HYVÄSTI
KUIVA
SISÄILMA
Sopiva ilmankosteus on tärkeää hyvinvointimme kannalta. Liian kuiva sisäilma
aiheuttaa ja lisää hengitysteiden, limakalvojen, silmien ja ihon ärsytysoireita
sekä edesauttaa flunssien ja allergiaoireiden syntyä. Ufox on suomalainen
höyrystävä ilmankostutin, joka helpottaa
näitä oireita. Laite on luotettava, helppokäyttöinen ja pitkäikäinen.

Sopiva sisäilman
kosteus - tärkeä osa
elämisen laatua
Sopiva ilmankosteus auttaa:
Allergia- ja
hengitystieoireisiin sitoo pölyä huoneilmasta
ja kosteuttaa limakalvoja

Flunssaan ja
kurkkukipuun irrottaa limaa ja
puhdistaa keuhkoja

Väsymykseen ja
tukkoiseen oloon helpottaa avaamalla
hengitysteitä

Kuiviin silmiin ja ihon
ärsytysoireisiin kostuttaa silmiä ja ihoa

Koko perheen
ilmankostutin

Lisätietoa Ufox ilmankostuttimen hyödyistä
saat sivuiltamme ufox.fi

Mikä on kotisi
sisäilman kosteus?
Useimmissa nykykodeissa sisäilma on varsinkin talvikaudella
huomattavan kuivaa ja suositeltavaa ilmankosteutta on vaikea
saavuttaa hyvin kuivasta ulkoilmasta johtuen. Asuntojen ilmankosteuteen vaikuttavat myös muut tekijät: erityisesti tehokas
ilmanvaihto poistaa ilmankosteutta ja koneellistunut pyykinkuivaus sekä ruuanlaiton väheneminen alentavat sitä. Terveellisen
sisäilman suhteellisen kosteuden tulisi olla 30-45 prosenttia.
Ufox ilmankostuttimilla pidät kotisi sisäilman sopivan kosteana
ja miellyttävänä.

Käyttäjien suosikki jo 50:n vuoden ajan
Kotimainen Ufox on ollut bakteerittomien höyrystysperiaatteella
toimivien ilmankostuttimien uranuurtaja jo 50:n vuoden ajan.
Omaperäinen ja tunnettu avaruusajan muotoilu on saanut
useita palkintoja ja pysynyt hyvin samanlaisena vuosien ajan.

Terveellinen vesihöyry
on bakteeritonta

Hiljainen laite ei
häiritse yöunta

Pitkäikäinen ja
helppokäyttöinen

Suunniteltu ja
valmistettu Suomessa

Vettä kuumennetaan riittävästi,
jolloin huoneilmaa kosteuttava
vesihöyry on bakteeritonta ja
vapaata epäpuhtauksista.

Ufox ilmankostutin on äänetön eikä se häiritse yöunta.
Termostaatti huolehtii laitteen
pois kytkeytymisestä jos vesi
pääsee loppumaan.

Ufox on varmatoiminen ja
pitkäikäinen tuote, siinä ei
ole käytössä kuluvia osia.
Säännöllisesti puhdistettuna
se kestää pitkään.

Ufox ilmankostutin on suunniteltu Suomessa ja sen valmistus aloitettiin jo vuonna 1971.
Ufox ilmankostuttimet valmistetaan edelleen Suomessa.

Kumpi Ufox ilmankostutin sopisi teille?
Ufox U3S

Ufox HK2

Sähköteho (230 V): 160W tai 320 W
Höyrystysteho: n. 1,5 - 1,7 / 3,5 - 4,0 dl/h
Veden / höyryn lämpötila: 65 - 95 C / 50 - 70 C
Korkeus / halkaisija: 220/ 380 mm
Sähkön kulutus: n. 0,15 / 0,32 kWh/h
Vesisäiliön tilavuus: n. 5 l
** Vesisäiliön täyttöväli: n. 12 - 40 h
* Tilasuositus asunnot / toimistot:
7 - 100 m2 / alle 20 m2
Puoliteho tai täysiteho
Korkeus/halkaisija: 220/380 mm
Paino tyhjänä: 2,3 kg
Automaattinen virran katkaisu veden loputtua
Loiskeritilä

Sähköteho (230 V): 160 W
Höyrystysteho: n. 1,5 - 1,7 dl/h
Veden / höyryn lämpötila: 65 - 95 C / 50 - 70 C
Korkeus / halkaisija: 210 / 270 mm
Paino tyhjänä 1,5 kg
Sähkön kulutus: n. 0,16 kWh/h
Vesisäiliön tilavuus: n. 6 l
** Vesisäiliön täyttöväli: n. 35 - 50 h
* Tilasuositus asunnot / toimistot:
7 - 50 m2 / alle 20 m2
Korkeus/halkaisija: 210 mm/270 mm
Paino tyhjänä: 1,5 kg
Automaattinen virran katkaisu veden loputtua

Kannenlukitsin
**Riippuu mm. lisättävän veden lämpötilasta

Hanki oma Ufox ja nauti miellyttävästä sisäilmasta.
Ufox ilmankostuttimet löydät hyvin varustelluista kaupoista ja tavarataloista.

www.ufox.fi
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*Riippuu käyttötarkoituksesta ja ilmanvaihdosta

