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ALS LUCHTKWALITEIT ABSOLUTE PRIORITEIT HEEFT….. 
 

Ook dan bent u bij H2Optimizer aan het juiste adres! Schone lucht is steeds 

belangrijker. Niet alleen nu het Covid-19 virus de wereld in zijn greep heeft. Ook 

stoffen als fijnstof, uitlaatgassen en pollen zijn onaangenaam of zelfs schadelijk voor 

onze gezondheid. 

De Airfixr helpt ons aan gezonde lucht en bestrijdt bacteriën, schimmels, virussen en 

fijnstof op een effectieve manier. De Airfixr is een professionele luchtreiniger die 

gebruik maakt van diverse bewezen technologieën. Het apparaat zuivert en 

desinfecteert de lucht in een ruimte door gebruik te maken van een filter, UV-C licht, 

titaandioxide en ionisatie. 

De Airfixr is daarom de oplossing in de strijd tegen schadelijke micro-organismen en 

aerosolen die in de lucht zweven. Bovendien hoeft schone lucht niet duur te zijn, ook 

dat bewijst de Airfixr! 

 

Kenmerken en voordelen van Airfixr luchtreinigers: 

• Fijnstof, micro-organismen en aerosolen worden effectief behandeld 

• Het is niet schadelijk voor de omgeving 

• Verbeteren de luchtkwaliteit en daardoor beter voor de gezondheid 

• Eventuele vervelende geuren in een ruimte worden geneutraliseerd 

• Zorgt voor een frisse en prettige werk- en verblijfsomgeving 

• De sterkte van de UV-C lampen is hoog/hoger 

• De combinatie van Titaandioxide en UV-C lampen zorgt voor hogere opbrengst 

desinfectie 

• Een laag aantal Decibels 

• De Airfixr is duurzaam (vervangen van filter en UV-C lamp mogelijk) 

• De behuizing is gemaakt van RVS (veilig en verkleurt niet door UV licht) 

• De Airfixr is een Europees product – samengesteld in NL 

• De Airfixr is gemakkelijk in het gebruik. 

• Het apparaat heeft een goede prijs/kwaliteit verhouding 

 

 

                 
         AIRFIXR STAND-ALONE                 AIRFIXR PANEL STANDAARD & PANEL SILENT VOOR SYSTEEMPLAFONDS 60X60 

 

 
 

Voor meer informatie bezoek onze website: https://www.h2optimizer.org/home-nl/airfixr-luchtdesinfectie/ 

https://www.h2optimizer.org/home-nl/airfixr-luchtdesinfectie/

