
VEILIGHEID IN ALLE GEBIEDEN

MUISSTIL IN DE KLAS

EFFICIËNT IN HET RESTAURANT 

KRACHTIG IN DE FITNESS

DAAROM IS DE TROX LUCHTFILTER OOK VOOR JOU DE IDEALE
OPLOSSING

Het coronavirus is een uitdaging voor zowel studenten als docenten. Immers, ook in klaslokalen
kunnen verontreinigde aerosolen zich gedurende enkele uren in de binnenlucht verspreiden.
Daarom moeten alle scholen in België hun klaslokalen regelmatig ventileren.  

In de praktijk is dit vaak onmogelijk: het ventileren door eenvoudigweg ramen te openen zorgt
zelden voor de nodige luchtverversing, vanwege de verschillende omstandigheden tussen de
binnen- en de buitenomgeving. De installatie van een ventilatiesysteem gaat daarentegen
alleen gepaard met bouwkundige maatregelen.

De TROX AIR PURIFIER is de snelle en vooral stille oplossing voor meer veiligheid in scholen.
De stand-alone unit is eenvoudig te installeren en te bedienen. Hij is zo krachtig dat hij op
betrouwbare wijze 99,95% van de virussen in een gemiddeld klaslokaal filtert, zelfs op een laag
gebruiksniveau. En hij maakt zelfs minder lawaai dan een computerventilator tijdens het
werken.

Een warme lente en zomer waren voor veel restaurants welgekomen. Dit komt omdat in de
buitenlucht minder strenge coronaregels gelden. Nu de koelere temperaturen terugkeren en de
maatregelen terug verstrengen, moeten de klanten terug binnen zitten en de restaurants zelfs
terug sluiten. Afgesloten ruimtes zorgen voor de ideale omstandigheden om de uitgestoten
aerosolen bij het ademen te verspreiden in de binnenlucht. En daarmee ook de virussen die
zich vasthechten aan deeltjes in de lucht.

De ruimten waar de klant zit, moeten daarom regelmatig (preventief) grondig worden
geventileerd. De gevolgen: klanten kunnen worden blootgesteld aan ongemakkelijke tocht, er
is extra werk voor het personeel en er zijn hogere verwarmingskosten. Slechts in enkele
gevallen zorgt het ventileren door eenvoudigweg ramen te openen voor de nodige
luchtverversing, vanwege de verschillende omstandigheden tussen de binnen- en de
buitenomgeving. En het is vaak moeilijk om achteraf een verluchtingssysteem te installeren.

De TROX AIR PURIFIER biedt u een eenvoudig en vooral veilig alternatief. Het apparaat wordt
eenvoudig geïnstalleerd en gebruikt. Het filtert op betrouwbare wijze 99,95% van alle virussen
uit de binnenlucht. En het werkt daarenboven stil en zonder onaangename tocht.

Gewichtheffen, lessen volgen, stretchen of oefeningen doen - overal waar mensen samen
trainen in fitnesszalen, neemt ook het risico op coronabesmetting door besmette aerosolen toe.
Zelfs tijdens het spreken verspreidt het virus zich in de ruimte. Sportactiviteiten leiden tot een
verhoogde ademhalingsfrequentie, waardoor de concentratie van de virusdeeltjes in de ruimte
nog meer toeneemt.

Een grondige luchtverversing helpt hiertegen. Idealiter via een ventilatiesysteem. Indien nodig
door ramen te openen. Hierbij geldt echter: alleen onder meest ideale omstandigheden wordt
de lucht in de ruimte bij "raamventilatie" echt effectief ververst. 
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Verzenden 

Aanvraag offerte

Ik ben al klant van TROX en wil graag de online toegang tot myTROX activeren. 

* mandatory

Het veilige en simpele alternatief: de TROX Air Purifier. Het apparaat filtert op betrouwbare
wijze 99,95% van alle virussen, zelfs in grote ruimtes. En dankzij de totale hoogte kan de
gezuiverde lucht optimaal in de ruimte worden verdeeld - zonder onaangename tocht. 

Klantennummer
* 

Email * E-mail

Bedrijf Bedrijf

Klantennummer Klantennummer

Name Naam

Straat, huisnummer * Straat, huisnummer

Postcode * Postcode

City * Stad

Email * E-mail

Telefoonnummer Telefoonnummer

Ik ben geïnteresseerd in AantalGrootte van de Air Purifier
Selecteer
a.u.b.



Ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens volgens het
gegevensbeschermingsbeleid van TROX. *
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