
We besteden nog steeds niet veel aandacht aan de lucht die we 
inademen, en toch zouden we dat moeten doen. De binnenlucht is 5 
keer meer vervuild dan de buitenlucht. Publieke ruimtes, kantoren, 
ziekenhuizen, scholen zijn plaatsen waar in de lucht bacteriën, 
virussen, stof, allergenen, chemische dampen en andere stoffen en 
geuren ongestoord kunnen groeien.

De voordelen van schonere lucht
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Onzuivere lucht is erg duur
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1,3 MILJARD EURO. Dat zijn 
de directe kosten van het 
verzuim voor bedrijven in 
Nederland. 

Hoger verzuim bij slechte 
luchtkwaliteit.  Binnenlucht 
van betere kwaliteit kan 
zorgen voor een toename 
in de productiviteit van 
werkenden tot 8 à 11%. *

*. https://www.businessinsider.com/
the-most-unhealthy-jobs-in-america-2013-
11?op=1&r=US&IR=T#3-flight-attendants-13

De kosten van verzuim 
bedragen circa 2,5 KEER 
het loon van de zieke 
medewerker. Verzuim kost 
Nederlandse werkgevers 
jaarlijks €11,5 miljard aan
loondoorbetaling.

Hoe zit het met de lucht? 

U kunt alles opruimen…

AreaMax Professional luchtreinigers zijn speciaal ontworpen 
voor openbare en professionele ruimtes

De volgende vervuilingen zijn vaak in de lucht aanwezig in gedeelde  
ruimtes/werkplekken:

Houd de omgeving vrij van deze onzuivere luchtdeeltjes. Met de 

AeraMax Professional luchtreiniger haalt u deze deeltjes & geuren 

tot wel 99,97% uit de lucht. Wat helpt bij een goed imago van uw 

bedrijf, werkplek. 

Geïntegreerd

Betrouwbaar

Effectief

Slim

We brengen 90% van onze tijd 
binnenshuis door en 9 uur per dag 
delen we de ruimten met anderen

We weten allemaal hoe belangrijk het is om onze handen 
regelmatig te wassen, of om oppervlakken zoals tafels, bureaus, 
werkbladen schoon te maken.
Maar dat is niet genoeg. We moeten ook de lucht reinigen. En daar 
zijn goede redenen voor.
Maar waarom?

Gepatenteerde, 

responsieve technologie

Past in elke omgeving

Professionele 

luchtreiniging
Bewezen resultaten
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ADEM MAKKELIJKER
99,97% van de kiemen, 
allergenen en deeltjes 
worden gemakkelijk en 
veilig verwijderd uit de 

lucht**

**Zo klein als 0,3 micron.

WAT HANGT ER IN 
DE LUCHT?

Gezondere binnenlucht 
verbetert cognitieve 
vermogens, (zoals 

concentratie en 
het geheugen) en 
kan ziekteverzuim 

verminderen.

VERHOOG 
LOYALITEIT 

Gezonde lucht, vrij van 
schadelijke stoffen en 
sterke geuren toont 

uw zorg voor u en uw 
patiënten, medewerkers 
en uzelf, en verbetert het 
welzijn van deze mensen 

in uw praktijk.

De voordelen van schonere lucht

Technologie

In één oogopslag ziet u de efficiëntie en effectiviteit 
van AeraMax® en zijn PureView™ technologie 

In de luchtreiniger zitten effectieve filters. De voorfilter zuivert alle 
grovere stofdeeltjes zodat de levensduur van de andere filters 
wordt verlengt. De koolstoffilter haalt alle vieze geuren uit de lucht. 
De True-HEPA filter haalt 99.97% van de verontreinigde deeltjes uit 
de lucht. De hybride filter is een combinatie van de koolstoffilter en 
de HEPA filter in een. 

Een compleet assortiment

Filters

RUIMTES TOT 25M² AERAMAX® PROFESSIONAL 2 RUIMTES TOT 55M² AERAMAX® PROFESSIONAL 3

Op voet 
Incl. hybride filter

Op voet 
Incl. hybride  
filter 
9450102

Op voet 
Incl. hybride  
filter 
9574002

Wandmontage Incl. hybride filter 
9573902

Wandmontage 
Incl. hybride 

filter 
9540401

Wandmontage 
Incl. hybride 

filter 
9433403

Wandmontage 
Incl. hybride  

filter 
9573802

Wandmontage Incl. hybride filter 
9451003

RUIMTES TOT 55M² AERAMAX® PROFESSIONAL 3 RUIMTES TOT 120M² AERAMAX® PROFESSIONAL 4

Hybride 45mm 
50% koolstof 

50% True HEPA 

9544501

Voorfilters 
9608401

Hybride Filter 
Koolstoffilter 25mm 
HEPA-filter 25mm 

9436902

Voorfilters  
9600501

Filters Aeramax® Professional 2 Filters Aeramax® Professional 3 & 4

Nu met gratis 
CO2-meter! 
Bij aankoop van een

AM3 of AM4 model naar keuze


