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Wielu z nas czeka na wiosnę - na ciepłe popołudnia, nową energię i obietnicę lata. Ale jest
pewna grupa, która nadejście cieplejszych dni wita, dosłowne, ze łzami w oczach i z katarem –
to alergicy. Choć środki farmakologiczne pomagają utrzymać w ryzach uczulenia, to warto się
zainteresować także innymi rozwiązaniami. Nieoczywiste a bardzo skuteczne remedium
proponuje OKNOPLAST, w którego ofercie znajdziemy nawiewniki z filtrami antyalergicznymi
zapewniającymi nam czyste powietrze w domu.
Pylenie drzew czy traw może zamienić wiosenny spacer w prawdziwy koszmar – wie o tym
każdy alergik. Ukojenia szukamy w środkach, które oferuje nam współczesna medycyna i
zamykamy się w domu. Niestety, choć częściowo odizolowani, również tu jesteśmy narażeni na
pylenie, które przedostaje się z zewnątrz. Na szczęście z pomocą przychodzi nowoczesna
technologia, dzięki której możemy filtrować powietrze.
Mowa tu oczywiście o nawiewnikach z filtrami antyalergicznymi, które ograniczają ekspozycję
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na pyłki, grzyby czy sierść w domu. To w istocie małe urządzenie montowane na lub przy
oknie, które jest wyposażone w filtr antyalergiczny, odseparowujący cząsteczki wywołujące
uczulenie.
Wprowadzając technologię zastosowaną w naszych nawiewnikach zależało nam, by została
zachowana swobodna cyrkulacja powietrza w każdym pokoju. Dom staje się oazą, miejscem w
którym odetchniemy i zarazem odpoczniemy od czynników drażniących, takich jak pyłki
kwiatowe czy sierść zwierząt. Filtr pochłania aż do 99% alergenów o najczęściej spotykanej
wielkości. Rozwiązanie może więc znacząco podnieść komfort życia osób zmagających się z
alergią – tłumaczy Mike Żyrek, Dyrektor Badań i Rozwoju w Grupie OKNOPLAST
W ofercie OKNOPLAST znajdziemy 2 rodzaje nawiewników. Insolio Premium to nawiewniki,
które najlepiej sprawdzą się w nowym budownictwie. Montujemy je powyżej górnej ramy, a po
wykończeniu staje się integralną częścią elewacji i jest praktycznie niewidoczny. Natomiast
Urbino Premium świetnie pasują do okien przeznaczonych na wymianę lub okien w których już
istnieje nawiewnik. Filtr antyalergiczny znajdziemy w obydwu nawiewnikach.
Warto pamiętać, że oba rodzaje nawiewników pasują do wszystkich okien z oferty
OKNOPLAST, a do końca kwietnia trwa jeszcze promocja na stolarkę otworową tej marki.
Producent gwarantuje, że cały proces zakupu i montażu będzie przeprowadzony z
zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
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