
virussen bacteriën allergenen
en stof

geuren
en rook

schimmels

Zuivere lucht is een essentieel onderdeel van een gezond 
binnenklimaat, niet alleen in de slaapkamer maar ook in de 
keuken, leefruimtes, op kantoor en in medische kabinetten.

Een goede ventilatiestrategie is bovendien een belangrijke maatregel 
in de strijd tegen virussen zoals griep en COVID-19.

Ontdek de nieuwste generatie luchtreinigers van het Zwitserse merk Aeris. 
Ze combineren HEPA-13/14 filtratie met antivirale coatings en 

halen tot 99,99% van de schadelijke deeltjes uit de lucht (EN1822:2009).

Adem zuivere lucht in,
vrij van schadelijke deeltjes

Aeris luchtreinigers verwijderen onder meer:

Steeds geconnecteerd

Dankzij de Aeris app ben je overal op de
hoogte van de luchtkwaliteit in huis. 
Artificiële intelligentie optimaliseert 

de werking van het toestel. 

Geavanceerde filters

De kern van onze technologie: 
een meervoudige HEPA-filter

met een levensduur van
ongeveer 12 maanden.

Antibacteriële coating

Elk oppervlak van een Aeris luchtreiniger, 
inclusief filter, heeft een antibacteriële 

en antivirale coating. Dat maakt ze
geschikt voor de meest gevoelige longen.

Exclusieve verdeler voor de Benelux 

Ergopolis Distribution       www.ergopolis.be

De nieuwste generatie luchtreinigers filtert

schadelijke stoffen, schimmels en virussen weg,

inclusief COVID-19

Aeris: gezond ademen, gezond leven
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Aeris aair Pro

Meervoudige filter, ook voor grote ruimtes

Voor ruimtes tot

CADR 

Geluidsproductie

Kleuren

80 m²

11 m³ /min.

35-65 dB

Wit
Grafietgrijs
Perzik

Deze krachtige, gespecialiseerde luchtreinigers zijn ook geschikt 
voor grotere ruimtes en kantoren. De specifieke meervoudige 
filters verwijderen tot 99,99% van de schadelijke deeltjes uit de 
lucht, inclusief gassen en COVID-19 (EN1822:2009).

aair 3-in-1 Pro:  F7 + HEPA-13 + actieve koolstof / alumina filter 
  (krachtige all-round luchtzuivering) 
aair Gas Pro:  F9 + actieve koolstof / alumina / zeoliet filter
  (extra efficiënt tegen rook, geuren en gassen)
aair Medical Pro:  F9 + HEPA-14
  (medische filtering voor gevoelige longen)

Aeris Medical Infection Control Unit

Medische luchtreiniging met HEPA-14

en plasmagenerator

Airflow volume 

Filtering

440 m³ /uur

HEPA-14 + plasma-ionen

Een luchtreiniger specifiek ontworpen voor ziekenhuizen, 
tandartspraktijken en medische kabinetten. Virussen en 
bacteriën worden niet alleen gecapteerd en onschadelijk 
gemaakt, de MICU verwijdert ze ook van oppervlakken.

De MICU bevat een state-of-the-art HEPA-14 filter met zink- 
pyrithione en zilverionen coating, een koolstoffilter en actieve 
alumina-zeoliet filter. Deze filter verwijdert 99,995% van alle 
schadelijke deeltjes uit de lucht (EN1822:2009). De MICU maakt 
bovendien plasma-ionen aan, die de oppervlaktestructuur van 
bacteriën en virussen kunnen doorbreken.

Een beweegbare afzuigkap laat toe om gericht aerosolen af te 
voeren met een volume tot 400 m³ / uur. Een efficiënt 
luchtzuiveringssysteem voor dokters en tandartsen.

Aeris aair Lite

Krachtig en compact, met dubbele filter

Voor ruimtes tot

CADR 

Geluidsproductie

Filterklasse

Kleuren

35 m²

5,2 m³ /min.

35-55 dB

F7 + HEPA-13

Blauw
Lichtgrijs
Roze

Een snelle, stille en slimme luchtreiniger voor kleine kamers 
en kantoren. De HEPA-13 filter verwijdert tot 99,95% van de 
schadelijke deeltjes uit de lucht, o.a. bacteriën, virussen,  
schimmels, rook en allergenen (volgens norm EN1822:2009).

Dankzij de IAQ sensor en artificiële intelligentie leert de aair Lite 
om efficiënter en zuiniger te werken op basis van jouw gebruik.

De aair Lite biedt een ongeziene kracht voor een toestel met 
zo'n compacte omvang.
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