
Profesjonalne oczyszczacze powietrza 
do użytku w pomieszczeniach 
publicznych i biurowych

Materiał dla architektów, projektantów,
instalatorów, inwestorów, deweloperów.

Wszyscy potrzebują dziś czystego powietrza

Nagroda w kategorii INNOWACJA ROKU

Nagroda w kategorii DOSKONAŁY DESIGN



Smog, pyły i zła jakość powietrza w Polsce
SMOG jest niewidoczny i bezwonny, zagraża nam cały rok. Zawiera pyły 
PM10 i PM2,5, rakotwórczy benzopiren, tlenki siarki, azotu i węgla, metale ciężkie. 
Dostaje się do pomieszczeń przez uchylone okna, drzwi, systemy wentylacji. 

ZatrucieZatrucie smogiem dotyczy 91% terytorium Polski, a cały obszar kraju jest objęty 
zanieczyszczeniem z powodu rakotwórczego benzopirenu. Wśród najbardziej 
zanieczyszczonych miast w Europie, aż 36 jest z Polski (dane WHO).

Zarazki, pleśnie, alergeny, brzydkie zapachy, 
lotne opary w pomieszczeniach
Wszelkie przestrzenie publiczne i pomieszczenia zamknięte są znacznie bardziej 
narażone na zwiększone ilości bakterii, wirusów, alergenów, brzydkich zapachów. 
Wykładziny, meble, środki czyszczące są źródłem szkodliwych oparów i lotnych 
związków organicznych. Wszystko to codziennie trafia do naszych płuc 
i przenii przenika do organizmu. (badanie EPA).

Problem zanieczyszczonego powietrza

Zanieczyszczone przez smog, 
wirusy i zarazki powietrze to realne koszty i straty
W Polsce z powodu smogu rocznie umiera około 45 tysięcy osób. To więcej ofiar niż  w wypadkach drogowych. Dramatyczne 
rośnie liczba alergików i astmatyków, a najbardziej zagrożoną grupą są dzieci. Alergia nazywana jest epidemią XXI wieku. 

W 2017 roku Polacy spędzili na zwolnieniach lekarskich 229 mln dni. Nieobecność w pracy to wymierne straty dla 
firmy:  wypłata zasiłków, koszty zastępstw,obsługi administracyjnej zwolnień, rekrutacji i szkoleń nowych pracowników. 

KKoszty ponosi również pracownik: zmniejszone dochody, koszty leczenia, zakupu leków. To także osłabienie organizmu, 
możliwe powikłania zdrowotne. 

Więcej na www.aeramaxpro.com oraz www.OczyscPowietrze.pl

https://aeramaxpro.com/pl/
https://www.oczyscpowietrze.pl/


**

Profesjonalne oczyszczacze powietrza Fellowes AeraMax® Pro zostały zaprojektowane tak, aby cicho i szybko eliminować 
przez cały rok zanieczyszczenia z powietrza w pomieszczeniach publicznych o dużej  powierzchni i liczbie użytkowników. 
WW przeciwieństwie do urządzeń domowych, których wydajność sprowadza się do kilku osób (2-4), profesjonalne 
oczyszczacze AeraMax® Pro spełniają wymagania jakościowe i skutecznie usuwają zanieczyszczenia w miejscach, gdzie 
przebywa kilkunastu - kilkudziesięciu użytkowników. Modele w wersji do montażu naściennego ograniczają dostęp osób 
nieupoważnionych do urządzenia, zapewniają bezpieczne użytkowanie w pomieszczeniach z dziećmi oraz większą 
efektywność oczyszczania.

Można zapewnić czyste powietrze i usunąć 99,97% zanieczyszczeń 
z powietrza, którym oddychamy

*Atest PZH posiadają AeraMax® Pro AM II, III, IIIS, IV. Certyfikat Airmid posiadają AeraMax® Pro AM III, AM 3 PC.
AeraMax® Pro AM III, IIIS, IV, 3 PC, 3S PC i 4 PC posiadają 5 lat gwarancji. AeraMax® Pro AM II posiada 3 lata gwarancji.

Poznaj profesjonalne oczyszczacze powietrz AeraMax® Pro
do użytku w pomieszczeniach publicznych i biurowych
specyfikacja modeli na kolejnych stronach>>>



Więcej na www.aeramaxpro.com oraz www.OczyscPowietrze.pl

Co wyróżnia profesjonalne oczyszczacze powietrza AeraMax® Pro?

Miejsca, w których powinniśmy zadbać o czystość i jakość powietrza

Skuteczne działanie 
Usuwają 99,97% zanieczyszczeń 
z powietrza w pomieszczeniach 
(wirusy, bakterie, pleśnie, grzyby, 
roztocza, pyłki, smog).

ŁatwaŁatwa integracja z systemami 
klimatyzacji i wentylacji
Mogą działać samodzielnie lub 
współpracować z istniejącymi 
systemami klimatyzacji i wentylacji 
mechanicznej, uzupełniając ich 
działanie.

Wszelkie pomieszczenia zamknięte, miejsca publiczne, w szczególności:

•  Biura, hotele, sale konferencyjne, recepcje, urzędy, restauracje, stołówki

•  Żłobki, przedszkola, szkoły, sale zabaw, domy opieki

•  Siłownie, kluby fitness, szatnie, toalety, lecznice weterynaryjne

•  Przychodnie, gabinety lekarskie i stomatologiczne, szpitale

Już ponad 2 000 profesjonalnych oczyszczaczy powietrza Fellowes AeraMax® Pro zapewnia komfort oddychania czystym powietrzem 
w wielu pomieszczeniach publicznych w Polsce. Są obecne m.in. w: żłobkach, przedszkolach, szkołach, szpitalach, placówkach 
medycznych, stomatologicznych i weterynaryjnych, domach opieki społecznej, hotelach, biurach, placówkach dyplomatycznych i klubach fitness.

Gwarancja i serwis
Profesjonalne oczyszczacze posiadają 5 lat 
gwarancji producenta. Dostępny w Polsce 
fabryczny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

Mniejsze koszty, większa wydajność 
UsuwającUsuwając zarazki z powietrza, oczyszczacze 
zmniejszają liczby chorób wśród personelu, co 
przekłada się bezpośrednio na mniejsze koszty 
związane z absencją (chorobowe, zastępstwa, 
nadgodziny). 

Profesjonalne urządzenia 
Zaprojektowane do pracy ciągłej 
24h/7 w pomieszczeniach 
publicznych o dużej powierzchni 
i liczbie użytkowników.

Szybki i prosty montaż
DostepneDostepne są wersje wolnostojące lub 
do montażu urządzenia na ścianie. 
AeraMax® Pro to jedyne 
profesjonalne oczyszczacze powietrza 
z możliwością montażu naściennego.

https://aeramaxpro.com/pl/
https://www.oczyscpowietrze.pl/


ludzie



AeraMax® 
Pro AM IV  /  Pro AM 4 PC
Powierzchnia oczyszczania: 56 – 130 m2
Max. wydajność oczyszczania: 748 m3/h
Zastosowanie: profesjonalne
System montażu: na ścianie, wolnostojący
Gwarancja: 5 latGwarancja: 5 lat

WIĘCEJ DANYCH

Bogata oferta urządzeń
Modele standardowe oraz z technologią PureView

AeraMax® Pro AM IIIS  /  Pro AM 3S PC
Powierzchnia oczyszczania: 28 – 65 m2
Max. wydajność oczyszczania: 374 m3/h
Zastosowanie: profesjonalne
System montażu: wolnostojący
Gwarancja: 5 lat

WIĘCEJ DANYCH

Więcej na www.aeramaxpro.com oraz www.OczyscPowietrze.pl

AeraMax® Pro AM II
Powierzchnia oczyszczania: 20 – 30 m2
Max. wydajność oczyszczania: 170 m3/h
Zastosowanie: profesjonalne
System montażu: na ścianie, w ramie wnękowej, wolnostojący
Gwarancja: 3 lata

AeraMax® 
Pro AM III  /  Pro AM 3 PC
Powierzchnia oczyszczania: 28 – 65 m2
Max. wydajność oczyszczania: 374 m3/h
Zastosowanie: profesjonalne
System montażu: na ścianie
Gwarancja: 5 latGwarancja: 5 lat

WIĘCEJ DANYCH

WIĘCEJ DANYCH

AeraMax® 
Pro AM III  /  Pro AM 3 PC
Powierzchnia oczyszczania: 28 – 65 m2
Max. wydajność oczyszczania: 374 m3/h
Zastosowanie: profesjonalne
System montażu: na ścianie
Gwarancja: 5 lat

https://aeramaxpro.com/pl/
https://www.oczyscpowietrze.pl/
https://www.fellowes.pl/produkty/index,1507,m2,0,oczyszczacze-profesjonalne.html
https://www.fellowes.pl/produkty/index,1507,m2,0,oczyszczacze-profesjonalne.html
https://www.fellowes.pl/produkty/index,1507,m2,0,oczyszczacze-profesjonalne.html
https://www.fellowes.pl/produkty/index,1507,m2,0,oczyszczacze-profesjonalne.html


AeraMax® 
Pro AM IV  /  Pro AM IV PC
Powierzchnia oczyszczania: 56 – 130 m2
Max. wydajność oczyszczania: 748 m3/h
Zastosowanie: profesjonalne
System montażu: na ścianie, wolnostojący
Gwarancja: 5 latGwarancja: 5 lat

PureView
Oczyszczacze powietrza AeraMax® Professional 
z technologią PureView TM

TTechnologia PureView: wbudowany wyświetlacz prezentuje bieżące informacje 
o pracy urządzenia oraz stan monitorowanego powietrza. Można kontrolować 
poziom zanieczyszczeń na wlocie, jak również jakość powietrza po oczyszczeniu 
na wylocie.

W Technologie PureView wyposażone są modele:
Pro AM 3 PC / Pro AM 3S PC / Pro AM 4 PC

TM

Technologia EnviroSmart 2.0

Zaawansowana i udoskonalona technologia EnviroSmart ™  2.0 dostosowuje pracę urządzenia 
do panujących w pomieszczeniu warunków tak, by zapewnić maksymalną ochronę. Laserowe 
czujniki na wlocie i wylocie monitorują nieustannie jakość powietrza. 

Widok 1: Pomiar i efektywność pracy

PureView ™  prezentuje status aktualnej jakości powietrza 
łącznie z bieżącym procentowym poziomem usuniętych 
przez urządzenie zanieczyszczeń. W zależności od 
wykrytej ilości cząstek PM2,5 prezentowany jest jeden 
zz 3 poziomów: czyste powietrze, średni poziom 
zanieczyszczeń, wysoki poziom  zanieczyszczeń.

Widok 2: Jakość powietrza

PurePureView™ oferuje możliwość podglądu stopnia 
oczyszczania oddzielnie dla pyłów PM2,5 i PM10. Tryb 
PM2,5 prezentuje poziom cząstek PM2,5 takich jak 
wirusy, zarazki i dym przed oczyszczeniem na wlocie (IN) 
i po filtracji na wylocie (OUT). Tryb PM10 prezentuje 
odpowiednio to samo tylko dla większych cząstek  PM10.

Widok 3: Informacje o filtrach

KKolejną zaletą AeraMax®  Professional PureView ™  jest 
wygoda. Status Life Remaining („żywotnosć filtra”) na 
wyświetlaczu, w przejrzysty sposób prezentuje poziom 
zużycia filtrów oraz informację kiedy należy dokonać ich 
wymiany.  

Widok 4: Jasność wyświetlacza

MożliwośćMożliwość regulacji jasności ekranu zapewnia doskonałą 
widoczność i łatwość odczytu parametrów nawet 
z dalszej odległości. Dostępny jest również tryb 
oszczędny (Standby) oraz wyłączenie wyświetlacza (Off).

Automatyczny monitoring

UrządzenieUrządzenie wyświetla poziom wykrytych 
szkodliwych lotnych związków organicznych 
(LZO), nieprzyjemnych zapachów i gazów. 
W zależności od stężenia prezentowany jest 
jeden z 3 poziomów: niski, średni lub 
wysoki.  Na tej podstawie oczyszczacz 
dostosowuje swój tryb działania.

niski                    średni                  wysoki

NOWOŚĆ



 Piotr Kwiatkowski
 tel: 664 139 892
 email: pkwiatkowski@fellowes.pl

Grzegorz Pollak
tel: 604 623 664
email: gpollak@fellowes.pl

Sprawdź również nasze rozwiązania domowe na www.aeramax.pl

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami:

Więcej na www.aeramaxpro.com oraz www.OczyscPowietrze.pl

WYJĄTKOWY DESIGN 
Nowoczesne i eleganckie wzornictwo, wysokiej jakości 
materiały sprawiają, że urządzenia idealnie wpasowują się 
w różne style architektoniczne.

ŁATWA INSTALACJA
WWszechstronne zastosowanie. Dostępne modele 
wolnostojące, z możliwością montażu na ścianie lub 
w dodatkowej ramie do zabudowany w ścianie.

SYSTEM FILTRACJI
Filtr True HEPA usuwa z powietrza 99,97% pyłów, wirusów, 
alergenów. Wysokiej jakości  filtr węglowy absorbuje 
nieprzyjemne zapachy i lotne związki organiczne

SPSPRAWDZONE W DZIAŁANIU 
Kilkaset realizacji i ponad 2000 zainstalowanych 
profesjonalnych oczyszczaczy w wielu placówka publicznych 
na terenie całej Polski.

WIARYGODNOŚĆ
WWysokiej jakości komponenty, 5 lat gwarancji producenta na 
wszystkie modele serii AM III, IV, 3PC, 4PC.  Magazyn, serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce.

PRACA CIĄGŁA
Urządzenia profesjonalne,  przeznaczone do wysokowydajnej 
i długotrwałej pracy w pomieszczeniach publicznych.
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