
Virus Shield – Omdat hygiëne in 
de lucht begint

Elk filter wordt 
afzonderlijk getest

Zorgvuldig

Officieel EN 1822 en 
ISO gecertificeerd

Gecertificeerd

Biocide-upgrade 
voor dubbele 
bescherming

Dubbel veilig

>99,995% minder 
virussen in de lucht

Grondig

Productfolder

Design radiatoren Comfortabele ventilatie Plafondverwarming en -koeling Clean air solutions



Een gevaar voor de gezondheid:
Hoe virussen zich door de lucht verspreiden

Jouw doel: Gezonder ademen.

Omdat jouw mensen je belangrijkste troef zijn, kun je gezondheid op het werk niet  
verwaarlozen. Zoals je weet is de luchtvervuiling binnenshuis vaak hoger dan buiten.  
Je hebt dan ook besloten dat kleine deeltjes zoals virussen, fijnstof of aerosolen in de 
toekomst geen probleem meer mogen vormen. Een uitstekende beslissing.

Handen wassen, afstand houden, een mond- en neuskapje: allemaal 
belangrijk, maar voor volledige bescherming niet genoeg. Zeker in 
omgevingen waar strenge hygiënenormen gelden. De oplossing?  
Ons Virus Shield.

 ■  HEPA luchtfilters: Onze HEPA 14 luchtfilters zijn gecertificeerd.  
Dat betekent: >99,995% minder schadelijke deeltjes.

 ■  Gepatenteerde filtercombinatie: Eerst vangt ons Flimmer filter het  
grootste deel van de stofdeeltjes  op. Het daarna geplaatste HEPA 14 
filter verwijdert de kleinste micro-organismen uit de lucht. Klaar. 

Virus Shield – meer 
bescherming, minder  
risico, tevreden team. 

 

Onze service  
aan jou

Op basis van je eisen en behoeften 
ontwikkelen we voor jou een lucht-

zuiveringssysteem op maat.

Daar waar mensen zijn,  
mag Virus Shield niet ontbreken:

 ■  In magazijnen en distributiecentra
 ■  In levensmiddelenproductiefaciliteiten 
en supermarkten

 ■  In fabrieken
 ■  In openbare gebouwen zoals scholen, 
ziekenhuizen en luchthavens

1. Virussen zijn hardnekkig.  
Ze hechten zich aan zwevende 
deeltjes. Zo kunnen ze van de ene 
op de andere persoon overgaan. 
Ook wanneer je afstand houdt.

2. Binnenruimtes zijn ideaal voor 
een hoge virusconcentratie in de 
lucht. In tegenstelling tot buiten, 
worden de zwevende deeltjes 
binnen minder verdund. Het risico 
op besmettingen binnen het team 
neemt hierdoor toe.

3. Volgens de WHO kunnen zelfs de 
kleinste ziekteverwekkers zich 
binnen via de lucht over grote 
oppervlakten verspreiden. Door 
de beperkte ruimte blijven ze daar 
langer hangen, wat de kans op een 
besmetting verhoogt.

4. Vergeet niet: als virussen eenmaal 
op oppervlakken zijn neergeslagen, 
is het gevaar nog niet geweken. 
Je kunt door contact nog steeds 
besmet raken. 
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