SAMEN TEGEN
CORONA MET RECO
LUCHTREINIGING
Naast de standaard maatregelen tegen COVID-19 om
1,5 meter afstand te houden en te desinfecteren is een
virusvrije lucht een belangrijk element in de strijd tegen het
virus. Kies daarom voor een schonere binnenlucht met de
RECO Luchtreiniger.

STERIELE LUCHT IN ELKE
GEWENSTE RUIMTE
Het coronavirus verspreidt zich niet alleen door direct en indirect
contact, maar ook door de lucht. In binnenruimtes zweven
microscopisch kleine aerosolen die virussen, bacteriën, pollen en
geuren met zich meenemen. Aerosolen die u en uw bezoekers,
werknemers of patiënten weer kunnen inademen. Zelfs goede
ventilatie is niet genoeg tegen luchtverspreiding van virussen,
pollen en bacteriën.
Luchtreiniging is een effectieve aanvulling op ventilatie. De
mobiele luchtreiniger van RECO zorgt met een unieke combinatie
van 4 reinigingstechnieken voor een écht gezonde, schone en
frisse lucht!

1

Gezonde, schone en frisse lucht

2

Fluisterstil

3

Energiezuinig

4

Geurloos

5

Gebruiksvriendelijk

6

Verrijdbaar

REINIGT EEN RUIMTE
TOT WEL 400 M3

Voltage
220 V
(15-48 W)

Geluidsniveau
Max. 42 dB

Dimensie
340 x 340 x 1700 mm

Gewicht
40 kg
Materiaal
Metaal zwart coated

Filtertechniek
Geioniseerd Plasmafilter

GEZONDE BINNENLUCHT
OOK NA HET CORONAVIRUS

BEDRIJFSLEVEN

Door de komst van het coronavirus ligt de kwaliteit van
binnenlucht onder een vergrootglas. Zo ligt de focus op het
afvoeren van ziekteverwerkers, deze hechten zich aan aerosolen,
de micropscopische kleine vloeistof- en fijnstofdeeltjes. Door
de techniek die zich in onze luchtreiniger bevindt, wordt de
aerosolendruk tot een vrijwel steriel niveau verlaagd in elke
gewenste ruimte. Zo houden we uw ruimte ook na het coronavirus
gezond!

BOUW

Terug naar kantoor

ZORG

Gezond pauzeren

SPORT

Veilig aan het werk

Sporten in een schone lucht

VIER VOORDELEN
RECO LUCHTREINIGING
RECO Luchtreiniging biedt meer dan alleen lease of verkoop. Zo
meten we vooraf uw luchtkwaliteit, geven we advies op maat
voor uw ruimte en bieden we standaard garantie met eventueel
een periodieke onderhoudsbeurt. Het meten van de luchtkwaliteit,
transport en plaatsing zit standaard in de prijs inbegrepen.

Luchtkwaliteitmeting

Gratis
testplaatsing

Advies op maat

Gratis service

PlasmaFilter VS HEPA filter
• Virussen worden gedeactiveerd in
plaats van opgevangen
• Minder kracht nodig, dit zorgt
voor minder energieverbruik en
geluidsoverlast
• Onderhoudsarm omdat een
plasmafilter gemiddeld 1 keer per 4
jaar vervangen hoeft te worden.

De RECO
Luchtsensor

GRATIS TESTPLAATSING
AANVRAGEN?
Ervaar 1 week lang de RECO luchtreiniger en sensor tijdens een
testplaatsing. Vooraf meten we de luchtkwaliteit in uw ruimte op
basis van aerosolen, achteraf bespreken we de resultaten. Alles
kosteloos.
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