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Pentru casă și serviciu, pentru familie și copii sau atleți, 
pentru oameni cu alergii sau astm: BONECO - sănătatea din aer - 
oferă o linie completă de produse premium, dezvoltate în Elveția.

produce umidificarea aerului și purificarea lui în 
același timp. Filtrul și sistemul de umidificare 
inovator produce cel mai bun aer posibil în 
spațiile ample și în apartamentele de locuit. 

purifică aerul folosind diverse sisteme de filtrare. 
Purificatoarele se folosesc pe tot parcursul 
anului, sunt ideale în spațiile de locuit, acolo unde 
oamenii prețuiesc sănătatea stând în casă, 
precum și pentru persoanele cu alergii, sau 
pentru sportivi. În aceste vremuri cu o poluare 
crescândă a aerului respirabil, un dispozitiv din 
acacest fel este alegerea ideală pentru fiecare casă.

sunt dispozitivele ce pot opera tot anul.  
Ele preiau aerul contaminat cu praf sau polen,
îl spală, apoi îl eliberează curat în spațiul locuit. 
Recomandat pentru oamenii cu alergii care vor să 
respire un aer umidificat în parametrii indicați, și 
vor să simtă mereu prospețimea aerului.

Hibrid

Purificator de aer

Spălarea  aerului

Sisteme de tratare a aerului, 
pentru fiecare necesitate



produce umidificarea aerului și purificarea lui în 
același timp. Sistemul inovator de filtrare și 
umidificare produce cel mai bun aer posibil în 
spațiile ample și apartamentele de locuit.

fierbe apa și prin trecerea aerului prin jetul de 
aburi, captează și distruge bacteriile din aer. 
Ele sunt testate ca sistem pentru umidificare, 
funcționând cu orice tip de apă.
Umidificatoarele cu aburi sunt recomandate 
pentru familii cu copii și oameni vulnerabili la 
gripe în perioada de iarnă.

Evaporatorul este prevăzut cu un filtru gen 
sugativă, care extrage apa din recipientul cu apă. 
Un ventilator absoarbe aerul din încăpere, pe 
care îl forțează să treacă prin acest filtru umezit, 
retrimițând apoi aerul în încăpere, curat și 
umidificat. Datorită sistemului de autoreglare, 
acest aparat poate fi folosit tot timpul anului.

Umidificator
Ultrasonic

Umidificator
cu aburi

Evaporizator

Performanță și bunăstare
Aerul pAerul prea uscat și poluat cu contaminanți 
îngreunează aportul de oxigen și de asemenea 
îngreunează respirația. Cel mai vizibil pot fi observate 
efectele acestea, iarna: membranele mucoase din nas 
și gât se usucă, protecția lor naturală este afectată, 
având ca rezultat faptul că răcim mai ușor. 
Experimentăm ochi roși, piele și buze crăpate, păr 
frfragil, gât iritat. La acestea se adaugă un somn 
deficitar, dureri de cap și recuperare lentă. 
Persoanele care suferă de alergii raportează aceleași 
simptome în sezonul de polen, primăvara și vara.



Sfaturi pentru un aer sănătos

Aerisirea de mai multe ori pe zi a camerelor - așa zisa ventilație de 10 
minute, zilnic - este foarte importantă pentru un aport proaspăt de oxigen, 
dar pe timp de iarnă acest lucru NU rezolvă atingerea unui nivel optim și 
constant de umiditate. Aerul rece reține pur și simplu mai multă umiditate 
decât aerul cald, motiv pentru care aerul rece ajuns în casă, nu face decât să 
usuce aerul din încăpere. 

Chiar și umezeala eliberată în timpul gătitului sau atârnarea hainelor spălate 
ca să se usuce, nu contribuie relevant pentru a atinge nivelul optim de 
umidificare a camerei.
Ea poate contribui local, însă cu riscul de a forma mucegai, atunci când, de 
exemplu, se aburesc geamurile.

Pentru vremea rece pe timpul iernii sau căldura ridicată din restul anului: 
Numai un aparat de înaltă calitate garantează o umiditate medicală de
40 până la 60 la sută 

1. Un aparat de tratare a aerului vă ajută să vă asigurați
calitatea optimă a aerului.
2. Controlați nivelul de umiditate cu un higrometru.
3. Aerisiți în mod regulat timp de 5 până la 10 minute.
4. Temperatura ideală pentru camerele de zi este de 21 °C (70 °F).
5.5. Curățați regulat aparatul de tratare a aerului. Acest lucru 
garantează o calitate impecabilă a aerului.
6. Aflați mai multe despre aerul sănătos la acest link: 
boneco.ro sau boneco.com/heathyair

De ce metoda clasică de aerisire sau întindere a rufelor spălate 
- metodă veche - , nu mai sunt suficiente pentru o umidificare 
optimă a aerului

Informații folositoare
cu privire la aerul sănătos



Purificarea și umidificarea optimă a aerului are o largă
varietate de efecte pozitive. Aerul sănătos are următoarele efecte:

Îți îmbunătățește starea de
bine, zi și noapte

Preveniţi pielea iritată, 
zgârieturi, gâtul şi ochii roşii. 

Ajută ta regenerare după 
performanța atletică 

Întăreşte sistemul imunitar şi 
reduce riscul de alergii pentru 
copiii dvs 

Reduce virusurile gripale şi 
polenul din aer 

Reduce numărul de particule 
de impurități din aerul 
din încăpere.

Creează un climat bun pentru 
animale, plante, mobilier din 
lemn şi instrumente muzicale 

Rezumat al celor mai 
importante puncte



Există puţine lucruri la care reacţionăm la fel de sensibil ca la 
aerul poluat. Şi totuşi, cu greu acordăm atenţie calităţii aerului 
din interior. Acest lucru afectează sănătatea şi calitatea vieţii. 
Respirăm de 20.000 de ori de zi, filtrând prin plămâni 12.000 de litri de aer în 
acest proces. Corpul nostru dobândeşte oxigen vital din acest aer. 
Alături de oxigen, aerul este format în principal din azot, gaze nobile şi 
particule. 
Calitatea aerului este definită ca fiind o optimizare a următorilor factori: 
Umiditatea, temperatura și conținutul redus de particule nocive din el.

Aerul din interior este cel mai mai contaminat aer. 
Ne petrecem 90%din timpul nostru în interior, unde calitatea aerului este 
adesea la fel de slabă ca într-o intersecţie aglomerată. Într-un volum de aer 
la interior de 10 metri cubi, există până la 20 de milioane de particule. 
Prin Prin comparație, aerul stradal dintr-o intersecție aglomerată este de 20 de 
ori mai puțin poluat. Agenția EPA clasifică poluarea interioară a aerului drept 
unul din primele cinci riscuri majore de mediu privind sănătatea noastră.

Numărul de particule pe 10 metri cubi de aer

Aerul din interior  

20 de milioane 1 milion 100 1

Aerul străzii Aerul de mare Aer curat

Aerul sănătos ca nevoie 
de bază 

Tratamentul optim al aerului îndepărtează efectele negative ale aerului 
uscat, precum și efectul poluant al particulelor din aer.

- Reduce predispoziția la răceli şi poate fi favorabil recuperării rapide 
- Ameliorează starea buzelor crăpate, pielea crăpată și senzația de 
mâncărime, precum și a ochilor roșii
- Previne simptomele oboselii, durerilor de cap şi pierderi de concentrare 

Nu numai oamenii beneficiază de pe urma îmbunăNu numai oamenii beneficiază de pe urma îmbunătățirii calității aerului, ci și 
animalele de companie. Și de asemenea, plantele de apartament. 
Calitatea aerului influențează de asemenea mobilierul de lemn, parchetul, 
ba chiar și instrumentele muzicale, care vor avea o durată de viață mai 
lungă.



O umiditate interioară între 40% şi 60% este optimă pentru sănătatea 
noastră. Între aceste valori efectul agenților patogeni din aer și 
a particulele de praf în suspensie sunt reduse la minimum.

Aerul curat este eserţial pentru o sănătate bună. 
Prin tratamentul corect, calitatea aerului este 
imbunătăţită în două moduri principale: 

- Purificarea aerului de polen, particule fine şi 
gaze periculoase 
- Umidificarea la o umiditate relativă optimă 

PPoluarea şi umiditatea sunt strâns legate. 
Cu cât aerul este mai uscat, cu atât bacteriile și 
virușii sunt mai puternici în acțiunea lor; 
de asemenea, întde asemenea, într-un aer uscat vor prolifera 
acarienii de casă, iar praful, firele de păr, polenul 
și alte particule, vor pluti mai mult timp în aer. 
Invers, dacă aerul este prea umed, există riscul 
de formare a mucegaiului, care dăunează și el 
sănătății.

Când aerul este sănătos 



H300
MULTITALENT PENTRU
AER EXCELENT IN CAMERĂ

MULTITALENT PENTRU
AER EXCELENT IN CAMERĂ



Voltaj principa

Consum de putere

Puterea de umidificare

Pentru camere până la

Volum aerului purificat CADR

Bazin de apă

Dimensiuni

Greutate (gol)

Nivel de zgomot

Accesorii

Aparat hibrid ”3 în 1”:
Opţiunea de a opera ca şi Umidificator, Purificator
sau ambele.

Umidificator natural cu o capacacitate înaltă de 
filtrare şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii.

Incredibil de uşor de curăţat - componenente sale 
se pot spăla în mașina de spălat vase.

Aplicația BONECO oferă o experienţă intuitivă de 
utilizare şi navigare.

Măsurare în timp real a umidităţii și 
a controlului ei

Filtru
Tambur de evporare
Bețișor ”Ionic Silver Stick”
Fără calcar (CalcOff)



H320
APARAT CU FUNCȚII MULTIPLE PENTRU CEL 
MAI CURAT AER DIN ÎNCĂPERE 
- POATE FI FOLOSIT DE-A LUNGUL 
ÎNTREGULUI AN - CONTROLAT PRIN APLICAȚIE

UMIDIFICATOR & 
PURIFICATOR DE AER, HIBRID
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Filtru
Tambur de evporare
Bețișor ”Ionic Silver Stick”
Fără calcar (CalcOff)

Tensiune de lucru

Putere consumată

Putere de umidificare

Pentru spații pănă la

Volumul de aer filtrat

Capacitate rezervor

Dimensiuni

Greutate (gol)

Nivel de zgomot

Accesorii

Aparat hibrid 3-în-1: se poate folosi, la alegere, ca 
umidificator de aer, purificator de aer, sau ambele 
funcții simultan.

Umidificare naturală cu o mare capacitate de 
filtrare, pentru îmbunătățirea stării de bine

Componente incredibil de ușor de curățat, atât în 
mașina de spălat rufe (tamburul textil), cât și în 
mașina de spălat vasele (restul componentelor)

Aolicația BONECO oferă o experiență intuitivă și 
ușoară de navigare

Ușor de umplu cu apă, grație recipientului 
integrat în aparat.



H400
UN MULTI-TALENT CU UN TIMP INDELUNGAT 
DE OPERARE, PENTRU O CALITATE EXCELENTĂ
 A AERULUI DIN CAMERĂ -
CONTROLAT PRIN APLICAŢIE

UMIDIFICARE HIBRIDĂ & 
PURIFICARE A AERULUI



Voltaj principa

Consum de putere

Puterea de umidificare

Pentru camere până la

Volum aerului purificat CADR

Bazin de apă

Dimensiuni

Greutate (gol)

Nivel de zgomot

Accesorii

Aparat hibrid ”3 în 1”:
Opţiunea de a opera ca şi Umidificator, Purificator
sau ambele.

Umidificator natural cu o capacacitate înaltă de 
filtrare şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii.

Incredibil de uşor de curăţat - componenente sale 
se pot spăla în mașina de spălat vase.

Aplicația BONECO oferă o experienţă intuitivă de 
utilizare şi navigare.

Timpi de operare lungi datorită recipientului de 
apă mare.

Filtru
Tambur de evporare
Bețișor ”Ionic Silver Stick”
Fără calcar (CalcOff)



H680
UN APARAT VERSATIL PENTRU BIROURI MARI ŞI
APARTAMENTE DE ORAŞ

UMIDIFICARE HIBRIDĂ & 
PURIFICARE A AERULUI



Filtru
Bețișor ”Ionic Silver Stick”

Fără calcar (CalcOff)

Voltaj principa

Consum de putere

Capacitatea de umidificare

Volumul de aer purificat

Pentru camere până la

Bazin de apă

Dimensiuni

Greutate (gol)

Nivel de zgomot

Accesorii

Aparat hibrid ”2 în 1”:
Opţiunea de a opera ca şi Umidificator, Purificator
sau ambele.

Capacitate de a umidifica suprafețe de până la 
150 m2, și de a produce aer curat.

Mod de lucru BEBELUȘ, ideal pentru familii cu 
copii.

Ușor de folosit datorită telecomenzii, senzorului 
de umidifcare, filtre și notificările de înlocuire.

MODUL DE OPERARE pentru o curățare mai
ușoară



P340
RESPIRĂ LIBER GRAȚIE UNEI FUNCȚIONALITĂȚI 
INTELIGENTE

PURIFICTOR DE AER



Tensiune de alimentare

Putere consumată

Capacitate de curățare 

Flux de aer

Dimensiuni

Greutate (gol)

Nivel de zgomot 

Accesorii

MODUL AUTO - regularizează automat cantitatea 
de aer necesară, în funcție de calitatea aerului

Indicator de calitate a aerului

Ajutor rapid și natural pentru persoanele cu 
alergii

Include ionizator, pentru o performanță de 
purificare mai bună

Design elegant



P700
AER PROASPĂT, FĂRĂ MIROSURI

PURIFICATOR DE AER PENTRU SPAȚII AMPLE



Voltaj principal

Consum de putere

Volum de aer purificat

Pentru camere până la

Volum de aer

Dimensiuni

Greutate (gol)

Nivel de zgomot

Accesorii

Ideal pentru medii foarte poluate, camere mari 
sau camere de birou până în 200m².

Curăță eficient aerul de particule fine de praf,
gaz si miros neplăcut.

Construcție aerodinamică și eficiență energetică
mulțumită celor două admisii pe ambele părți.

Ultra silențios în operare, numai 37 decibeli la cel 
mai mic nivel de performanță.

Dotat cu mâner și rotile, astfel că aparatul poate 
fi transportat cu ușurință între camere.

u
* când este folosit fâră filtrul HYBRID, depinde de temperatură si umiditate



W200
OPERARE SIMPLĂ - CURĂȚARE PROFESIONALĂ
- CLIMĂ DELICATĂ

UMIDIFICATOR ȘI SPĂLĂTOR DE AER



Voltaj principal

Consum de putere

Capacitatea de umidificare

Pentru camere până la

bazin apă

Dimensiuni

Greutate (gol)

Nivel de zgomot

Accesorii

Umidifică aerul cu eficiență mulțumită ovorașului
vaporizator.

Curăță aerul de particule mari, cum ar fi
polenul si praful din casă.

Incredibil de ușor de curățat
- componenente sale se pot spăla în mașina de 
spălat vase.

Mânuire facilă.

Design incredibil pentru casă.

Tambur de evporare
Bețișor ”Ionic Silver Stick”
Fără calcar (CalcOff)



U100
PENTRU CONFORTUL PROPRIULUI CLIMAT 
- ÎN EXCURSIE, ACASĂ SAU LA SERVICI

UMIDIFICATOR TRANSPORTABIL
ULTRASONIC



Voltaj principal

Puterea de umidificare

Rezervor apă

Dimensiuni

Greutate (gol)

Nivel zgomot

Accesorii

Folosing capul adaptor pentru sticlă, sticla ta 
standard de plastic devine recipientul de 
alimentare al aparatului.

Cablul de curent poate fi retras în lăcașul special

Concept ingenios:
Capacul protector poate fi folosit ca stativ, pentru 
o umidificare la o înălțime optimă.

Diferite culori ambientale.



U200
UN ACCESORIU PENTRU AER CURAT

UMIDIFICATOR ULTRASONIC



Voltaj principal

Putere de consum

Pentru camere până la

Capacitate rezervor

Dimensiuni

Greutate

Nivel de zgomot

Accesorii

Se poate folosi în cominație cu uleiuri esențiale.

Ambient relaxant oferit de lumina ambientală.

Include filtrul ”2 în 1” A250 AQUA PRO pentru
umidificarea pură fără reziduuri.

Bețișor ”Ionic Silver Stick”

Fără calcar (CalcOff)



U700
INOVAȚIE MONDIALĂ:
UMIDIFICATOR CU FUNCȚIE
DE CURĂȚARE INTEGRATĂ

UMIDIFICATOR ULTRASONIC



Voltaj principal

Putere de consum

Capacitate de umidificare

Pentru camere până la

Rezervor apă

Dimensiuni

Greutate (gol)

Nivel de zgomot

Accesorii

Recipient mare de apă, cu putere mare de 
umidificare - 100 m2

Mod de curățare unic.

Valvă automată de închidere când recipientul de 
apă este îndepărtat.

Opțiune de aburi calzi sau reci.

Lumină ambientală de relaxare nocturnă, prin 
tehnologie LED

Bețișor ”Ionic Silver Stick”

Fără calcar (CalcOff)



S250
NIVEL AJUSTABIL DE IEȘIRE ABURI
LA TEMPERATURA DORITĂ
CU OPERAȚII INTUITIVE

UMIDIFICATOR CU ABURI



Voltaj principal

Putere de consum

Puterea de umidificare

Pentru camere până la

Rezervor apă

Dimensiuni

Greutate (gol)

Nivel de zgomot

Accesorii

Ecranul LED cu funcții tactile și panou de control 
al umidități.

Aburi anti-bacterigeni ce asigură o igienă sporită.

Ventilatorul de răcire a aburului fierbinte reduce 
riscul de accidente pentru copii sau animalele de 
companie.

MODUL DE SPĂLARE face curățarea aparatului 
mai simplă și mai ușoară.

t

Adecvat pentru a fi folosit în combinație cu uleiuri 
esențiale.

Fără calcar (CalcOff)



S450
APARAT CU ABURI ÎMPOTRIVA BACTERIILOR 
ȘI PENTRU UN AER ÎNCĂLZIT.

UMIDIFICATOR CU ABURI 



Voltaj principal

Putere de consum

Capacitate de umidificare

Pentru camere până la

Rezervor apă Litri

Dimensiuni

Greutate (gol)

Nivel de zgomot

Accesorii

Recipientul pentru folosirea uleiurilor esențiale.

Umidificare controlată doar printr-o singură 
apăsare de buton.

Spălare independentă, cu indicator de readucere 
aminte.

Fără acumulare de minerale din apă, grație 
filtrului anti-minerale.

Fără calcar (CalcOff)



Aerul proaspăt - 
o necesitate vitală

Catalode produse

BONECO este o marcă inregistrată a
BONECO AG, 9443 WIDNAU, Switzerland, www.boneco.com

Distribuitor în România:
Pronat srl, Timisoara. www.boneco.ro
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