Chương Trình Tiệm Móng Tay Lành Mạnh của San Francisco
Hệ Thống Lọc Bụi

Cám ơn quý vị đã tham dự vào Chương Trình Tiệm Móng Tay Lành Mạnh của San Francisco. Để được
chứng nhận là một tiệm móng tay lành mạnh, quý vị phải giữ đúng theo 9 tiêu chuẩn mà chương trình đề ra trong bản đăng ký và gởi
bản đăng ký đi. Một trong 9 tiêu chuẩn đó là lắp đặt một hệ thống lọc bụi. Xin lưu ý:




Hệ Thống Lọc Bụi phải là một trong những hệ thống được liệt kê dưới đây
Cần thay bộ lọc không khí trong vòng 6 tháng đến 1 năm, tùy vào cách sử dụng hệ thống lọc bụi
Để duy trì trong chương trình Tiệm Móng Tay Lành Mạnh, Sở Môi Trường San Francisco sẽ kiểm tra chứng từ mua hàng của
bộ lọc không khí sau 1 năm sử dụng.

Nhà sản xuất

Tên & số
điện thoại
người liên
lạc

Đường link đến trang web

Giá thành
Tên sản phẩm

Bảo vệ
khỏi

Căn bản

Bảo trì (tùy vào
cách sử dụng)

Tiền trả góp
hàng tháng

Air Impurities
Removal System

Amy Roulier
1-800-2361889

Salon PureAir
Revolution

Mùi hơi
nồng và
bụi

$870-1495
thêm $99.50 cho
ống hút bụi thứ hai

Miếng lọc sơ khởi:
$30
Miếng lọc HEPA:
$126

Không có chế độ
trả góp

http://www.airsystemsinc.com/product/spa-rev-salonpure-air-revolution/

Healthy Air Inc

1-800-2592535 Ext. 2

Healthy Air

Mùi hơi
nồng và
bụi

$795
thêm $85 cho ống
hút bụi thứ hai

Miếng lọc chính:
$75
Miếng lọc sơ khởi:
$20
Miếng lọc eHEPA:
$38

Gọi 1-800-2592535 cho chương
trình trả góp thấp
hàng tháng hay
chi trả từng đợt.

http://aerovexsystems.com/nailsalon-air-purificationsystems/products.asp?ptid=2

Aller Air Salon 5000 Air
Cleaner

Mùi hơi
nồng và
bụi – bộ
lọc carbon
của y tế

$1,329.98

Miếng lọc chính:
$300
Miếng lọc sơ khởi:
$80 (6 miếng) – 3
tháng thay một lần
Miếng lọc HEPA:
$120

Gọi 1-800-7012513 cho chương
trình trả góp từng
đợt.
Không cần đặt
cọc.

http://www.airpurifiersandcleaners.c
om/electrocorp-salon-5000-airpurifier-cleaner.html

Mùi hơi
nồng và
bụi – bộ
lọc carbon
của y tế

$1,429.98

Miếng lọc chính:
$450
Miếng lọc sơ khởi
$80 (6 miếng) – 3
tháng thay một lần
Miếng lọc HEPA:
$120

Gọi 1-800-7012513 cho chương
trình trả góp từng
đợt.
Không cần đặt
cọc.

http://www.airpurifiersandcleaners.c
om/electrocorp-salon-6000-airpurifier-cleaner.html

Arya Zahedi

Air Purifiers and
Cleaners

Rex Murphy
1800-7012513

Air Purifiers and
Cleaners

Rex Murphy
1800-7012513

(1500 sq ft)

Aller Air Salon 6000 Air
Cleaner
(1800 sq ft)

Weller FT Filter
Systems

John Johnson
1-800-6888949

Beauty Line Exclusive 1

Mùi hơi
nồng và
bụi

$1219.50
thêm $115.50 cho
ống hút bụi thứ hai

Miếng lọc chính:
$117
Miếng lọc sơ khởi:
$50.25 (2 miếng)
– 6 tháng thay một
lần

Gọi
Jim Anders ở số
215-362-8823 hỏi
về điều kiện cho
thuê dài hạn.

http://www.filtronic.se/beauty-lineproducts.aspx?cid=38bd036f-b1144149-b7c8-cfde736082c2

Weller FT Filter
Systems

John Johnson

Beauty Line Exclusive 2

Mùi hơi
nồng và
bụi

$1219.50
thêm $115.50 cho
ống hút bụi thứ hai

Miếng lọc chính:
$117
Miếng lọc sơ khởi:
$50.25 (2 miếng)
– 6 tháng thay một
lần

Gọi
Jim Anders ở số
215-362-8823 hỏi
về điều kiện cho
thuê dài hạn.

http://www.filtronic.se/beauty-lineproducts.aspx?cid=8c3757785a26-4b4e-9ca8-5bc1d5fd19b8

1-800-6888949

