
De uitdaging

Apotheek Nieuwland is onderdeel van Service Apotheek, 
een groep waar 475 apotheken onderdeel van zijn. De 
primaire taak bestaat uit het afleveren van medicijnen en 
het begeleiden in het gebruik ervan. 

Het team was op zoek naar HEPA filters, omdat diverse 
onderzoeken aantonen dat aerosolen een belangrijke 
rol spelen in de overdracht van het (corona)virus. 
Om besmettingen te voorkomen en daarnaast het 
aantal klachten op de werkvloer te verminderen, was 
Aeramax Pro een slimme keuze als aanvulling op het 
ventilatiesysteem.
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Ontdek hoe AeraMax® Pro helpt om een 
apotheek van schone lucht te voorzien.

´  Door Aeramax® Professional ervaren 
medewerkers minder hoofdpijn en is de 
typische apotheek geur verdwenen ´

    W.H. Tijmons - apotheker

De oplossing

Er werden 3 Aeramax Pro modellen geinstalleerd (AM2 en 
AM3) en er is gekozen voor een mix van wandmontage en 
vloerstandaard modellen, voor maximale flexibiliteit in de 
diverse ruimtes van de apotheek.

AeraMax® Pro luchtreinigers waren een betaalbare en 
flexibele oplossing.
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De bevindingen

´We zijn erg blij met het gebruik van Aeramax Pro om ons te 
beschermen tegen het coronavirus en om besmettingen te 
voorkomen. 

Onze mensen ervaren minder hoofdpijn, hebben minder 
last van fijnstof bij de printers en de typische apotheek geur 
is verdwenen. Ook voor klanten is het prettig dat ze in een 
veilig omgeving met frisse lucht binnen stappen.

De machines zijn erg eenvoudig in gebruik en zou ik 
iedereen aanraden´

W.H. Tijmons - apotheker

De resultaten

Aeramax Professional reinigt de lucht middels een 4 fasen 
filtratiesysteem. 

1) Een voorfilter vangt de grove deeltjes op. 

2) Het koolstoffilter elimineert onaangename geurtjes. 

3)  Het True HEPA filter verwijdert 99.97% van de vervuilde 
luchtdeeltjes tot wel 0.1 micron en

4)  Tot slot zorgt de PlasmaTrue™ bipolaire ionisator voor een 
betere rendement van de filters.
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WILT U OOK SCHONE LUCHT IN UW FACILITEIT? 
Neem contact op voor meer info. Aeramaxpro.com/nl

https://aeramaxpro.com/nl/

