
De uitdaging

Van Bloemendaal & Verweij Advocaten biedt juridische 
rechtsbijstand op het gebied van arbeidsrecht, 
ondernemingsrecht, personen- en familierecht. In het 
kantoor in Ermelo werken een aantal juristen en ontvangen 
zij cliënten ter plaatse. In het kantoor zijn ruimtes waar de 
ramen niet open kunnen, waardoor men het gevoel had 
dat de lucht onvoldoende gereinigd werd. Er was wel een 
centraal ventilatiesysteem, maar er waren vraagtekens of 
dit voldoende was en men was op zoek naar aanvullende 
maatregelen. Des te meer omdat er ook klachten waren 
van medewerkers over hoofdpijn. 
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Ontdek hoe Aeramax® Pro luchtreinigers 
helpen om een advocatenkantoor van schone 
lucht te voorzien

CASE STUDY 

´  Met de luchtreinigers kunnen we onze mensen 
een veilige omgeving met schone lucht bieden´

   Annemarie de Fauw – Office Manager

Testresultaten

Een luchtmeting werd uitgevoerd door Wuestman en 
Fellowes om het aantal vervuilde deeltjes in de lucht te 
meten en de effectiviteit aan te tonen. Een half uur na 
gebruik van de Aeramax Professional, was het aantal 
verontreinigende deeltjes sterk verminderd.  
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WILT U OOK SCHONE LUCHT IN UW GEBOUW? 
Neem contact op voor meer info. Aeramaxpro.com/nl

Oplossing en bevindingen:

In totaal werden 7 Aeramax Professional units geplaatst. Middels een 4-fasen filtratiesysteem wordt de lucht tot wel 5 keer 
per uur gereinigd van virussen, bacteriën, allergenen en VOC´s. Aeramax verwijdert zelfs 99.99% van het COVID-19 virus†.

Ondanks dat schone lucht niet direct zichtbaar is, merken ze bij VBV Advocaten na een aantal weken zeker al wel 
verbetering. ¨De klachten die er waren over hoofdpijn, zijn nu zeker wel verbeterd met behulp van Aeramax. Daarnaast 
merken we ook wel dat we aan het eind van de dag minder last hebben van droge ogen ,̈ aldus Annemarie de Fauw, 
Office Manager bij VBV advocaten. 

Daarnaast vindt men de silent mode een groot voordeel. ¨In het begin wisten we niet hoe deze modus werkte en maakt 
het apparaat geluid, maar met gebruik van de stille modus wordt het aantal decibel beperkt, als we bijvoorbeeld cliënten 
in de ruimte hebben. We zijn erg tevreden met de samenwerking met Paul van de Ven van Fellowes en Cor Remmers van 
Wuestman en het gebruik van Aeramax Professional .̈

†  Fellowes AeraMax Pro AM3 & AM4 luchtreinigers hebben, door middel van onafhankelijke laboratoriumtests, aangetoond effectief te zijn in het elimineren van 
aërosol concentratie van SARS-CoV-2 met 99,9999% door middel van een enkele luchtpassage test van de luchtreiniger. Bovendien bereikten AeraMax Pro 
luchtreinigers in een aparte test 99,99% vermindering van een surrogaat Human Coronavirus 229E in een testkamer van 20m3 binnen 1 uur na gebruik.

https://aeramaxpro.com/nl/

