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Kiedy liczy się efekt



włącznik sensoryczny

generator jonów ujemnych

wlot dymu

miejsce na podświetlany plakat

podparcie na nogi

zespół filtrująco-wentylujący

oparcie boczne

rozsuwane drzwi

standard opcjawyposażenie:

system push/pull

dzięki systemowi push/pull  

dym jest dodatkowo  

kierowany do pochłaniacza  

i nie pozostaje w kabinie

popielnica może pomieścić  
nawet 10 000 niedopałków,  
które gasną w niej  
z braku dostępu powietrza

system wielostopniowej filtracji powietrza:

- filtry wstępne

- filtry elektrostatyczne

- filtr drobnocząsteczkowy HEPA

- filtr z węgla aktywnego

ESPACE
Kabina do 7 osób 
2200 x 1765 x 2165 mm
(Szer. x Głęb. x Wys.)

Kabina dla palących  
- Palenie bez drażnienia innych

popielnica z samogaszeniem zawartości i zasysaniem dymu

dym dym

wylot  
czystego powietrza

COMPACT
Kabina do 3 osób
2200 x 950 x 2165 mm
(Szer. x Głęb. x Wys.)

MEZZO
Kabina do 5 osób
2200 x 1265 x 2165 mm
(Szer. x Głęb. x Wys.)

PLAZA
Kabina do 14 osób 
3525 x 2200 x 2165 mm
(Szer. x Głęb. x Wys.)

różne wielkości:

ESPACE
Kabina do 7 osób
2200 x 1765 x 2165 mm
(Szer. x Głęb. x Wys.)



Przyjazna symbioza palących i niepalących 
Kabina idealnie sprawdza się jako czyste miejsce do palenia  
o standardzie przewyższającym tradycyjne palarnie i umożliwia 
palenie w sposób, który nie przeszkadza niepalącym. 

Ochrona przed biernym paleniem
Filtry pochłaniające 99,997% szkodliwych substancji (np. nikotyny  
i formaldehydu) oraz bezwonna popielnica zapewniają, że nie tylko 
wnętrze kabiny, ale i jej najbliższe otoczenie pozostają wolne  
od trujących związków i nieprzyjemnej woni dymu papierosowego. 
Palący nie narażają więc otoczenia na bierne palenie. 

Polepszenie wydajności pracy,  
bezpieczeństwa i wizerunku firmy
Paląc w kabinie pracownicy nie tracą czasu na – często grupowe - 
wyjścia poza biuro i są łatwiej osiągalni dla współpracowników. 
Polepsza to wydajność pracy, a ograniczenie wyjść zmniejsza  
np. ryzyko kradzieży. Palący pracownicy nie zbierają się przed 
wejściem do budynku, co znacznie poprawia wizerunek firmy. 
Innowacyjne urządzenie oferowane przez Palarnie.pl jest więc 
znakomitym rozwiązaniem kwestii wyznaczenia miejsca  
do palenia w pracy oraz umacnia wizerunek firmy jako otwartej  
na potrzeby zarówno pracowników palących, jak i przeciwników 
nałogu.

Niezależna od systemu  
wentylacji budynku  
Kabina oczyszcza powietrze bez potrzeby podłączania jej  
do jakichkolwiek przewodów wentylacyjnych. Powietrze  
z wnętrza kabiny jest pochłaniane przez system filtrująco-
wentylujący i po oczyszczeniu wypuszczane z powrotem  
do pomieszczenia, w którym znajduje się kabina. W związku z tym 
nie trzeba budować żadnych kanałów wentylacyjnych 
odprowadzających dym. 

Instalacja bez przebudowy biura  
Kabina jest urządzeniem, które skutecznie zapobiega 
rozprzestrzenianiu się dymu w otoczeniu. Nie trzeba wydzielać 
ścianami i budować osobnego pomieszczenia wyposażonego  
w specjalne systemy wentylacyjne. Kabina może stać  
i funkcjonować w dowolnym pomieszczeniu biurowym.

Sposób filtracji

Cicha praca i oszczędność energii
Dodatkową zaletą kabiny jest cicha praca wentylatora. Pracą 
urządzenia steruje włącznik sensoryczny, który automatycznie 
uruchamia wentylator, gdy ktoś wejdzie do kabiny oraz przełącza go 
na niskie obroty w celu oszczędności energii, kiedy kabina nie jest 
używana. 

System sprawdzony w działaniu
Kabiny dla palących cieszą się ogromnym uznaniem i pracują  
w tysiącach różnych miejsc na całym świecie. 

Certyfikaty
Urządzenie posiada odpowiednie certyfikaty wydane przez 
akredytowane instytucje, które potwierdzają bezpieczeństwo 
użytkowania i efektywność filtrowania powietrza.

Pełna obsługa serwisowa
Palarnie.pl zapewnia pomoc techniczną oraz pełną obsługę 
serwisową kabin, polegającą na regularnych wymianach filtrów  
i popielnicy oraz ewentualnych naprawach. 

Kabiny dla palących to idealne rozwiązanie problemu  
z przestrzenią na palarnię.

Krótki opis działania kabiny
Zespół filtrująco-wentylujący uruchamia się automatycznie 
po wejściu do kabiny. Dym papierosowy jest w całości 
odprowadzany z kabiny. Jego resztki nie zalegają ani nie 
wydostają się na zewnątrz dzięki specjalnemu systemowi 
nadmuchu i lekkiemu podciśnieniu panującemu 
wewnątrz urządzenia.  Powietrze z kabiny poddawane 
jest czterostopniowej filtracji. Filtry pochłaniają 99,997% 
szkodliwych substancji oraz nieprzyjemny zapach. Dodatkowo 
z powietrza usuwane są także drobnoustroje i alergeny.
Niedopałki wrzucane do specjalnej hermetycznej 
popielnicy, gasną, a dym i przykry zapach nie wydostają się  
na zewnątrz.
System intensywnie filtruje powietrze do momentu 
oczyszczenia powietrza w kabinie.

Filtr wstępny Filtr z węgla aktywnego Generator  
jonów ujemnych

Jonizacja

+ 8000 V

+- Masa

+- Masa

Kolektor

+- Masa

+- Masa

+ 4000 V

Filtr HEPA



osłona wlotu powietrza

filtr ElectroMax

panel sterowania

wkład FreeBreeze

podstawka VisionDisplay

regulowany wylot powietrza

standard opcjawyposażenie:

czujnik AirMonitor

lampy UV SterilAir

alergeny

dym

włosy i sierść

pyłki

bakterie i wirusy

Pochłaniacz dymu VisionAir  
- Oczyszcza powietrze w palarni

VisionAIR 1
Pochłaniacz do 30 m3

630 x 620 x 290 mm
(Szer. x Wys. x Głęb.)

VisionAIR 1 z nogą
Pochłaniacz do 30 m3

630 x 900 x 290 mm
(Szer. x Wys. x Głęb.)

VisionAIR 2
Pochłaniacz do 60 m3

630 x 1050 x 290 mm
(Szer. x Wys. x Głęb.)

różne wielkości:



Usuwanie dymu,  
alergenów i drobnoustrojów
Urządzenia filtrujące VisionAir posiadają wydajny system filtrów. 
Umożliwia on usuwanie z powietrza nie tylko alergenów 
i drobnoustrojów (które często krążą w klimatyzacji), ale nawet 
cząsteczek dymu tytoniowego. Urządzenia VisionAir1 i VisionAir2 
z powodzeniem znajdują zastosowanie w palarniach, gdzie skutecznie 
usuwają dym papierosowy. Zamontowane w obudowie lampy UV 
pozwalają usunąć z powietrza groźne dla zdrowia drobnoustroje, 
dlatego urządzenia VisionAir sprawdzają się także w szpitalach.

Ochrona przed biernym paleniem
Palarnia, w której pracują filtry pochłaniające  99,997% szkodliwych 
substancji (np. nikotyny i formaldehydu) jest na bieżąco oczyszczana 
z trujących związków i nieprzyjemnej woni dymu papierosowego. 
Takie pomieszczenie nie stanowi już magazynu skondensowanego 
dymu, który wydostając się przez drzwi lub okna narażałby 
otoczenie na bierne palenie. 

Niezależne od systemu  
wentylacji budynku
Urządzenia VisionAir oczyszczają powietrze bez potrzeby 
podłączania ich do jakichkolwiek przewodów wentylacyjnych. 
Powietrze z palarni jest pochłaniane przez system filtrująco-
wentylujący i po oczyszczeniu wypuszczane z powrotem do 
pomieszczenia. W związku z tym nie trzeba budować żadnych 
kanałów wentylacyjnych odprowadzających dym. 

Różne sposoby instalacji  
Pochłaniacze dymu VisionAir można zainstalować w suficie 
podwieszanym lub zwykłym, zawiesić na ścianie lub postawić 
(istnieje możliwość zamontowania specjalnej podstawki 
VisionDisplay z kółkami lub bez) .

Cicha praca, łatwość obsługi  
i oszczędność energii
Wentylator pracuje cicho na najczęściej stosowanych średnich 
biegach. Intensywność filtrowania może być ustawiana przyciskami 
na obudowie urządzenia albo za pomocą pilota. Jednakże w celu 
oszczędności energii zalecamy wyposażenie urządzeń VisionAir  
w czujnik izotopowy AirMonitor, który w zależności od zadymienia 
sam steruje intensywnością filtrowania oraz przełącza pochłaniacz 
na energooszczędny tryb czuwania.

Najlepsza na świecie skuteczność filtrów
Oferowane przez nas pochłaniacze powietrza cieszą się ogromnym 
uznaniem na całym świecie i opracowane zostały przez firmę 
Euromate mającą ponad trzydziestoletnie doświadczenie  
w branży oczyszczania powietrza. Urządzenia VisionAir uznane 
zostały przez niezależną instytucję badawczą Building Standards 
Research and Information Association  za najlepsze na świecie 
rozwiązanie dla palarni.

Certyfikaty
Urządzenie posiada odpowiednie certyfikaty wydane przez 
akredytowane instytucje, które potwierdzają bezpieczeństwo 
użytkowania i efektywność filtrowania powietrza.

Pełna obsługa serwisowa
Palarnie.pl zapewnia pomoc techniczną oraz pełną obsługę 
serwisową polegającą na regularnych wymianach filtrów  
oraz ewentualnych naprawach. 

Polepszenie wydajności pracy,  
bezpieczeństwa i wizerunku firmy
Paląc w palarni wyposażonej w urządzenie VisionAir pracownicy  
nie tracą czasu na – często grupowe - wyjścia poza biuro  
i są łatwiej osiągalni dla współpracowników. Polepsza to wydajność 
pracy, a ograniczenie wyjść zmniejsza np. ryzyko kradzieży. Palący 
pracownicy nie zbierają się przed wejściem do budynku. To znacznie 
poprawia wizerunek firmy. Pochłaniacze VisonAir oferowane przez 
Palarnie.pl są znakomitym rozwiązaniem kwestii wyposażenia 
istniejących palarni, w efektywne urządzenia filtrujące powietrze.  

Pochłaniacze - małe i wydajne urządzenia do istniejących już pomieszczeń 
gdzie spotykają się osoby palące.

KrótKi opis działania 

Urządzenie VisionAir może być uruchamiane automatycznie 
przez czujnik izotopowy AirMonitor reagujący na dym  
i odpowiednio dostosowujący intensywność filtrowania. 
VisionAir zapewnia wymianę i oczyszczanie powietrza 
wielokrotnie efektywniejsze od wymaganych w palarniach.
Filtry pochłaniają 99,997% szkodliwych substancji  
i nieprzyjemny zapach. Dodatkowo usuwane są także 
drobnoustroje i alergeny. Montując w palarni VisionAir,  
warto także wyposażyć ją w specjalne hermetyczne 
popielniczki, które skutecznie „unieszkodliwiają” niedopałki, 
tak by nie zanieczyszczały powietrza w palarni. W rezultacie 
palarnia staje się pomieszczeniem, wolnym od szkodliwych 
substancji, przykrego zapachu i niedopałków.

+- Masa

Filtr wstępny Jonizacja Kolektor Filtr z węgla aktywnego

+ 8000 V

+- Masa

+- Masa

+- Masa

+ 4000 V

Sposób filtracji



Trwałe i odporne na uszkodzenia
Popielnice wykonane są z nierdzewnej ręcznie polerowanej stali. Ich grubościenna konstrukcja zapewnia trwałość i odporność na różnego 
rodzaju zniszczenia i akty wandalizmu. 

standard opcjawyposażenie:

Stoliki z popielnicą

Stoliki dla palących wyposażone są w specjalne popielnice 
zapobiegające rozprzestrzenianiu się zapachu niedopałków. 

Cechuje je nowoczesny i stylowy wygląd oraz solidna, odporna 
na zniszczenia konstrukcja. Istnieją dwa podstawowe warianty 
konstrukcyjne stolików: stoliki przy których się siedzi i takie  
przy których się stoi.

Bezwonne popielnice

Znaczna część (70%) przykrego zapachu w palarniach pochodzi z niedopałków pozostawionych  
w  tradycyjnych popielnicach. 

Proponujemy Państwu wyposażenie palarni w popielnice, które są ognioodporne i bezwonne. 
Palące się papierosy oraz ich resztki znikają bez śladu i nie pozostawiają nieprzyjemnego 
zapachu.

Specjalna konstrukcja powoduje, że wrzucony do popielnicy niedopałek gaśnie w niej  
z braku dopływu powietrza a zamykany pojemnik zapobiega rozprzestrzenianiu się dymu. 
Stylowo zaprojektowane i funkcjonalne popielnice wykonane z niezwykle trwałej 
grubościennej stali nierdzewnej służą do użytku wewnętrznego oraz zewnętrznego.  
W niektórych modelach istnieje możliwość umieszczenia plakatu.  

różne wielkości:

Popielnice i stoliki  
- niwelują przykry zapach z niedopałków

180 x 850 mm x 9l
(Śred. x Wys. x Poj.)

800 x 475 x 1090 mm x 9l
(Dł. x Szer. x Wys. x Poj.)

700 x 500 mm x 9l.
(Śred. x Wys. x Poj.)

700 x 1090 mm x 9l
(Śred. x Wys. x Poj.)

hermetyczna popielnica

lub granitblat - werzalit

ręcznie polerowana stal nierdzewna

mieści kilkaset niedopałków

miejsce na plakat

mieści kilkaset niedopałków

700 x 1090 mm x 30l
(Śred. x Wys. x Poj.)

180 x 200 mm x 9l.
(Śred. x Wys. x Poj.)



Wiaty wyznaczają miejsce do palenia na zewnątrz 
i chronią przed warunkami atmosferycznymi. 
Pomagają w utrzymaniu porządku i poprawiają 
wizerunek firmy.

Oprócz przedtawionych przykladów wykonujemy 
również wiaty według indywidualnych potrzeb 
klientów i wskazanych wymiarów

Wiaty dla palących
- zewnętrzne

Zalety naszych urządzeń:

  •   Niezależne od istniejących systemów wentylacji

  •   Filtrują 99,997 % szkodliwych związków

  •   Nowoczesny estetyczny wygląd 

  •   Spełniają międzynarodowe normy 

  •   Wykonane z trwałych materiałów

różne wielkości:

Wiata 6 osobowa Wiata 10 osobowa

standard opcjawyposażenie:

bezpieczne szkło

stalowa konstrukcja

odporne na warunki atmosferyczne

  •   Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa

  •   Brak konieczności remontu i adaptacji pomieszczeń

  •   Możliwość zainstalowania w dowolnym miejscu

  •   Brak biernego palenia 

  •   Kompleksowa obsługa serwisowa

  •   Dogodny system nabycia produktów (zakup, leasing, wynajem)

Korzyści z używania naszych urządzeń:

popielnica na nodze

popielnica ze stolikiem

popielnica wisząca
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Popielnice i stoliki  
- niwelują przykry zapach z niedopałków

Pochłaniacz dymu VisionAir  
- Oczyszcza powietrze w palarni

Wiaty dla palących
- zewnętrzne

Kabina dla palących  
- Palenie bez drażnienia innych

Może być zamontowany wszędzie, aby 
stworzyć przyjazną, wolną od dymu 
papierosowego atmosferę w pracy. 
Idealnie pasuje do użytku w palarniach 
lub miejscach, gdzie zbierają się palący.

Jeżeli w Państwa firmie nie ma możliwości 
wydzielenia pomieszczenia na palarnię lub 
jeżeli powtarzające się wyjścia  „na papierosa” 
obniżają wydajność pracy, to polecamy 
zapoznanie się z naszą ofertą kabin dla 
palących.

Specjalna konstrukcja popielnicy sprawia, 
że niedopałek trafia do szczelnego pojem-
nika, gdzie szybko gaśnie, a nieprzyjemny 
i toksyczny zapach nie wydostaje się na 
zewnątrz. Popielnice mogą być wolnostojące 
lub montowane w stolikach.

Wiaty wyznaczają miejsce do palenia 
na zewnątrz i chronią przed warunkami 
atmosferycznymi. Pomagają w utrzymaniu 
porządku i poprawiają wizerunek firmy.

Niezależna 

od wentylacji 

budynku

Niezależny 

od wentylacji 

budynku

VisionAir 2 do 60 m3

VisionAir 1 do 30 m3

ESPACE do 7 osób

PLAZA do 14 osób

wiata 10 osobowa

wiata 6 osobowa


