VALITSE KOTIISI TAI TYÖPAIKALLE SOPIVIN ELIXAIR MALLI!

E200

E300

E400

E500

E2100

Teho I / II / III nopeus

16/25 W

26/35 W

26/35 W

63/75 W

53/80/110 W

Korkeus

140 mm

655 mm

530 mm

530 mm

345 mm

Leveys

490 mm

285 mm

345 mm

345 mm

665 mm

Syvyys

245 mm

310 mm

360 mm

360 mm

665 mm

Paino

6 kg

12 kg

14 kg

14 kg

45 kg

Värit

valkoinen

valkoinen

valkoinen, harmaa,
leppä, uutuusväri
vaaleanharmaa

valkoinen
leppä

valkoinen
harmaa

Äänitaso L A,lm (dB)
I / II / III nopeus *

35 / 41

32 / 40

33 / 46

44 / 55

48 / 57 / 62

Lattiapinta m²

alle 25

alle 60

alle 70

alle 90

80 - 160

Tilat, joissa tupakoidaan

alle 10

alle 25

alle 30

20 - 50

40 - 80

Elixair

elixair

 Olin kyllä tietoinen Elixairin erinomaisesta maineesta,
mutta yllätyin, kun oloni helpottui jo muutamassa
päivässä hankittuani Elixairin eikä astmaattisia oireita
ole esiintynyt enää lainkaan. Ei todellakaan.
(autenttinen asiakaspalaute)

*mitattu ilman aktiivihiilisuodatinta

SÄHKÖSUODATIN POISTAA PIENIMMÄTKIN
HIUKKASET JA ON EDULLINEN KÄYTTÄÄ
Ilman epäpuhtauksista pienimmät hiukkaset  erityisesti alle
2.5 µm  ovat terveysvaikutuksiltaan haitallisimpia, sillä ne
kulkeutuvat syvälle keuhkorakkuloihin asti. Isommat  yli 10 µm
hiukkaset  jäävät pääasiasssa ylähengitysteiden limakalvoille.
Elixairin sähkösuodattimen kyky poistaa kaikkein pienimmät
hiukkaset on ylivoimainen mekaanisiin elektrostaattisiin
suodattimiin verrattuna.
Elixairin aktiivihiilisuodatin poistaa merkittävän osan hajuista ja
kaasuista. Elixairia voidaan käyttää myös ilman aktiivihiilisuodatinta.
Alumiiniset suodatinkennostot ovat käytössä pitkäikäisiä ja
edullisia, sillä ne voidaan pestä. Aktiivihiilisuodatin (jos sitä
halutaan käyttää) on ilmanpuhdistimen ainoa vaihdettava varaosa.
Elixair on kestävä sijoitus asumismukavuuteen.
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TAULUKKO:
Mekaanisten ilmanpuhdistimien kyky poistaa
pienhiukkasia heikkenee hiukkasten pienentyessä. Elixairin
suodatinkyky tulee esille erityisesti kaikkein pienimpien
hiukkasten poistamisessa.
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ELIXAIR ON TEHOKAS
ILMANPUHDISTIN KOTIIN JA
TYÖPAIKALLE

elixair

ELIXAIR PUHDISTAA 99,8 % SISÄILMAN EPÄPUHTAUKSISTA

VOIKO KODIN SISÄILMA
OLLA PUHDASTA?
Kyllä voi! Ulkoilman epäpuhtauksille emme voi paljoakaan, mutta
omassa kodissa tai työpaikoilla on
mahdollista vaikuttaa siihen, miten
puhdasta sisäilmaa hengitetään.
Me suomalaiset vietämme suurimman osan ajastamme
sisätiloissa, joten sisäilman laatu
vaikuttaa merkittävästi
hyvinvointiimme ja terveyteemme.

MIKÄ SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAA?
Ulkoilman epäpuhtaudet pääsevät helposti ilmanvaihtojärjestelmien läpi sisätiloihin. Terveyden kannalta haitallisimpia
ovat esimerkiksi hiekoitushiekka ja noki, joiden hiukkaset
ovat erittäin pieniä eli alle 5µm. Näin pienet hiukkaset
tunkeutuvat hengitysteiden läpi keuhkorakkuloihin asti.
Epidermiologisten tutkimusten mukaan korkeat pienhiukkaspitoisuudet altistavat hengityselinsairauksille sekä sydänja verisuonitaudeille.
Osan sisäilman epäpuhtauksista
aiheutamme itse. Tunnelmallisen
takkatulen ääressä, saunaa puilla
lämmitettäessä tai ruokaa kaasuhellalla valmistettaessa ilmaan
saattaa epätäydellisen palamisen
seurauksena levitä epäterveellisiä
yhdisteitä (esim. PAH). Sisäilmaa pilaa myös tupakointi, ja
kodin ilmassa leijailee huonepölyn lisäksi lemmikkieläinten
karvoja, huone- ja hilsepölyä sekä viruksia ja bakteereja.

ELIXAIR PUHDISTAA SISÄILMAN
Elixair on sähköisesti suodattava ilmanpuhdistin, joka pystyy
suodattamaan kaikkein pienimmätkin hiukkaset  myös ne,
joita mekaanisilla puhdistimilla ei voi poistaa. Et voi tehdä
ympäristöstäsi täysin puhdasta, mutta Elixairin avulla poistat
99,8 % ilman epäpuhtauksista ja pienhiukkasista. Elixair on
niin tehokas, että jo 15 minuutin käytön jälkeen sisäilma on
selvästi puhtaampaa, raikkaampaa ja helpompaa hengittää.

Massiivinen kuori vaimentaa
tehokkaasti ääntä, useita vaihtoehtoja.
Aktiivihiilisuodatin
poistaa hajuja ja kaasuja.

HILJAINEN JA EDULLINEN KÄYTTÄÄ
Elixairissa on kolmitehoinen ilmanpuhdistus. Pestävä

Tehokas, pestävä
elektroninen suodatin
on pienempiä
hiukkasia varten, mm
-siitepölyä
-bakteereita
-viruksia
-itiöitä
-tupakansavua
-leijuvaa pölyä
-hometta

esisuodatin kerää isot pölyhiukkset ja pestävä elektroninen
kenno imee itseensä pienimmätkin mikrohiukkaset. Aktiivinen
hiilisuodatin imee hajuja ja kaasuja.
Esi- ja sähkösuodatin pestään
6 kertaa vuodessa, huuhdotaan ja
kuivataan. Siinä kaikki; ei kalliita
vaihdettavia suodattimia tai muita
huoltotoimia. Elixairin käyttö on
niin edullista, että voit pitää
puhdistimen käytössä jatkuvasti. Hiljainen käyntiääni ei häiritse
nukkujaakaan.

Puhdistetaan
pesemällä.

ELIXAIR ON KOTIMAINEN TUOTE
Elixair on kauniisti muotoiltu, jokaiseen kotiin tarkoitettu
viihtyisyyden luoja. Allergioista kärsiville hyvä ilma on
välttämätöntä, mutta puhdas ilma saattaa myös ehkäistä
allergioiden syntymistä.
Ilmanpuhdistin on yksi tärkeimmistä hankinnoista kotiin ja
työpaikkaan, jossa hyvinvoinnista välitetään. Raikkaassa ilmassa
viihtyy ja jaksaa paremmin. Työpaikan tietokoneekaan eivät
kerää pölyä yhtä paljon kuin aikaisemmin.

Turvallinen lapsilukko
(E400, E500).

Tyylikäs etusäleikkö
ohjaa ilmavirran tasaisesti puhdistimeen.

Esisuodatin suodattaa kuitumaiset
ja isokokoiset hiukkaset. Puhdistetaan
imuroimalla tai pesemällä.
Pyörät helpottavat liikuttelua.

