
systemy oczyszczania powietrza
VireWall R2200 | VireWall Q2200

- zdrowe powietrze



VireWall TO POLSKI, INNOWACYJNY SYSTEM O NOWOCZESNYM  
DESIGNIE, STANOWIĄCY NAJBARDZIEJ EFEKTYWNE ROZWIĄZANIE 
PROFESJONALNEGO OCZYSZCZANIA POWIETRZA NA RYNKU. 

Ze względu na zastosowane parametry techniczne przeznaczony jest szczególnie  
do przestrzeni użyteczności publicznej:

 Q przestrzeni handlowych; butików; sklepów sieciowych

 Q siłowni i klubów sportowych

 Q powierzchni biurowych i konferencyjnych

 Q recepcji hotelowych

 Q przychodni, gabinetów lekarskich

 Q ośrodków opieki dziennej i sanatoryjnej

 Q restauracji, domów weselnych

 Q szkół, przedszkoli, auli

 Q instytucji wyznaniowych

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych, niemieckich technologii,  
system Virewall oczyszcza powietrze pozwalając na szybkie obniżenie 
stężenia zarodników pleśni, roztoczy obecnych w kurzu, nieporządanych 
bakterii oraz wirusów, w tym szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia 
wirusów SARS-CoV-2.



Zespół filtracyjny 

Filtr wstępny PPI 20

Filtr G4

Filtr F7

Filtr HEPA 14

VireWall powstrzymuje 99,995% zanieczyszczeń, 
roztoczy, bakterii, grzybów, pleśni, wirusów, w tym  
SARS COV-2.

Rozwiąż problem absencji pracowników z powodu 
choroby, alergii, stanów depresyjnych tworząc dzięki 
VireWall przestrzeń bezpiecznego powietrza w swoim 
otoczeniu.

Strefa dezynfekcji UV-C

Co zyskujesz?
 Q strefę bezpiecznego powietrza  

- wolną od smogów i zanieczyszczeń,

 Q mniejszą rotację personelu,

 Q lepszą jakość życia,

 Q miejsce przyjazne dla alergików,

 Q większą wydajność umysłową pracowników,

 Q komfortowe miejsce bez wirusów,  
w którym Twoi klienci czują się bezpiecznie,

 Q zwiększenie efektywności zespołu

 Q redukcja zachorowań

 Q redukcja kosztów,

 Q wydłużenie pracy sprzętów elektronicznych

 Q neutralizację zapachów.



JEST WIELE SPOSOBÓW NA OCZYSZCZANIE POWIETRZA. 
GDY POZNASZ BLIŻEJ VireWall, PRZEKONASZ SIĘ, ŻE TAK 
NAPRAWDĘ JEST TYLKO JEDEN.

ZA VIREWALL PRZEMAWIA I ZDROWIE, I BIZNES:

TO NAPRAWDĘ DZIAŁA
Uzyskujemy aż 99,995% skuteczności w oczyszczaniu 
powietrza z bakterii, grzybów, pleśni, roztoczy, wirusów, 
w tym SARS-CoV-2.

Wyniki badań Instytutu Fraunhofera, Instytutu Higieny 
Biotec, Kliniki Uniwersyteckiej w Tybindze i Wydziału 
Mikrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego potwierdzają, 
że urządzenia VireWall opuszcza praktycznie samo czyste 
powietrze.

TO JEDNA, NAJWAŻNIEJSZA RZECZ
Robimy jedną rzecz doskonale zamiast tysiąc przeciętnie.
Nie jesteśmy sklepem z wszystkim; jesteśmy ekspertami 
od strategii skutecznego oczyszczania powietrza.

W tej sprawie możesz pytać nas o wszystko. Myślimy 
długofalowo, dzielimy się wiedzą i budujemy społeczną 
świadomość wpływu jakości powietrza na jakość życia.
Przekonasz się o tym, obserwując nas w działaniu.

TO ZDJĘCIE PROBLEMU Z GŁOWY
Nie musisz nawet pamiętać, że z nami współpracujesz  
— to my pamiętamy o wszystkim i dbamy o wszystko.

To najlepsza miara profesjonalizmu VireWall . Od 
regularnego serwisu, przez kontrolę filtrów, szkolenia 
czy inne formy wsparcia dla zespołu, po zaangażowanie  
w rozwój Twojej firmy. Masz nas zawsze pod ręką, a nie 
na głowie.

TO COŚ NAPRAWDĘ NOWEGO
VireWall to nowa technologia stworzona dla nowych 
wyzwań. Nigdy wcześniej czyste powietrze nie było 
tak kluczowe w sensie zarówno zdrowotnym, jak  
i komercyjnym. Dlatego nigdy wcześniej nie było 
systemów takich jak VireWall — stworzonych na miarę 
potrzeb i na miarę czasów.

To polski sprzęt, niemiecka technologia, elegancki 
design i kompleks filtrów (w tym HEPA 14), które usuwają  
z powietrza najmniejsze drobnoustroje.

TO WSPARCIE,  
A NIE SAMO URZĄDZENIE
VireWall to więcej niż produkt, to nowa kultura współpracy 
i zaangażowania w cele klienta. Tu sprzedaż to początek,  
a nie koniec dobrych relacji. Możesz liczyć na wsparcie 
od pierwszej rozmowy, pełną uwagę i czas ekspertów od 
technologii i zdrowia.

Pełna skuteczność, pełne wsparcie 
pozakupowe i pełna specjalizacja  
w tym, co realnie wpływa na zdrowie 
Twojego zespołu i Twego biznesu  — tak 
właśnie będzie, gdy zaczniesz udaną 
współpracę z VireWall



Specyfikacja techniczna VireWall R2200 | VireWall Q2200

Materiał Stal

Powierzchnia Powłoka antybakteryjna

Kolor biały RAL 9010, gładka powierzchnia

Wymiary 590 x 590 x 1560mm (dł. x szer. x wys.)

Wielkość pomieszczenia do300m²

Maksymalna wydajność oczyszczania do 2200m³/h

Skuteczność >99,995% dla cząstek powyżej 0,1 µm
Klasa filtra Filtr HEPA H14 zgodnie z normą EN1822

7 Poziomów filtracyjnych

Filtr wstępny

Filtr dokładny F7

Filtr z węglem aktywnym

Filtr HEPA H14

Filtr przeciw drobnoustrojom

Etap dekontaminacji (unieszkodliwienia)

Filtr Wylotowy

Oczyszczanie światłem UV-C Tak

Częstotliwość wymiany
8800 godzin pracy, w tym monitorowanie stanu filtra  
oraz samokalibracja po wymianie (maksymalnie 8800h  
w zależności od zanieczyszczenia powietrza)

Powierzchnia filtra/ powierzchnia filtrująca 90m² - 140m²

Ustawienia, regulacja mocy 4-stopniowa regulacja mocy

Wyposażenie wyświetlacz pokazujący wydajności, komunikaty o błędzie, 
itp.

Wyposażenie 2 Lampa UV-C

Emisja hałasu w dB podczas normalnej pracy (50%) 43dB

Emisja hałasu w dB we wszystkich zakresach pracy 33-64dB

Wyświetlacz LED

Pobór energii 100 - 500 W

Napięcie 230V

Dostępne kolory Głęboka czerń (RAL9005) & Czysta biel (RAL9010)

Waga ok. 100kg



KONTAKT
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ul. Branickiego 15
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