PRODUKTSPECIFIKATION

Surgically Clean Airs JADE Air Purifyer (SCA5000C)
är en av världens mest avancerade fristående
luftrenare i premiumklass.
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Tar bort farliga partiklar, föroreningar och luftburna kontaminationer*
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Ren luft kan öka produktiviteten*
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nnan den rena luften cirkulera tillbaka i rummet,
revitali era den med negativa oner
tudier har vi at att negativa oner ökar flödet av
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F RS
NIN SKONTAKT
nter orld
ale
inter orld e

re till

A ENTUR SKANDINA IEN
nter orld
orra ärnväg gatan
alun

KUNDKONTAKT
europe
urgicall cleanair com
urgicall

lean ir gör inga häl omä

iga eller medicin ka an pr k

Re ultat fr n oberoende tudier finn tillgängliga

ontakta urgicall

lean ir

