#jg7•26•feb2021

De ideale hooroplossing
voor wie discretie
boven alles stelt
HOORCENTRUM

AERTS

pag 9

4

6

12

Vulkanische wijn

Abstract autodidact

Vergeet Covid-19!

# Horecaah

De coronatafel,
een succesverhaal

Beeldkracht van de lokale ondernemer
MAIL & WIN unieke portretten

Een buitenbeentje!

Sabine Dillen,
creatief talent uit de regio

w w w . m a g a z i n e 3 1 . b e

14

woord vooraf

4
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2020 is voorbij !
Wat een jaar.
Een annus horribilis, niet alleen voor
enkele van onze partners en adverteerders, maar ook voor onze uitgave.
Want voor het eerst in ons 7-jarig
bestaan hebben we een editie moeten
skippen.
Maar we zijn terug !
En laat ons hopen dat 2021 enkel maar
beterschap zal brengen.
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de coronatafel
een succesverhaal!
Vergeet Covid-19.
De jongste innovatie van Pascal
Mannekens, CEO van Bedking Ergopolis
in Boortmeerbeek, ‘de coronatafel’,
werd recent door het Flanders Investment&Trade opgenomen in de lijst van
belangrijkste Vlaamse uitvindingen in het
coronatijdperk.
Met het begrip ‘gezondheid’ als
stokpaardje in zijn ondernemerschap
was de uitbraak van de coronacrisis dé
aanleiding om zijn ervaringskennis inzake
luchtreiniging aan te wenden in de strijd
tegen het virus. Met resultaat want zijn
tafelconcept met ingebouwde luchtreiniging, een gepatenteerd systeem, is een
succesverhaal.
“Niemand wil leven in een maatschappij
waarin we met elkaar moeten communiceren met maskers en plexiglazen of op
meters afstand van elkaar.”
Niets van dit alles met de coronatafel: de
combinatie van een robuuste tafel met
anti-bacteriële coating en een centraal
luchtverversingssysteem
zorgt
voor
een unieke medische technologie in het
alledaagse leven.

Het systeem werkt eenvoudig:
de ingebouwde luchtreiniger in
de tafel zuigt lucht van onderuit
aan, filtert deze en blaast die
verticaal uit. Zo krijg je gezuiverde lucht rechtstreeks in de
ademzone tot 2 meter hoogte.
Dit luchtgordijn is uniek omdat het de directe besmetting tussen
mensen weert. Deze verdringingsventilatie - waarbij de lucht wordt
afgebogen van de persoon die tegenover je zit - in combinatie met
de HEPA-13 of HEPA-14 filter zoals in ziekenhuizen wordt gebruikt
is een 100% efficiënte techniek om het virus te vangen!
De coronatafel als medicijn dus. Met legio toepassingen: in de
huiskamer, op school, in toonzalen, in medische kabinetten,
op kantoor, op restaurant… Aan een coronatafel kan je veilig en
comfortabel gedurende een langere periode vertoeven, studeren,
vergaderen en eten. Een coronatafel brengt mensen terug
‘normaal’ bij elkaar.
De coronatafels zijn zowel als standaardmodel (15 verschillende
kleuren en afwerkingen) als op maat verkrijgbaar.

Wil je meer info over deze gepatenteerde unieke technologie?
Neem alvast een kijkje op www.ergopolis.be of www.bedking.be
of spring binnen in de toonzaal te Leuvensesteenweg 338 in Boortmeerbeek, 015 520360, info@bedking.be
1 2

PATENTED

PATENTED

Ventileer je KOT met coronatafels®, stop Covid-19
en geef je bubbel, je naasten en collega’s ademruimte!
Coronatafels® met HEPA ﬁltratie
zijn een bijkomende preventieve maatregel in de strijd tegen Covid-19.
®
Mannekens Pascal - Master in de Revalidatiewetenschappen en uitvinder van de coronatafel .
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CORONATAFEL®
• Leuvensesteenweg 338
Boortmeerbeek
• Tel. 015 52 03 60
• www.bedking.be
• www.ergopolis.be
Open: weekdagen: 10 - 18.30 u.
zaterdag: 10 - 18 u. zondag: 14 - 18 u.
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DE BESTE LUCHTREINIGERS,
CORONATAFELS,
MATRASSEN, LATTENBODEMS,
BOXSPRINGS, BEDDEN, HOOFDKUSSENS,
BUREAUSTOELEN, RELAXZETELS,
ZITMEUBELEN, KNIESTOELEN,
BEDCANAPÉS, KLEERKASTEN ALLE MATEN.
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