
ELIXAIR ON TEHOKAS 
ILMANPUHDISTIN
KOTIIN JA TYÖPAIKALLE

Elixair ottaa tuotekehityksessään huomioon aller-
gisten ja astmaattisten tarpeet. Elixair E300 ja E400 
ilmanpuhdistimien  hiukkaspuhdistuskyky on korkea-
tasoinen, ja ne ovat saaneet Allergia- ja Astmaliiton 
myöntämän arvostetun Allergiatunnuksen.

Elixair E400

i l m a n p u h d i s t i m e t

” Siivoamista riittää kahdeksanhenkisessä perheessämme, sillä tekstiili- ja 
hiekkapölyä tulee runsaasti arkipäivän vilskeessä vaatteista ja kengistä. 
Elixair-ilmanpuhdistin ratkaisi ongelman. Se puhdistaa ilman niin hyvin, 
että pölystä ja pienhiukkasista ei ole haittaa.”
- Arto Laine, Turku.
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Elixair ottaa tuotekehityksessään huomioon aller-
gisten ja astmaattisten tarpeet. 
Elixair ilmanpuhdistimien hiukkaspuhdistuskyky on 
korkeatasoinen.



VOIKO KODIN SISÄILMA OLLA PUHDASTA? 
Kyllä voi! Ulkoilman 
epäpuhtauksille emme 
voi paljoakaan, mutta 
omassa kodissa tai työ-
paikoilla on mahdollista 
vaikuttaa siihen, miten 
puhdasta sisäilmaa hen-
gitetään. Me suomalaiset 
vietämme suurimman 
osan ajastamme sisäti-
loissa, joten sisäilman 
laatu vaikuttaa merkittä-
västi hyvinvointiimme ja 
terveyteemme.

MIKÄ SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAA?
Ulkoilman epäpuhtaudet pääsevät sisälle ikku-
noiden, ovien ja ilmanvaihdon kautta. Terveydelle 
haitallisimpia ovat esimerkiksi liikenteen pakokaa-
supäästöt ja katupöly, joiden pienimmät hiukkaset 
ovat alle 2,5 μm (0,0025 mm). Näin pienet hiukka-
set tunkeutuvat hengitysteiden läpi keuhkorakku-
loihin asti. Epidemiologisten tutkimusten mukaan 
korkeat pienhiukkaspitoisuudet altistavat hengitys-
elinsairauksille sekä sydän- ja verisuonitaudeille ja 
aiheuttavat ennenaikaisia kuolemia.

Tunnelmallisen takkatulen ääressä, saunaa puilla 
lämmitettäessä, kynttilää poltettaessa tai ruokaa 

kaasuhellalla valmis-
tettaessa ilmaan leviää 
epätäydellisen palami-
sen seurauksena epä-
terveellisiä hiukkasia. 
Kodin ilmassa leijailee 
myös huonepölyä  ja 
hiekkapölyä sekävaat-
teista, sisustus- ja ra-

kennusmateriaaleista irronnutta pölyä, paperipölyä, 
pesuainejäämiä sekä  lemmikkieläinten karvoja ja 
hilsepölyä.

ELIXAIR PUHDISTAA JOPA 99,8 % S
- pitkäaikaisessa käytössä markkinoid

ELIXAIR PUHDISTAA SISÄILMAN 
Elixair on sähköisesti suodattava ilmanpuhdistin, 
joka pystyy suodattamaan kaikkein pienimmätkin 
hiukkaset – myös ne, joita mekaanisilla puhdis-
timilla ei voi poistaa. Et voi tehdä ympäristöstäsi 
täysin puhdasta, mutta Elixairin avulla poistat jopa 
99,8 % ilman epäpuhtauksista ja pienhiukkasista. 
Elixair on niin tehokas, että jo 15 minuutin käytön 
jälkeen sisäilma on selvästi puhtaampaa, raik-
kaampaa ja helpompaa hengittää.

HILJAINEN JA EDULLINEN KÄYTTÄÄ
Elixairissa on kolmitehoinen ilmanpuhdistus. Pes-
tävä esisuodatin kerää isot pölyhiukkaset ja pestä-
vä elektroninen kenno kerää itseensä pienimmät-
kin mikrohiukkaset. Aktiivinen hiilisuodatin imee 
hajua ja kaasuja. Esi- ja sähkösuodatin pestään, 
huuhdotaan ja kuivataan 3-6 kertaa vuodessa. 
Siinä kaikki; ei tarvita kalliita vaihdettavia suo-
dattimia tai muita huoltotoimia. Elixairin käyttö on 
niin edullista, että voit pitää puhdistimen käytössä 
jatkuvasti. Hiljainen käyntiääni ei häiritse nukku-
jaakaan. Elixair-ilmanpuhdistimet ovat luotettavia. 
Myönnämme niille kahden vuoden takuun.

ELIXAIR ON KOTIMAINEN TUOTE 
Elixair on kauniisti muotoiltu, jokaiseen kotiin 
tarkoitettu viihtyisyyden luoja. Allergioista kärsiville 

hyvä ilma on välttämä-
töntä, mutta puhdas ilma 
myös ehkäisee allergioi-
den syntymistä.
Ilmanpuhdistin on yksi 
tärkeimmistä hankinnois-
ta kotiin ja työpaikkaan, 
jossa hyvinvoinnista 
välitetään. Raikkaassa 
ilmassa viihtyy ja jaksaa 
paremmin. Työpaikan tie-
tokoneetkaan eivät kerää 
pölyä yhtä paljon kuin 
aikaisemmin.
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SISÄILMAN  HIUKKASISTA
den edullisin ilmanpuhdistin

Tehokas, pestävä 
elektroninen suodatin 
on pienempiä hiukkasia 
varten, mm. 
- siitepölyä
- tekstiilipölyä
- paperipölyä
- itiöitä
- tupakansavua
- leijuvaa pölyä
- lemmikkieläinten
  hilsettä ja pölyä
- liikenteen päästöjä
- pölypunkkeja
- homeitiöitä
Puhdistetaan
pesemällä.

Massiivinen kuori vaimentaa tehok-
kaasti ääntä, useita vaihtoehtoja.

Tyylikäs etusäleikkö 
ohjaa ilmavirran tasaisesti 
puhdistimeen.

Esisuodatin suodattaa kuitumaiset 
ja isokokoiset hiukkaset. Puhdiste-
taan imuroimalla tai pesemällä. 

Turvallinen lapsilukko 
(E400, E500).

Aktiivihiilisuodatin poistaa hajuja.
Vaihdetaan tarvittaessa.

Pyörät helpottavat liikuttelua.



VALITSE KOTIISI TAI TYÖPAIKALLE SOPIVIN ELIXAIR MALLI!

E200 E300 E400 E500 E2100

Tyyppi sähköinen sähköinen sähköinen sähköinen sähköinen
pöytämalli/ lattiamalli lattiamalli lattiamalli kattokiinnitys

seinäkiinnitys  

Teho I / II / III nopeus 16/25 W 26 / 35 W 26 / 35 W 63 / 75 W 53 / 80 / 110 W
Mitat:
Korkeus 140 mm 655 mm 530 mm 530 mm 345 mm
Leveys 490 mm 285 mm 345 mm 345 mm 665 mm
Syvyys 245 mm 310 mm 360 mm 360 mm 665 mm   

Paino 6 kg 12 kg 14 kg 14 kg 45 kg

Värit valkoinen valkoinen valkoinen, leppä  valkoinen, leppä valkoinen,
hopea hopea hopea tummanharmaa

Äänitaso LA,lm (dB)  35 / 41 32 / 40 33 / 46 44 / 55 48 / 57 / 62
I / II / III nopeus *
Lattiapinta m²  alle 25 alle 60 alle 70 alle 90 80-160

Tilat, joissa tupakoidaan m² alle 10 alle 25 alle 30 20 - 50 40 - 80 

SÄHKÖSUODATIN POISTAA PIENIMMÄTKIN 
HIUKKASET JA ON EDULLINEN KÄYTTÄÄ
Ilman epäpuhtauksista pienimmät hiukkaset – erityisesti 
alle 2,5 μm (0,0025mm) – ovat terveysvaikutuksiltaan 
haitallisimpia, sillä ne kulkeutuvat syvälle keuhkorakku-
loihin asti. Isommat – yli 10 μm (0,010 mm) hiukkaset 
– jäävät pääasiassa ylähengitysteiden limakalvoille. Eli-
xair-sähkösuodattimen kyky poistaa kaikkein pienimmät 
hiukkaset on ylivoimainen mekaanisiin elektrostaattisiin 
suodattimiin verrattuna.

Elixairissa voidaan käyttää myös aktiivihiilisuodatinta, 
joka on mukana pakkauksessa. Se poistaa merkittävän 
osan hajuista ja kaasuista. Alumiiniset suodatinkennostot 
ovat käytössä pitkäikäisiä ja edullisia, sillä ne voidaan 
pestä. Aktiivihiilisuodatin (jos sitä halutaan käyttää) on 
ilmanpuhdistimen ainoa vaihdettava suodatin. Elixair on 
kestävä sijoitus asumismukavuuteen ja terveyteen.

TAULUKKO:
Mekaanisten Ilmanpuhdistimien kyky poistaa 
pienhiukkasia heikkenee hiukkaskoon pie-
nentyessä. Elixairin suodatuskyky tulee esille 
erityisesti kaikkein pienimpien hiukkasten 
poistamisessa.

Valmistaja: Elixair Oy 
Virusmäentie 65 M
20300 TURKU
Puh. (02) 276 3900
Fax  (02) 276 3910
sähköposti: info@elixair.fi
www.elixair.fi  

* mitattu ilman aktiivihiilisuodatinta
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3 vuoden takuu

E200

sähköinen
pöytämalli/

seinäkiinnitys 

16/25 W

140 mm
490 mm
245 mm

6 kg

valkoinen
hopea

35 / 41 
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Elixairissa voidaan käyttää myös aktiivihiilisuodatinta,
joka on mukana pakkauksessa. Se poistaa merkittävän
osan hajuista ja kaasuista. Alumiiniset suodatinkennostot
ovat käytössä pitkäikäisiä ja edullisia, sillä ne voidaan
pestä. Aktiivihiilisuodatin on ilmanpuhdistimen ainoa 
vaihdettava suodatin. Elixair on kestävä sijoitus asumis-
mukavuuteen ja terveyteen.


