
Airfree® şimdiden 60’ın üzerinde 
ülkede sayısız ailenin evinde 
bulunuyor
Dünya çapındaki en iyi enstitüler tarafından test edilip 
onaylanan Airfree, özel teknolojisi sayesinde, çevreye zarar 
vermeden veya herhangi bir gürültü kirliliğine neden olmadan 
havada bulunan mikroorganizmaları ortadan kaldırılmasına 
yardımcı olur.

Airfree teknolojisi, ozon kullanmayan kanıtlanmış bir seçenek 
sunar. Ayrıca, bakım ve filtre değişimi gerektirmemesi nedeniyle 
son derece ekonomiktir ve standart 60 watt ampulden daha az 
enerji tüketir.

*P serisi modellerde mevcuttur.

Patentli ve çevre dostu teknoloji

Bakım gerektirmez

Tamamen sessiz

Düşük enerji tüketimi

Küçük ve taşınabilir

Gece lambası*

Ödüllü tasarım

2 yıl garanti

Ozon üretmez

Ozon gazı salınımı yoktur

Özel
Filtresiz TSS ™ 

Teknolojisi

P 150 60 m2 57 W Evet

Model Kapasite Gece lambasıTüketim 

Daha iyi nefes al. 
Daha iyi yaşa

P125

P 80

50 m2

32 m2

54 W

52 W

Model Kapasite Gece lambası

Evet

Evet

P 60 24 m2 50 W Evet

Tüketim

P 40 16 m2 45 W Evet

Daha detaylı bilgi için: www.airfree.com
Telefon: +351213156222 veya +44 2081331323

E-posta: sales.europe@airfree.com

yetkili distribütör
NİCE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TiCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Atatürk MH. Ekincioğlu Sok.No:1   Nice Plaza Küçükbakkalköy
-Ataşehir / İSTANBUL -Türkiye

Telefon:+90 216 464 52 33



Sorun, soluduğunuz havadan 
gelir, evinizde olsanız bile!

Airfree® sağlığınızı iyileştirir ve 
yaşam kalitenizi belirgin şekilde artırır 

Yüksek performans. %99,99’a 
kadar hava kirliliğini ortadan kaldırır

Airfree® küf oluşumunu önler

Zamanımızın yaklaşık %90’ı, hava kirliliğinin sokaklarda bulunan 
seviyenin 100 katına kadar çıkabildiği iç ortamlarda geçiriliyor.

Evlerimizdeki hava, bir dizi hastalıktan ve solunum alerjilerinden 
sorumlu küf, toz akarları, virüsler ve bakteriler dahil olmak üzere 
sağlığımıza zararlı mikroorganizmalarla doludur.

Airfree®, özel teknolojisi sayesinde mikrobiyolojik hava kirliliğini 
%99,99’a varan oranda ortadan kaldırır ve böylece size çok daha 
kaliteli hava sağlar.

Her zaman filtrelenmiş su ve en yüksek kalitedeki yiyecekleri 
aldığımızdan emin olmak isteriz. Öyleyse neden soluduğumuz 
havaya benzer şekilde dikkat etmiyoruz? Günümüzde tükettiğimiz 
şeylerin %99.94’ü havadır.

Airfree®, tıpkı ne yediğiniz ve içeceğiniz konusunda seçimler 
yaptığınız gibi evde daha iyi nefes almayı seçmenize olanak tanır. 
Airfree®’yi      kullanmak lüks bir seçim değil, temel bir ihtiyaçtır.

Airfree® herkesi korur
Küflü evler

Hava (% 99,94)

Yiyecek (% 0,02)

Su (% 0,04)

Airfree® hava 
konveksiyonu ile

kirli hava içeri 
girer

Mikroorganizmalar Özel 
TSS™ seramik çekirdekli 
kanallar içinde 200 °C’de 

yok edilir

Günümüzün %10’u havanın kirli 
olduğu dış ortamlarda geçiyor

 Diğer %90’ı ise en yüksek 
biyolojik hava kirletici oranına 

sahip olan iç ortamlarda 
harcanmaktadır.

Airfree®, evinizde yüksek standartta bir 
hava kalitesi sağlar ve astımı ve diğer 

alerjileri önlemeye yardımcı olur

Arıtılmış hava
soğutulur

Arıtılmış 
hava serbest 

bırakılırak odaya 
dağıtılır

Airfree®’nin test edilmiş ve kanıtlanmış etkinliği
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Test Moo-4990 - SGS Natec tarafından Oda 11 - Hamburg, AlmanyaToplam mikroorganizma sayısı: cfu/m³

OzonToz akarları

Bakteriler

Küf 

Organik kokularPolen
Virüsler

Evcil hayvan tüyü 

  alerjenleriÖzel filtresiz TSS ™ teknolojisi Portakal Suyu Küf Testi

ile
gün 

boyunca

Airfree olmadan

Alerji ve astım hastaları

Yeni doğanlar ve anne adayları

Yaşlılar

Nemli ortamlarda bulunan ve doğrudan güneş 
ışığı almayan evlerde küf ve küf oluşumunu 
engeller.

Başlıca solunum yolu hastalıklarının tüm alerjenik 
nedenlerini ve astım, rinit ve bronşit gibi sorunları 
ortadan kaldırır.

Bebeklerin alerjenlere maruziyetini azaltır ve 
böylece astım gibi solunum yolu hastalıklarının 
önlenmesine katkıda bulunur.

Enfeksiyonlara ve alerjilere karşı savunmasız 
olan daha yaşlı kişiler için daha sağlıklı ve daha 
güvenli bir iç mekân hava kalitesini garanti eder.


