Air purifier

En ren och
eko-vänlig luft

Våra EOLIS Air Manager är utvalda för att använda eko-design som ett sätt att begränsa våra produkters
miljöpåverkan under sin livscykel.

Att ge våra kunder ren luft utan att förorena miljön: lätt som en plätt för NatéoSanté!
För att förbättra hälsan, välbefinnande och livskvaliteten, privat och på arbetet, för våra kunder, har vi valt att ta
ett miljöansvar redan vid tillverkningen av våra produkter. Vi har valt att arbeta uteslutande med emissionsfria
material som är lätta att återvinna eftersom de är fria från kemiska tillsatser, färg och lim.
Genom att välja högkvalitativa komponenter ökar vi hållbarheten hos våra produkter och vi vägrar att öva
industriplanerad föråldran och programmerat slitage. Vi åtar oss även att leverera reservdelar och filter under
hela våra produkters livslängd.
Som en del av vår ekodesign valde vi att tillverka våra produkter i Frankrike. Detta hjälper oss att begränsa
koldioxidavtryck, samtidigt som vi ger oss möjligheten att i vår närhet ha kompetenta lokala partners för tillverkning
av våra EOLIS Air Manager produkter.
EOLIS Air Manager har i dagsläget en låg energiförbrukning, vilken även kan optimeras med hjälp av planeraren
(justering av energianvändningen enligt specifika utmaningar för varje yrke och miljö) eller med Aktiv-läge (ett
smart driftläge som aktivt och automatiskt anpassar luftrenarens arbetsläge till nivåerna av föroreningar som
detekterats i rum och utrymme).
Eftersom vi strävar efter att medvetet begränsa föroreningar, i alla dess former, är EOLIS Air Manager inte heller
en källa till elektromagnetisk strålning (EMF) och bullerföroreningarna mildras av det ultratysta arbetsläget och
smarta ljudhanteringen, för att garantera omgivningens optimala komfort.
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Dokumenterad hälsovänlig och emissionsfri
Vårt val att använda ekodesign gör att vi kan tillhandahålla luftrenare som inte har någon negativ inverkan på
miljön och inte heller bidrager till andra emissioner i omgivande luft.
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“Hur kan man rena luften utan att släppa ut,
igenom eller till och med emittera föroreningar i luften?”
Det är frågan som varje luftrenartillverkare borde ställa sig! I motsats till vad man kan förvänta sig, uppfyller inte
alla luftrenare som finns tillgängliga på marknaden vissa grundläggande kriterium. Att faktiskt förbättra luften, ur
ett brett och komplext spektrum av föroreningar, är något som få produkter faktiskt klarar av.
För att NatéoSanté vill försäkra sig om att EOLIS klarar högt ställda krav har bolaget valt att testa luftrenarna av
oberoende franska laboratorier.
Resultatet av testerna påvisar EOLIS Air Managers effektivitet : luftrenaren avger inga partiklar, VOC, NOx eller
okontrollerat ozon under användning. Luftrenarna visar utmärkt filtreringsresultat på luftföroreningar som dels
vanligtvis, samt dels i problemsituationer, förekommer i inomhusluften.
EOLIS Air Manager även testad och certifierad genom Europeiska kommissionens miljö Tekniska
Verifieringsprogrammet (ETV)
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