
Tehnologie cu plasmă rece 
folosită la decontaminare interioară  
pentru protejarea sănătăţii și 
îmbunătăţirea confortului ambiental.

Dispozitivul a fost proiectat pentru 
spaţii cu suprafaţă de până la 80m².

În funcţie de dimensiunile încăperii 
pe care doriţi să o trataţi, mai jos 
este prezentat un tabel cu duratele 
de funcţionare indicative necesare 
pentru obţinerea și păstrarea 
nivelului maxim de igienizare.
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Dispozitive pentru purificarea aerului 
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Suprafaţă Durată sugerată de 
funcţionare zilnică*

* Duratele sugerate de funcţion-
are pot fi modificate în funcţie de 
nevoile specifice. 

Jonix CUBE este realizat în cadrul 
unui lanţ de producţie care leagă 
Jonix de un proiect social pentru 
persoane cu dizabilităţi. (SOL.Co)

Jonix   CUBE  este un dispozitiv de  purificare a aerului cu  
design și tehnologie avansată cu plasmă rece pentru eliminarea 
virusurilor, bacteriilor, mucegaiurilor, poluanţilor și mirosurilor. 
Poluarea aerului afectează direct funcţiile vitale ale organismului 
și capacitatea noastră de a ne simţi bine.

CUBE creează condiţii ideale pentru organism, asigurând 
îmbunătăţirea stării generale de sănătate:   ameliorează   
dificultăţile respiratorii ale persoanelor alergice și astmatice, 
optimizează funcţiile respiratorii la persoanele astmatice, 
ameliorează funcţiile vitale și crește absorbţia de oxigen a 
organismului.

CUBE  protejează împotriva contaminărilor cu microbi  transmiși 
pe calea aerului în toate spaţiile cu tranzit ridicat de persoane și 
în spaţiile aglomerate.

Distribuit de SISTEMA

www.sistema.com.ro
o�ce@sistema.com.ro



O deosebită atenţie a fost acordată designului și detaliilor. 
Produs integral în Italia, la calitatea industriei italiene. Jonix CUBE 
este singurul dispozitiv de purificare a aerului cu următoarele 
protocoale: 

Jonix CUBE este disponibil în două culori: alb și negru.   În 
prezent, datorită unui sistem simplu de montaj al faţetelor exte-
rioare, dispozitivul CUBE poate fi personalizat cu diferite materi-
ale și grafici, devenind astfel un obiect extrem de versatil și ușor 
de integrat în diversele spaţii în care este amplasat.

Jonix CUBE este un dispozitiv care igienizează aerul din spaţiile 
în care se află, eliminând bacteriile, mucegaiurile și virusurile 
existente din spaţiile cele mai aglomerate, dar și de acasă.  De 
aceea, CUBE are o largă utilizare în diferite sectoare, creând 
condiţii ideale pentru starea de bine a persoanelor.
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