
1

2

3 4 AeraMax Professional 
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Een voorfilter haalt grote deeltjes en 
vervuilende stoffen uit de lucht

Een koolstoffilter neemt geuren en de 
VOS (vluchtige organische stoffen) op

Het True HEPA-filter halen 99.97% van 
alle resterende verontreinigers uit de 
lucht*. Door de antimicrobiële 
behandeling op het HEPA-filter wordt de 
ontwikkeling van bacteriën en schimmels 
daadwerkelijk tegengegaan.
PlasmaTrue™ bipolaire ionisatie geeft 
zwevende deeltjes een elektrische lading 
om de filtering te bevorderen

*zo klein als 0.3 micron

www.aeramaxpro.com/nlAERAMAX : luchtreinigers voor openbare en gedeelde ruimtes

Zuiver de lucht die we delen
P R O F E S S I O N A L

Dit is AERAMAX® Professional
Elk gebouw is anders. Daarom bieden we onze toonaangevende 
luchtreinigers aan in allerlei maten, zodat u het bereik kunt kiezen dat u 
nodig hebt. Al onze modellen bieden onovertroffen luchtfiltering via True 
HEPA-filters. Stuk voor stuk halen ze schadelijke ziektekiemen, virussen, 
VOS en onprettige geuren uit de lucht. Ze maken allemaal gebruik van 
EnviroSmart™ technologie, die aanvoelt wanneer de lucht moet worden 
gezuiverd. U hoeft alleen maar een maat te kiezen. En of u hem aan de muur 
wilt hangen of los neerzetten. 
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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 stoff en 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 effi  ciëntie en eff ectiviteit 
van AeraMax® en zijn PureView™ technologie 

In de luchtreiniger zitten eff ectieve fi lters. De voorfi lter zuivert alle 
grovere stofdeeltjes zodat de levensduur van de andere fi lters 
wordt verlengt. De koolstoffi  lter haalt alle vieze geuren uit de lucht. 
De True-HEPA fi lter haalt 99.97% van de verontreinigde deeltjes uit 
de lucht. De hybride fi lter is een combinatie van de koolstoffi  lter en 
de HEPA fi lter in een. 

Een compleet assortiment

Filters

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

Op voet
Incl. hybride fi lter

Op voet
Incl. hybride 
fi lter
9450102

Op voet
Incl. hybride 
fi lter
9574002

Wandmontage Incl. hybride fi lter
9573902

Wandmontage 
Incl. hybride 

fi lter
9540401

Wandmontage 
Incl. hybride 

fi lter
9433403

Wandmontage
Incl. hybride 

fi lter
9573802

Wandmontage Incl. hybride fi lter
9451003

RUIMTES TOT 55M² AERAMAX® PROFESSIONAL 3 RUIMTES TOT 110M² AERAMAX® PROFESSIONAL 4

Hybride 45mm
50% koolstof

50% True HEPA

9544501

Voorfi lters
9608401

Hybride Filter
Koolstoffi  lter 25mm
HEPA-fi lter 25mm

9436902

Voorfi lters 
9600501

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

Verkrijgbaar bij:




