No restaurante
Fura, podemos
respirar fundo,
com toda a
segurança!
CASO REAL – ASTROPURE 2000
Cliente: Hägglundsområdet/Axcell Fastighetspartner
Utilizador: Restaurante Fura

Contexto

Aplicação: Hotel e restaurante
Desafio: Eliminar partículas e vírus do ar interior para 200250 clientes diariamente no restaurante de 300 m2.

Quando a pandemia chegou em força, começámos a
pensar em como manter a atividade do restaurante e
proteger os clientes. A Covid-19 e o aumento da
propagação de infeções reforçou a importância da
qualidade do ar.
- Na avaliação de riscos, determinámos que é muito útil
filtrar o ar em locais onde muitas pessoas de várias
áreas se reúnem. O purificador de ar AstroPure 2000 é
um produto muito bom para alcançar o objetivo com a
melhor qualidade do ar possível, declarou Magnus
Lundberg, gestor técnico da Hägglundsområdet AB.

O restaurante Fura preocupa-se tanto com os seus
clientes que, com a Hägglundsfastigheterna e a
Axcell Fastighetspartner, instalou um purificador de
ar com filtro de partículas ultra-limpo no restaurante
para minimizar a dispersão de vírus e pó.

- Como bónus, também dispomos de um ar sem pó e
sem pólen, que é bastante apreciado por quem sofre
de alergias, prosseguiu Magnus orgulhosamente.

"Preocupamo-nos com os nossos funcionários e
clientes, pelo que gostaríamos de lhes proporcionar
ar filtrado HEPA em que o risco de
infeções
é
significativamente
minimizado. No restaurante Fura,
podemos respirar fundo, com
toda a segurança!"
Magnus Lundberg
Gestor Técnico, Hägglundsområdet
AB
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