
Geriausias  sprendimas norint 
išvengti astmos, alergijų, 
pelėsio ir užteršto oro

Neskleidžia ozono

Airfree® jau tapo populiarus ir
mėgstamas daugiau  kaip  45 šalių 
šeimose

Airfree® oro sterilizatoriai buvo testuojami geriausiose pa-
saulio institutuose ir jie patvirtino, kad Airfree oro sterilizatoriai 
pašalina ore esančius mikroorganizmus su išskirtine technologija, 
nepažeidus aplinkos ir nesukeliant jokio triukšmo.

Airfree® technologija yra įrodytas būdas  sumažinti ozono 
koncentraciją atmosferoje.

Be to, oro sterilizatorius yra labai ekonomiškas, nereikalaujantis 
priežiūros, filtro keitimo ir naudoja mažiau elektroenergijos nei 
standartinė 60 W lemputė.

*Yra tik P linijos modeliuose.

Daugiau informacijos rasite tinklapyje 
www.airfree.com

Phone: +351 213 156 222 or +44 2081 331 323  
Fax: +351 213 156 228

Email: sales.europe@airfree.com

UAB “Ligajos technika”
Žvalgų g. 8, Vilnius
Tel.: (8-5) 277 2388

info@ligajos-technika.lt
www.drekintuvai.lt

Parametrai visiems modeliams:
Įtampa: 220-240 V  
Išmatavimai (diametras x aukštis): 21,5 x 26,5 cm   
Tyliai veikia visi modeliai Airfree®

P 150 60 m2 52 W 1.48 kg Taip

Modelis Patalpoms Svoris Antistresinė šviesaEl. sąnaudos  

Patentuota ir ekologiška technologija

Nereikalauja priežiūros

Visiškai tylus veikimas

Mažos elektroenergijos sąnaudos 

Kompaktiškas dydis                            

Antistresinė šviesa*

Stilingas produkto dizainas pelnęs apdovonojimą

2 metų garantija 

Neskleidžia jonų ir ozono      

ORO STERILIZATORIAI

P 125 50 m2 50 W 1.27 kg Taip

Modelis Patalpoms Svoris Antistresinė šviesaEl. sąnaudos  

E 125 50 m2 50 W 1.27 kg Taip

Modelis Patalpoms Svoris Antistresinė šviesaEl. sąnaudos  

P 40 16 m2 40 W 1.09 kg Taip

Modelis Patalpoms Svoris Antistresinė šviesaEl. sąnaudos  

P 60 24 m2 45 W 1.09 kg Taip

P 80 32 m2 48 W 1.09 kg Taip

E 40 16 m2 40 W 1.09 kg Ne

Modelis Patalpoms Svoris Antistresinė šviesaEl. sąnaudos  

E 60 24 m2 45 W 1.09 kg Ne

E 80 32 m2 48 W 1.09 kg Ne

ORO STERILIZATORIAI



Airfree® apsaugo viską ir kiekvieną

Sergantiems alergija arba astma
Sunaikina alergenus, kurie sukelia alergijas ir kvėpavimo 
ligas tokias kaip astma, rinitas ir bronchitas.

Kūdikius  ir būsimas mamytes
Sumažina riziką vaikams susirgti kvėpavimo takų ligomis 
tokiomis, kaip astma. 

Namus su pėlesiu  
Apsaugo nuo pelėsio plitimo Jūsų namuose, ypač patalpose 
su aukštu drėgmės lygiu ir mažai apšviestose patalpose.

Pagyvenusiems žmonėms
Garantuoja sveiką ir saugią aplinką pagyvenusiems 
žmonėms, sergantiems alergija ar kvėpavimo takų ligomis.

Kaip Airfree® išvalo orą?

Probelmos atsiranda kvėpuojant užterštu 
oro net namie!

Airfree® gerina jūsų sveikatą ir Jūsų 
gyvenimo kokybę

Aukštas rodiklis. Mikroorganizmų 
pašalinimas iš oro iki 99,99%

Airfree® neleidžia plisti pėlesiui 

90% laiko mes praleidžiame patalpose, kur oro tarša yra tokia pat 
kaip lauke.

Gyvenamųjų patalpų oras yra gausus mikroorganizmų, kenksmingų 
mūsų sveikatai, įskaitant pelėsį, dulkių erkes, virusus ir bakterijas, 
kurie sukelia alergijas ir kvėpavimo takų ligas.

Dėka savo technologijos Airfree® visiškai išnaikina iki 99,99% 
mikroorganizmų ir tokiu būdu garantuoja jums švarų orą.

Esame tikri, kad Jūs geriate tik filtruotą vandenį ir valgote tik aukštos 
kokybės maisto produktus. Kodėl mes nekreipiame dėmesio į orą, 
kuriuo kvėpuojame? Visa, ką mes suvartojame per dieną, 99,94% 
sudaro oras. Airfree® leidžia Jums pasirinkti kvėpuoti švaresniu oru 
namie lygiai taip pat, kaip Jūs renkatės ką valgyti ar gerti. Naudoti  
Airfree® yra ne prabanga, o veikiau būtinas dalykas.

Oras (99,94%)   

Maisto
produktai (0,02%)    

Vanduo (0,04%)     

10% laiko per dieną mes 
praleidžiame lauke, kur oras

yra užterštas

Likusius 90% laiko mes praleidžiame 
patalpoje, kur ore yra aukšta

koncentracija biologinių oro teršalų

Airfree® palaiko aukštą oro kokybę Jūsų
namuose ir sudaro prevencines sąlygas 

astmos ir kitų alergijų atsiradimui

Užterštas oras 
patenka į Airfree® oro 

konvekcijos būdu

Mikroorganizmai yra 
pašalinami prie

temperatūros  200°C

Išvalytas oras yra 
atvėsinamas ir išleidžiamas 

atgal į aplinką

Išvalytas oras pasiskirsto 
visoje aplinkoje

Išbandytas ir įrodytas Airfree® efektyvumas              
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