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Oczyść powietrze z wirusów, bakterii, alergenów, 
roztoczy, sierści, kurzu i smogu. Czyste powietrze 
– to większy komfort oddychania dla alergików 
i osób cierpiących na astmę, dla sportowców 
i osób starszych, czy mieszkających w mia-
stach, gdzie jest pełno zanieczyszczeń.
 
ELIXAIR – to wysokiej klasy oczyszczacz powie-
trza, cieszący się uznaniem klientów na całym 
świecie, w tym z branży medycznej. Zastosowana 
w nim zaawansowana technologia elektrosta-
tyczna precyzyjnie niszczy drobnoustroje 
na poziomie DNA/ RNA (m.in. wirusy, bakterie, 
spory, grzyby, drożdże i pleśnie), przez co wyka-
zuje znacznie lepszą skuteczność niż filtry 
włókninowe HEPA, które tylko je wyłapują 
i magazynują (do czasu wymiany filtra). Może 
realnie wspomóc ochronę przed SARS-CoV-2.

Dodatkowymi zaletami ELIXAIR jest możliwość 
pracy ciągłej oczyszczacza bez kosztownych 
wymian filtrów i wysokiego zużycia energii, 
co zmniejsza koszty, a zwiększa komfort użytko-
wania urządzenia. 

Oczyszczacz ELIXAIR ogranicza ilość kurzu, 
odświeża powietrze, ułatwia oddychanie, 
ogranicza katar sienny, poprawia jakość snu. 
Usuwa zanieczyszczenia płynące z zewnątrz 
oraz te, które sami generujemy w pomieszcze-
niach: kurz, martwe komórki naskórka, włosy, 
perfumy, odświeżacze powietrza, aerozole, 
wilgoć, owady i drobnoustroje, okruchy żywności, 
dym papierosowy, opary gotowania.

Rekomendujemy ELIXAIR wszystkim, którym 
nie jest obojętne własne zdrowie.

Czyste powietrze
to nasza specjalność
Technologia ELIXAIR by Genano® to lider w zapewnieniu doskonałej 
jakości powietrza. Oczyszczacze ELIXAIR gwarantują bardzo wysoką 
skuteczność - 99,8% unieszkodliwiania mikroorganizmów przy jednokrotnej 
wymianie powietrza oraz eliminują namnażanie się drobnoustrojów wewnątrz 
urządzenia.

ANTYWIRUSOWY, ANTYBAKTERYJNY, ANTYALERGLICZNY.
Czyste, świeże powietrze w pomieszczeniu – już po 30 min działania.

WYBIERAJĄC OCZYSZCZACZ ELIXAIR ZYSKUJESZ

ELIXAIR oczyszcza powietrze wykorzystując 
jonizację i elektrostatyczne przyciąganie 
naładowanych cząstek. Proces ten niszczy 
wyłapane zanieczyszczenia (zamienia je 
w biologicznie neutralny osad) i gwarantuje 
bezpieczne środowisko życia dla Ciebie 
i Twoich najbliższych.

Wyróżnikiem urządzenia jest brak filtrów 
włókninowych typu HEPA, na powierzchni 
których przechwycone wirusy i bakterie 
tworzą kolonie, powodując ryzyko zakażeń 
krzyżowych.

NIEZAWODNĄ TECHNOLOGIĘ OCZYSZCZANIA POWIETRZA - OBEJMUJE ZASIĘGIEM
CAŁE POMIESZCZENIE, NIE WPŁYWA NA ZMIANĘ TEMPERATURY
I WILGOTNOŚCI W POMIESZCZENIU

WYGODĘ UŻYTKOWANIA – ŁATWE OCZYSZCZANIE BEZ DODATKOWEGO
FINANSOWANIA (FILTRY WYSTARCZY UMYĆ WODĄ)

SILNĄ OCHRONĘ PRZED ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSÓW,
BAKTERII CZY GRZYBÓW – ZABIJA WSZYSTKIE PRZECHWYCONE DROBNOUSTROJE

BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA – MOŻE DZIAŁAĆ W OBECNOŚCI KOBIET W CIĄŻY,
DZIECI i OSÓB STARSZYCH (POSIADA ATEST PZH)

WIĘKSZY KOMFORT ŻYCIA I NEUTRALIZOWANIE ZAPACHÓW - UŁATWIA ODDYCHANIE
ALERGIKOM, MOŻE PRACOWAC W NOCY, A TAKŻE ELIMINUJE ZAPACHY TAKIE, JAK DYM
TYTONIOWY CZY KUCHENNE OPARY
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Oparta jest na 3-stopniowym systemie oczyszczania powietrza, przeznaczonym do pracy ciągłej, w 
obecności ludzi. Dzięki niej oczyszczacz ELIXAIR precyzyjnie wyłapuje i eliminuje 99,8% 
zanieczyszczeń, także tych drobnych o wielkości 3 nanometrów! 

JAK TO DZIAŁA? 
Nieoczyszczone powietrze zasysane jest do urządzenia ELIXAIR, gdzie większe cząstki zanieczyszczeń 
przechwytuje filtr wstępny, a drobniejsze nano-cząstki trafiają do "serca" urządzenia - wysokowydajnej 
jonizującej komory elektrostatycznej. Zjawisko jonizacji i elektrostatycznego przyciągania cząstek do 
metalowych płyt filtra zapewnia WYCHWYCENIE z powietrza WSZYSTKICH przepływających przez niego 
CZĄSTEK aż do wielkości NANO, oraz unieszkodliwienie i eliminację drobnoustrojów. Dalej powietrze 
przechodzi przez filtr węglowy, który usuwa z niego LZO (lotne związki organiczne), gazy i brzydkie 
zapachy, w efekcie czego ELIXAIR oddaje ultraczyste powietrze, zdekontaminowane w skali NANO – 
pozbawione 99,8% wszystkich znajdujących się w nim pierwotnie zanieczyszczeń.

Technologia ELIXAIR by Genano®

WYBRANE JEDNOSTKI REFERENCYJNE

Zobacz, kto docenił
oczyszczacze ELIXAIR

STOMATOLOGIA:
• Centrum Stomatologiczne CENTERDENT w Olkuszu
• ESTEDENS Praktyka Stomatologiczna Marzena Flakus w Zabrzu
• Gabinet stomatologiczny z laboratorium, dr. Bušić Mirko, Chorwacja
• Gabinety Specjalistyczne MERCEDENS Sp. z o.o. w Zabrzu
• Klinika Stomatologiczno Implantologiczna dr Tomasz Kołacki w Gdyni

SZPITALE:
• Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
• Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach 
• Centrum Medyczne BetaMed S.A w Chorzowie 
• Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu  
• FMC Centrum Medyczne Jarosław Fabiś w Łodzi
• NZOZ “Przychodnia nr 4” w Tychach

PRZEDSZKOLA:
• Przedszkole nr 5 „Wesoła Piątka” w Warszawie 
• Przedszkole Publiczne nr 42 w Rzeszowie 
• Przedszkole Publiczne nr 4 w Stalowej Woli 

ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE: 
• Galeria Fryzur Da Vinci w Poznaniu
• TFP Sp. z o.o. Zakład Produkcji Tektury Dziećmierowo, Kórnik

FILTR WSTĘPNY

Zatrzymuje największe cząstki 
widoczne gołym okiem,
takie jak: 
- włosy,
- sierść,
- kurz,
- puch,
- owady,
- martwy naskórek.

1 FILTR ELEKTROSTATYCZNY
JONIZUJĄCY POWIETRZE

Gromadzi i neutralizuje 
wszystkie niezauważalne przez 
człowieka zanieczyszczenia: 
- wirusy i bakterie,
- pyłki i alergeny,
- kurz, grzyby, pleń, roztocza,
- smog.

2 FILTR WĘGLOWY

Eliminuje zapachy, takie jak: 
- dym tytoniowy,
- gazy,
- lotne związki organiczne

(LZO) jak formaldehydy, 
aceton, benzen oraz opary 
środków dezynfekcyjnych,

- nieprzyjemne zapachy.
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Poznaj produkty

WSZYSTKIE KOMPONENTY UŻYTE DO BUDOWY OCZYSZCZACZY ELIXAIR SĄ MATERIAŁAMI POCHODZĄCYMI Z RECYKLINGU I NADAJĄ SIĘ DO DALSZEGO PRZETWARZANIA. 

E400Modele ELIXAIR E2100 E416

Wielkość powierzchni

Maksymalna wydajność

Efektywność oczyszczania

Wymiary (szer. x głęb. x wys.)

Waga

Materiał obudowy / kolor

Napięcie zasilające

Zużycie energii / Poziom dźwięku

Miejsce instalacji

Sygnalizacja statusu pracy

Wytwarzanie ozonu
(norma dla pomieszczeń: 0,1 ppm)

do 70 m2

do 240 m3/h

99,8%

345 x 360 x 530 mm

12 kg

obudowa z MDF lakierowanego, front z PCV / biały

230 V , 50Hz

31-37 W / 22-36 dB

model wolnostojący, mobilny

optyczna (dioda) / 2 prędkości wentylatora

0,01 ppm (bez filtra węglowego), 0,00 ppm (z filtrem węgl.)

do 340 m2 

do 1000 m3/h

99,8%

665 x 665 x 345 mm

43 kg

obudowa z PVC na ramie metalowej / grafitowy

230 V , 50Hz

55-130 W / 48-62 dB

do montażu sufitowego lub na ścianie

optyczna (dioda) / 3 prędkości wentylatora

0,02 ppm (bez filtra węglowego), 0,00 ppm (z filtrem węglowym)

do 133 m2

do 400 m3/h

99,8%

255 x 510 x 270 mm, Ø 160 mm

10 kg

stal ocynkowna / metaliczny

230 V , 50Hz

3 W / 0 dB

do montażu w kanałach wentylacyjnych

optyczna (dioda)

do 340 m2

do 1000 m3/h

99,8%

285 x 510 x 470 mm, Ø 250 mm

19 kg

stal ocynkowna / metaliczny

230 V , 50Hz

4 W / 0 dB

do montażu w kanałach wentylacyjnych

optyczna (dioda)

E1250

0,01 ppm (bez filtra węglowego), 0,00 ppm (z filtrem węglowym)

2 LATA
GWARANCJI

Wszystkie urządzenia marki ELIXAIR spełniają Dyrektywy: 2001/95/EC, 2014/35/EU, 2014/30/EU oraz 2004/108/EC i posiadają 
atest higieniczny PZH (oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach wewnętrznych oraz powietrza w kanałach wentylacyjnych).

FILTRY WIELORAZOWEGO UŻYTKU
wymagają regularnego czyszczenia – niskie koszty eksploatacyjne



Zapraszamy do współpracy

Doradztwo techniczno-handlowe

Obsługa klienta i koordynacja serwisu

Jarosław Jądrzyk
tel. +48 519 793 430

jaroslaw.jadrzyk@wpip.pl

Małgorzata Stefańska-Jądrzyk
tel. +48 504 869 669
fax. +48 61 876 07 99

malgorzata.stefanska@wpip.pl

Aleksandra Grzesiak
tel. +48 504 263 424

aleksandra.grzesiak@wpip.pl

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na:
www.oczyszczanie-powietrza.pl

Biuro główne (korespondencja):
W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. k
Budynek Smart Building Center
Jasin, ul. Poznańska 31  ■  62-020 Swarzędz

Generalny Dystrybutor ELIXAIR w Polsce
W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. k

ul. abpa A. Baraniaka 96/98  ■  61-245 Poznań
NIP: 778-10-28-504  ■  REGON: 630 403 351  ■  KRS: 0000353414

tel. +48 604 052 882
e-mail: info@ecouse.pl

www.ecouse.pl

Shop Tuning - EcoUse
ul. Głogowska 35c/11

45-315 Opole

Punkt sprzedaży




