
אופציות מכירה שונות המותאמות
לתקופת הקורונה נמצאות בשלבי מחקר

סיום בניית אבטיפוס (מכשיר מנטר)
בחודשיים הקרובים

:Schneider Electric פיילוט במשכני
חיבור למערכת BMS ואיסוף מידע עד

סוף 2020
10 לקוחות משתפי פעולה עד סוף 2021,

מתוכם 2 במתכונת עבודה מהבית
סיום בניית מאגר הוראות וניתוח מידע עד

אמצע 2022

עלות ממוצעת לייצור מערכת עבור לקוח
יחיד - 18,000 שקלים.

חבילה ממוצעת ללקוח בחודש - 1,750
שקלים, בשנה - 21,000 שקלים.

הגעה לנקודת איזון עד סוף 2022, עם 18
לקוחות קבועים.

השירות פותח באופן ייחודי לקהל היעד,
לדוגמה: מודל עסקי המותאם

להתנהלות הפיננסית של הלקוחות
שלנו, עיצוב נקי של המכשיר עבור

משרדים, וטיפול בתקלות מערכת ללא
תוספת תשלום.

שירות "הכל כלול" המכיל ניטור, ניתוח
נתונים, והפעלת מערכות בכל המבנה

לקבלת פתרון משמעותי.
 אתם יכולים לנשום בשקט- כל הפעולות

של המערכת נעשות בעזרת בינה
מלאכותית ובאופן אוטומטי, ללא

התעסקות הצרכן.

המטרה שלנו היא להגביר מודעות
להשלכות השליליות שנגרמות בשל איכות

אוויר ירודה. 
אנו שואפים לספק שליטה מלאה על

איכות האוויר בחללים סגורים. 

דווקא עכשיו אוויר נקי
A I R B A R E  | ם  י ל ה נ מ ר  י צ תק

mantisunistream@gmail .com

0545980903

mantis .unistream

האוויר בחללים פנימיים עלול להיות עד פי 5 יותר מזוהם מהאוויר בחוץ.
איכות אוויר ירודה פוגעת בתפקוד האדם וגורמת לעייפות מוגברת, חוסר

ריכוז, ונזקים גופניים.
ההפסד הפיננסי של המגזר העסקי עקב ירידה ביעילות העובדים הנגרמת

מאיכות אוויר ירודה מגיע למיליארדי דולרים בשנה!
בימי הקורונה, החשש מהאוויר בחללים סגורים עולה. מחקרים מצאו שיש

קשר הדוק בין חשיפה לריכוז גבוה של גזים המהווים את בעיית איכות האוויר
הירודה, לבין סיכויי החמרת המחלה אצל חולה.

מנטרת את איכות האוויר בחללים סגורים ומנתחת את האינפורמציה.
מורה למערכות בקרת המבנה הוראות לטיפול במצב.

נוכחות המכשירים המפוזרים בחדר והמידע המופיע עליהם מגבירים את
המודעות לאיכות אוויר ירודה.

AirBare - מערכת בקרת אוויר חכמה

תכנונים עתידיים

היחידים שעושים הכל עבורכם

למה אנחנו כאן

רווחיות

YOU ARE WHAT YOU BREATH

BE AWARE AND TAKE ACTION

ליצירת קשר:
מעיין שלום -

 מנכ"לית החברה

WE TAKE CARE OF YOUR EMPOLYEES

שירותי AirBare מוצעים לחברת קטנות ובינוניות. על מנת שמנכ"לי החברות
יוכלו לדאוג לעובדים לסביבת עבודה אופטימלית מבלי לגרום לחריגה בתקציב,

חבילת השירות ניתנת בהשכרה חודשית משתלמת.
בימים קשים אלו, נבנות אסטרטגיות חדשות להפצה למשרדים ביתיים. כך תוכלו

לדאוג לעובדים שלכם גם כשאתם רחוקים מהם.

AirBare , אוויר של טבע בתוך המשרד


