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Oczyszczacz Falmec BELLARIA
ROUND SZARA
Cena

3 958,02 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

BELLARIAROUNDSZARA

Kod producenta

BELLARIAROUNDSZARA

Producent

Falmec

Opis produktu
Bellaria. Pure Design.
Wspaniale jest znów oddychać czystym powietrzem, dbać o własne samopoczucie i o ludzi, których kochasz. Ale jeszcze lepiej
zrobić to z Bellarią, zaprojektowaną tak, aby harmonizowała się ze współczesnymi trendami we wzornictwie: w salonie, w
kuchni, w biurze, lub gdziekolwiek zechcesz. A co więcej Bellaria to dwa urządzenia w jednym: z jednej strony to oczyszczacz
powietrza, a z drugiej to lampa z regulowanym oświetleniem Led.

Dlaczego Bellaria
Ponad 90% czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach, dlatego też jakość powietrza, którym oddychamy w domu,
w biurze i w miejscach zamkniętych jest bardzo ważna, ponieważ wpływa na nasze samopoczucie i osób, z którymi
przebywamy.
Niedawne badania przeprowadzone przez agencję EPA (Environmental Protection Agency) szacują, że powietrze w
pomieszczeniach może być do 5-ciu razy bardziej zanieczyszczone, niż powietrze w miastach.
Problem ten jest coraz bardziej zauważany w krajach uprzemysłowionych, a sama Światowa Organizacja Zdrowia podkreśliła
jego znaczenie.

Bellaria, jedyna tak wydajna, tak cicha i z takim pięknym design.
Rozwiązanie tego problemu opracował Falmec, lider w produkcji systemów pochłaniających i oczyszczających powietrze w
kuchni.
Dzięki doświadczeniu zdobytemu przy wdrażaniu opatentowanego systemu E.ion, skutecznego w eliminowaniu zapachów
pochodzących z gotowania i oczyszczania powietrza w kuchni, firma Falmec stworzyła innowacyjny produkt oczyszczający
powietrze w każdym pomieszczeniu domowym.

Powietrza nie widzimy, nie dotykamy, nie czujemy. Na pozór jest czyste.
Mimo to, może jednak zawierać bardzo szkodliwe dla ludzi składniki, zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych, choć w
ograniczonych ilościach. Mogą one pochodzić z: obrazów, podłóg, wykończenia wnętrz, mebli i wyposażenia, systemów
ogrzewania i klimatyzacji, sprzętu AGD i środków czyszczących.
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Główne źródła zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach:
POCHODZENIA CHEMICZNEGO
tlenki węgla, azotu i siarki, ozon, dwutlenek węgla, formaldehyd, lotne związki organiczne (VOC), rozpuszczalniki, cząstki stałe,
dym papierosowy.
POCHODZENIA BIOLOGICZNEGO
mikroorganizmy, bakterie, wirusy, pleśnie, alergeny, roztocza.
POCHODZENIA FIZYCZNEGO
promieniowanie, fale elektromagnetyczne, hałas i wibracje.

Bellaria poprawi twoją przestrzeń mieszkalną
Dzięki aktywnemu systemowi jonizacji, Bellaria skutecznie reaguje na zapachy i szkodliwe substancje znajdujące się w
pomieszczeniach. Pomaga odtworzyć równowagę jonową typową dla środowiska naturalnego, wolnego od zanieczyszczeń,
poprawiając samopoczucie psychofizyczne ludzi, którzy tam mieszkają.
Wszystko to w maksymalnej ciszy, w dowolnym pomieszczeniu.

Znaczenie powietrza dla Falmec
Falmec, firma która od zawsze przywiązuje uwagę do jakości powietrza, którym oddychamy. Prowadzone prze wiele lat ciągłe i
stałe badania pozwoliły opracować innowacyjny system, który poprawia komfort przebywania w kuchni. Efektem tych
poszukiwań jest opatentowany E.ion System: zaawansowana technologia, która nie tylko eliminuje nieprzyjemne zapachy w
kuchni, ale także poprawia jakość środowiska domowego, poprzez poprawienie jakości powietrza. Dziś wszystkie
produkty Falmec łączą w sobie wysoką wydajność, wyjątkową technologię i innowacyjny design.

E.ion System: fabryka czystego powietrza
Technologia kontrolowanej jonizacji bipolarnej działa skutecznie w pomieszczeniach zamkniętych, poprzez neutralizację
wszystkich zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu (takich jak: bakterie, wirusy, roztocza, pyłki, zarodniki, różne proszki,
nieprzyjemne zapachy, dym papierosowy, gazy pochodzące z procesu spalania ...), poprzez jego oczyszczenie,
zdezynfekowanie i utrzymywanie powietrza w optymalnej czystości, co wpływa korzystnie na dobre
samopoczucie i zdrowie.

Oświetlenie w służbie czystego powietrza.
Noc wyostrza elegancję wyrafinowanego wzornictwa. Bellaria to lampa dekoracyjna z regulowaną intensywnością światła LED.
Wysoka wydajność. Niskie zużycie energii. Trwałość.

Wybierz kolor, który lubisz i żyj w harmonii z tymi, których kochasz.
Bellaria dostępna jest w czterech kolorach. Została zaprojektowana tak, aby zaspokajała wszystkie gusty i harmonizowała
się z trendami w wyposażeniu: od salonu po sypialnię, ale również w biurze, lub gdziekolwiek zechcesz.

Materiały i wykonanie
Bellaria jest wykończona ręcznie dmuchanym szkłem, zgodnie z odwieczną tradycją weneckich mistrzów. Falmec wybrał
ten całkowicie tradycyjny rzemieślniczy sposób produkcji, aby pokazać niezwykłe wzornictwo, które odzwierciedla całą wiedzę
i pasję najlepszej włoskiej tradycji wytwarzania.

Różnica tkwi w szczegółach

wygenerowano w programie shopGold

Wyrafinowany styl
Eleganckie linie
Dostosowanie do różnych pomieszczeń
Proste sterowanie
Intuicyjna obsługa

Bellaria zmienia atmosferę w domu, w każdym tego słowa znaczeniu.
Bellaria ma podwójną funkcję: oczyszczania powietrza i lampy dekoracyjnej z regulowaną intensywnością światła LED.
Proces oczyszczania powietrza wyświetlany jest na wskaźniku w kształcie liścia, który wraz z poprawą jakości powietrza
stopniowo z żółtego zmienia kolor na zielony. Ponadto, Bellaria, zgodnie z zasadami terapii światłem, oferuje możliwość
dostosowania intensywności emitowanego światła.
Aktywna jonizacja, dobre samopoczucie jest w powietrzu
Jony nazywane są również „witaminami powietrza”, a to ze względu na swoje korzystne działanie wpływające, zarówno na
jakość powietrza, poprzez eliminowanie zanieczyszczeń, jak i na energię i samopoczucie ludzi oraz innych istot żywych (roślin i
zwierząt). W szczególności, wpływają ma biochemię człowieka, poprawiając samopoczucie, koncentrację i przynosząc inne
ważne korzyści zdrowotne.

Korzystne dla zdrowia efekty aktywnej jonizacji
Istnieją 4 główne czynniki, które określają wpływ i stopień zanieczyszczenia środowiska:

STĘŻENIE ZANIECZYSZCZEŃ
ICH SPECYFICZNA MIESZANKA
CZAS EKSPOZYCJI
INDYWIDUALNA WRAŻLIWOŚĆ

Bellaria eliminuje zanieczyszczenia w pomieszczeniach
Wyłączna technologia Falmec gwarantuje:

I Zmniejsza większość substancji aerozolowych i aerozoli, takich jak: chemikalia organiczne, gazowe i biologiczne.
II Eliminuje szeroką gamę miana drobnoustrojów, takich jak: grzyby, pleśnie, drożdże, itp..
III Zmniejsza większość miana bakterii: takich jak bakterie, wirusy, itp.…..
IV Nadaje nowej jakości witalnej powietrzu, poprzez zwiększenie w nim bioaktywnych składników, które naturalnie występują
w górskim i morskim powietrzu. Następująca po nim jonowa aktywacja tlenu poprawia wydajność płuc, oskrzeli, nosa, gardła,
oraz zwiększa odporność immunologiczną, poprawia wydolność fizyczną, koncentrację i sen.

Wartość dodana aktywnej jonizacji
Zatrzymuje pyłki i substancje zanieczyszczające
Zmniejsza nieprzyjemne zapachy
Poprawia środowisko dzięki aktywnej jonizacji

Potrójne zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami w pomieszczeniach
Filtr przeciwpyłowy: wychwytuje pyłki i roztocza
Filtr z komórkowym węglem aktywnym: zmniejsza nieprzyjemne zapachy
Aktywna jonizacja: odtwarza optymalną równowagę jonową: zmniejsza ilość substancji zanieczyszczających (takich jak: VOC,
bakterie, wirusy i alergeny)
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Fizyczny rozpad cząsteczek zanieczyszczających sprawia, że nie trzeba wymieniać filtrów lub podzespołów, a urządzenie cały
czas zachowuje swoja pełną efektywność.

Odtwarza optymalną równowagę jonową
Tam gdzie przyroda jest nieskażona, powietrze składa się z mieszaniny jonów w stosunku
1.200 jonów dodatnich do 1.000 jonów ujemnych, w każdym cm3 powietrza.
Jest to optymalna równowaga, która sprawia, że nasze otoczenie jest pełne witalności, energii i dobrego samopoczucia.
Aby wytworzyć tą równowagę, w przyrodzie niezbędny jest rozpad cząstek, który wywoływany jest promieniami słonecznymi,
wyładowaniami atmosferycznymi (pioruny), efektem fotoelektrycznym, promieniowaniem, ruchami powietrza (wiatry) i wody
(źródła, piany morskie, wodospady, pławy). Podczas gdy w domu, od dzisiaj, można już korzystać z technologii opracowanej
przez Falmec.

Funkcja automatyczna czujnik listka
Bellaria posiada czujnik, który analizuje jakość powietrza i pokazuje tą informację na wyświetlaczu w kształcie liścia. Te
informacje są tłumaczone na kolory liścia, który stopniowo z żółtego zmienia kolor na zielony, kiedy poprawiają się warunki w
pomieszczeniu. W trybie automatycznym urządzenie uruchamia się samoczynnie, oczyszczając i dezynfekując powietrze.
Czujnik w kształcie liścia analizuje powietrze, zmieniając kolor z zielonego (czyste powietrze) na żółty (powietrze
wymagające oczyszczenia).

Maksymalna cisza
Dzięki badaniom przepływu powietrza wewnątrz urządzenia, pracy w trybie automatycznym i zastosowaniu silnika
bezszczotkowego o wysokiej sprawności, Bellaria działa na niskich obrotach w pełnej autonomii.
Maksymalne odkażanie, minimalna percepcja dźwięku. Bellaria wkomponowuje się dyskretnie w dowolne otoczenie,
wzbogacając jego wystrój.
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