
Na AIRFREE,
 Aliamos a melhor 
tecnologia e design

PURIFICADORES DE ARPURIFICADORES DE AR



A AIRFREE fabrica purificadores de ar para aplicaçõess 
residenciais e comerciais.

A história da Airfree começou com a preocupação de um pai 
para com o seu filho, que sofria de frequentes crises 
alérgicas causadas pelos microrganismos dos ambientes 
internos.  Com anos de experiência na criação de produtos, 
Carlos Matias desenvolveu uma solução inovadora, de 
enormes benefícios para a saúde do filho, ao eliminar os 
alérgenos responsáveis pelas alergias respiratórias.

Assim nasceu a tecnologia TSS (Sistema de Esterilização 
Termo-dinâmica), que, inspirada no processo de esterilização 
da água por fervura, utiliza o calor para purificar o ar, de 
forma silenciosa e sem a utilização de filtros, eliminando 
microrganismos tais como vírus, bactérias, fungos e pólen, 
entre outros.

Após testes bem sucedidos em diversos laboratórios 
europeus, iniciou-se a produção do aparelho em 
grande escala, para que mais famílias no mundo pudessem 
desfrutar dos benefícios deste conceito simples e eficaz.
Em 2005 a Airfree lançou os seus primeiros produtos 
no mercado - a linha P de purificadores de ar, de 
design premiado e moderno.
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Indicado para ambientes até 32 m².

Produto 100% Português

Airfree S80

O clássico design da Airfree combinado com a eficiente 
tecnologia TSS de esterilização do ar.

Airfree S80 inclui luz noturna azul, suave e regulável.

Os purificadores de ar Airfree eliminam, de forma 
totalmente silenciosa e sem exigir qualquer 
manutenção, os principais responsáveis por alergias e 
doenças respiratórias, como a asma e rinite alérgica.

Eliminam até 99,99% de bactérias, fungos, vírus, pólen, 
alérgenos de animais domésticos, alérgenos de ácaros 
e demais poluentes orgânicos do ar.

Até 32 m²

PURIFICADORES DE AR
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Delegação de Lisboa 
Tel: 219 151 792 
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz 
Tel: 21 925 00 28 
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais
Rua Francisco Ribeirinho, 28
Centro  Empresarial Abrunheira – Escritório 11            
Abrunheira 2710-736 Sintra 
www.megaclima.pt

Tel:219 253 300       
geral@megaclima.pt

30 Anos na climatização e tratamento de ar 

https://youtu.be/pi0CnVxFFyg
https://youtu.be/4v8pD_xwqp0
www.megaclima.pt
mailto:lisboa@megaclima.pt
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