Desinfectiefilter
Desinfectiefilter van Wachtkamerschermen® elimineert bacteriën en virussen
De desinfectiefilter van Wachtkamerschermen® verbetert de luchtkwaliteit in iedere ruimte zoals wachtkamers,
behandelruimtes, gemeenschappelijke ruimtes, etc. Deze effectieve bacteriefilter zuivert de binnenlucht via speciale
filters en elimineert ziekteverwekkers en nare geurtjes die in de lucht hangen.
Er zijn 2 typen van desinfectiefilters verkrijgbaar, namelijk de ‘Lite’ en de ‘Medical Pro’:
Desinfectiefilter ‘Lite’
Desinfectiefilter ‘Medical Pro’
Geschikt voor ruimtes tot 30 m2
Geschikt voor ruimtes tot 50 m2
Behaalt een efficiency van 80-90%
Behaalt een efficiency van 95-98%
Filter levensduur van 9 maanden
Filter levensduur van 12 maanden
De desinfectiefilter van Wachtkamerschermen® haalt fijnstof, bacteriën, virussen, sigarettenrook, onaangename
geuren, pollen, schimmels, huisstof, haren en huidschilfers (van mens en dier) uit de binnenlucht.
Geschikt voor wachtruimtes, behandelruimtes, recreatieruimtes, eetzalen, etc
Vrijwel onderhoudsvrij: alleen het filter dient na een bepaalde periode vervangen te worden
U hoeft niets te installeren: een stroomaansluiting is voldoende
Geluidsarm en een laag energieverbruik
Verbind de desinfectiefilter (via WiFi) met een app om statistieken over de luchtkwaliteit te ontvangen
Mogelijkheid tot het tonen van de (actuele) luchtkwaliteit op uw Wachtkamerscherm®
De desinfectiefilter ‘Lite’ kost: € 499,- exclusief BTW
De desinfectiefilter ‘Medical Pro’ kost: € 1.299,- exclusief BTW
Naast de aanschaf van de machine, kunt u een abonnement afsluiten waarbij het volgende inbegrepen zit:
Het vervangen van de filters, gebruik van de app én de module die de kwaliteit van de lucht realtime op het
Wachtkamerscherm® vertoont.
Meer informatie: www.wachtkamerschermen.nl/nl/desinfectiefilters

“Zuiver snel en effectief
de binnenlucht door deze
te ontdoen van
bacterieën, virussen,
nare geurtjes, etc.”
Verbeter de luchtkwaliteit binnen

Beperk het overbrengen van virussen

Binnen enkele minuten verbetert de luchtkwaliteit
omdat deze ontdaan wordt van bacteriën,
virussen, organische deeltjes, etc.

Zeker in periodes dat griep en verkoudheid veel
voorkomen, zal de machine zijn effectiviteit
bewijzen: virussen worden uit de lucht verwijderd.

Laat onaangename geuren verdwijnen

Gepatenteerde Zwitserse techniek

De filters van de desinfectiefilter laten ook
onaangename geuren verdwijnen van o.a.
sigaretten, eten, huisdier of sanitaire luchtjes.

Het filtersysteem is behandeld volgens een
gepatenteerde anti-microbiële techniek, welke in
Zwitserland is ontwikkeld.
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