
Tar bort farliga partiklar, föroreningar och luftburna kontaminationer*

Ren luft bidrar till att öka välbefinnandet*

Ren luft kan öka produktiviteten*

Ren luft kan min ka fr nvaron*

in kar lukter

k ddar utru tning fr n att amla kadligt damm

in kar räd lor och nge t ho  per onal och kunder patienter

Surgically Clean Airs JADE Air Purifyer (SCA5000C) 
är en av världens mest avancerade fristående 
luftrenare i premiumklass.

PRODUKTSPECIFIKATION

(SCA5000C)

VIRUS FÅNGAS UPP 
OCH FÖRSTÖRS.

ÖG 
A A ITET

Renar luften nabbt i 
tora utr mmen

Specifikationer:

k ddar över

000+
v rdgivare

nvänd  av

företag  elitidrott klubbar

surgicallycleanair.com
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äg t ko tnad per m  under 

en fem r period.

ROB T 
TE NOLOGI
lera tekni ka teg om 

filtrerar och revitali erar 
inomhu luft

VIRUS KAN SPRIDAS UPP
TI ETER
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arbonfiltret ab orberar fl ktiga organi ka ämnen  
kadliga dofter, kemikalier och ga er
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PATENTSK DDAT EPA R FI TER

AKTI ERAT KAR ONFI TER

AKTERIED DANDE U C

DRO RADIKA ER

T O KATA SATOR

RE ITA ISERANDE NE ATI A ONER

 för ta teget f nga  de tör ta partiklarna d  luften 
ug  in i intag kammaren

R filtret f ngar nä tan  av m  partiklar 
ner till * mikroner  torlek  

en höginten iva bakteriedödande glödlampan 
präcker t ho  viru  och bakterier och för tör dem effektivt

dro lradikaler läpp  ut i luften och angriper 
förorenande molek ler och br ter i är dera  kemi ka 
bindningar

Titandio idkatal atorn ökar inten iteten ho  det 
bakteriedödande l u et och elektroner frigör  vid 
katal ator tan  e a elektroner interagerar med 
vattenmolek ler och kapar h dro lradikaler  etta tadium 
kalla  ibland för fotokatal ti k o idation

nnan den rena luften cirkulera  tillbaka i rummet,  
revitali era  den med negativa oner  

tudier har vi at att negativa oner ökar flödet av re till 
h ärnan, vilket leder till att man blir piggare

VAD DU KAN SE VAD DU ANDAS IN

ʝ� urgicall  lean ir gör inga häl omä iga eller medicin ka an pr k ������ʝ�Re ultat fr n oberoende tudier finn  tillgängliga  ontakta urgicall  lean ir

A ENTUR SKANDINA IEN 
nter orld 
orra ärnväg gatan  

  alun

F RS NIN SKONTAKT
nter orld 
ale inter orld e 

   

KUNDKONTAKT
europe urgicall cleanair com

PRODUKTSPECIFIKATION

S r ica ean ir ftrenare f n ar pp n tan
a ftf rorenin ar oc ka i a partik ar o

finn i ino ften re tan a i e ti n i


