
  
From: Johnny  

Sent: Wednesday, January 29, 2014 7:55 PM 

To: Lightair  
Subject: Re: Lightair :-) 
 
Efter en længere årrække at have problemer med gentagende bi- og pandehulebetændelser forårsaget af 

stoppet næse / allergi, gik jagten ind efter et produkt som kunne forbedre indeklimaet i min lejlighed.   
Jeg bor tæt på en af de største indfaldsveje til København, nemlig Åboulevarden, og havde længe overvejet 
om det var partiklerne fra bilerne som fremkaldte mine allergi problemer, med stoppet næse til følge. Tanken 
gik også på at få bugt med eventuel indtrængende røg fra diverse naboer som var rygere. 
  
Kriteriet var at produktet ikke skulle larme unødigt meget, idet jeg gerne skulle kunne nyde en fredelig stund 
uden en halv pelikan i lejligheden. 
Således blev luftrensere fungerende med filterblæser og ozon produktion hurtigt afvist.  Det eneste sande, 
næsten lydløse produkt jeg faldt over i min søgen, var den Light Air som jeg valgte at investere i, alene for at 
se om den virkede. 
  
Hvad der tiltrak mig især ved den, var dens ionisering af luften og den elektriske tiltrækning af de ladede 
partikler efterfølgende til direkte afvask under vandhanen.   
  
Virker den så.?    
Den første effekt jeg oplevede umiddelbart efter kun ca 30 minutters brug var at, luften i lejligheden og især i 
det rum Light Air'en befandt sig i, blev markant "lettere" at indånde. Simpelthen en oplevelse af at tung luft 
blev erstattet af let luft.  Det viser sig at, når Light Air slukkes bliver luften ret hurtigt tung igen. Man vænner 
sig hurtigt til den lette luft som opleves helt naturlig og det er først når Light Air slukkes at forskellen virkelig 
træder frem. Der mangler helt enkelt et element som er blevet en naturlig del af hverdagen; Den behagelige 
lette luft. 
  
Jeg renser tit min Light Air. Dels tiltrækker den mange støvpartikler som skal skylles af jævnligt, men 
derudover bliver den tiltrækkende aluminiums anode også sort af den forurende luft som kommer ind i 
lejligheden og som jeg tilskriver trafikken. Det vil sige at Light Air fanger meget af den forurening som ellers 
var havnet i mine luftveje og som jeg nu bare kan vaske af og skylle ud i køkken vasken.  Fremragende intet 
mindre.  
  
Den har også haft en effekt på indtrængende røg fra naboer, men den kan ikke gøre et rum røgfrit hvis der 
er en konstant tilførsel af partikler, som jeg i perioder oplever der er i min lejlighed. 
Men en positiv effekt har den også på det problem, helt sikkert. Igen træder det frem om Light Air slukkes.   
  
Jeg er utrolig glad for min Light Air.  Den er lydsvag, den ser ok ud og den virker! Derudover bruger den 
heller ikke meget strøm, hvilket i disse tider er ret positivt med stigende bevidsthed om energiforbrug og 
jævnt stigende priser. 
  
Jeg overvejer at købe en til, da én Light Air til 78 kvm og tre rum er lige lidt nok synes jeg.  
  
Jeg har ikke haft samme problemer med pande og bihulerne siden jeg købte min Light Air. Der er flere andre 
faktorer der spiller ind her, men min Light Air er en af de væsentlige faktorer.  
  
Ud fra min egen erfaring med Light Air anbefaler jeg den ubetinget.  Jeg oplever at den lever op til hvad den 
lover og set i relation til prisen og den forbering af livskvaliteten jeg oplever, mener jeg det er en rigtig god 
investering.     
  
 Med venlig hilsen 
 Johnny Astrup 

mailto:johnny.astrup@gmail.com
mailto:Salg@lightair.dk

