
Virus Shield – higiena zaczyna 
się od powietrza

Każdy filtr jest 
przetestowany

Sprawdzony

Certyfikaty zgodności 
z normami  

EN 1822 i ISO

Certyfikowany

Biocydy zapewniają 
podwójną ochronę

Niezawodny

>99,995% mniej 
wirusów w powietrzu

Skuteczny

Ulotka produktowa

Grzejniki dekoracyjne Komfortowa wentylacja wnętrz Ogrzewanie i chłodzenie sufitowe Clean air solutions



Zagrożenie dla zdrowia:
jak wirusy przenoszą się w powietrzu

Oddychaj zdrowym, czystym  
powietrzem!

Ludzie stanowią główną wartość firmy, dlatego należy bezwzględnie dbać o ich zdrowie 
w miejscu pracy. Wiadomo, że zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach jest często 
dużo większe niż na zewnątrz. Dlatego chcemy Cię zapewnić, że powietrze, którym od-
dychają Twoi pracownicy, jest wolne od wirusów, drobnego pyłu, aerozoli i innych zanie-
czyszczeń. To krok w dobrą stronę!

Mycie rąk, zachowanie odstępu, zasłanianie ust i nosa. To wszystko 
jest ważne, ale nie wystarczy do zapewnienia kompleksowej ochrony. 
Zwłaszcza w środowiskach, w których wymagane są wysokie standardy 
higieniczne. Rozwiązanie? Nasz Virus Shield!

 ■  Filtr powietrza HEPA: nasze filtry powietrza HEPA 14 są certyfikowane.  
W praktyce oznacza to >99,995% mniej szkodliwych cząstek!

 ■  Opatentowana kombinacja filtrów: filtry Flimmer usuwają większość 
cząstek, a umieszczone dalej filtry HEPA 14 wychwytują najmniejsze 
mikroorganizmy. Dobra robota!

Virus Shield – większa 
ochrona, mniejsze ryzyko, 
zadowoleni pracownicy. 

 

Usługi  
dopasowane do  
Twoich potrzeb

W zależności od Twoich wymagań 
i potrzeb opracujemy dla Ciebie 
idealne rozwiązanie w zakresie 

oczyszczania powietrza.

Używaj Virus Shield w miejscach, 
w których gromadzą się ludzie:

 ■  w halach magazynowych i centrach 
wysyłkowych

 ■  w zakładach produkcji żywności i 
supermarketach

 ■  w zakładach produkcyjnych
 ■  w miejscach publicznych, takich jak 
szkoły, szpitale i lotniska

1. Wirusy potrafią przetrwać bardzo 
długo. Przyczepiają się do drobin 
pyłu i w ten sposób przechodza 
z jednej osoby na drugą. I to 
nawet jeśli zachowasz odpowiedni 
odstęp!

2. W pomieszczeniach panują 
idealne warunki do przenoszenia 
się wirusów w powietrzu. Pyły 
zawieszone są tutaj silniej 
skoncentrowane niż na zewnątrz, 
co zwiększa ryzyko infekcji.

3. Według WHO nawet najmniejsze 
zarazki chorobotwórcze  
w zamknięciu mogą 
rozprzestrzeniać się na dużych 
obszarach drogą powietrzną.  
Ze względu na ograniczone miejsce 
pozostają tam przez długi czas,  
co zwiększa ryzyko zakażeń.

4. Pamiętaj: po osadzeniu się 
wirusów na powierzchni zagrożenie 
nie znika. Dotknięcie skażonej 
powierzchni wiąże się z ryzykiem 
infekcji!
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