+45 93 85 75 75

Sund fornuft
Tænk fremad. Tænk sundhed. Tænk ren luft.

Ren og sund luft til alle

UniqAir’s luftrensere fjerner effektivt røg- og støvpartikler, skimmelsvampsporer, sundhedsskadelig afgasning
fra byggematerialer, vægge, inventar og tekstiler
— samt luftbårne bakterier, vira og toksiner. Og så er
systemet elegant, lydsvagt og super brugervenligt.
Enestående ren luft
UniqAir’s luftrensere produceres som standard med en
unik kombination af højeffektive kul- og EPA-filtre, der
kan rense luften for 99.9% af alle synlige og usynlige
partikler samt 100% af forurenende luftarter.
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Finske UniqAir har udviklet et af verdens mest effektive filtersystemer til fjernelse af biologisk og kemisk
forurenet luft i alle typer af indemiljøer.

Model: UniQ

UniqAir’s udviklingsafdeling har samarbejdet med Finlands forsvar og trukket på deres omfattende ekspertise
vedrørende filtersystemer mod bakteriologiske og kemiske våben. Det har gjort UniqAir’s luftrensere til et
af verdens mest effektive luftfiltreringssystemer til
brug i dagligdagen overalt på arbejdspladser, skoler og
institutioner, sygehuse og plejehjem — kort sagt
overalt, hvor man ønsker et sundt indeklima og bedste
beskyttelse mod sundhedsrisici fra uren indåndingsluft.
UniqAir’s luftrensere fjerner effektivt luftbårne sundhedsskadelige partikler og stoffer og kan sikre alle, herunder personale, et sundt indeklima med færre sygedage
og større glæde i hverdagen.

3 ÅRS
PRODUKT
GARANTI
UniqAir’s luftrensere
leveres med en unik trippel
filterkombination af forfilter,
UniqAir’s specialudviklede aktive
kulfilter og et klasse E 11
højkvalitets EPA-filter.
Systemet kan leveres med
klasse H13 HEPA-filter
som separat bestilling.

Enestående ren luft inden døre

TRE HØJEFFEKTIVE FILTERSYSTEMER
1

2

3

Forfiltret fjerner de største urenheder fra luften, herunder
husstøv og pollen.
Det højeffektive aktive kul filtrerer gasformige urenheder,
herunder organiske og uorganiske forbindelser, kvælstofilte (NOx), ammoniak og lugtgener.
EPA-filteret fjerner også fine partikler, mikrober, svampesporer og andre årsager til allergiske reaktioner.
Resultatet er en enestående ren og sund luft inden døre.

UNIQ FJERNER

LET AT STARTE. LET AT BRUGE.
NEM AT VEDLIGEHOLDE.

Synlige og usynlige
røgpartikler

UniqAir er et plug-and-go system med enkel touch
screen betjening og ét strømkabel.

Skimmelsvampesporer
Støv og pollen

Nem remote app-styring af niveau og timerfunktion
fra mobiltelfonen. Android + iOS

Luftbårne bakterier,
vira og toksiner

Vedligeholdelsen er enkel: Udskift to filtre
— forfilter 2-4 x årligt og det aktive kulfilter 1 x årligt.
Nemmere kan det ikke være.

Afgasning fra byggematerialer, vægge,
inventar og tekstiler

UniqAir, Denmark
Telefon: +45 93 8575 75

Mail: ml@uniqair.dk

www.uniqair.dk

Lugtgener
Kvælstofilte (NOx),
ammoniak og ozon
Biologisk og kemisk
forurenet luft
Gasformige urenheder
Organiske og uorganiske
forbindelser.

