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LifeAir luftrenare

Svenska LifeAir tillverkar filterfria luftrenare som är effektiva, tysta 

(5dB), ozonfria, energisnåla och användarvänliga (tvättas av under 

kranen). Reducerar effektivt luftburna partiklar (storlek 0,01-1,0 μm) 

såsom damm, pollen, rök, avgaser, allergener, bakterier, virus, mögel 

m.m. LifeAir IonFlow-luftrenarna täcker en yta upp till 50 kvm –

perfekt i t.ex. sovrummet!

BESTÄLL LIFEAIR MED 15% RABATT: RABATTKOD UTMAT15

Blueair luftrenare

Svenska Blueair är en av världens främsta tillverkare av luftrenare. 

Deras produkter är stilrena, effektiva och användarvänliga. Flera av 

modellerna har wifi-anslutning och kan styras via en app i mobilen. De 

har modeller för rum från 10 till 110 kvm. De fångar upp 99,97% av 

luftburna partiklar ned till 0,3 mikrometer i storlek. SmokeStop
TM

-

filtret tar bort partiklar, rök, andra flyktiga organiska ämnen, 

mögelsporer, allergener, virus, bakterier mm.

BESTÄLL BLUEAIR MED 10% RABATT: RABATTKOD UTMAT10

BioZone luftrenare

Svenska BioZone’s luftrenare stoppar och förhindrar mögel. De tar 

bort alla lukter t ex mögellukt, brand- eller cigarettrök, kemiska 

lukter, avfallslukter, stuglukt mm. De är effektiva på virus och 

bakterier. BioZone tillverkar även produkter som renar i 

ventilationskanaler och i sjuka hus och de har produkter för att akut-

sanera t ex bilar, båtar, lägenheter, hus mm. Även mobila, små 

luftrenare finns i sortimentet – perfekt i bilen, hotellrummet etc.

BESTÄLL BIOZONE MED 10% RABATT: RABATTKOD UTMAT10

AirRevival luftrenare

Svenska AirRevival har de energisnålaste av alla luftrenare på 

marknaden och de skapar 100 000 liter partikelfri luft i timmen. Renar 

luften från de allra minsta och mest skadliga partiklarna. AirRevival 

som arbetar helt tyst passar bra att ha i ett sovrum och är även 

tillräckligt liten för att packa med sig vid en resa. Hängs på väggen, 

ett fönster, en spegel eller annan blank, lättavtorkad yta.

BESTÄLL LIFEAIR MED 15% RABATT: RABATTKOD UTMAT15

SPECIALERBJUDANDEN TILL

UTMATTNINGSSKOLANS ELEVER

Rabattkoderna gäller t.o.m 2019-12-31

(går ej att kombinera med andra rabatter eller erbjudanden)

http://www.luftrenare.se/
http://www.luftrenare.se/p/luftrenare/luftrenare-utan-filter/lifeair-ionflow-evolution.html
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Vi spenderar ungefär 90% av vår tid inomhus. 

Har du funderat på hur kvaliteten på luften är 

där du bor eller där du arbetar? Oftast är vår 

inomhusluft mer förorenad än vår utomhusluft.

Det finns risker man inte ser med blotta ögat. 

Luftföroreningar är en sådan risk - och därtill en 

stor risk för människors hälsa. Genom att andas 

renare luft kan man enligt Världshälsoorganisa-

tionen (WHO) minska risken för stroke, hjärtsjuk-

domar, lungcancer och astma.

EN BRA LUFTRENARE…

✓ Tar bort partiklar från trafik (diesel, avgaser, PM2.5, 

PM10 osv)

✓ Eliminerar virus och bakterier

✓ Tar bort förbrännings- och rökpartiklar från cigaretter, 

cigarrer, värme- och doftljus, braskaminer etc.

✓ Tar bort mögelsporer och mögellukt

✓ Eliminerar oangenäma lukter (sopor, husdjurslukter, 

parfymer etc.)

✓ Tar bort kemikalier från målarfärg, impregneringar, 

kemtvätt, plast, parfymer, bekämpningsmedel, 

rengöringsmedel, flamskyddsmedel, elektronik, sprayer, 

lim, frisörprodukter etc.

✓ Hjälper vid luftvägsproblem som allergier, astma, KOL 

etc.

LUFTRENARE GER BÄTTRE

HÄLSA OCH ETT FRISKARE LIV

Små partiklar, under 2,5 mikrometer (PM2,5) och ännu fler under 1,0 mikrometer, 

representerar ca 90% av alla partiklar i luften. Dessa är så små att vi inte ser dem med 

blotta ögat och de inhaleras djupt ner i lungorna och förs sedan ut i blodomloppet. 

Kroppen påverkas både kort- och lång siktigt. 

Vi vet idag att små partiklar, från t.ex. dieselbilar och förbränning, är den största 

orsaken till hjärt-och kärlsjukdomar, olika cancerformer liksom en allvarligt 

bidragande faktor till förvärrade allergi- och astmareaktioner. Exempel på kortsiktiga 

symptom vid dålig inomhusluft, som vi alla känner igen, är huvudvärk, trötthet, 

irriterade slemhinnor och svidande ögon.

http://www.luftrenare.se/

