
Onze geteste luchtzuiveringssystemen werken effectief tegen onderstaande virussen, schimmels en bacteriën.

Virusvrij wonen
en werken.

Schimmels/gist 

Strachbotrys chartarum

Candida albicans

99+%

99+%

Virussen

SARS virus

Norwalk virus

Avian Flu virus (vogelgriep)

H1N1

99%

99+%

100%

99+%

Bacteriën

Staphylococcus Aureus (MRSA)

Methicillin Resistent

Streptococcus Sp.

Pseudumonas Sp.

Listeria

Escherrichia coli

Bacillus spp.

98+%

99+%

96+%

99+%

99+%

98+%

99+%

Binnen 24 uur is uw
binnenlucht vrij van 
gevaarlijke organismen.
Bekijk in deze brochure de oplossingen 

voor uw huis of bedrijfsruimte.



Vind alle resultaten 
en testen terug op 
onze website.
Bcool Klimaatbeheersing maakt door 

bewezen technologie virusvrij wonen en 

werken op korte termijn mogelijk.

Wist u dat...
De binnenlucht in kantoren, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en woonhuizen 

vaak ongemerkt ernstig vervuild is met bacteriën en virussen? 

U met een stand-alone of inbouwunit 98+% van alle bacteriën

en virussen uit uw huis, auto of kantoor verwijdert? 

Onze producten uitgebreid getest zijn door de Kansas State University 

en door meer dan een miljoen mensen wereldwijd worden gebruikt? 

Onze producten al jaren gebruikt worden in ziekenhuizen en scholen met 

uitstekende resultaten als het gaat om bijvoorbeeld ziekteverzuim?

U al vanaf €1565 veilige luchtzuivering heeft in uw vaste systemen

(incl. montage en 2 jaar garantie)? Onze portable systemen al vanaf €1089. 

De genoemde resultaten zijn gebaseerd op onderzoek 

naar verschillende bacteriën en virussen? 

?

?

?

?

?

?



Wie zijn wij?
Wij zijn een installateur gespecialiseerd 

in klimaatinstallaties. Zo installeren wij 

bijvoorbeeld airconditioning,

luchtbehandeling, warmtepompen,

VRV/VRF-installaties en chillers. Dit 

doen wij binnen de industrie, utiliteit, 

retail en particuliere sector. 

Wij zijn met onze dochteronderneming

Waterservice ook gespecialiseerd in

drinkwaterinstallaties en legionellabeheer. 

Wij weten als geen ander hoe wij uw

waterleidingen en luchtkanalen schoon en 

zuiver houden. Deze folder hebben wij

speciaal opgesteld voor de reiniging van 

uw lucht. Wij hebben namelijk een aantal

producten die wij installeren om ervoor te

zorgen dat u een schone lucht heeft die 

vrij is van micro-organismen (bacteriën, 

virussen en schimmels). De binnenlucht in 

bedrijven, kantoren, ziekenhuizen, verzorg-

ingstehuizen en huiskamers kan door di-

verse oorzaken vaak ongemerkt ontzettend 

vervuild zijn. Met onze producten kunnen 

wij ervoor zorgen dat uw binnenlucht weer 

schoon, gezond, geur- en virusvrij is.

Bekijk de video over
onze luchtreinigingsapparatuur

99,9%
Tot

virusvrij



Luchtzuiveringsunits voor vaste systemen
Zorg voor een gezond binnenklimaat met onze inbouwunits. Wij monteren onze

effectieve inbouwunits eenvoudig in uw airconditioning-, verwarmings- of

ventilatiesysteem. Als het systeem in werking is, creëert de AOP-cel een

oxidatieproces. Daardoor worden bacteriën, virussen, schimmels, sporen en

geuren geëlimineerd (omgezet in waterstof en zuurstof).
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• Eenvoudig te plaatsen

• Uiterst geschikt voor WTW,

  airconditioning of klimaatbeheersing

  met kleinere luchtwegen

• Tot 1500 m2

• Ontworpen voor luchtkanaalsystemen

• Tot 44.000 m2

• Zuivert de lucht en voorkomt de groei van  

  bacteriën en schimmels

• Geen capaciteitsverlies van uw luchtstroom

• Een elektromagnetische 

cel die geïoniseerde

hydro-peroxiden produceert

• Speciaal voor kleine koelingssystemen

• Tot wel 40% verlenging van de houdbaarheid

  van voedingsmiddelen

• Reduceert geuren tot >90%

• Laag in energieverbruik

• Geschikt voor koelingen van 0,5 tot 10 m3



Mobiele luchtzuiveringsapparaten
voor werk en thuis
Ook thuis of in een kleinere bedrijfsruimte uw binnenlucht filteren? Onze mobiele 

luchtzuiveringsapparaten plaatst u gemakkelijk in huis, op kantoor of op andere 

plaatsen waar u bacterie- en virusvrij wilt bewegen. Met AOP-technologie elimineert 

het apparaat luchtgedragen bacteriën, virussen, schimmelsporen en worden

allergische reacties voorkomen. Ook wordt de lucht gereinigd en verfrist. 

HYDROPEROXIDEN SUPER OXIDE IONEN

AOP CEL

UV-C
KATALYSATOR MET: 

TITATNIUM ZILVER, 

RHODIUM EN KOPER

Desktop Quick Treat

• Werkt op 12V

• Werkt tot ruimtes van 25 m2

• Geen geluid

• Geen onderhoud

• Perfect voor patiëntenkamers grote praktijkruimten

  of voor thuis

• Eenvoudig op de muur te plaatsen of in kanaalwerk

• Geen onderhoud

• Tot 125 m2 

• 100% snelle verwijdering van geur en rook.

Micro

• Ideaal voor grotere kantoren, klaslokalen, kleedruimten  

  etc.

• Eenvoudig op de muur te plaatsen

• Geen onderhoud

• Tot 400 m2, geschikt voor zowel huis als bedrijfsruimte

• Werkt met verschillende cartridges

PHOTO-HYDRO-IONIZATION CELLS

BLOWER MULTIPLE FILTER
CONFIGURATIONS POSSIBLE



Meer weten over
virusvrij werken
en wonen?

Bcool Klimaatbeheersing
Vijverweg 35
1951 MS Velsen-Noord

Bedrijfsgegevens Contact

www.bcoolklimaatbeheersing.nl
info@bcoolklimaatbeheersing.nl
+31 (0)251 21 29 41

https://bcoolklimaatbeheersing.nl/klimaatbeheersing/luchtzuivering#contact
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