
Szeroka gama nawil aczy ultrad wi ko-

wych, parowych, ewaporacyjnych oraz 

oczyszczaczy powietrza jest w stanie usa-

tysfakcjonowa  najbardziej wymagaj cych 

klientów. Oferowane przez nas urz dzenia 

to produkty najwy szej jako ci znane na ca-

ym wiecie. 

Zanieczyszczenie powietrza
Ka dego dnia wdychamy i wydychamy po-

wietrze 20.000 razy, jednak rzadko mamy 

mo liwo  oddychania wie ym  powie-

trzem, jako e 90% swojego czasu sp dza-

my w zamkni tych pomieszczeniach, a 1m3

takiego powietrza  zawiera do 20 milionów 

drobin kurzu, py ków, roztoczy itp. Nie zda-

jemy sobie sprawy jak katastrofalny mo e

by  wp yw suchego i zanieczyszczonego po-

wietrza na nasze zdrowie. Ameryka ska 

Agencja Ochrony rodowiska uzna a zanie-

czyszczenie powietrza w pomieszczeniach 

za jedno z pi ciu najbardziej niebezpiecz-

nych dla zdrowia zagro e  naturalnych. 

Dlatego te , oczyszczanie i nawil anie po-

wietrza powinno zajmowa  kluczowe miej-

sce w staraniach uzyskania optymalnego 

dla zdrowia klimatu w naszym otoczeniu.

Wp yw zanieczyszcze  na 
zdrowie
Powietrze, którym oddychamy na co dzie

pe ne jest szkodliwych substancji. Kurz, roz-

tocza, py  z dywanów, mebli i farb, cz stecz-

ki detergentów, py ki ro lin, sier  zwierz t,

dym tytoniowy, itd. przyczyniaj  si  do po-

wstawania reakcji alergicznych i chorób 

uk adu oddechowego.

Co pi ty mieszkaniec Europy rodkowej 

jest alergikiem, a liczba osób cierpi cych 

z powodu alergii wzrasta w zatrwa aj co 

szybkim tempie wraz ze wzrostem zanie-

czyszczenia powietrza. G ównym alerge-

nem s  py ki ro lin (50% przypadków) 

i sier  zwierz t (25%).

Oczyszczanie powietrza za 
pomoc  filtrów
Oczyszczacze Air-O-Swiss wyposa one s

w unikalny zestaw filtrów, dzi ki którym 

stopie  i jako  oczyszczonego powietrza s

bardzo wysokie.

Filtr z w glem aktywnym eliminuje 

brzydkie zapachy z otoczenia, poch ania-

j c np. dym tytoniowy. Filtr HEPA pozwala 

na usuni cie z powietrza do 99,97% wszel-

kich zanieczyszcze  takich jak py ki ro lin, 

kurz, sier  zwierz t oraz niebezpieczne dla 

alergików roztocza.

Lekarze rekomenduj
utrzymanie wilgotno ci 
wzgl dnej w zakresie 
od 40% do 60%!
Podczas zimy okna w mieszkaniach, do-

mach czy biurach s  szczelnie pozamykane, 

a temperatura w pomieszczeniach jest pod-

wy szona. Wtedy wilgotno  powietrza dra-

stycznie maleje. Takie warunki otoczenia le 

wp ywaj  na nasze zdrowie i samopoczucie. 

Wysuszone powietrze, je eli nie jest odpo-

wiednio nawil ane, wyci ga wilgo  z naszej 

skóry, ro lin, drewnianych mebli, instru-

mentów, boazerii i parkietów. Lekarze reko-

menduj  utrzymanie wilgotno ci wzgl dnej 

w zakresie od 40% do 60%. Zachowanie od-

powiedniej wilgotno ci w pomieszczeniach 

w których przebywamy sprawi, odczuwalny 

komfort w naszym yciu codziennym.

Oprócz atrakcyjnych produktów renomo-

wanych firm oferujemy serwis gwarancyjny 

i pogwarancyjny naszych produktów, termi-

now  realizacj  zamówie  oraz sta  dost p-

no  towarów. Prowadzimy sprzeda  hurto-

w , detaliczn  oraz wysy kow .

Firma EcoClima-McGregor dzia aj c od lat na polskim 

rynku dba o zdrowie klientów umo liwiaj c im popraw

jako ci ycia. Ju  od 1994 roku, wspó pracuj c ze 

szwajcarsk  firm Plaston A.G., producentem nawil aczy 

i oczyszczaczy powietrza, oferujemy Pa stwu bogaty asortyment 

sprz tu do regeneracji powietrza marek BONECO i AIR-O-SWISS.

Oddychaj z najlepszymi !!!

EcoClima-McGregor
ul. 11 Listopada 97, 41-800 Zabrze

tel. 032 274 14 26, www.ecoclima.pl
e-mail: biuro@ecoclima.pl

BUDUJEMY DOM  1–2/2009             70

Prezentacja firmowa

BD 1_2_09_prezentacja ECOCLIMA.indd 70BD 1_2_09_prezentacja ECOCLIMA.indd   70 2008-12-19 14:46:312008-12-19   14:46:31


