Smart luftrening precis
som i naturen
Wadu-02

Vad gör
Wellis?

Inte bara
en luftrenare
Wellis descinficerar, tar bort lukt och
flyktiga kemikalier

Genom att eliminera bakterier, virus, damm,
kvalster, olika allergener och mögel, sporer
och svampar gör Wellis din inomhus
miljö frisk och sund. Tack vare ren luft
och descificerade ytor skyddas du mot
sjukdomar, allergier och även obehaglig
lukt. Dessutom reduceras olika typer av
lösningsmedel och flyktiga kemikalier i din
inomhusluft.

Wellis renar och desinficerar luft
och ytor på upp till 50 kvadratmeter.
Genom att generera stora mängder
naturligt renande syre som agerar tillsammans med hydroxidjoner så renas
inomhusluften på naturens eget sätt.
Miljövänligt, naturligt och smart.
Frisk luft för dig.

Vad säger kunderna?

Jag lider av kol, men
sedan jag började
använda Wellis
hemma så har jag
nästan slutat använda
min Ventolin-inhalator.
Jag kan till och med
dammsuga långa
stunder utan besvär
– en omöjlighet för
andningen innan jag
fick min Wellis.
Kathy 74 år

Jag har haft kol i mer
än 20 år. Med Wellis
klarar jag min dagliga inomhusträning
utan syrgas för första
gången på länge. Och
min syreupptagningsförmåga har ökat påtagligt. Livskvalitet!”
Leif 60 år

Wellis hjälper dig vid:

Min allergi och astma
gör att jag nyser,
hostar och harklar mig
på morgonen – året
runt. Äntligen slipper
jag det. Dessutom
håller sig familjen
friskare än någonsin.”
Magnus 48 år

•

Skadliga gaser i kök, badrum etc

•

Lukt från exempelvis tobak, mat eller avlopp

•

Behov av hälsosam luft inomhus

•

Astma, allergier eller eksem

•

Få möjligheter till utomhusvistelse

•

Behov av en högeffektiv luftrenare dygnet
runt med låg kostnad

•

Brister i inomhusmiljön

•

Lågt immunförsvar hos exempelvis barn
och äldre

•

Ohälsosamma kemikalier såsom:
färg, lim, isolering, olika lösningsmedel

Naturens egen process
OH, eller hydroxidjoner, är en kraftfull renande
substans som skapas naturligt av solens strålar,
ozon och luftfuktighet. Jonerna elimineras sedan
tillsammans med luftföroreningarna utan att
göra någon skada. Restprodukten blir rent vatten.
H ÖGT E K N O L OG I SK M EN HELT NA TUR LIG

Kraftfull och smart
Njut av frisk luft med Wellis. Renare och enklare.

Hur fungerar det?
•
•
•

Wellis genererar OH som omsluter virus och skadliga bakterier
OH reagerar med väte som omvandlas till ofarliga cellväggar
Ämnen som skadliga bakterier och virus förstörs genom inkapsling.

Testad
och säker

Wellis har genomgått dokumenterad testning
och tekniken är certifierad och patenterad*.
*detaljerad dokumentation finns på wellisair.se

Wellis reducerar

99%*
Flyktiga kemikalier
Mikroorganismer
Bakterier
Lukt

EKONOMISK, ENKEL OCH INNOVATIV

Högteknologisk,
effektiv luftrenare med
desinfektionseffekt

Energisnål med
enkelt underhåll

Dygnet-runt-funktion med låg kostnad
Wellis teknik bygger på en naturlig process. Inga
UV-lampor eller filter behövs. Reningskassetten byts
med ett enkelt handgrepp utan kraft. För bäst effekt och
luftkvalitet byts kassetten var tredje månad. Livslängden
varierar beroende på exempelvis klimat, temperatur
och luftfuktighet.

Frisk luft på naturens eget sätt.
Wellis renar och decinficerar din inomhusluft.

ENKEL KONTROLL OCH KOMPAKT DESIGN
Automatisk

Röd – klar att användas, partiklar finns
Orange – ren luft som kan bli friskare
Blå – frisk luft i ditt rena hem

Nattläge

Tyst funktion
Minimalt ljud
och ljus för
behaglig sömn

Kassettbyte

Meddelar kassettbyte i god tid

Varning

Kassetten är tom
eller felaktigt placerad

Wellis
– för hälsosam
luftkvalitet
Wellis luftrenande process bygger
på dokumenterad forskning och har
tagits fram i samarbete med forskare på området. Virus, bakterier och
andra mikroorganismer elimineras
upp till 99,9%. Pere Moragas, Spanien,
är en av de ledande forskare som
skapat Wellis. Hans expertis har
utöver Wellis resulterat i en rad olika
vaccin för olika virusstammar,
exempelvis SARS.

3,6
W/h

Wellis värnar om din hälsa.
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