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Vážení zákazníci, v tomto předvánočním čase jsme pro vás připravili spoustu novinek.
Abychom vás nezahltili, v tomto čísle představíme dva produkty společnosti
Lanaform, a to ultrazvukový zvlhčovač vzduchu NAPO a kojeneckou váhu Evolutive
Scale.V technickém okénku se dočtete informace o vlhkosti vzduchu, jaká je optimální
vlhkost, a proč není dobré mít v interiéru příliš suchý nebo příliš vlhký vzduch.
Pokud chcete sledovat další novinky, navštivte náš web boneco-cr.cz

Novinka - ultrazvukový
zvlhčovač Lanaform
Napo

ULTRAZVUKOVÝ ZVLHČOVAČ VZDUCHU NAPO S
MOŽNOSTÍ VÝBĚRU TEPLÉ NEBO STUDENÉ PÁRY
Zvlhčovač vzduchu NAPO vám pomůže

Zásobník má viditelnou hladinu vody,

obnovit vhodnou vlhkost a odstranit

nemusíte tedy otevírat víko pro kontrolu

problémy spojené se suchým vzduchem.

jejího množství. LED displej je vybaven

Praktický přístroj s ultrazvukovou

dotykovým ovládáním a můžete zde

technologií zvlhčí váš domov a zároveň se

nastavit spoustu dalších funkcí, jako je

stane pěkným doplňkem interiéru.

stupeň výkonu (1 - 3), časovač (1 - 12

Je vybavený zásobníkem na aroma esence

hodin), vlhkost (požadovaná výše vlhkosti

a vydává studenou nebo teplou mlžinu.

v interiéru) nebo světlo pro příjemnou

Směr výstupu páry si můžete nastavit dle

atmosféru (se stálou nebo proměnlivou

svých potřeb. Zásobník má kapacitu 4,5 l,

barvou). Vytvořte doma příjemné

což vystačí na 11 hodin nepřetržitého

prostředí, a to především v zimním

provozu. Díky odnímatelné nádrži je

období, kdy začíná topná sezona a vlhkost

plnění naprostou hračkou.

vzduchu v domácnostech prudce klesá.

NOVINKY • INFORMACE • AKTUALITY
LANAFORM EVOLUTIVE
SCALE
Během prvních několika měsíců života
miminka je důležité sledovat jeho váhový
přírůstek. S váhou Evolutive Scale můžete
snadno hlídat změny hmotnosti mezi
návštěvami pediatra. Kojenecká váha má
štíhlý design a je vybavena
protiskluzovými nožkami. Jakmile bude
dítě na podnos příliš velké, lze
odstraněním odnímatelného nástavce
převést dětskou váhu na váhu pro celou
rodinu. Co zajisté oceníte při vážení
neposedného kojence, je funkce „HOLD“,
která umožní přesné vážení dítěte, které
se na nástavci hýbe. Funkce „TARE“
odečte váhu osušky, na které dítě vážíte.

VLHKOST VZDUCHU
S nadcházející topnou sezonou se spousta
domácností potýká se suchým vzduchem.
Jaká vlhkost je ideální, a co se děje, když
je vzduch příliš suchý nebo příliš vlhký?
Ideální vlhkost vzduchu v interiérech by se
měla pohybovat mezi 40 - 60%. Pokud je
vlhkost vyšší, prospívá to plísním a
roztočům. Naopak příliš suchý vzduch
podporuje šíření virů a bakterií, vysušuje
pokožku, nosní sliznici a celkově oslabuje
naši obranyschopnost. Také je škodlivý pro
dřevěný nábytek a hudební nástroje.
Optimální vlhkost nám pomůžou udržet
zvlhčovače a odvlhčovače vzduchu. V
nabídce najdete zvlhčovače s různými
technologiemi zvlhčování:
1. Ultrazvukové - mají nízkou hlučnost a
spotřebu energie, do vzduchu vyfukují
mikroskopickou mlhu. Vyznačují se
vysokým výkonem a jsou nejoblíbenější
u spotřebitelů.
2. Studené - zvlhčují vzduch díky
zvlhčovacímu filtru, který se namáčí ve
vodě a vlhký vzduch vrací zpět do
interiéru. Mají nízkou spotřebu energie
a jsou velmi tiché.
3. Parní - ohřevem vody vzniká výstupní
mlžina. Zvlhčovač zahřívá okolní
vzduch. Je energeticky náročnější, ale
vodu udržuje hygienicky čistou.
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