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INFORMACJA PRASOWA 
 
 

Warszawa,  14 listopada 2018 – firma 2N-Everpol Sp. z o.o., 

wyłączny dystrybutor marki PRIME3, wprowadził do oferty 

nowy, kompaktowy model oczyszczacza powietrza SAP11. 

 

Smog, alergeny, kurz pełen roztoczy, bakterii i wirusów to zanieczyszczenia, których 

ilość w powietrzu, którym oddychamy powinniśmy ograniczać do minimum. Na 

szczęście większości z tych nieczystości możemy się pozbyć przy użyciu oczyszczacza 

powietrza. 

Propozycją, która zadowoli wszystkich pragnących czystego powietrza w swoich 

domach czy biurach jest nowy, kompaktowy oczyszczacz powietrza SAP11 

wyposażony w bardzo skuteczny, trzystopniowy system oczyszczania powietrza. 

Pierwszy z filtrów, zawierający węgiel aktywny, usuwa z powietrza szkodliwe gazy i 

chemikalia, m.in. formaldehyd i lotne związki organiczne. Eliminuje również 

nieprzyjemne zapachy. Filtr HEPA zatrzymuje aż 99,95% cząstek wielkości powyżej 

0,3 μm. Natomiast jonizator skutecznie przeciwdziała rozwojowi bakterii, wirusów i 

grzybów. 

SAP11 charakteryzuje się wysoką wydajnością, czyli ilością powietrza 

przefiltrowywaną w czasie 1 minuty. Wydajność urządzenia określa wskaźnik CADR, 

który w modelu SAP11 wynosi 40 m3/h (przepływ oczyszczonego powietrza). 

Warto również zwrócić uwagę na wskaźnik temperatury i wilgotności powietrza, w 

który wyposażony został oczyszczacz. Pozwala on bowiem na bieżące monitorowanie 

tych parametrów w pomieszczeniu i reagowanie na wszelkie niekorzystne zmiany. 

Natomiast zastosowanie dotykowego panelu sterowania sprawia, że korzystanie z 

urządzenia jest proste i intuicyjne. 

Cechą charakterystyczną oczyszczacza powietrza SAP11, którą z pewnością doceni 

wielu użytkowników, jest jego smukły kształt i nowoczesny design. Dzięki temu bez 

problemu zmieści się on na nocnym stoliku czy na biurku i doskonale wkomponuje w 

każde nowoczesne wnętrze. 
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Specyfikacja techniczna: 

• 3-stopniowy proces oczyszczania powietrza:  
o Filtr węgla aktywowanego - eliminuje przykre zapachy, usuwa szkodliwe 

gazy i chemikalia, takie jak formaldehyd i lotne związki organiczne 
(VOC) 

o Filtr HEPA – zatrzymuje  do 99,95% cząsteczek powyżej 0,3 μm 
o Jonizator – odświeża  powietrze przeciwdziałając bakteriom i wirusom 

• CADR - przepływ oczyszczonego powietrza do 40 m3/h 
• Rekomendowana powierzchnia pomieszczenia do 11 m2  
• Dotykowy panel sterowania 
• Tryb nocny 
• 2 tryby pracy: cichy i intensywny 
• Wskaźnik temperatury i wilgotności powietrza 
• Moc: 3,5 W 
• Zasilanie: DC 5 V 

• Wymiary(⌀ x h): 11,5 x 20,9 cm  
• Waga: 0,7 kg 
• EAN: 5901750503009 

Sugerowana cena detaliczna brutto: 199 zł 

- KONIEC – 
 
 

O firmie 2N-Everpol. 
Firma 2N-EVERPOL powstała w 1992 roku zaczynając od dystrybucji opon, felg i kilku auto 
serwisów na terenie województwa mazowieckiego. Firma jest wyłącznym dystrybutorem 
najlepszych w swoich dziedzinach producentów branży elektroniki użytkowej tj. Blaupunkt, 
Clarion, Audiomedia, PRIME3, Brax, Helix, Match , Myaudioart, Lector oraz Morel. 
 
Drugą istotną działalnością firmy 2N-Everpol są usługi związane z caravaningiem. „Centrum 
Entuzjastów Caravaningu” w Tomicach k/Warszawy, jako największe centrum caravaningowe 
w Polsce, jest przedstawicielem w naszym kraju marek tj. HOBBY, MORELO, WEINSBERG, 
TABBERT, GIMEX, FLAMEFIELD, KOZIOL oraz dystrybutorem marek MOVERA, FRANKANA , 
REIMO, DOMETIC, ISABELLA, VENTURA, KNAUS.  
 
Firma 2N-EVERPOL co roku, począwszy od 2009 otrzymuje prestiżowe wyróżnienie w postaci 
Gazeli Biznesu, przez co trafiła do elitarnego Klubu Gazeli Biznesu - grona najbardziej 
rozwijających się firm w Polsce. W roku 2017 firma kolejny raz dołączyła do zaszczytnego 
grona firm wyróżnionych „Diamentem Forbesa”. 
 
Więcej informacji: www.prime3.eu i www.everpol.pl.  
  
Informacja prasowa: 
Katarzyna Dokowicz 
PR & Marketing Manager 
Katarzyna.dokowicz(at)everpol.pl 
tel. +48 519 141 499 

http://www.prime3.eu/
http://www.everpol.pl/
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Dane rejestrowe: 
2N-Everpol Sp. z o.o. 
02-801 Warszawa, ul. Puławska 403A 
NIP 951-20-79-512, REGON 010130717, KRS 0000164987 
 
Biuro handlowe: 
ul. Polna 6 
05-500 Chyliczki 
 


