
De ultieme veilige oplossing voor binnenruimtes.

Het kan nu met ActivePure® technologie!

• Door NASA ontwikkeld en 

wetenschappelijk getest 

door laboratoria van de 

FDA (Amerikaanse RIVM).

• Elimineert meer dan 99,98% van  

veelvoorkomende lucht- én  

oppervlakverontreinigingen, zoals 

virussen, bacteriën, schimmels, 

VOC’s, rook, ziektekiemen  

én geuren.

• Zorgt voor continue 

oppervlakontsmetting 

en luchtzuivering.

• plug & play

• binnen 3 min.  
resultaat
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met zuivere, virusvrije binnenlucht. 



ActivePure® is een gepatenteerde omgevingstechnologie 
waarmee veel alledaagse problemen met de luchtkwaliteit 
en oppervlakteverontreiniging binnen kunnen worden 
opgelost. De ActivePure® apparaten doden als enige 
actief én 24/7 virussen, bacteriën en schimmels op 
aerosol niveau in de lucht én op oppervlakken. 

en alle andere bedrijven die het binnenklimaat voor 
hun personeel, klanten, leden, patiënten en/of gasten 
gegarandeerd veilig willen maken.

Bewezen schone binnenlucht

Het gebruik van de ActivePure® technologie  
heeft een bewezen schone binnenlucht en  
een gezonde (werk)omgeving als resultaat:  

• gezonde mensen 
• lager ziekteverzuim 
• tegen hooikoorts, astma  

en andere luchtwegirritaties.

Hoe het werkt

• Zuurstof- en watermoleculen die zich sowieso al in  
de lucht bevinden, passeren in onze luchtreinigers de  
ActivePure-honingraatmatrix. In de matrix worden de 
moleculen omgezet in vriendelijke maar krachtige oxidizers.

• Deze verspreiden zich daarna door de gehele ruimte. 
Wanneer deze supercharged ActivePure-moleculen 
verontreinigende stoffen, schimmels, virussen en 
geurveroorzakende bacteriën tegenkomen, worden  
deze snel vernietigd. Zelfs virussen en schimmels  
die zich op tafels en meubels bevinden, of bacteriën  
die zich proberen te verbergen in moeilijk te bereiken 
scheuren en spleten. Dit kan geen enkele andere 
luchtreiniger!

• Actieve H2O2 aerosol-technologie beschermt  
en zuivert continu de omgeving om je heen,  
real-time, veilig voor mens en dier.

Zeer geschikt voor:

• winkels
• mkb
• horeca
• zorgcentra
• sportscholen 

De ultieme veilige oplossing 
voor binnenruimtes

• tand- en  
huisartspraktijken

• kantoren
• scholen
• laboratoria 



info@desinfectie-techniek.nl

+31 (0)161-434-183   

+31 (0)6-53 22 03 97

www.desinfectie-techniek.nl

Schakel virussen en microben uit.
Wie meer wil doen dan ventileren en frisse lucht binnenlaten, 
kan voor een gezonde (werk)omgeving nu kiezen voor 
luchtzuiveringsapparatuur dat actief microben en virussen  
in de lucht en op oppervlakken neutraliseert. 

De door NASA ontwikkelde ActivePure® technologie zorgt  
voor 99,98% (FDA getest) gedesinfecteerde lucht. Door 24/7  
de lucht en oppervlakken actief te desinfecteren, voorkom  
je verspreiding en groei van virussen en bacteriën. 

Producten met ActivePure® technologie worden o.a. 
aangeboden door DESINFECTIE-TECHNIEK uit Breda.  
Als officieel distributeur van Healthy Home Holland BV 
beschikken wij over een landelijke servicedienst.

Scan de QR-codes voor meer informatie over onze producten  

of ga naar www.desinfectie-techniek.nl


