
Stwórz z Nami przestrzeń 
bezpiecznego powietrza



VireWall
Poczuj że warto...

VireWall to polski, innowacyjny system o 

nowoczesnym desingu, stanowiący najbardziej 

efektywne rozwiązanie do profesjonalnego 

oczyszczania powietrza.

Dzięki wykorzystaniu najbardziej zaawansowanych 

technologii niemieckich, system VireWall wyraźnie 

przyspiesza oczyszczenie powietrza, szybko uzyskując 

znaczące obniżenie stężenia zarodników pleśni, 

roztoczy obecnych w kurzu, niepożądanych bakterii 

oraz wirusów, w tym szczególnie niebezpiecznych dla 

zdrowia wirusów SARS-CoV-2. Skuteczność działania 

została potwierdzona badaniami.



Z poważnymi dolegliwościami na tle alergii zmaga się ok. 
40 proc. populacji świata, w tym blisko połowa Polaków. 
Alergie to także problem najmłodszych.

Około 46 tys. ludzi umiera rocznie z powodu smogu, 
mimo to, temat ten nie pojawia się na nagłówkach gazet. 
Smog przyczynia się do całej listy schorzeń, z chorobami 
psychiki i mózgu włącznie.

Tyle wydaje ZUS miesięcznie na zasiłki chorobowe. 
Sterylizacja powietrza za pomocą VireWalla jest w stanie 
zmniejszyć liczbę absencji pracowników.

Przebywając w biurze, oddychasz identycznym 
powietrzem, jak na zewnątrz. System klimatyzacyjny i 
filtracyjny znajdujący się w budynkach, nie jest w stanie 
zatrzymać pyłów zawieszonych PM 2.5 i PM 10.

Narażenie na zanieczyszczenie powietrza wiąże się z 
większym ryzykiem depresji. Aktualnie cierpi na nią 350 
mln ludzi, z czego w Polsce aż 1,5 mln.

System Vire wall usuwa prawie 100% bakterii, grzybów, 
pleśni, pyłów zawieszonych, wirusów, w tym Sars 
Cov 2, z powietrza. To innowacyjne rozwiązanie jest 
odpowiedzią na współczesne zapotrzebowanie rynku.

Ok 40% populacji na świecie cierpi na alergie

46 tys. zgonów rocznie z powodu smogu

600 mln zł miesięcznie na zasiłki chorobowe

Przebywając w biurze, oddychasz smogiem

Smog sprzyja depresji

99,995% potwierdzona skuteczność Vire Wall

Czy wiesz dlaczego powietrze jest ważne?



Dzięki VireWall stworzysz 
atmosferę dla zdrowia i biznesu

Zastosowane w systemie VireWall rozwiązania wyraźnie przyspieszają 

wymianę powietrza szybko uzyskując znaczące obniżenie stężenia zarodników 

pleśni, roztoczy obecnych w kurzu, nieporządanych bakterii oraz wirusów, w 

tym szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia wirusów SARS-CoV-2.

Stale oczyszcza i niweluje w trybie natychmiastowym:

Bakterie PleśnieWirusy Roztocza



Antybakteryjna powłoka Całego urządzenia SteriFace

Filtr wstępny PPI 20

Filtr F7 o wysokiej powierzchni filtracyjnej

Filtr H14 o wysokiej powierzchni f iltracyjnej

Siatka Antybakteryjna BacSafe

Filtr Koncowy PPI20 z powłoką antybakteryjna

Filtr węglowy

Wegiel aktywny Filtr

System Dezinfekcji UVC

Energooszczedny Wentylator EC

Jakość komponentów
potwierdzona
certyfikatem



Bezpieczeństwo
przede wszystkim
Istotnym elementem systemu VireWall jest lampa UV-C 
sekcja dezynfekcji powierzchni filtra H14 HEPA przy 

zastosowaniu promieni ultrafioletowych, która skutecznie 

likwiduje bakterie i wirusy.

Obudowa urządzenia pokryta jest innowacyjną, 

wysokiej jakości powłoką Steriface, która ma działanie 

antybakteryjne.



Co zyskujesz?
Strefę bezpiecznego powietrza 
wolną od smogów i zanieczyszczeń 

Miejsce przyjazne dla alergików Mniejszą rotację personelu

Większą wydajność
umysłową pracowników

Lepszą jakość życia Komfortowe miejsce
bez wirusów

Rozwiąż problem absencji pracowników z powodu choroby, alergii, 
stanów depresyjnych tworząc dzięki VireWall

przestrzeń bezpiecznego powietrza w swoim otoczeniu.

VireWall powstrzymuje 99,995% zanieczyszczeń, roztoczy,
bakterii, grzybów, pleśni, wirusów, w tym SARS COV-2.



Stwórz z Nami strefę
 bezpiecznego powietrza

Zatrzymaj 99,995%
złej jakości powietrza



Specyfikacja techniczna



Obudowa i kolorystyka

Interesuje Cię inny kolor?

Urządzenia wyposażone są w powłokę antymikrobiologiczną 

w kolorach czarnym matowym lub białym matowym.

Na życzenie klientów zamawiających powyżej 10 szt.,

urządzenie może być wykonane z powłoki

antymikrobiologicznej w dowolnym kolorze (wzornik RAL)





Nasza misja stworzenia stref 
bezpiecznego powietrza
w latach 2021 - 2026

Zobacz film

Dolacz do nas!- ,

https://vimeo.com/586606468/fbf9e91c1f


tel. (+48) 662 480 409
tel. (+48) 789 077 261
 
info@virewall.pl
kontakt@virewall.pl
 
ul. Adama Branickiego 15
02-972 Warszawa, PL

Zapraszamy
 do kontaktu!


