Společnost 3M Česko nabízí řešení pro čistý vzduch
Výsledky spotřebitelského průzkumu prokázaly velký prostor pro uplatnění čističek vzduchu
3M Filtrete
Tisková zpráva. 7.září 2009.
Praha, 7.září 2009. V souvislosti s dubnovým zavedením nové řady čističek vzduchu 3M
Filtrete na český trh uskutečnila společnost 3M Česko ve spolupráci s internetovým serverem
www.babinet.cz anketu s úmyslem zjistit, jaké mají lidé povědomí o čističkách vzduchu a
jejich funkci a výhodách zejména pro alergiky. Výsledky poukázaly na překvapivě nízký
výskyt čističek v českých domácnostech i přes to, že vysoké procento populace tvoří alergici.
Ankety, která se uskutečnila na začátku května, se zúčastnilo 633 respondentů. Z výsledků
vyplynulo, že čističky vzduchu nejsou v českých domácnostech příliš obvyklé, protože téměř
80% respondentů uvedlo, že nikdy čističku nevlastnili. Tento výsledek je spíše překvapivý
vzhledem k tomu, že bezmála 78% respondentů ví o tom, že čistička vzduchu v místnosti
dokáže pomoci řešit alergickou rýmu či astma. Tou podle odpovědí trpí celých 75%
respondentů.
Z odpovědí respondentů dále vyplynulo, že pouze necelých 25% respondentů dostalo od
svých alergologů doporučení, aby problémy s astmatem či alergickou rýmou zkusili řešit
pomocí čističky vzduchu. Přitom právě čističky vzduchu jsou jedním z velmi vhodných
prostředků pro zmírnění potíží způsobených alergií a hlavně během spánku pomohou
zregenerovat postiženou sliznici. Kvalita vzduchu v uzavřeném prostředí domácností, škol či
pracoven může být totiž až 5x horší než venku. Čističky jsou schopné v závislosti na kvalitě
zachytit v uzavřených prostorech prach, roztoče, pyly, plísně, bakterie i různé chemické látky
a zabezpečit tak téměř 100% čisté ovzduší.
Dalším důvodem relativně malého výskytu čističek v českých domácnostech je obava
z vysokých pořizovacích nákladů na čističky. Cenu uvedlo více než 20% respondentů jako
jedno z nejdůležitějších kritérií pro výběr čističky. Čističky 3M Filtrete jsou však s ohledem
na svou kvalitu a užitné vlastnosti cenově dostupné i široké veřejnosti. Cena čističky,
v závislosti na jejím typu a výkonu, se pohybuje od 5890Kč do 7960Kč.
Nejdůležitějšími kritérii pro výběr čističky však zůstávají kvalita filtru a nízká hlučnost.
Pokud tedy do dnešního dne spotřebitelé na trhu nenašli vhodnou čističku, která by v sobě
spojovala všechna očekávaná kritéria, pak jsou pro ně čističky 3M Filtrete ideálním řešením.
Základem jejich systému dodávky čistého vzduchu je filtrační technologie 3M Filtrete. Tato
technologie umožňuje čističkám 3M Filtrete zachytit 98% velkých alergizujících částic,
například pylu, plísňových spor a mikroskopického prachu v místnosti o velikosti až 25 m².
U velké části spotřebitelů bude jistě hrát roli i vzhled čističky, která se v případě aktivního
využívání stane součástí interiéru. Čističku 3M Filtrete Ultra Slim proto navrhlo italské

designérské studio Paola Pininfariny, které vyhrálo ocenění 2006 GOOD design Award od
Muzea architektury a Designu v Chicagu v sekci produktů pro domácnost.
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. Společnost 3M se zasazuje o
bezpečnější, zelenější a zdravější Česko. 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 25 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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