3M představuje revoluci v čištění vzduchu
Nové čističky vzduchu 3M Filtrete Ultra Clean a 3M Filtrete Ultra Slim - Pro čistší vzduch,
který dýcháte
Tisková zpráva, 8. dubna 2009
Praha, 8.dubna 2009 – S nadcházejícím jarem a s ním související pylovou sezónou přichází na
trh společnost 3M s novou řadou revolučních čističek vzduchu Filtrete. Stále rostoucí
poptávka po řešeních na zajištění čistého vzduchu v interiérech vedla společnost 3M k inovaci
v oblasti filtrace vzduchu. Díky jedinečné kombinaci elegance a moderní filtrační technologie
3M Filtrete jsou výrobky řady 3M Filtrete atraktivní jak pro alergiky a astmatiky, tak pro
běžné spotřebitele. Svým moderním designem navíc potěší oko i náročnějších zákazníků a
mohou se stát nerušivým doplňkem interiéru. Vhodné jsou i do kanceláří, kde pomáhají
zajistit optimální komfort zaměstnanců.
„Z dosud nejasných důvodů stále přibývá alergických pacientů. Ať je příčina jakákoliv, je
třeba se k alergiím postavit čelem a tyto problémy řešit jednoduše již v samém počátku tím,
že omezíme kontakt s příslušným provokujícím podnětem. V těchto případech nám může
mnohdy pomoci právě čistička vzduchu, která zajistí odstranění tzv. vzdušných alergenů. I
když je použití čističky většinou pouze na pár hodin, může výrazně pomoci organismu ve
zklidnění příznaků. Následně je naše tělo odolnější vůči přechodné expozici mimo dosah
čističky“, říká imunolog a alergolog MUDr. Radek Klubal.
Dosud mohli spotřebitelé volit jen mezi objemnými a hlučnými čističkami s filtrem HEPA
nebo menšími a tichými, avšak mnohem méně účinnými čističkami jiné konstrukce. Nyní
firma 3M vyvinula novou řadu čističek vzduchu 3M Filtrete, které nabízejí vysokou účinnost
v tichém, stylovém a prostorově úsporném provedení - při maximálním výkonu množství
přefiltrovaného vzduchu 3x překračuje kapacitu místnosti.
Čistička vzduchu Filtrete Ultra Clean představuje dokonalý doplněk komfortního domova.
Základem jejího systému dodávky čistého vzduchu je kombinace filtrační technologie 3M
Filtrete a špičkového designu. Tato nová revoluční technologie zajistí až 30% vyšší cirkulaci
vzduchu a 41% vyšší pohlcení pylů než u klasických HEPA filtrů, které mají standardní
čističky na českém trhu, což ocení především astmatici. Konstrukce přístroje zajistí vyšší
průtok čistého vzduchu v místností a to až 467 m3/hod což dalece předčí ostatní čističky ve
stejných kategoriích. Čistička Filtrete Ultra Clean zachytí 99,9% polétavých alergenů jako
jsou pylová zrnka, spóry plísní, roztoči a spolehlivě zachycují částice, které přenášejí pachy
a navíc nevytváří žádný ozón. Filtr má elektrostaticky nabitá vlákna, čímž se zvyšuje jeho
účinnost a navíc ve větším množství přitahuje nežádoucí částice v místnosti. Největší model
je určen pro místnosti až 62 m² (156 m³).
Čistička vzduchu Filtrete Ultra Slim je zařízení, které o tloušťce pouhých 10 centimetrů
kombinuje elegantní design s odstraňováním částic ze vzduchu v kvalitě, na jakou jsou
zákazníci u značky 3M Filtrete zvyklí. Filtr čističky Filtrete Ultra Slim zachytí 98 % velkých
alergizujících částic, například pylu, plísňových spor a mikroskopického prachu v místnosti o
velikosti až 25 m² (63 m³). Čistička poskytuje účinnou filtraci pylů domácího prachu, který je
tvořen chemickými látkami a biologickým materiálem typu bakterií, plísní, lidských a
zvířecích odpadů, roztočů. Je schopná vyfiltrovat také částice nesoucí pach, kouř a smog.

Konstrukce přístroje zajistí vyšší průtok čistého vzduchu místností rychlostí 189 m³/hod a
zjistí tak o 30% vyšší cirkulaci vzduchu a o 5% vyšší pohlcení pylů než u klasických HEPA
filtrů. Milovníci designu určitě ocení zprávu, že elegantní a stylové provedení čističky Filtrete
Ultra Slim, jehož autorem je italské designérské studio Paola Pininfariny, vyhrálo ocenění
2006 GOOD design Award od Muzea architektury a Designu v Chicagu v sekci produktů pro
domácnost.
Všechny čističky vzduchu 3M Filtrete mají speciální indikátor výměny filtru, který měří míru
pokrytí filtru částicemi a tím neustále signalizuje, kolik částic filtr zachytil. Až dosáhne filtr
konce své životnosti, indikátor na základě odhadu oznámí uživateli, že je čas vyměnit filtr.
Jedinečný elegantní design lze diskrétně včlenit do domova každého stylu, a dvě výkonnostní
velikosti obslouží téměř každý obytný prostor - ať už je velký nebo malý. Majitelům
rodinných domů, které nemají vlastní vzduchotechnický systém, nebo lidem, kteří si jen přejí
mít ve svých obytných prostorech vzduch lepší jakosti, se teď nabízí nové řešení.
Využívat čističku vzduchu se vyplatí i těm, kteří už mají klimatizační systém. Ventilátor
v klimatizačním systému typicky běží pouze 20 - 25 % času během nejvyššího zatížení a často
se v jarních obdobích vůbec nespouští. Filtr v klimatizačním systému čistí vzduch pouze za
běhu ventilátoru. Instalace pokojové čističky vzduchu může zajistit zdroj nepřetržitého
filtrování vzduchu v určité místnosti. Použití čističky vzduchu 3M Filtrete v místnostech, kde
lidé tráví nejvíce času, například v obývacích pokojích a ložnicích, navíc zajistí čerstvý
vzduch tam, kde je to nejdůležitější.
Společnost 3M je považována za předního světového výrobce čističek vzduchu pro
domácnosti a kanceláře. Značka 3M Filtrete je nejznámější na americkém trhu právě
v kategorii filtrace vzduch ve vnitřních prostorách. Nyní více než polovina uživatelů čističek
v USA uznává značku 3M Filtrete jako záruku kvality a efektivity. Nyní mají i Češi možnost
vyzkoušet způsob, jak pečovat lépe o své zdraví.
Značky Filtrete Ultra Clean a Filtrete Ultra Slim jsou ochrannými značkami společnosti 3M.
O společnosti 3M a 3M Česko
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době na českém trhu nabízí
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.
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