
Bellaria.
Zuivert de lucht,
verlicht het leven

HAVE A
GOOD AIR

* consumenten adviesprijs
incl. 21% BTW.

Aanbod geldig
tot 31.10.2020
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Bellaria
Pure design

Life inspired A

Bellaria zuivert en reinigt de lucht die 
we inademen.

Recente studies hebben aangetoond dat de 
luchtkwaliteit in woonomgevingen altijd lager is, 
vaak meer vervuild dan de buitenlucht door te veel 
schadelijke stoffen en de schaarste aan ionen.

Bellaria vermindert de bacteriële en 
schimmelbelasting met 85% (test van de afdeling 
Moleculaire Geneeskunde van de Universiteit van 
Padua), waardoor natuurlijke lucht terug in huis komt.

De voordelen van gecontroleerde bipolaire ionisatie 
zijn bewezen voor het menselijk lichaam, maar 
strekken zich ook uit tot stemming en concentratie.

De automatische modus detecteert de luchtkwaliteit 
en activeert Bellaria om een gezonde omgeving te 
herstellen. Het bladdisplay laat zien dat zuivering en 
ontsmetting heeft plaatsgevonden.

Bellaria is ook een moderne lamp met LEDverlichting
en geblazen Muranoglas. Een kostbaar
en “handgemaakt” object ontworpen door een
beroemde Italiaanse architect, Marco Zito.

Bellaria heeft weinig onderhoud en geen reserve-
onderdelen nodig dankzij de zelfherstellende 
filteroplossingen en duurzame componenten.
In tegenstelling tot concurrerende producten, zal
Bellaria gedurende de jaren van gebruik dezelfde
effectiviteit behouden.
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Vermindering van bacteriële belasting

Tijd  (h)

In deze meer kwetsbare tijd dan ooit geven 
wij om de lucht die u inademt. Daarom hebben 
wij besloten om ons product toegankelijker te 
maken met het “Have a good air” -initiatief.

Maak gebruik van deze aanbieding, geldig 
tot 31.10.2020, om de sfeer in uw huis in alle 
opzichten te verbeteren.

De vermindering van mycotische en bacteriële belasting is gecertificeerd en 
gevalideerd door de Universiteit van Padua, Italië.



Design
Marco Zito

Life inspired

Meer weten over Bellaria.

INDICATOR
LUCHTKWALITEIT

LED VERLICHTING
DIMBAAR

AUTOMATISCHE
WERKING

GEBLAZEN GLAS
UIT MURANO

ACTIEVE IONISATIE

VERMINDERING
BACTERIËLE 

BELASTING
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