
AL-KO AIRSAFE LUCHTREINIGER 
GEZONDE LUCHT VOOR VEILIGE SOCIALE 
CONTACTEN IN OPENBARE RUIMTES

DE VOORDELEN:
•  Optimale reiniging van ruimtelucht in grote ruimtes, bijvoorbeeld scholen,  

kinderdagverblijven, peuterzalen etc. 
•  Eenvoudige en flexibele installatie 
•  Ruimtebesparend 
•  De unit staat op wielen, eenvoudig te verplaatsen 
•  Plug & Play uitvoering, geen installatie werkzaamheden meer nodig 
•  Lage geluidswaarden
•  Filtert 99,95% van alle virussen, bacteriën, pollen, sporen en aerosolen

SELECTEER GEMAKKELIJK EN SNEL DE JUISTE  
AL-KO AIRSAFE VOOR UW RUIMTE

AL-KO AIRSAFE
LUCHTREINIGER

AL-KO AIRSAFE 1200
Traploze regeling en stille continue werking  
voor ruimtes van 30m2 - 140 m2

AL-KO AIRSAFE 1600
Traploze regeling en stille continue werking  
voor ruimtes van 50m2 - 180 m2

Wil je graag meer informatie? Neem dan contact met ons op via: 
info@worldpack.eu, www.worldpack.eu of bel +31 88 494 2000



OVERIGE VOORDELEN:
•  Eenvoudige filterwisseling, uitgevoerd met  

professionele filtervervangingsindicator op  
basis van de vervuilingsgraad 

•  Inspectiedeur aan de achterzijde 
•  Eenvoudige bediening en traploze regeling  

van de luchthoeveelheid 
•  Hygiëne timer voor maximale veiligheid 
•  Meer dan 2.000 m3/h luchtfiltratie mogelijk  

door de Power-Functie 
•  Design, volkomen gladde binnenzijde,  

buitenzijde afgewerkt in poedercoating 
•  De opstellingsplaats is vrij te kiezen dankzij  

de aanzuig aan de voorzijde en de afblaas aan  
de bovenzijde 

•  Geen filtervervuiling door stof door een  
verhoogd aanzuigrooster voor een langere  
levensduur van het filter

HET 
AL-KO AIRSAFE 
CONCEPT
Omkasting
•  Binnenzijde volkomen glad
•  Dubbelwandige geïsoleerde panelen voor maximale  

geluidsabsorbtie

Omkasting
•  Laag geluidsniveau door een geïntegreerde geluiddemper
•  Voldoet aan de aanbevelingen van de VDI-Richtlijn 2018

Ventilator
•  Perfect geselecteerde EC-Ventilator
•  Beste energetische keuze bij minimaal geluid

HEPA filter
•  Hoogwaardige HEPA-Filter voor gegarandeerde  

"absoluut" filtering
• Bewezen filtertechnologie uit de medische wereld

Voorfilter
• Optimale bescherming van het HEPA-Filter
•  Geringe stroom- en onderhoudskosten door  

het toepassen van een lange stand-tijd zakkenfilter  
met een grote filteroppervlak (capaciteit)

Installatie
•  Mobiele uitvoering voorzien van 5 meter  

aansluitkabel
• Plug & Play uitvoering met 230V aansluiting
• Snel en eenvoudig te plaatsen

Wil je graag meer informatie? Neem dan contact met ons op via: 
info@worldpack.eu, www.worldpack.eu of bel +31 88 494 2000

Technische gegevens:

AL-KO AIRSAFE

AIRSAFE 1200 voor oppervlaktes tot 75 m².

Doorstroom laag 600m³/h hoog 1200m³/h.

AIRSAFE 1600 voor oppervlaktes tot 100 m².

Doorstroom laag 800m³/h hoog 1600m³/h.

Ontdek de unieke  
combinatie van AerPRO  
plafondreiniger met de  
AL-KO AIRSAFE  
luchtreiniger,  
voor een  
affectieve  
beschermig  
tegen aerosolen  
met virussen.



AL-KO AIRSAFE 1200
Traploze regeling en stille 
continue werking voor ruimtes 
van 30m2 - 140 m2

AL-KO AIRSAFE 1600
Traploze regeling en stille 
continue werking voor ruimtes 
van 50m2 - 180 m2

AERPRO
Plafondpaneel desinfecteert 
de lucht in ruimtes tot 75m3

GEZONDE LUCHT VOOR VEILIGE SOCIALE 
CONTACTEN IN OPENBARE RUIMTES

HUUR NU UW EIGEN SYSTEEM! *

Wil je graag meer informatie? Neem dan contact met ons op via: 
info@worldpack.eu, www.worldpack.eu of bel +31 88 494 2000

 24 MND.   36 MND.  48 MND.  60 MND.

 
 €229,95  €169,95 €139,95 €122,95
 

 €269,96  €199,95 €163,95 €139,95
 

 €28,95  €19,95 €14,95 €11,95

Aflevering DDP 
op 1 adres 

binnen europa

Retour halen 
aan het einde van 

uw huurtermijn

Jaarlijkse 
vervanging

van de filters

Volledige
garantie op 
uw systeem

* Bedragen excl. BTW


