
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

43

Δ. ΚΡΕΣΤΑ - Β. ΚΡΕΣΤΑΣ Ο.Ε.
ΕΔΡΑ: Νικοδήμου 46  Χαλκίδα Τ.Κ. 341 00  Τηλ.: 22210 80801  Fax: 22210 86365•
e-mail: monotherm@otenet.gr  www.monotherm.net  www.krestas.gr• •

• •

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ / ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ  ΦΙΛΤΡΑ  ΓΙΑ  ΟΙΚΙΑΚΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (SPLIT)

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ  ΦΙΛΤΡΑ  ΓΙΑ  ΟΙΚΙΑΚΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ (SPLIT)ΕΙΔΟΣ

ITALY

Ένα καθαρό φίλτρο σημαίνει εξοικονόμηση, βελτίωση των επιδόσεων και 
αύξηση της άνεσης.

• 
• 
• 
• 
• 

Αντέχει στο νερό
Αντέχει στο χρόνο
Παραμένει ενεργή σε όλη τη μάζα του υλικού
Δεν καταναλώνεται από τους μικροοργανισμούς
Δεν αποβάλλεται στο περιβάλλον

Κυματοειδής Πρόσοψη

Αυτή η τεχνολογία είναι μοναδική στο είδος της. 
Στην απευθείας επαφή με τους μικροοργανισμούς, η AEMINA συμπεριφέρεται σαν 
«καταστροφέας» μεμβρανών διακόπτοντας τις φυσικές ζωτικές λειτουργίες και 
καταστρέφοντας το κύτταρο.
Το πλεονέκτημά της βρίσκεται στο ότι το αποτέλεσμα δεν μειώνεται στο χρόνο και ούτε 
αναλώνεται, αλλά και στο ότι πάνω απ' όλα δεν αποβάλλεται στο περιβάλλον. 
 
Η αντιβακτηριδιακή τεχνολογία AEMINA είναι μοναδική γιατί:

Αποσμητικό Φίλτρο Υψηλής Απόδοσης

Το φίλτρο Fintek χρησιμοποιεί μια δομή σε κυψελωτό σχήμα 
ενεργών υπερ-απορροφητικών ανθράκων που ελαττώνει τα 
μόρια των στοιχείων που ευθύνονται για τις δυσάρεστες οσμές.

Η κυματωειδής επιφάνεια στην πρόσοψη αυξάνει σημαντικά την 
επιφάνεια φιλτραρίσματος.

Πίσω μέρος Ηλεκτροστατικού Φίλτρου

Το πίσω μέρος του φίλτρου είναι κατασκευασμένο από πλέγμα ενεργού άνθρακα για 
να απορροφά τις οσμές που οφείλονται σε μούχλα και μυκητιακά σπόρια. 
Στα φίλτρα το ηλεκτροστατικό φορτίο παραμένει ίδιο σε ολόκληρη την επιφάνειά τους.

Ηλεκτροστατικό Φίλτρο με Ενεργό Άνθρακα, (με αντιβακτηριδιακή προστασία)

Το πρωτοποριακό ηλεκτροστατικό φίλτρο Fintek χάρις στην πολυμεροποίηση 
με το αντιβακτηριδιακό, συγκρατεί τη γύρη και τα βακτηρίδια και δεν επιτρέπει 
τη διάδοσή τους.

Γιατί απαιτείται να αλλάζουμε τα φίλτρα όταν προβλέπεται;

- Γιατί χάνουν το ηλεκτροστατικό τους φορτίο και δεν έλκουν / συγκρατούν τα βακτηρίδια.

 - Εξαντλείται ο ενεργός άνθρακας.

- Βγάζουν δυσοσμία (ο ενεργός άνθρακας δεν μπορεί να συγκρατήσει πλέον τις οσμές 
  που προέρχονται από νεκρά βακτηρίδια).

 -  Αν τα φίλτρα είναι πολύ βρώμικα, αναπαράγουν τα βακτηρίδια και γίνονται επικίνδυνα 
    για την υγεία.

-  Το αντιβακτηριδιακό γίνεται αναποτελεσματικό, αν καλυφθεί με σκόνη. 

Τα φίλτρα είναι αποτελεσματικά κατά  ενάντια εκτός των άλλων, στον 
σταφυλόκοκκο και στη “νόσο των λεγεωνάριων” (Legionella).

99,9%

Πιστοποιητικό S.S.C.C.P.

Το Πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από το Ιταλικό ινστιτούτο  S.S.C.C.P. πάνω σε πειράματα
αντιβακτηριδιακής και αντιμυκητιακής δράσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΕΜΙΝΑ

Η ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΝΕΟΥΜΕ ΕΥΝΟΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ !

Τα φίλτρα παραδίδονται ένα ένα σφραγισμένα μέσα σε σκληρή πλαστική συσκευασία
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ € ΕΙΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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DEO : ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
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ΑΝΘΡΑΚΑ  

Για οποιοδήποτε μοντέλο ή κατασκευαστή που δεν συμπεριλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα παρακαλούμε όπως έρθεται σε 
επικοινωνία με την εταιρία μας.
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Εκπτώσεις Τιμοκαταλόγου: Σελ. 9 Οι τιμές επιβαρύνονται με το τρέχον Φ.Π.Α. 


