
De pilot

Stichting Kinderopvang Borne is een kinderopvang met 
meerdere locaties. Nina Brouwer is manager van 5 locaties. 
Één van de gebouwen is verouderd, die men huurt van de 
gemeente. Toen ze werden benaderd voor luchtreiniging 
was Corona net in opkomst. Met een proefplaatsing van 
de Aeramax Professional wilden ze bewijs dat het ook echt 
werkt. Er waren ook een aantal klachten van hoofdpijn, wat 
ook één van de redenen was om een pilot op te starten.
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Ontdek hoe AeraMax® Pro luchtreinigers 
helpen om een kinderdagverblijf van schone 
lucht te voorzien

CASE STUDY 

´  De medewerkers hebben minder hoofdpijn 
en het gevoel dat de lucht ook écht 
zuiverder is. Dat is ook terug te zien´

   Nina Brouwer, manager kinderopvang Borne

De testresultaten

Een luchtmeting werd uitgevoerd door GZ en Fellowes 
om het aantal vervuilde deeltjes in de lucht te meten en 
de effectiviteit aan te tonen. De machine heeft een aantal 
weken op proef gestaan en er was merkbaar verschil. ´Ik 
ben geen expert op het gebied van virusverspreiding en 
luchtreiniging, maar de medewerkers hebben minder 
hoofdpijn en het gevoel dat de lucht ook écht zuiverder 
is. Dat is ook terug te zien ,́ aldus Nina Brouwer, manager 
kinderopvang. 

Stichting Kinderopvang Borne 
Locatie: Borne, Nederland.



De opbrengsten

De medewerkers zijn erg tevreden. Naast het feit dat er 
minder klachten van hoofdpijn zijn en de lucht voelbaar 
schoner is, is er ook de bijkomstigheid van minder geurtjes. 
´Dit hadden wij niet per se verwacht, maar het neemt ook 
de geurtjes van de kinderen weg en dat is wel erg prettig. 
Één van de toestellen is geplaatst bij de verschoonruimte 
waar men continu in de weer is met luiers en je merkt dat de 
geuren verdwenen zijn in die ruimtes .́ 

Ook vond men het erg prettig dat Fellowes en GZ ter plaatse 
kwamen om de installatie te doen en uitleg te geven over de 
juiste instellingen.
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WILT U OOK SCHONE LUCHT VOOR UW INSTELLING? 
Neem contact op voor meer info. Aeramaxpro.com/nl

De oplossing

Na de test werden er 3 toestellen gekocht voor locatie de 
Wingerd. Vooral voor de wat oudere locaties, waar wellicht 
de ventilatie niet optimaal is, ziet men grote toegevoegde 
waarde in het gebruik van luchtreinigers. . 

Fellowes Aeramax Professional luchtreinigers verwijderen 
99.97% van schadelijke virussen, bacteriën, geurtjes, 
allergenen en pollen tot 0.3 micron of zelfs kleiner. Recent 
hebben Fellowes luchtreinigers bewezen Recent hebben 
Fellowes luchtreinigers bewezen meer dan 99.99% van het 
Coronavirus te elimineren*. 

´  In de verschoonruimtes waar medewerkers continu met 
luiers in de weer zijn, zijn nare geurtjes verdwenen´

   Nina Brouwer, manager kinderopvang Borne

*Op basis van onafhankelijke laboratoriumtests met een aërosolconcentratie van SARS-COV-2

https://aeramaxpro.com/nl/

