Komerční filtry 3M zlepší kvalitu vzduchu na Olympijském národním
stadiónu v Pekingu
3M a Penn Air Group spolupracují na zlepšování kvality ovzduší v apartmánech Ptačího
hnízda
Tisková zpráva, 11. července 2008
Praha, 11. července 2008 – Nová řada komerčních HVAC filtrů Filtrete od společnosti 3M
byla vybrána pro použití na novém Národním stadiónu v Pekingu, nazývaném také Ptačí
hnízdo. Do jedné z nejdůležitějších olympijských budov, Ptačího hnízda s apartmány,
nainstalovala tyto filtry společnost Penn Air Group.
„Komerční HVAC filtry Filtrete od společnosti 3M splňují přísné požadavky čínské vlády na
vysoký výkon a kvalitu,“ řekl David DeNinno, prezident společnosti Penn Air Group. „Jsme
rádi, že můžeme být součástí olympijského nadšení s produktem 3M, který zlepší kvalitu
vzduchu v tomto prestižním zařízení.“
Čínská vláda deklarovala, že Peking bude hostit ekologicky zodpovědnou letní olympiádu a
velmi aktivně řeší všechny potřeby spojené s touto akcí. Světová zdravotnická organizace
(WHO) v roce 2006 stanovila nové směrnice pro zlepšení kvality ovzduší ve městech, včetně
norem zaměřených na snížení množství jemných částeček označovaných PM2.5 – PM10.
Komerční HVAC filtry Filtrete nainstalované v apartmánech Ptačího hnízda jsou určeny
právě pro snížení koncentrace a dopadu těchto škodlivých částic.
Společnost Penn Air Group byla vybrána čínskou vládou díky svým rozsáhlým zkušenostem
s optimalizací systémů vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC) a také rostoucí přítomnosti
v Asii. Výkonný viceprezident Penn Air Group John Lee k tomu poznamenal: „Tyto
dvoupalcové filtry přispějí k získání certifikace LEED pro budovu na základě akreditované
profesionální revize USGBC.“ Dále vysvětlil: „Když zvážíte vysoký stupeň účinnosti filtrace,
kvalitu konstrukce, dlouhou životnost a nízké náklady na energii a provoz, jejich poměr
nákladů a užitku daleko překonává konkurenční výrobky.“
„Mezi nejdůležitější faktory pro fungování komerčních HVAC filtrů Filtrete na optimální
úrovni patří kvalitní projekt, instalace a údržba celého systému vzduchotechniky,“ řekl Steve
Hendrick, ředitel globálního byznysu podniku 3M Commercial Filtration. „Jsme rádi, že
čínská vláda při rozhodování o systémech na filtraci vzduchu spolupracuje se specialisty na
vzduchotechniku ze společnosti Penn Air Group. Systémový přístup je klíčem k získání
všech přínosů účinného zachycování částeček a úspory energie na pohon větráků, které naše
komerční HVAC filtry Filtrete poskytují.“

Inovativní technologie netkaných vláken 3M, která byla poprvé použita v obličejových
respirátorech a posléze přenesena do filtrů pod značkou Filtrete, dokáže zachycovat
miniaturní částečky a podstatně tak zlepšit kvalitu vzduchu v interiérech.
Další informace o komerčních
www.filtrete.com/commercialbuilding.
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O společnosti 3M a 3M Česko
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době na českém trhu nabízí
například potřeby pro komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu, výrobky pro
architekturu, kancelářské potřeby, potřeby pro péči o domácnost, zabezpečení pro knihovny,
zdravotnické a dentální pomůcky a materiály či pracovní ochranné prostředky. 3M Česko
se umístilo na prvním místě v soutěži Nejlepší zaměstnavatel roku 2008. Více informací
najdete na adrese: http://www.3m.cz. 3M jako uznávaný lídr ve výzkumu a vývoji produkuje
tisíce nápaditých produktů pro desítky rozmanitých trhů. Zásadní předností společnosti 3M je
schopnost uplatňovat více než 40 samostatných technologických platforem – často
v kombinaci – při řešení širokého spektra potřeb zákazníků. S tržbami přes 24 miliard dolarů
3M zaměstnává 75 000 lidí po celém světě a je aktivní ve více než 60 zemích. Další
informace najdete na adrese: www.3M.com.
O společnosti The Penn Air Group
The Penn Air Group je globální lídr v oblasti optimalizace komerčních systémů vytápění,
ventilace a klimatizace (HVAC). Její program „Total Care“ integruje víceoborové
projektování s nejkvalitnějšími produkty a službami. Mezi výhody jejích řešení patří nižší
náklady na energii, zdravější interiérová prostředí, menší zatížení elektrické sítě, ochrana
majetku a nižší emise skleníkových plynů. U každého projektu společnost zohledňuje
specializované potřeby komerčních budov, nemocnic a průmyslových zařízení. Společnost
tvoří servisní divize Whole Building Commissioning (Cx), Test and Balance Engineering
(TAB), Commercial/Industrial HVAC Cleaning and Restoration, Mold Remediation a Indoor
Air Quality Investigations a hlavními dodávanými produkty jsou komerční HVAC filtrační
systémy 3M a okenní filmy. The Penn Air Group má ústředí v Los Angeles v Kalifornii a
prostřednictvím svých 17 zastoupení v USA, Portoriku, na ostrově Guam, v Číně a v Koreji
už déle než 40 let poskytuje služby klientům po celém světě. Společnost Penn Air Group je
partnerem ENERGY STAR a členem organizací AABC, ACG, AIHA, ASHRAE, IKECA a
NADCA.
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