pilot zdalnego
sterowania
Prosta obsługa staje
się jeszcze bardziej
wygodna. Zasięg do 6 m

Łatwa wymiana filtra
Wyświetlacz wymiany filtra
gwarantuje stałą jakość
powietrza. Praktyczna
kaseta filtracyjna może
być szybko i łatwo
wymieniona

Idealna.
Natura...
Z przyjemnością spacerujemy po lesie, nad morzem
lub w górach. Głęboko wdychamy czyste i świeże powietrze,
które sprawia, że czujemy się lepiej i zdrowiej. IDEAL życzy
Ci zdrowia. Dlatego też dostarcza technologiczne rozwiązania
będące odpowiedzią na wyzwania naszych czasów.
Technologie, które czerpią pomysły z natury. Produkty marki
IDEAL zawsze są synonimem jakości, niezawodności
i ekologii.

A
B

IDEAL AP 15

IDEAL AP 30

do 15 m2

do 30 m2

do 45 m2

Wartości WSOP*

D 98 K 98 P 103

D 197 K 197 P 214

D 298 K291 P 343

Wydajność wentylatorów w m3/min

0,7 / 1,3 / 2 /2,8 1,1 / 2,5 / 4 / 5,5 1,4 / 3,1 / 5 / 8,2

Wielkość pomieszczenia

C

4 / 6 / 10 / 40

Moc** [W]

D

Wymiary (W x S x G) [mm]

E

Waga netto [kg]

F

Cena netto

IDEAL AP 45

4 / 10 / 25 / 60 11 / 20 / 40 / 110

470 x 350 x 210 550 x 415 x 220 650 x 440 x 260
6
1297 zł

7
1529 zł

8
1879 zł

*WSOP – Współczynnik Szybkości Oczyszczania Powietrza (z ang. CADR - Clean Air
Delivery Rate). Wartość ta informuje o skuteczności oczyszczaczy powietrza.
Im jest ona wyższa, tym szybciej są usuwane z powietrza zanieczyszczenia takie
jak dym (D), kurz (K) czy pyłki (P). Sprawdzone i certyﬁkowane przez AHAM
(z ang. Association of Home Appliance Manufacturers - Stowarzyszenie Producentów
Sprzętu Gospodarstwa Domowego).
**wartości dotyczą odpowiednio trybów: niski, średni, wysoki oraz turbo.

A Inteligentny czujnik jakości
powietrza wykrywa zapachy
i cząstki powietrza, determinuje
jakość powietrza
B Tryb automatyczny
monitoruje jakość powietrza
i reguluje wydajność
C Aktywny podświetlany panel
pokazuje jakość powietrza
w pomieszczeniu

D Regulowane oczyszczanie
z funkcją turbo
E Inteligentny czujnik oświetlenia
pozwala na cichą pracę w nocy
w trybie automatycznym
F Optymalizacja aerodynamiki
zapewnia ultracichą pracę
i optymalną cyrkulację powietrza

Idealne powietrze w Twoim
biurze. Dla zdrowia Twojego,
i wszystkich pracowników

Niniejsza ulotka nie jest ofertą handlową i nie może być uznana za ofertę w rozumieniu u
art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego. Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT.
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Oczyszczacz powietrza
w technologii
AEON Blue®

Tam, gdzie powietrze
jest czyste, czujemy się
dobrze.

Idealne powietrze w Twoim
biurze. Dla zdrowia Twojego
i wszystkich pracowników

W biurze czyste powietrze jest często
towarem deﬁcytowym mimo,
że jest ono decydującym czynnikiem
dla Twojego samopoczucia
i zdrowia. Jak temu zaradzić?
Idealnym rozwiązaniem jest oczyszczacz
powietrza.

Czyste powietrze to dobre samopoczucie
Powietrze wewnątrz naszych budynków może być do 100 razy
bardziej zanieczyszczone niż to na zewnątrz. Nasze płuca
są przepracowane odﬁltrowując z powietrza szkodliwe
cząstki. Im one są mniejsze, tym głębiej wnikają w nasze
płuca i stamtąd do naszego układu krwionośnego. Czujemy
się ﬁzycznie i psychicznie wyczerpani

+ Polepsza stan zdrowia
+ Wpływa na zwiększenie koncentracji
+ Sprawia, że wydajniej pracujemy
+ Poprawia samopoczucie

Więcej witalności i produktywności
Problem powietrza w pomieszczeniach staje się coraz
ważniejszy - zwłaszcza dla otoczenia pracy Twojej załogi.
Ludzie, którzy pracują w czystym, zdrowym powietrzu są nie
tylko bardziej produktywni, ale także mniej chorują.
Idealną opcją poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach
naszych budynków są oczyszczacze powietrza z technologią
jonizacji powietrza

AEON Blue® – oznacza skuteczną
technologię ﬁltrowania wraz z jonizacją
w celu uzyskania w pomieszczeniu
naturalnego, zdrowego powietrza
Jak działa technologia AEON Blue®
Dlaczego czujemy, że powietrze w lesie, nad morzem
lub w górach jest niezwykle świeże i czyste? Ponieważ
nigdzie indziej stężenie jonów nie jest tak wysokie.
Ten naturalny stan powietrza jest odtwarzany przez
innowacyjną technologię AEON Blue®: wysokowydajne,
wielostopniowe ﬁltry oczyszczają powietrze w prawie 100%
z niebezpiecznych dla naszego zdrowia i samopoczucia
substancji
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Dla zdrowego
powietrza
w pomieszczeniach

Dla pomieszczeń
o różnej wielkości

Energooszczędne
i ultraciche
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PlasmaWave™
Wytwarza ujemne jony powietrza
o rewitalizującym działaniu, które dodatkowo
wspomagają ﬁltrowanie najdrobniejszych
cząstek (<0,3 µm)

BEZ
SZKODLIWEGO
OZONU
Certyfikat Rady ds.
Zasobów Powietrza

Filtr wstępny
Odﬁltrowuje z powietrza większe cząstki i jednocześnie
zwiększa żywotność ﬁltra HEPA
Filtr drobnego pyłu HEPA
Oczyszcza powietrze w aż 99,97%
Filtr z węglem aktywnym
Skutecznie i trwale absorbuje zapachy, dym tytoniowy
i lotne związki organiczne (LZO)
CleanCel™
Powłoka antybakteryjna, która zapobiega rozwojowi
pleśni, grzybów oraz bakterii odpowiedzialnych
za wytwarzanie brzydkich zapachów
OptiFlow
Wychwytuje nawet oddalone cząstki pyłu lub dymu
i optymalnie rozprowadza świeże powietrze
w pomieszczeniu

