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Despre noi
Am dezvoltat CUBE Atomizers ca o soluție simplă, 

dar eficientă și accesibilă pentru nevoia tot mai mare de decontaminare 
și dezinfectare. 

Ne dorim să ajutăm familiile să fie în siguranță, companiile să funcționeze și să 
reducem expunerea oamenilor la agenții patogeni cu potențial letal.

Ne bazăm pe o echipă de tineri inovatori și dedicați acestui proiect. Creăm și 
ne îmbunătățim constant produsele și serviciile pentru a ne asigura că oferim 

valoare în cel mai eficient mod. 
Linia noastră de produse include nebulizatoare și lămpi UV-C decontaminante 

create pentru a satisface nevoile clienților noștri indiferent de dimensiunea, 
capacitatea sau cerințele specifice ale spațiului.

Am creat un business axat pe flexibilitate, scalabilitate și inovație. 
Prioritizăm nevoile clienților noștri și anticipăm viitoarele necesități pentru a crea 

produse eficiente pe termen lung.

Scopul nostru este să ne asigurăm că sănătatea oamenilor nu este neglijată. 
Cu produsele noastre și gândirea progresivă a echipei CUBE Atomizers, sperăm 

să oferim o calitate a vieții mai bună pentru toți. 



Misiunea noastră 
La CUBE Atomizers, rezolvăm provocările din domeniul sănătății aplicând 

tehnologia în cele mai inovatoare moduri pentru a crea și a dezvolta 
echipamente de decontaminare pentru uz rezidențial, comercial și industrial. 
Acordăm atenție tuturor detaliilor și punem accent pe precizie pentru fiecare 

produs pe care îl comercializăm. 
Scopul nostru este să ne asigurăm că inovăm în mod constant produsele CUBE 

Atomizers pentru a veni în întâmpinarea tuturor nevoilor clienților și comunității. 
Sperăm să îmbunătățim calitatea sănătății și a vieții oamenilor cu soluțiile 

noastre profesionale de decontaminare.

Viziunea noastră
Ne dorim să dezvoltăm tehnologii simple, însă sigure și eficiente pentru 

protejarea sănătății comunității.



dispersie capacitate rezervor

dozaj biocid volum acoperit

0.5 ml/s 1L

3ml/m3 300m3

DECONTAMINARE RAPIDĂ 
Eficient împotriva SARS CoV-2*

*în funcție de biocidul utilizat

Dezinfectează

Eficient

Profilactic

Hipoalergenic*Dezinfectant la 
standard medical*

Decontaminează  
alimente

Acționează rapid

Sigur

Biodegradabil

Elimină mirosurile 
neplăcute*

Elimină virusuri  și
bacteri i*

Nu necesită 
clătire*

Fără reacți i  alergice*

În 15 minute incinta 
decontaminată 

poate f i  uti l izată*

Fără reziduuri*

100% natural*

Decontaminează aer
și  suprafețe*

Elimină 
mucegaiul*

CUBE S
Noul CUBE S  este un nebulizator  
performant destinat 
decontaminării spațiilor de lucru 
și de locuit, cabinetelor medicale, 
farmaciilor, camerelor din hoteluri și 
pensiuni, piețelor, magazinelor, 
autovehiculelor sau oricărui alt 
spațiu de până la 300 de metri cubi.

Cunoscând și înțelegând pandemia 
provocată de COVID-19, nevoia de un 
mediu curat nu a fost niciodată mai 
mare. 

Metodele clasice de decontaminare 
sunt limitate împotriva amenințării 
invizibile a noului coronavirus.

Cu nebulizatorul CUBE S, eficient 
împotriva noului virus, SARS-CoV-2,* 
automatizați munca obositoare a 
dezinfectării manuale a suprafețelor, 
fără posibilitatea vreunei erori 
umane.

CUBE S este sigur. Procesul de 
decontaminare este compatibil cu 
toate materialele. Elimină cu succes 
toți germenii biologici și agenții 
patogeni, indiferent de natura lor.*

CUBE S decontaminează aerul, 
suprafețele, mobilierul, dispozitivele 
electronice de orice tip sau 
echipamentele medicale sensibile.*

650W



SIMPLU ȘI
EFICIENT
Eficient împotriva SARS CoV-2, CUBE S decontaminează toate suprafețele și 
aerul dintr-o incintă de 100 m³ în mai puțin de 10 minute. Incinta va putea fi  
utilizată după doar 15 minute de la finalizarea procesului de decontaminare*.

*în funcție de biocidul utilizat



dispersie capacitate rezervor

dozaj biocid

ÎNTREȚINERE

COMBATERE

DEZINFECȚIE
NIVEL ÎNALT

volum acoperit

0.5ml/s 1L

3ml/m3

5ml/m3

7ml/m3

500m3

300m3

150m3

Sistemul nostru de decontaminare 
automată a aerului și a suprafețelor, 
CUBE S, a fost dezvoltat pentru a 
combate contaminarea spațiilor din 
domeniul medical, cum ar fi spitale, 
cabinete medicale, cabinete 
stomatologice, farmacii, laboratoare 
și ambulanțe.

Așa cum demonstrează pandemia 
provocată de COVID-19, importanța 
unui mediu sigur este acum mai 
mare ca oricând. CUBE S Medical 
Line 
asigură un grad înalt de dezinfecție, 
decontaminând rapid și în maximă 
siguranță aer și suprafețe. Poate fi 
utilizat inclusiv în blocul operator.

CUBE S Medical Line este echipat 
cu un sistem de pulverizare 
revoluționar cu duză performantă de 
dispersie. 
Această modalitate brevetată de 
pulverizare a biocidului crește 
semnificativ eficiența 
antimicrobiană a produsului. 
Acest mod de decontaminare a 
aerului și suprafețelor este modern și 
eficient.

CUBE S
medical line

650W



PENTRU UN 
VIITOR MAI BUN
Portabil, noul CUBE S Medical Line  poate fi instalat oriunde. 
Decontaminează orice incintă între 150m3 și 500 m³. Această operațiune 
necesită o doză minimă de produs biocid (1 ml/m³).



CUBE S
dental line

Noul CUBE S Dental Line este un 
nebulizator  performant destinat 
decontaminării cabinetelor 
stomatologice sau oricărui alt spațiu 
de până la 500 de metri cubi.

Cu nebulizatorul CUBE S Dental 
Line eficient împotriva noului virus, 
SARS-CoV-2,* automatizați munca 
obositoare a dezinfectării manuale a 
suprafețelor, fără posibilitatea 
vreunei erori umane.

CUBE S Dental Line 
decontaminează aerul, suprafețele, 
mobilierul, dispozitivele electronice 
de orice tip sau echipamentele 
medicale sensibile.*

CUBE S Dental Line este sigur. 
Procesul de decontaminare este 
compatibil cu toate materialele. 
Elimină cu succes toți germenii 
biologici și agenții patogeni, 
indiferent de natura lor.*

DEDICAT  
DECONTAMINĂRII 
CABINETELOR 
STOMATOLOGICE

dispersie capacitate rezervor

dozaj biocid

ÎNTREȚINENERE

COMBATERE

DEZINFECȚIE
NIVEL ÎNALT

volum acoperit

0.5ml/s 1L

3ml/m3

5ml/m3

7ml/m3

500m3

300m3

150m3

650W

*în funcție de biocidul utilizat



ÎNCREDERE
DEPLINĂ
CUBE S Dental Line decontaminează aerul, suprafețele, mobilierul, 
dispozitivele electronice de orice tip sau echipamentele medicale sensibile.*

*în funcție de biocidul utilizat



CUBE S
cuisine line

ușor de folosit
CUBE S Medical Line este intuitiv și ușor 
de folosit. Are un singur buton, iar 
operarea acestuia nu necesită o 
pregătire suplimentară. 

sigur
Fără niciun risc pentru suprafețe sau 
echipamente electronice. Nu lasă urme.* 
CUBE S Cuisine Line garantează un 
proces perfect de decontaminare.

non-toxic 
Noul CUBE S Cuisine Line garantează 
siguranță maximă pentru utilizator, 
mediu și pentru toate materialele 
decontaminate. După utilizare rămâne 
un miros neutru și plăcut.*

CREAT PENTRU
DECONTAMINAREA
BUCĂTĂRIILOR
CUBE S Cuisine Line este primul nebulizator dedicat decontaminării bucătăriilor din 
restaurante. Dezvoltat de profesioniști pentru profesioniști,  CUBE S Cuisine Line este 
cea mai ef icientă soluție de decontaminare a aerului și a suprafețelor din bucătăriile 
restaurantelor de până la 300 de m³.

dispersie capacitate rezervor

dozaj biocid volum acoperit

0.5ml/s 1L

3ml/m3 300m3

650W

*în funcție de biocidul utilizat



* depending on the biocide used

TIMPUL PENTRU
RELAXARE
Nu trebuie sa fii un bucătar profesionist ca să te poți bucura de 
timpul petrecut in bucătărie. Trăiește aceste clipe știind că noul 
CUBE S Cuisine Line decontaminează inclusiv alimente. 
Nu este necesară clătirea.* 

*în funcție de biocidul utilizat



Carcasă robustă realizată integral 
din oțel inoxidabil 

AISI304L

Reglaj automat pentru incinte de 
până la 500 m³

Turbină 
performantă de până la 17000 rpm

Mâner ergonomic  pentru o 
manevrare practică

Suport încorporat pentru 
recipientul de biocid

dispersie capacitate rezervor

dozaj biocid volum acoperit

0.5ml/s 1L

2ml/m3 500m3

CUBE S
aviation line

Noul CUBE S Aviation Line este 
primul nebulizator profesional dedicat 
utilizării în transportul aerian.

Proiectat pentru decontaminarea 
aeronavelor, CUBE S Aviation Line 
elimină virusurile și bacteriile din orice 
spațiu de până la 500 de m³.

Întregul proces de decontaminare este 
rapid și fără reziduuri. Nu este necesară 
ștergerea suprafețelor decontaminate,  
utilizarea CUBE S Aviation Line fiind 
suficientă!*

CREAT PENTRU 
DECONTAMINAREA 
AERONAVELOR

650W



SIGURANȚA ESTE 
O PRIORITATE
Întregul proces de decontaminare este rapid și fără reziduuri. Nu este 
necesară ștergerea suprafețelor decontaminate,  utilizarea 
CUBE S Aviation Line fiind suficientă!*

*în funcție de biocidul utilizat



ALEGE 
PROPRIUL STIL
Noul CUBE S poate fi personalizat în funcție de cerințe. 
Atât aspectul exterior cât și performanțele tehnice pot fi adaptate în funcție 
de necesitățile aplicației.



dispersie capacitate rezervor

dozaj biocid volum acoperit

2ml/s 5L

2ml/m3 2,500m3

NEBULIZATOARE 
PROFESIONALE 
PENTRU DECONTAMINARE

CUBE M
Echipat cu un motor de 1750W de 
ultimă generație și cu o pompă 
peristaltică de înaltă precizie, noul 
CUBE M este unul dintre cele mai 
performante nebulizatoare din lume.
Seria CUBE M este disponibilă în trei 
variante, în funcție de capacitatea 
rezervorului.
CUBE M
CUBE M/T12
CUBE M/T25
Modelul standard CUBE M are un 
rezervor integrat de 5L, acoperind 
până la 2.500m³, CUBE M/T12 și CUBE 
M/T25 având rezervoare dedicate de 
12L, respectiv 25L, acoperind suprafețe 
de până la 6.000m³, în cazul CUBE M/
T12, și 12.500m³ pentru CUBE M/T25.

Domeniile de utilizare pentru acest 
echipament sunt multiple, variind de 
la blocuri operatorii până la hale de 
producție din domeniul zootehnic și 
sere de legume. Alte aplicații includ: 
mijloace de transport în comun 
(trenuri de metrou, stații de metrou, 
trenuri, gări, avioane, aeroporturi, 
autocare, autogări), săli de conferință, 
săli de teatru, săli de cinema, 
restaurante, baruri, cluburi, cazinouri, 
platouri de filmare, studiouri de 
înregistrări, muzee, lăcașuri de cult, 
hale de producție, depozite, 
supermaketuri sau hipermarketuri. 

1750W



dispersiedispersie capacitate rezervorcapacitate rezervor

dozaj biociddozaj biocid volum acoperitvolum acoperit

1,750W2ml/s 12L12L

2ml/m32ml/m3 12,500m36000m3

CUBE M/T12
Odată cu pandemia provocată de 
COVID-19, importanța unui mediu 
curat a devenit mai mare ca oricând. 
Cu noul nebulizator CUBE M, eficient 
împotriva noului coronavirus, SARS-
CoV-2,* automatizați munca 
obositoare a decontaminării manuale 
a suprafețelor, fără posibilitatea vreunei 
erori umane.

Seria CUBE M decontaminează aerul, 
suprafețele, mobilierul, dispozitivele 
electronice de orice tip și 
echipamentele medicale sensibile. 
Întregul proces de decontaminare 
este rapid și fără reziduuri.*

Principala inovație tehnologică pe care 
o aduce noul CUBE M este sistemul de 
dozaj ultraprecis care poate realiza,
împreună cu sistemul electronic, dis-
persia corectă a soluțiilor 
nebulizate cu o precizie de 
0,01ml+-/1000ml, indiferent de variațiile
de tensiune din rețeaua electrică.

Cu o capacitate maximă de nebulizare 
de 2.500m³/6.000m³/12.500m³ într-o 
singură operațiune, seria CUBE M 
oferă un grad înalt de decontaminare 
și posibilitatea utilizării cât mai 
eficiente a spațiilor tratate.

CUBE M/T12
ușor de folosit
Controlul digital al funcțiilor prin 
intermediul unui singur buton asigură 
o utilizare ușoară. Opțional, CUBE M
poate fi operat și prin WiFi.

precizie înaltă
CUBE M permite setarea volumului 
de biocid alocat pe metru cub, dozajul 
precis al biocidului realizându-se cu o 
pompă peristaltică ce este controlată 
de un servomotor de înaltă precizie. 

rapid
Timpul de nebulizare a unui volum de 
200m³ este de doar 3 minute la 2ml/
m³ de biocid utilizat. CUBE M permite 
utilizarea încăperii decontaminate 
după doar 15 minute de la finalizarea 
procesului.*

customizabil
Ulterior achiziției, CUBE M poate fi actu-
alizat la varianta CUBE M/T12 sau CUBE 
M/T25, în funcție de cerințe, prin adăug-
area rezervorului solicitat, de 12L, respec-
tiv 25L, și prin actualizarea softului 
instalat. Această operațiune poate fi 
efectuată doar de către reprezentanți 
calificați CUBE Atomizers.

versatil
Cu un design deosebit și cu un sistem 
de transport integrat, gândit pentru 
o manevrabilitate practică, CUBE M
poate fi folosit într-o arie largă de 
domenii la cele mai înalte standarde.*în funcție de biocidul utilizat

1750W 1750W



dispersiedispersie capacitate rezervorcapacitate rezervor

dozaj biociddozaj biocid volum acoperitvolum acoperit

8ml/s4ml/s 60L60L

2ml/m32ml/m3 30,000m330,000m3

CUBE L
Echipat cu o pompă peristaltică de 
înaltă precizie și cu un motor de 
1750W de ultimă generație, noul 
CUBE L este unul dintre cele mai 
performante nebulizatoare din lume. 

Are un rezervor integrat de 60L, 
acoperind volume foarte mari, de 
până la 30.000m³. În funcție de 
biocidul utilizat, CUBE L 
decontamineză aerul, suprafețele, 
mobilierul, dispozitivele electron-
ice de orice tip și echipamentele 
medicale sensibile. Întregul proces 
de decontaminare este rapid și fără 
reziduuri.* 

Noul CUBE L este recomandat 
pentru a fi utilizat în spații de cel 
puțin 5000m³, cum ar fi spitale, 
mijloace de transport în comun 
(metrou, stații de metrou, 
aeroporturi), săli de teatru, săli de 
cinema, restaurante mari, cluburi 
mari, cazinouri, platouri de filmare, 
muzee mari, lăcașuri de cult mari, 
săli de sport, depozite mari sau 
hipermarketuri.

CUBE XL
Principala inovație tehnologică pe 
care o aduce noul CUBE XL este 
sistemul de dozaj ultraprecis care 
poate, împreună cu sistemul 
electronic, realiza dispersia corectă 
a soluțiilor nebulizate cu o precizie 
de +/-0,01ml/1000ml, indiferent de 
variațiile de tensiune din rețeaua 
electrică. 

Duza de tip Venturi poate dispersa 
biocidul la o distanță de până la 30 
de metri de aparat cu un debit de 
10ml/s.

CUBE XL este de cinci ori mai rapid 
decât CUBE M și de aproape de trei 
ori mai rapid decât CUBE L și 
acoperă volume de peste zece ori 
mai mari comparativ cu varianta 
standard CUBE M.

Cu o capacitate maximă de 
nebulizare de 30.000m³ într-o 
singură operațiune, CUBE XL oferă 
un grad înalt de decontaminare și 
posibilitatea utilizării cât mai 
eficiente a spațiilor tratate.

1750W 1800W
BRUSHLESS



MAI MARE ȘI MAI
RAPID
CUBE L și CUBE XL acoperă volume de până 30.000 m3. Principala diferență 
între cele două este motorul. CUBE XL are un motor Brushless de 1800W și 
este de aproape 3 ori mai rapid decât CUBE L, fiind unul dintre cele mai 
performante nebulizatoare din lume.



Nebulizatoare
 CUBE ATOMIZERS

CUBE S

300m³
CUBE M

2,500m³
CUBE m/t12

6,000m³
CUBE M/T25

12,500m³
CUBE L

30,000m³
CUBE XL

30,000m³
MASTER  DUO

500,000m³
MASTER QUAD

500,000m³

Putere motor

Capacitate de dispersie 

Dozaj biocid

Dimensiune particulă

Timp max funcționare

Rezervor

Volum rezervor

Timp max nebulizare

Nivel zgomot

Tensiune alimentare

650W

0,5 ml/s

3 ml/m³

4-15 microni

30 min

Extern

1L

0,5 h

85 db

230V

1750W

2 ml/s

2 ml/m³

4-15 microni

42 min

Intern

5L

0,7 h

90 db

230V

1750W

2 ml/s

2 ml/m³

4-15 microni

100 min

Extern

12L

1,7 h

90 db

230V

1750W

2 ml/s

2 ml/m³

4-15 microni

208 min

Extern

25L

3,5 h

90 bd

230V

1750 W

4 ml/s

2 ml/m³

4-15 microni

93 min

Extern

60L

4,2 h

90 db

230V

1800W

8 ml/s

2 ml/m³

4-15 microni

45 min

Extern

60L

1,5 h

106 db

230V

3600W

22 ml/s

2 ml/m³

4-15 microni

758 min

Extern

1000L

12,6 h

106 db

400V

7200W

44 ml/s

2 ml/m³

4-15 microni

379 min

Extern

1000L

6,3 h

111 db

400V



Valorile noastre

Simplitate
Atunci când dezvoltăm produsele CUBE Atomizers, ne bazăm pe simplitate, 

accesibilitate și flexibilitate. Oferim rezultate eficiente și neconvenționale, însă în 
același timp creăm tehnologii ușor de înțeles și de aplicat.

Inovație continuă
Ne îmbunătățim în mod constant produsele, procesele, tehnologia și soluțiile 

pentru a îmbunătăți calitatea vieții pentru cât mai multe comunități și companii.

Excelență și plus-valoare
Ne-am impus standarde foarte înalte. Dorim să câștigăm încrederea clienților 

noștri prin calitatea și plus-valoarea pe care le oferim. Sperăm ca fiecare colaborare 
să fie de succes și să răspundă la toate nevoile clienților noștri astăzi și în viitor.

Calitate
Investim masiv în dezvoltarea produselor noastre și în îmbunătățirea continuă a 

proceselor tehnologice pentru a ne asigura că dispozitivele CUBE Atomizers sunt 
perfecte la nivel de calitate, design, funcționalitate și uzabilitate. 

Valorile noastre

Simplitate
Atunci când dezvoltăm produsele CUBE Atomizers, ne bazăm pe simplitate, 

accesibilitate și flexibilitate. Oferim rezultate eficiente și neconvenționale, însă în 
același timp creăm tehnologii ușor de înțeles și de aplicat.

Inovație continuă
Ne îmbunătățim în mod constant produsele, procesele, tehnologia și soluțiile 

pentru a îmbunătăți calitatea vieții pentru cât mai multe comunități și companii.

Excelență și plus-valoare
Ne-am impus standarde foarte înalte. Dorim să câștigăm încrederea clienților 

noștri prin calitatea și plus-valoarea pe care le oferim. Sperăm ca fiecare colaborare 
să fie de succes și să răspundă la toate nevoile clienților noștri astăzi și în viitor.

Calitate
Investim masiv în dezvoltarea produselor noastre și în îmbunătățirea continuă a 

proceselor tehnologice pentru a ne asigura că dispozitivele CUBE Atomizers sunt 
perfecte la nivel de calitate, design, funcționalitate și uzabilitate. 

comanda@aryanaprofarm.com

www.aryanaprofarm.com
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