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Доброто качество на въздуха допринася за по-ви-
соко качество на продукта. Вашите клиенти с 
удоволствие получават чисти, атрактивно опакова-
ни стоки, като същевременно се радвате на по-мал-
ко оплаквания и повече препоръки.

Чистият въздух без замърсители като фини прахови 
частици, миризми или патогени подобрява както 
работата, така и чувството за благополучие сред 
персонала. Вашите служители ще бъдат по-мотиви-
рани и няма да отнемат толкова болни дни. Време-
то за престой е намалено и работната среда е 
значително подобрена.

Вашите служители вдишват повечето вредни 
частици, без изобщо да забележат - дори и да 
правите редовно почистване. Болестите, разходите 
за престой, прашното оборудване и електронните 
неизправности са скъпи проблеми, които лесно 
можете да избегнете.

Намалете си разходите за производствени проце-
си: въздух без прах и замърсители намалява 
разходите за почистване и поддръжка. Не е необ-
ходимо да планирате работата по обслужване на 
машините или превозните средства толкова често; 
продуктивното време се увеличава. Енергийните 
разходи също са намалени, тъй като пречиствате-
лите на въздух разпределят почистения въздух 
равномерно в пространството.

При складови и логистични операции лошото 
качество на въздуха означава по-високи нива на 
отказ и разходи за поддръжка. Можете да намалите 
разходите си и да защитите служителите си с 
пречиствателя за въздух IDEAL AP140 PRO. Въздухът 
съдържа множество замърсители. Проблемът е, че 
въздухът не трябва да е осезаемо мръсен, за да 
причини вреда на хората и автомобилите.

Лошият въздух е скъп. 

Включете IDEAL пречиствателите на въздух във
вашата концепция за безопасност при работа.
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Вие защитавате служителите си

Подобрявате имиджа си

-

Спестявате разходи

-

Пречиствателите на въздух осигуряват
значително по-добър околен въздухТекстилни влакна

и дървесен прах 

Плесени спори и 
гъбични токсини

Химикали и 
изгорели газове

Фин прах и
прахови частици

Износване на гумата 
и спирачен прах

Прах, причинен от 
производ. операции

IDEAL AP80 PRO  IDEAL AP140 PRO

Тези пречистватели на въздуха са проектирани да 
работят за промишлено приложение, като тези, 
които се срещат при складови / логистични опера-
ции, текстилни, машиносторителни предприятия 
или печатници, но също така са идеално подходя-
щи за използване в офиси с отворен план, приемни 
и много други. Всъщност те могат да бъдат разпо-
ложени точно там, където имате нужда от тях. 
Можете да използвате пречистватели за въздух 
IDEAL без нужда от ремонтни дейности по всяко 
време от всяко място, също и на по-късна дата. 
Просто преместете устройствата на ново място, 
както и когато е необходимо.
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