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FUREGREEN
NATURLIG LUFTRENING

FUREGREEN är en naturlig luftrenare. Via
växternas blad och rötter, renas luften från VOC
(Flyktiga organiska föreningar). Det integrerade
automatiska hydroponiska systemet ger dig den
perfekta underhållsfria lösningen för bättre
hälsa, välbefinnande och ren luft för ditt kontor
eller anndra inomhusutrymmen. Systemet är
enkelt att installera och flyttbart. Det är en plug
& play-lösning och kan monteras och tas i drift
inom en timma.
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Ren luft fri från
föroreningar
återcirkuleras till
rummet.

LED VÄXTBELYSNING

Det mest avancerade LED växtljuset med
spektrum som avger vitt ljus (grow white)
specifikt utvecklat för växtväggar.
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LUFT
RENING

HYDROPONISKT SYSTEM

Vårt HPS är 100% automatiserat. Det
verkar i ett slutet system som filtrerar
och steriliserar det cirkulerande vattnet
för att förhindra bakterier och virus.

venso-ecosolutions.se

VI HJÄLPER DIG ATT HÅLLA
LUFTEN I DITT KONTOR REN!
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Förorenad luft rengörs
på ett biologiskt sätt av
växternas blad och rötter

CO2
PM2,5
VOCs

1

Förorenad luft
strömmar in i
FUREGREEN
biofilter med
hjälp av en
tyst fläkt.

*VOC: Flyktiga organiska föreningar är organiska
kemikalier som har högt ångtryck vid
vanlig rumstemperatur. VOC spelar en viktig roll
roll i kommunikationen mellan växter

MILJÖVÄNLIG

HYDROPONISKT SYSTEM

LED VÄXTBELYSNING
Optimerat spektrum för växter

FUREGREEN
NATURLIG LUFTRENING

HAR DU NÅGONSIN TÄNKT PÅ
LUFTKVALITETEN I DITT KONTOR?
Många människor tillbringar stora delar av sitt liv på
kontoret. Ganska ofta är luftkvaliteten dålig på grund
av stängda utrymmen och otillräcklig luftventilation
och att luften som vi andas in är förorenad.

WIFI KONTROLL
LED belysning, bevattning,
& UV sterilisering

Lyckligtvis har vi en lösning!

PLUG & PLAY
Enkel installation

HYDROPONISKT SYSTEM
Automatisk bevattning

FUREWALL
FÖRDELAR:

+ ingen lukt
+ inga insekter
+ håller rätt luftfuktighet
+ minskar inomhus C02
+ ökar välbefinnandet
+ WIFI styrning via app

Mått & Färger
Höjd: 2225mm
Bredd: 1080mm
Djup: 367mm
Antracit
Vit
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