Elimineert geuren & bacteriën

Clean Air Quick Treat
Vriendelijke AOP oxidanten,
dus geen ozon!

Een geurvrije, frisse ruimte
in slechts 20 minuten!
Ontsmette, geurvrije
kamers en luchtkanalen
terwijl het werk gewoon
door kan gaan.
Ideaal voor salvageen reinigingsbedrijven,
verpleeghuizen,
zalenverhuurders, maar
ook voor gemeentelijkeof commerciële
ontruimingsbedrijven.
160705
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Verwijder snel en effectief
stank, geur en micro organismes.
De Clean Air Quick Treat
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Afmetingen:

Lengte 67 cm, diameter 26 cm, hoogte 34 cm

Gewicht:

6 kg

Voltage:
Afmetingen:
Ventilator
Gewicht: debiet:

230
Volt, 67
1,25
Amp.
Lengte
cm,
diameter 26 cm, hoogte 34 cm
3
150
m /uur
6 kg

Cellen:
2x230
9” met
Voltage:
Volt,katalysator
1,25 Amp.
3
Switches:
12 /uur
uurs timer + vastzetten
Ventilator debiet: Aan
150+ m
dBa:
54
d(B)a
op
1 meter
Cellen:
2x 9” met katalysator
Met
optioneel koolstoffilter
Switches:
Aan + 12 uurs timer + vastzetten
Met
optionele slang
dBa:

54 d(B)a op 1 meter

optioneel
*DeMet
fabrikant
heeft koolstoffilter
het recht tot wijziging.
Met optionele slang
*De fabrikant heeft het recht tot wijziging.

Lamers Reinigingstechniek B.V.
Bezoekadres:
Ambachtsweg 2
7021 BT ZELHEM
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Postadres:
Postbus 48
7020 AA ZELHEM

tel. 0314 62 33 41
fax 0314 62 33 11
info@lamersequipment.nl
www.lamersequipment.nl

