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Bezkosztowe oczyszczacze powietrza





Lifeair – powrót do naturalnego 
powietrza

Bez fałszywej skromności - nikt, a 
dokładniej żaden oczyszczacz - nie 
zapewnia zdrowszego powietrza niż 
LifeAir. To nie przechwałka, lecz naukowo 
potwierdzony fakt.

Mówimy o oczyszczaczu, który jest w 
stanie usunąć do 99.97% mikro- oraz 
nanocząsteczek. A zarazem zneutralizować 
ponad 97% wirusów obecnych w 
powietrzu!

Mając oczyszczacz LifeAir, oddychasz 
ponownie naturalnym, nieskażonym 
powietrzem.

A wszystko to bez uciążliwego hałasu, 
bez drogich filtrów zamiennych, bez 
wytwarzania szkodliwego ozonu.
Sekretem jest jonizacja.

Pożegnaj na zawsze wymienne  filtry. Oto 
dlaczego na dobre zrezygnowaliśmy z ich 
stosowania.

Prawdziwe zagrożenia dla ludzkiego 
zdrowia związane są z cząsteczkami 
o wielkości mniejszej niż 0.1 mikrona  
(jednej dziesięciotysięcznej milimetra), 
właśnie tymi, w które wychwytuje LifeAir. 
Te nanocząsteczki stanowią ponad 90% 
szkodliwych substancji, które wdychamy 
do płuc. 

Gdybyśmy chcieli wyłapać te drobiny  
filtrem, musiałby on być niezwykle zwarty. 
Przepuszczenie powietrza przez tak 
gęste tworzywo wytwarza mnóstwo 
hałasu i zużywa wiele energii, a sam filtr 
błyskawicznie się zatyka.

Jak zatem poradzić sobie z tym 
problemem? Wyobraź sobie, że zamiast 
odkurzacza (typowy oczyszczacz 
powietrza) dysponujesz wielkim 
magnesem. Zamiast zasysać powietrze do  
filtra, „magnetyzujemy” cząsteczki obecne 
w powietrzu - wirusy, cząsteczki smogu, 
pleśń, alergeny, kurz - nadając im ładunek 
ujemny. Zjawisko to nosi nazwę jonizacji, a 
takie cząsteczki same z łatwością trafają 
do dodatnio naładowanego kolektora.

Rozwiązania LifeAir są bezcenne dla 
zdrowia, a zarazem bezkonkurencyjne 
pod względem wydajności oraz zużycia 
energii. Odetchnij na nowo dzięki Lifeair - 
szwedzkiej technologii i stylowi. 



Bez filtrów

Bez hałasu

Neutralizuje >97% 
lotnych wirusów

Bez ozonu

Wymiary:
19 x 66 cm

Waga:
2,8 kg (bez zasilacza)

Zasięg działania:
60 m² 

Poziom hałasu:
21 dB

Zużycie energii:
5 W

Piękny, wydajny i bezgłośny
Oczyszczacz Lifeair Signature

Pożegnaj wirusy, alergeny 
oraz inne szkodliwe 
cząsteczki. Signature 
eliminuje je wszystkie, bez 
jednego dźwięku.

Signature to wyrafinowany 
design, o kolorze bursztynu 
oraz szlachetnego drewna, 

który doskonale pasuje do 
każdego wnętrza.

Niezależne badania 
dowiodły jego skuteczności 
w usuwaniu cząsteczek 
o d p o w i e d z i a l n y c h 
za najpoważniejsze 
schorzenia.         

Sprawdzony naukowo, 
o potwierdzonej 
skuteczności zwalczania 
lotnych wirusów.

Redukcja 
nanocząsteczek



Wymiary:
19  x  59 cm

Waga:
2.7 kg (bez zasilacza)

Zasięg działania:
50 m² 

Poziom hałasu:
21 dB

Zużycie energii:
5 W

Model Evolution oferuje 
lepszą skuteczność 
oczyszczania niż filtr HEPA 
a ponadto bez hałasu, 
kosztownych wymian 
filtrów i wysokiego zużycia 
energii. Doskonale 
prezentuje się na stoliku, 
biurku, bądź umieszczony 

na podłodze. Nawet nie 
usłyszysz jak pracuje, 
pomagając oddychać 
Twoim płucom czystym 
powietrzem. Sprawdzony 
naukowo, o potwierdzonej 
skuteczności zwalczania 
lotnych wirusów.

Bez filtrów

Bez hałasu

Neutralizuje >97% 
lotnych wirusów

Bez ozonu

Oczyszczacz Lifeair Evolution

Oczyszczanie powietrza jeszcze 
nigdy nie było tak ciche

Redukcja 
nanocząsteczek

Kup na 
lifeair.pl



Bez  filtrów

Bez hałasu

Neutralizacja 
>97% wirusów 

lotnych

Bez ozonu

Wymiary:
19 x 66 cm

Waga:
2.8 kg (bez zasilacza)

Zasięg działania:
50 m² 

Poziom hałasu:
21 dB

Zużycie energii:
5 W

Oczyszczanie powietrza jeszcze 
nigdy nie było tak ciche

Oczyszczacz Lifeair 500

Lifeair 500 zapewnia czyste 
oraz zdrowe powietrze 
w Twoim miejscu pracy. 
Jego design  odpowiada 
każdemu wystrojowi 
wnętrza. Zupełnie 
bezgłośny, o gustownym 
oświetleniu LED .
Lifeair 500 nie zakłóca 

niczyjej pracy. Skuteczny 
na równi z filtrami   
HEPA, zapobiega 
r o z p r z e s t r z e n i a n i u 
się wirusów wśród 
pracowników oraz klientów. 
Z Lifeair 500, środowisko 
pracy staje się czystsze niż 
kiedykolwiek wcześniej.

Sprawdzony naukowo, 
wyjątkowa skuteczność 
usuwania lotnych wirusów 
została laboratyroyjnie 
potwierdzona

Redukcja 
nanocząstec zek



Wymiary:
13 x 35 cm

Waga:
2.2 kg (bez zasilacza)

Zasięg działania:
50 m² 

Poziom hałasu:
21 dB

Zużycie energii:
5 W

Lifeair 500C czyni 
środowisko pracy 
bezpiecznym, wolnym 
od wirusów oraz innych 
zanieczyszczeń.

Jedyny oczyszczacz na 
świecie pracujący w 
zawieszeniu pod sufitem.

Konstrukcja ta czyni go 
szczególnie przydatnym w 
szkołach, przedszkolach, 
placówkach medycznych 
oraz niewielkich biurach. 
Wszystko bez wymian 
drogich filtrów.

Pracujący w kompletnej 
ciszy, skuteczny przeciwko 
alergenom, wirusom oraz 
innym patogenom.

Laboratoryjnie sprawdzona
skuteczność zwalczania 
lotnych wirusów.

Bez filtrów

Bez dźwięku

 Neutralizacja  
>97% lotnych 

wirusów

Bez ozonu

Oczyszczacz Lifeair 500 C

Podwieszany oczyszczacz
powietrza

Redukcja 
nanocząsteczek



Wymiary:
19 x 59 cm

Waga:
2.7 kg (bez zasilacza)

Zasięg działania:
50 m² 

Poziom hałasu:
21 dB

Zużycie energii:
5 W

Ten oczyszczacz powietrza 
to modyfikacja wersji 
Evolution, o stylowym 
wyglądzie i wykończeniu 
dopasowanym do każdego 
wystroju wnętrza.

Evolution  Gold zapewnia 
skuteczność oczyszczania 

powietrza lepszą niż filtry 
HEPA, lecz bez hałasu, 
bez kosztownych wymian 
filtrów, bez wysokiego 
zużycia energii. Doskonale 
nadaje się do umieszczenia 
na stoliku, na biurku, bądź 
bezpośrednio na podłodze.
Nawet nie usłyszysz 

jak pracuje, pomagając 
oddychać Twoim płucom 
czystym, odświeżonym 
powietrzem. Sprawdzony 
laboratoryjnie, niezwykle 
skuteczny w zwalczaniu 
lotnych wirusów.

Redukcja 
nanocząsteczek

Bez filtrów

Bez dźwięku

Neutralizuje >97% 
lotnych wirusów

Bez ozonu

Oczyszczacz Lifeair Evolution Gold

Oczyszczacz powietrza
wyrafinowany jak nigdy dotąd



Jak to działa?

How it works image here
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Naładowany dodatnio 
kolektor przyciąga 
cząsteczki do 0.007 PM 
o ujemnym ładunku.

3.Jony nadają ujemny 
ładunek szkodliwym cząs-
teczkom.

2.Urządzenie generuje 
miliardy jonów ujemnych 
na sekundę.

1.

Wyobraź sobie, że zamiast odkurzacza (typowy oczyszczacz powietrza) dysponujesz 
wielkim magnesem. Zamiast zasysać powietrze do  filtra, „magnetyzujemy” cząsteczki 
obecne w powietrzu - wirusy, cząsteczki smogu, pleśń, alergeny, kurz - nadając im niewielki 
ładunek ujemny. Zjawisko to nosi nazwę jonizacji, a takie cząsteczki same z łatwością 
trafiają do dodatnio naładowanego kolektora. 24h/dobę, cicho, skutecznie, bez ozonu.



Najlepszy na rynku
Rozmiar cząsteczek ma kluczowe znaczenie.
90% cząsteczek lotnych jest mniejszych niż 0.1 mikrona 
(PM 0.1). Cząsteczki te stanowią największe zagrożenie dla 
zdrowia. Tylko Lifeair jest w stanie skutecznie je wychwycić.

Oczyszczacz musi działać 24h/7
Zanieczyszczenia w powietrzu nie wybierają godziny, 
dlatego oczyszczanie powietrza to proces ciągły. Szkodliwe 
cząsteczki nieustannie napływają do naszych mieszkań. 
Niestety większość oczyszczaczy na filtrach wytwarza 
nieprzyjemny, uciążliwy hałas, którego nie jesteśmy w stanie 
znieść. Lifeair oczyszcza bezgłośnie powietrze przez 24 
godziny/dobę, a to wszystko za ok. 3 złote na miesiąc, bez 
wymiany filtrów.



Skutecznie eliminuje:

Dym papierosowyWirusy

Spaliny komunikacyjne

Bakterie

PleśńSMOG Alergeny zwierzęce

Pyłki roślin

Skuteczność udowodniona
przez rządowy ośrodek badawczy
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Test redukcji cząsteczek urządzenia IonFlow
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Lifeair to najlepsza ochrona przed 
wirusami
Oczyszczacze Lifeair eliminują 97% lotnych wirusów, co 
udowodniono naukowo.
Kontakt jonów ujemnych z wirusami czyni je zupełnie 
niegroźnymi już w powietrzu.
Fakty potwierdzone przez szwedzki Instytut Karolinska
oraz opublikowane w czasopiśmie naukowym Nature.



Opinie klientów to najlepszy z 
dowodów

“Odkąd posiadam oczyszczacz Lifeair, 
nie zdarzyło mi się zachorować i 
nie pamiętam już, kiedy byłem na 
zwolnieniu lekarskim. Cieszę się, że 
istnieje urządzenie pozwalające mi 
pozostawać w dobrym zdrowiu”.

Rafał R.

“Co za wynalazek! Ponieważ mamy 
w domu dużego psa, pozbycie się 
niepożądanej woni zawsze było dla nas 
problemem. Lifeair sprawia, że nie muszę 
przejmować się niechcianymi zapachami 
a dzieci mogą częściej bawić się z psem 
w domu”.

Milena K.



Signature Evolution

Wymiary 19x66 cm 19x59 cm

Waga 2,8 kg 2,7 kg

Umiejscowienie podłoga TakTak

Powierzchnia 50 m260 m2

Parametry techniczne

Tak Tak

NieNieUmiejscowienie  sufit

Tak

Technologia IonFlow TakTak

Osłona Tak

Umiejscowienie stół

Bez ozonu

Głośność 21 dB 21 dB

Pobór energii 5W5W

Tak Tak

Wybierz swój oczyszczacz na   
www.lifeair.pl lub zadzwoń
68 422 70 90 / 570 012345



Evolution Gold 500 500C

19x59 cm 19x66 cm 19x59 cm

2,7 kg 2,8 kg 2,7 kg

Tak Tak Nie

Nie Nie Tak

Tak Tak Nie

Tak Tak Tak

21 dB 21 dB 21 dB

Tak Tak Tak

Tak Tak Nie

50 m2
50 m2

50 m2

5W 5W 5W
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Szwedzka technologia i design

www.lifeair.pl
tel. 68 422 70 90
kom. 570 012345


