
V reštaurácií              

je jedlo Vzduch tiež na 
hviezdnej úrovni. 

„La Cuisine Rademacher“

Zákazník

La Cuisine Rademacher
Dellbrücker Hauptstr. 176
51069 Köln
www.la-cuisine-koeln.de
Odvetvie: Reštaurácie a hotely
Úloha: Jedáleň reštaurácie má 40 miest na sedenie a 
objem miestnosti 216 m³. Na dosiahnutie primeraného 
vetrania sa odporúča rýchlosť výmeny vzduchu 4-8. Pre 
reštauráciu je cieľom rýchlosť výmeny vzduchu 6, t. j. filtrá-
cia celého vzduchu v miestnosti každých 10 minút.

 Východiskový bod

Reštaurácia “La Cuisine Rademacher”, založená v Kolíne 
nad Rýnom v roku 2018, bola nedávno ocenená 
hviezdičkou v sprievodcovi Michelin. Vzhľadom na pan-
démiu a s ňou spojenú výluku môže reštaurácia v 
súčasnosti ponúkať len jedlo so sebou.

Hoci hostí, žiaľ, nemožno v reštaurácii osobne pohostiť, 
majiteľ Marlon Rademacher sa už rozhodol pre čističku 
vzduchu AstroPure 2000. “Na jednej strane chceme našim 
zamestnancom dodávať vzduch s HEPA filtrom, aby sme 
výrazne minimalizovali riziko infekcií, na druhej strane 
chceme, samozrejme, túto pridanú hodnotu ponúknuť aj 
našim hosťom - vírusy sú všade,” hovorí Rademacher.

Riešenie

Keďže v reštaurácii nie je žiadny ventilačný systém, 
mobilné zariadenie AstroPure 2000 teraz umožňuje 
spoľahlivo zabezpečiť potrebnú výmenu vzduchu v 
reštaurácii. Zariadenie dokáže dodať až 2000 m³/h vzdu-
chu s filtrom HEPA. Tým sa dosiahne rýchlosť výmeny 
vzduchu viac ako 6 výmen vzduchu za hodinu pre celú 
miestnosť. Hlučnosť je veľmi nízka, takže zariadenie 
AstroPure 2000 možno bez problémov prevádzkovať aj 
počas prevádzkových hodín reštaurácie.
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   “Kúpa čističky vzduchu bola pre nás 
veľmi dôležitým krokom k návratu do 

normálneho života. Nízka hlasitosť zariade-
nia nás naozaj prekvapila, a preto nijako neruší našich 
hostí”.

Marlon Rademacher

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA - ČISTIČKY VZDUCHU

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako sa môžete chrániť 
pred vzduchom vo vnútorných priestoroch, ktorý je kon-
taminovaný vírusmi? Kontaktujte nás. Na našej lokálnej 
webovej stránke nájdete kontakt.
 www.aafeurope.com/sk

American Air Filter Company, Inc. has a policy of 
continuous product improvement. This document 
is provided for informal review and establishes no 
commitment or contract. We reserve the right to 
change any designs, specifications and products 
without notice, and we make no warranties regarding 
the subject matter of this document. Any use, copying 
or distribution of this document or any part of this 
document without our permission is prohibited.


