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İzin verilen tek koku
temiz hava kokusu
Venedik’teki efsanevi Harry’s Bar’ın ve yaklaşık 3000 çalışana sahip ve günde
6000 masaya hizmet veren Londra, Dubai, New York, Hong Kong ve Riyad’da 25
restoranlık mükemmel bir konuk ağırlama ağının patronu Arrigo Cipriani “İzin
verilen tek koku temiz hava kokusu” demiştir.
Temiz kokan taze hava sizi tercih edenler için tüm farkı yaratabilecek olankalite
ve etkinin birinci işaretidir.
Tesislerinize (özellikle de bu dönemde) giren bir kişinin fark edeceği ilk şey
mobilyalar, ışık veya renkler değil, içeride soluduğuhavadır. Hoş değilse, (dezenfektanlar dahil) ağır veya aşırı kokuluysa içeri giren kişiler kendilerini rahatsız hissedebilir ve bu da uzun zaman hatırlayacakları bir özelliktir.
Esasen koku duyusu beyinde uzun dönemli hafıza ve duygularla ilgilenen limbik
sistemle doğrudan bağlantılı tek duyudur.
Beyin ve algılar üzerine yapılmış yakın zamanlı araştırmalara göre anında bir
iyilik duygusu ve olumlu hafıza yaratmak için, insanlara hatırlayabilecekleri şekilde bağlantı kurabilecekleri bir şey vermek gerekir: taze ve temiz bir hava, tamamen temiz ve arıtılmış olduğu için sağlık ve zindelik hissi verentamamen
güvenle solunabilecek bir hava.

Sadece temizlik kokan taze hava
kalitenin birinci göstergesidir.

Koku, beyinde uzun dönemli hafıza ve duygularla ilgilenen
limbik sistemle doğrudan bağlantılı olan tek duyudur.
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Hava ve iç mekanlar
neden arındırılmalıdır?
Ortamların sağlık ve konforunun en önemli unsurlarından biri iç mekan hava
kalitesidir (IAQ): Covid-19 pandemisi de sağlıklı, dezenfekte edilmiş ve güvenli
ortamlar yaratma önceliğinin önemini daha önce hiç olmadığı kadar vurgulamıştır.
Expedia tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre müşterilerin %60’tan
fazlası yüksek iç mekan hava kalitesine sahip otellere daha iyi puanlar vermektedir. Hava sanitasyon ve arındırma hizmeti vermek bir işletmeyi rakiplerinden
ayırır ve müşterilerin %40’ının daha yüksek ücret ödemeyi kabul ettiği özellikle
popüler bir unsurdur.
Konuk ağırlama ortamlarında hava kalitesine gösterilen özen karar vermek ve
zaman geçirmek için belirleyici bir unsur:
Sunulan hizmetlerin keyfine varabilmek için maskelerin uzun süre çıkarılmasını
gerektiren yeme içme ikramı ortamlarında sürekli hava ve yüzey sanitasyonu
sağlamak bir şarttır.
Ayrıca temiz ve taze havayı solumak daha derin uyumanın ve daha dinlenmiş
kalkmanın yanında misafirlerin derhal ve uzun süreler için kendilerini sağlıklı ve
zinde hissetmelerini de sağlar.

-99,9999%
Bakteriler, küf, alerjenler, uçucu kimyasallar
ve her türlü koku gibi havadaki ve yüzeydeki

jonixair.com.tr

3

Kapalı ortam kirliliği
nedir?
Kapalı ortamlar kişileri havadaki çok çeşitli kirleticilere maruz bırakır. Bunların
konsantrasyonları maruz kalma süresiyle birlikte, bu kapalı ortamdaki kişilerin
zindelik ve sağlığı üzerinde doğrudan etkiye sahiptir.
İç mekan hava kalitesi birkaç faktörden etkilenir: dışarıdan gelen hava, belirli
kirleticilerin iç mekan kaynakları (mobilya, inşaat malzemeleri, yapışkanlar ve
boyalar, temizlik ürünleri, yazıcı ve fotokopi makineleri gibi iş cihazları), yeterince temizlenmemiş ve bakımı yapılmamış havalandırma ve klima sistemleri,
Covid-19 pandemisinin de gösterdiği gibi virüs ve bakterileri taşıyabilecek olan
kişilerin varlığı.
Bazı iç mekan kirleticileri, dış mekanlara kıyasla iki ila beş kat daha yüksek konsantrasyonlara ulaşarak düşük konsantrasyonlarda bile uzun maruz kalma süreleri nedeniyle ciddi biyolojik etkiye sahip olabilir.

Bazı iç mekan kirleticileri
dış mekanlara kıyasla

iki ila beş kat daha
yüksek
konsantrasyonlara
ulaşabilir.
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Oteller, restoranlar ve
barlarda iç mekan kirlilik
kaynakları nelerdir?
Hastalık yayabilen veya astım veya alerji semptomlarını tetikleyebilen virüsler ve bakteriler. İnsanlarla taşınmasının yanında virüsler ve
bakteriler klima ve havalandırma sistemlerine yerleşerek konuklar ve
eleman kadrosu için ciddi problemlere neden olabilir.

Küf, konuk ağırlama ortamlarında genel bir sorundur: uygun işlemlerden geçirilip temizlenmezse küf yüzeylerde saklanarak konuklar
için ciddi solunum problemleri yaratacak sporlar yayabilir.

Onaysız inşaat ve döşeme malzemeleri: boyalar, vernikler, yapışkanlar, mobilya ve döşemeler sağlığa zararlı formaldehitler ve diğer kirleticiler yayabilir.

Temizlik ürünleri (dezenfektanlar ve deterjanlar, vb.), kişisel bakım
ve hijyen için kozmetik ürünleri (parfümler, deodorantlar, sabunlar,
ojeler, vb.), çamaşır ürünleri (deterjanlar ve çamaşır yumuşatıcılar),
kirletici ve alerjen maddeler iç mekanlara girebilir.

Yetersiz havalandırma: bazı durumlarda cam açmak mümkün olmadığı için iç mekanlara hava akışı sağlamanın tek yolu, havaya
yayılabilecek mikrop, bakteri ve kirleticileri ortadan kaldırmak için
sürekli olarak kontrol edilmesi, bakım yapılması ve temizlenmesi
gereken klima sistemidir.

Kokular: yemek, sigara, insanlar veya hayvanların varlığı nedeniyle
bırakılan kokular.
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DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

•

Indicazioni per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in
relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 (İç
mekanlarda SARS-CoV-2 virüs enfeksiyonunun yayılmasını önleme ve yönetim için göstergeler).
Dossier edited by Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Qualità dell’Aria
Indoor (İtalyan Ulusal Çevre ve İç Mekan Hava Kalitesi Sağlık Enstitüsü).

•

İç Mekan Hava Kirliliği
Hannah Ritchie, Max Roser tarafından ourworldindata.org’da.

•

İç mekan hava kalitesi ve sağlık.
A.P.Jones tarafından sciencedirect.com’da.

•

Avrupa için hava kalitesi kılavuz ilkeleri
di WHO tarafından düzenlenmiştir
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Jonix Termal Olmayan Plazma Sanitasyon Sistemi tesisleriniz için neler yapabilir?
• Enerji
masraflarından
tasarruf
yapmanızı
sağlar:
Jonix cihazları düşük tüketimlidir ve
termal dengesizlikler yaratmadan
havanın temiz ve hafif tutulması için
kullanılır. Ayrıca ısıtma ve klima sistemleriyle de mükemmel bir şekilde
uyumludur.

Sağlıklı ve sürekli olarak temizlenen bir
ortam, Jonix Termal Olmayan Plazma Teknolojisiyle aktive edilmiş hava
daha ilk nefesten hafif ve taze olacağı ve oksijenin daha iyi emilmesini ve
genel olarak daha fazla zindelik sağlayacağı için anında fark edilir.
• Derinlemesine hijyen ve temizliği
garanti eder: cihazlarımız hava ve
yüzeyleri temizler, kokuları ve dışarıdan insanlar tarafından getirilen
veya döşemeler ve temizlik ürünleri
tarafından salınan virüsler, alerjenler, bakteri ve tüm uçucu kirleticileri
ortadan kaldırır.

• Hastalık iznini önler: ortamların temizlenmesi enfeksiyonları önler,
alanların sağlığını artırır ve hem siz
hem de iş arkadaşlarınızın zindeliği
ve üretkenliğini destekleyerek iş yerinde sağlığın korunması ve iyileştirilmesine katkıda bulunur.

• Algılanankonfor ve rahatlama hissini
artırır, müşterilerinizin zindeliğin keyfini çıkarmasını ve en ideal biçimde
dinlenmelerini sağlar (daha iyi nefes
alırsanız daha iyi uyursunuz).

• Sizi uzun süre güvenle hatırlayacak
olan konuklarınızın deneyimine değer ve keyif katar.
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JONIX
Termal Olmayan Plazma Teknolojisi
Konuk ağırlama ve yeme içme için
Jonix Termal Olmayan Plazma Teknolojisi insanların uzun süreler boyunca kaldıkları ortamlarda kullanıma özellikle uygun dokunmasız sanitasyon sistemidir.
Sürekli ve devam eden çalışma sayesinde Covid-19 * dahil tüm kirleticilerde etkilidir, bu alanlar kullanımdayken havayı daha sağlıklı hale getirir. Jonix Termal
Olmayan Plazma teknolojisitüm cihaz yelpazesi için sunulur ve böylece ortamların büyüklüğü, kullanım işlevi, insanların sıklığı ve sayısına dayanarak tesislerin
tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde herhangi bir ortama uyarlanabilir:
-> kompakt ve hafif bağımsız cihazlar kolayca taşınabilir- Cube Yelpazesi: otel odaları, küçük alanlar ve masaj kabinlerini temizlemek için;
-> asansörler için duvara monteli cihazlar- Jonix up IN: küçük, çok kişi tarafından kullanılan ortamlarda hem tavanda hem de dikey duvarlarda konumlandırılabilir;
-> fonksiyonel ortamlar için duvara monteli cihazlar- Steel Yelpazesi: profesyonel
mutfak ve depolama ortamlarında hızlı temizliğin yanında hazırlıkların güvenlik ve hijyenini sağlayarak kokuları önler;
-> filtreleme ve temizlik seçenekli hareketli cihazlar- Mate Yelpazesi: herhangi bir
ortamda havadaki tozların ve bakterilerin, virüslerin ve küfün %99,9’una kadarının giderilmesi için tam filtreleme sunar ve ayrıca günlük rutinler sırasında
cihazın hareket ettirilmesiyle ekstra temizlik seviyesi sağlar.

10

JONIX
Termal Olmayan Plazma Teknolojisi
Virüsler ve kirleticileri nasıl önler
eylem) yapısal ve işlevsel hasarı verir.
Uygun ebatlardaki ve uygun şekilde
kullanılan Jonix Termal Olmayan Plazma Teknolojisi virüsler (Covid-19 dahil), bakteriler, küfler, alerjenler, uçucu
kimyasal bileşikler ve her türlü koku
dahil mevcut kirleticileri %99,9 oranında gidererek hava ve yüzeylerde
etkilidir**.

Jonix Termal Olmayan Plazma Teknolojisi, kimyasal kullanımı veya atığı
olmadan sürekli temiz ortamlar sağlayan gelişmiş bir iyonlaşma şeklidir.
Jonix Termal Olmayan Plazma Teknolojisi, Jonix patentli özel NTP jeneratörleri tarafından üretilen kontrollü
enerjiyle aktive edildiğinde havanın
özelliklerinden faydalanarak ortamı
temizler.

Jonix’in aktif sanitasyonu süreklidir:
ortam cihaz çalıştığı sürece sağlıklı
kalır, herhangi bir kontraendikasyon
veya yan etkisi yoktur.

Aktive edilmiş hava “uyarılmış” moleküllerden (Reaktif Türler) oluşur ve
bunlar hem kirletici moleküllere (parçalayarak) hem de mikro-organizmalara saldırır onları aktif olmayan
hale getirecek (biyosidal ve virüsidel
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Uçucu Organik Bileşikler

* Jonix cihazlarının bulunması, kişisel koruyucu ekipman kullanımını ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen güvenlik
standartlarına uyulması gerektiği gerçeğini değiştirmez.
** Bakteri-küf-VOC-virüslerindeki azalmalar, ortamın özelliklerine ve sanitasyon cihazlarının kullanımına (boyut, kişi
sayısı, havalandırma, temel hijyen koşulları) bağlı olarak belirtilenlerden farklı olabilir.
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Sertifikalar

İtalya’da tasarlanan, geliştirilen ve üretilen tüm cihazlarımız, test ve denemeden geçirilmiş ve bağımsız üçüncü taraf kurumlardan önemli kalite ve
uyumluluk sertifikalarıalmıştır.

PADUA ÜNİVERSİTESİ MOLEKÜLER TIP BÖLÜMÜ
COVID-19üzerinde test edilen teknoloji.
ÇOKLU DİRENÇLİ BAKTERİLERüzerinde test edilen teknoloji.

TÜV PROFICERT
Cihaz kalite ve uyumluluk sertifikası

CE İŞARETİ
Avrupa yönergelerine uygundur.

BİYOGÜVENLİ
Patentli Bio-Safe® protokolü, Jonix cihazlarının iç
mekan kirleticilerini azaltma kapasitesini onaylamış
ve teyit etmiştir.

SEAL OF EXCELLENCE - HORIZON 2020
“JONIXAirPlasma” projesinin üstün kalitesi için Üstün
Başarı Sertifikası.

ONGREENING® VE PRODUCTMAP®
Jonix cihazları ekolojik binalar için değerlendirme gereksinimlerini karşılamaktadır: Leed®, Breeam®, Estidama®, HK Beam®, Well®.
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Çalışma
Özellikleri
SÜREKLİ
Jonix Termal Olmayan Plazma Teknolojisi cihazları, konuklar ve kadro
oradayken bile iç mekanlardaki hava ve yüzeyleri sürekli ve uzun
süreli şekilde temizler.

ÇOKLU AKTİF
Patentli Jonix jeneratörleri tarafından üretilen reaktif partiküller ortamda bulunan kirleticileri (virüsler, bakteriler, küfler, UOB, partikül
maddeler) hedefler ve herhangi bir artık bırakmadan bu kirleticileri
etkisiz hale getirir.

MİNİMUM TÜKETİM
Jonix cihazları düşük enerji etkisiyle temizlik ve hava temizlemede
yüksek performans gösterir ve klimalar ve ısıtıcılar açıkken bile herhangi bir kontraendikasyon olmadan kullanılabilir.

HIZLI VE KOLAY KURULUM VE BAKIM
Jonix cihazlarının kurulum ve bakımı özel müdahale gerektirmez: cihazla birlikte sunulan talimatlar ve Jonix’in YouTube kanalındaki video talimatları izlenerek kolaylıkla ve hızla kurulabilirler.

UYARILAR
Jonix cihazlarının bulunması kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve Sağlık Bakanlığının belirlediği güvenlik standartlarına
uyma zorunluğunu ortadan kaldırmamaktadır.
Bakteri-küf-UOB-virüslerdeki azalma, ortamın özelliklerine ve sanitasyon cihazlarının kullanımına (boyut, kişi sayısı, havalandırma, basit hijyen koşulları) bağlı olarak belirtilenden farklılık gösterebilir.
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JONIX ürünleri

Otel/restoran/kafeler için

Jonix Termal Olmayan Plazma Teknolojisine sahip cihazlar, Termal Olmayan
Plazma Teknolojisiyle, hava temizliği için patentli sistemlerin üretiminde uzmanlaşmış bir İtalyan şirketi olan Jonix SPA tarafından tamamen İtalya’da tasarlanır ve üretilir.

Cube Serisi

Steel Serisi

Mate Serisi

JONIX up IN

15

Cube Serisi
Bağımsız cihazlar, küçük, kompakt, şık ve kolaylıkla taşınabilir,
odalar, toplantı odaları, rahatlama odaları gibi alanları temizlemeye uygun.

• Bu yelpaze küp şekilli, hafif ve küçük boyutlucihazlardan oluşur.
• Minimum tüketimle kullanmak mümkündür.
• Çoklu aktif: herhangi bir atık bırakmadan havadaki kirleticileri parçalar.
• Cube Profesyonel: 40 m2’den büyük alanlar için, iyileştirilmiş oda temizliği için gece
fonksiyonu vardır(6 saat sürekli). Duvara monte bağlantı parçasıyla sunulur.
Cube Light

Cube

Cube Professional

70GRAYCUBELIGHT

70WHITECUBE or 70BLACKCUBE

70BLACKCUBEPRO

1 x 175 mm tip

2 x 175 mm tip

2 x 175 mm tip

Boyut

238 L x 238 W x 260 Y mm

238 L x 238 W x 260 Y mm

215 L x 215 W x 260 Y mm

Ağırlık

3.3 kg

3.5 kg

2.8 kg

230 V /~/ 50 Hz

230 V /~/ 50 Hz

230 V /~/ 50 Hz

10 W

10 W

10 W

Ses Basıncı Lp. Leq.

31 dB (A)

33 dB (A)

33 dB (A)

Havalandırma tipi

Sabit akış hızlı 1 eksenel vantilatör

Sabit akış hızlı 1 eksenel vantilatör

Sabit akış hızlı 1 eksenel vantilatör

Toz Geçirmez SAE 304
Paslanmaz Çelik

Toz Geçirmez SAE 304
Paslanmaz Çelik

Toz Geçirmez SAE 304
Paslanmaz Çelik

40 m3/h

40 m3/h

40 m3/h

120 m3 ‘e kadar

240 m3 ‘e kadar

110 ila 240 m3

Greige (RAL 7044)

Beyaz veya Siyah

SAE 304 Paslanmaz çelik

MODEL
Cube yelpazesi, etkili ve
güvenli küçük, kompakt
ve tasarımcıların elinden
çıkmış cihazları içerir.

Kod
Plazma jeneratörleri

Güç Kaynağı türü
Tüketim

Filtre
Hava Akış Hızı
Ortamlar
Renkler
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Steel Serisi
Biyolojik ve kimyasal kirleticiler ve
kokuları sürekli olarak azaltan duvara
monte cihazlar. Steel yelpazesi kirleticileri ve kokuları ortadan kaldırdığı için
kantinlere uygundur.

• Çok yönlüdür: her cihaz duvara(yatay veya dikey) ve tavanlara monte edilebilir.
• Hijyenik ve paslanmaz bir malzeme olan SAE 304 paslanmaz çelikten yapılmıştır.
• Kompakttır, tüm ortamlarauygundur.
• Kurulumu ve kullanımı kolaydır.
steel 1C

steel 2C

steel 4C

steel 2F

steel 4F

70STEEL1C

70STEEL2C

70STEEL4C

70STEEL2F

70STEEL4F

1 x 175 mm’lik tip

2 x 175 mm’lik tip

4 x 175 mm’lik tip

2 x 520 mm’lik tip

4 x 520 mm’lik tip

Boyut

190 L x 150 W
x 375 H mm

310 L x 260 W
x 400 H mm

310 L x 260 W
x 400 H mm

310 L x 260 W
x 750 H mm

310 L x 260 W
x 750 H mm

Ağırlık

5 kg

9 kg

10 kg

14 kg

15 kg

47 dB (A)

50 dB (A)

50 dB (A)

50 dB (A)

50 dB (A)

230 V /~/ 50 Hz

230 V /~/ 50 Hz

230 V /~/ 50 Hz

230 V /~/ 50 Hz

230 V /~/ 50 Hz

33 W

36 W

37 W

65 W

67 W

Havalandırma tipi

1 eksenel vantilatör

1 eksenel vantilatör

1 eksenel vantilatör

1 eksenel vantilatör

1 eksenel vantilatör

Filtre

Toz geçirmez SAE Toz geçirmez SAE Toz geçirmez SAE Toz geçirmez SAE Toz geçirmez SAE
304 paslanmaz
304 paslanmaz
304 paslanmaz
304 paslanmaz
304 paslanmaz
çelik
çelik
çelik
çelik
çelik

MODEL
Tüm ortamlara uygun
olarak ve farklı sabitleme
çözümleriyle birlikte küçük
alanlara monte edilmek
için tasarlanmıştır.

Kod
Plazma jeneratörü

Ses Basıncı Lp. Leq.
Güç Kaynağı tipi
Tüketim

Hava Akış Hızı
Hava akış hızı hacimleri aşağıdakilere
kadar olan odalar için
Renk

160 m3/h

160 m3/h

160 m3/h

320 m3/h

320 m3/h

105 m3

200 m3

500 m3

1000 m3

2000 m3

SAE 304 paslanmaz çelik

SAE 304 paslanmaz çelik

SAE 304 paslanmaz çelik

SAE 304 paslanmaz çelik

SAE 304 paslanmaz çelik
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Mate Serisi
Sanitasyon ve tozun tam filtrelenmesi için mobil cihazlar, toplantı salonları, avlular, restoran
odaları, oditoryum ve barlar gibi
insan sirkülasyonu fazla olan
alanları temiz ve güvenli tutar.

• İki filtreleme seviyesi: Daha etkin olmak için F7 ve H13 (H14 Seçime bağlı). G2 ön-filtreleme seviyesi.
• İstediğiniz yere konulabilen hareketli cihazlardan oluşur.
• Çok yönlü ve güçlüdür: Günlük sanitasyon faaliyetlerinde kullanılabilir.
• Haftanın her günü için 4 günlük programa ayarlanabilir.
• Güvenli bakım için (patentli) programlanabilir filtreli sanitasyon işlevi.

minimate

mate

Basic (Temel) Kod

70MMF1H13

70MATE1

Plus (Artı) Kod

70MMF3H13

70MATE3

1 x 175 mm tipi + 4 x 175 mm tipi
(sadece minimate plus için)

1 x 175 mm tipi + 4 x 175 mm tipi
(sadece mate plus için)

Ekran

4.3” dokunmatik ekran

7” dokunmatik ekran

Boyut

560 L x 460 W x 1060 H mm

678 L x 700 W x 1941 H mm

Ağırlık

71 kg

175 kg

230 V /~/ 50 Hz

230 V /~/ 50 Hz

594 W

800 W

1 Düşük basınçlı santrifüj ve elektronik
kontrollü, ters kanatlı plug fan

1 Düşük basınçlı santrifüj ve elektronik
kontrollü, ters kanatlı plug fan

G2 - F7 - H13 (H14 seçime bağlı)

G2 - F7 - H13 (H14 seçime bağlı)

400 - 1200 m3/h

500 - 3000 m3/h

400 m3

2000 m3

Beyaz

Beyaz

MODEL
Jonix Mate ve Minimate, ortamlara daha iyi
entegrasyon amacıyla küçük yer kaplayan
kompakt ve temel bir tasarıma sahiptir.
Havadaki tozun ve hava ve yüzeylerin
kesinlikle temizlenmesi gereken yerler için
idealdir.

Plazma jeneratörü

Güç kaynağı türü
Tüketim
Havalandırma tipi
Filtreler
Ayarlanabilen hava akış hızı
Hacimleri aşağıdakilere kadar olan odalar için

Renk
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up IN
Asansörler, banyolar, kabinler, soyunma odaları, çalışma
alanları gibi küçük odalar ve
alanlarda iç mekan hava ve
yüzeylerinin sürekli sanitasyonu.

• Sessizlik sağladığı için çok sessiz olanlar dahil küçük alanların temizliği için idealdir.
• Asansörlerin içine yerleştirilmek için tasarlanmıştır ancak sürekli hijyen ve sağlığı garantilemek için banyo, ofis, soyunma odaları, kabin, depolama ortamları ve depolar gibi pek
çok ortamda da kullanılabilir.
• Hem tavana hem de duvara yerleştirilebilir.

up IN

MODEL
Jonix up IN cihazı ayarlanabilir şekilde tasarlanmıştır:
Fan hızını ve temizleyici hava akışının saatlik verimini
değiştirmek ve uzaktan kontrol etmek mümkündür.

Kod

70JONIXUPIN

Plazma jeneratörü

1 x 175 mm’lik tip

Boyut

300 L x 300 W x 93 H mm

Ağırlık

4.5 kg

Ses Basıncı Lp. Leq.

42 - 47 - 52 dB (A)

Güç kaynağı türü

230 V /~/ 50 Hz

Tüketim

16 - 21 - 27 W

Havalandırma tipi

1 Düşük basınçlı santrifüjlü fişli vantilatör

Filtre

Toz Geçirmez SAE 304 Paslanmaz Çelik

Hava Akış Hızı

Değişken havalandırma 35 - 60 - 90 m3/sa

Hacimleri aşağıdakilere kadar olan odalar için:

500 m3

Renk

SAE 304 paslanmaz çelik
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