Jos e t pysty luk e m a a n tä tä vie stiä , k lik k a a tä stä

Hei,
Liesituuletin voi myös olla ilmanpuhdistin? Eli ruoanlaitossa syntyvien käryjen poiston
lisäksi puhdistaa ja raikastaa ilmaa vaikket olisikaan kokkaamassa.
E.ion malleissa on tämä ominaisuus - ne ovat paitsi tyylikkyyden myös ilman
puhdistamisen suhteen ainutlaatuisia.
Alla lisätietoa aiheesta.
Keväisin terveisin,
Peter Hallila
toimitusjohtaja
P.S. Lähiaikoina ilmestyy uusi BLANC O-luettelo - siitä myöhemmin lisää.

Puhtaan ilman tehdas keittiössäsi
Keittiö on paikka, jossa vietämme päivittäin paljon aikaa. Perinteisesti keittiötä
myytäessä on puhuttu tuulettimen ulkonäöstä ja kyvystä poistaa ruoan laitosta
syntyneet käryt ja hajut.
E.ion kuvut antavat uutta sisältöä koko aiheelle.
Ne eivät ainostaan poista käryjä ja hajuja mahdollisimman tehokkaasti, vaan myös
tuottavat parempaa ilmaa.

Jopa 95 % raikkaampi ilma
Ioneja sanotaan ”ilman vitamiineiksi” niiden tuottamien hyötyjen ansiosta. Ne
vaikuttavat erityisesti ihmisten biokemiaan, parantaen mielialaa, keskittymiskykyä ja
muita terveyteen liittyviä etuja. Ionien tuottamisen avulla palautetaan optimaalinen
ionitasapaino.
E.ion info
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Mitä ionit tekevät?
Ionit neutralisoivat saasteita ilmasta,
esim. bakteereja, viruksia, pölyhiukkasia,
siitepölyä, itiötä, pölyä, inhottavia hajuja,
tupakansavua ja pakokaasuja. Samalla
ne puhdistavat ja optimoivat ilmanlaatua.
Aiheesta lisää E.ion esitteessä

HUOM!
E.ion esite tilaus
Ympäristöystävällisistä syistä emme
postita esitteitä automaaattisesti. Valinta
on sinun ja halutessasi painettuja esitteitä
jaettavaksi asiakkaillesi ole ystävällinen
ja täytä lomakkeeseen yhteystietosi.
Sähköinen versio on ladattavissa
kotisivuiltamme.

Tilaa esitteitä

Miten E.ion kertoo ja
huolehtii ilmanlaadusta?
Lehtisensori on Falmecin patentoimaa
teknologiaa, joka aktivoi automaattisen
puhdistustoiminnan havaitessaan
muutoksia ilmanlaadussa.
Tieto ilmanlaadusta välittyy käyttäjälle
lehden värin avulla. Lehti muuttuu
asteittain keltaisesta vihreäksi,
ilmanlaadun parantuessa.
Katso videolta
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Eolo E.ion

Lumiere E.ion

Pienikokoinen ilmaa puhdistava E.ion
tuuletin, joka voidaan asentaa seinälle tai
saarekkeeseen. Liesituulettimen halkaisija
on vain 45 cm.

Suoraviivaista ja linjakasta
ilmanpuhdistusta. Lumiere E.ion
tuulettimen ajaton muotoilu sopii
kaikenlaisiin tiloihin ja sisustuksiin.

Falmec Eolo E.ion

Falmec Lumiere E.ion

OY LAPETEK AB
Anna meille palautetta
Yhteydenotto

A member of Lapetek Group
Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä
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