Soluções profissionais para a
purificação do ar interior
Os nossos purificadores de ar de alta qualidade fornecem um ambiente saudável e seguro, removendo os poluentes do ar tais como odor, poeira fina, fumo, gordura e outras partículas. Os nossos purificadores de ar podem
ser equipados com diferentes filtros que permitem solucionar praticamente qualquer problema que possa ter
com a qualidade do ar interior no seu espaço.
A EUROMATE OFERECE SOLUÇÕES COMPLETAS PARA A PURIFICAÇÃO DO AR
Para a melhoria da qualidade do ar interior, oferecemos um purificador de ar de alta qualidade que
efetivamente remove uma ampla gama de poluentes no ambiente ao seu redor. Com mais de 40 anos de
experiência, orientados para especialização e serviço, permite-nos fornecer soluções eficazes para a purificação
do ar. Por favor contacte-nos com o seu problema relativamente à qualidade do ar interior e entraremos em
contacto consigo o mais rapidamente possível.

Qualidade Ar
Interior
A qualidade do ar interior é influenciada por
vários poluentes. Muitas pessoas sofrem de
fadiga, dor de cabeça, olhos secos, sinusite
e problemas de concentração quando
estão num ambiente com ar poluído. Um
purificador de ar filtra poeira (fina), vírus,
bactérias, gases, fumo de tabaco e odores do
ar. Assuma a responsabilidade e garanta um
ar interior bom e saudável.

VisionAir Blue Line

Filtragem Ar
Industrial
O ar em edifícios industriais está sujeito a
várias fontes de poluição. Os problemas de
saúde entre o pessoal, danos nos produtos,
contaminação de superfícies e falhas nas
máquinas são consequências negativas
significativas. Remova a poluição do ar como
poeira (fina), poeira flutuante, borracha, fumo
através do processamento, gases e odores de
forma eficaz com os purificadores de ar HF.

Purificadores de Ar Industriais HF
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Soluções para
fumadores
Um espaço onde fumadores e não
fumadores podem compartilhar é possível.
Crie um ambiente agradável para fumadores
e não fumadores com as cabines para
fumadores modulares e independentes.
As cabines filtram o ar de forma eficiente e
praticamente sem ruído. Temos cabines com
vários tamanhos e modelos. Para uma sala de
fumadores, o SmokeFree VisionAir Blue Line é
perfeitamente adequado.
Cabines para fumadores Smoke ‘n Go
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Sistema de Filtragem de Ar para Cozinhas SF
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Partículas de gordura, óleo e fumo são
libertadas em todos os processos de cocção.
Estas partículas são rapidamente acumuladas
nas condutas e nos ventiladores de exaustão
das Cozinhas Profissionais, onde a cocção
intensiva acontece diariamente. Isto cria
riscos graves, pois muitas partículas são
inflamáveis. O sistema de filtragem para
cozinhas da Euromate reduz o risco de
incêndio de forma eficaz!
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