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Een geurvrije, frisse ruimte

in slechts 20 minuten! 

Ontsmette, geurvrije 

kamers en luchtkanalen  

terwijl het werk gewoon  

door kan gaan.

Ideaal voor salvage- 

en reinigingsbedrijven, 

verpleeghuizen,  

zalenverhuurders, maar 

ook voor gemeentelijke-  

of commerciële  

ontruimingsbedrijven.

ElImInEErt gEurEn & bactErIën

clean air Quick treat
Vriendelijke aOP oxidanten,  
dus geen ozon!



Clean Air Quick Treat

De Clean Air Quick Treat

Een frisse, geurvrije ruimte in slechts 20 minuten en ontsmette, geurvrije kamers
en luchtkanalen terwijl het werk gewoon door kan gaan. Ideaal voor salvage- en
reinigingsbedrijven, zalenverhuurders, maar ook voor gemeentelijke- of
commerciële ontruimingsbedrijven.

Dat kan zijn tijdens salvage activiteiten na een brand of structureel reinigingswerk,
maar ook wanneer er in een locatie bijvoorbeeld een Pasar Malam is geweest met
sterk gekruide etenswaar. De Clean Air Quick Treat elimineert ook luchtgedragen
bacteriën, schimmelsporen, virussen en geuren. En in geval van bijvoorbeeld
ontsmetting na ontruiming is de Clean Air Quick Treat met de optionele slang
ideaal om kamers- en luchtkanalen met mensvriendelijke vrije oxidanten te
décontamineren. In tegenstelling tot de nog vaak gebruikte ozon apparatuur
mogen er bij gebruik van de Clean Air Quick Treat mensen in de te behandelen
ruimte blijven. Dat kan in het bijzonder voordelen hebben bij salvagewerk en
in het hotelwezen.

De unieke AOP Technologie

Clean Air Quick Treat’s unieke AOP technologie is uiterst effectief bij het
verwijderen van geuren en contaminaties. Het systeem werkt met een krachtig
breed spectrum UV-licht binnen een viervoudig metaal gecoate cel waarin de
vrije oxidanten worden gegenereerd. In tegenstelling tot systemen met filters
worden de vrije oxidanten met de luchtstroom van de ventilator door de gehele
ruimte getransporteerd, waar ze (ook in alle hoeken en gaten) uiterst pro actief
alle vormen van organische vervuiling en luchtgedragen besmettingsbronnen
elimineren. De contaminaties worden omgezet in onschadelijk CO2 en waterstof.

Bijzonder geschikt voor:

Salvage- en reinigingswerk, horeca, zalenverhuur, rokersruimtes, hotelkamers
waar gerookt is of wordt, bacteriële- en schimmelsporen décontaminatie, ook
na bijvoorbeeld ontruiming van huizen of kraakpanden.

Quick Treat

Afmetingen: Lengte 67 cm, diameter 26 cm, hoogte 34 cm

Gewicht: 6 kg

Voltage: 230 Volt, 1,25 Amp.

Ventilator debiet: 150 m3/uur

Cellen: 2x 9” met katalysator

Switches: Aan + 12 uurs timer + vastzetten

dBa: 54 d(B)a op 1 meter

Met optioneel koolstoffilter

Met optionele slang

*De fabrikant heeft het recht tot wijziging.

Verwijder snel en effectief  
stank, geur en micro organismes. 

De Clean Air Quick Treat elimineert stank, geur,  
luchtgedragen bacteriën, schimmelsporen en virussen.   
En in geval van, bijvoorbeeld, ontsmetting na ontruiming 
is de Clean Air Quick Treat met de optionele slang ideaal 
om kamers- en luchtkanalen met mensvriendelijke vrije 
oxidanten te décontamineren. In tegenstelling tot het gebruik 
van ozon apparatuur mogen er bij gebruik van de Clean Air 
Quick Treat mensen in de te behandelen ruimte blijven. Dat 
kan in het bijzonder voordelen hebben bij salvagewerk en in 
het hotelwezen.

de unieke aoP technologie

Clean Air Quick Treat’s unieke AOP technologie is uiterst 
effectief bij het verwijderen van geuren en contaminaties.  
Het systeem werkt met een krachtig breed spectrum UV-licht 
binnen een meervoudige, metaal gecoate cel waarin de vrije 
oxidanten worden gegenereerd. De vrije oxidanten worden 
door een geforceerde luchtstroom door de gehele ruimte 
getransporteerd, waar ze (ook in alle hoeken en gaten) uiterst 
pro actief alle geuren en luchtgedragen besmettingsbronnen 
elimineren. De contaminaties worden omgezet in onschadelijk 
CO2 en waterstof.

Bijzonder geschikt Voor:

Stank- en geurbestrijding, salvage- en reinigingswerk, horeca, 
zalenverhuur, gebouwenbeheer, rokersruimtes, hotelkamers  
waar gerookt is of wordt, bacteriële- en schimmelsporen 
décontaminatie, ook na bijvoorbeeld ontruiming van huizen of 
kraakpanden.

Clean Air Quick Treat

De Clean Air Quick Treat

Een frisse, geurvrije ruimte in slechts 20 minuten en ontsmette, geurvrije kamers
en luchtkanalen terwijl het werk gewoon door kan gaan. Ideaal voor salvage- en
reinigingsbedrijven, zalenverhuurders, maar ook voor gemeentelijke- of
commerciële ontruimingsbedrijven.

Dat kan zijn tijdens salvage activiteiten na een brand of structureel reinigingswerk,
maar ook wanneer er in een locatie bijvoorbeeld een Pasar Malam is geweest met
sterk gekruide etenswaar. De Clean Air Quick Treat elimineert ook luchtgedragen
bacteriën, schimmelsporen, virussen en geuren. En in geval van bijvoorbeeld
ontsmetting na ontruiming is de Clean Air Quick Treat met de optionele slang
ideaal om kamers- en luchtkanalen met mensvriendelijke vrije oxidanten te
décontamineren. In tegenstelling tot de nog vaak gebruikte ozon apparatuur
mogen er bij gebruik van de Clean Air Quick Treat mensen in de te behandelen
ruimte blijven. Dat kan in het bijzonder voordelen hebben bij salvagewerk en
in het hotelwezen.

De unieke AOP Technologie

Clean Air Quick Treat’s unieke AOP technologie is uiterst effectief bij het
verwijderen van geuren en contaminaties. Het systeem werkt met een krachtig
breed spectrum UV-licht binnen een viervoudig metaal gecoate cel waarin de
vrije oxidanten worden gegenereerd. In tegenstelling tot systemen met filters
worden de vrije oxidanten met de luchtstroom van de ventilator door de gehele
ruimte getransporteerd, waar ze (ook in alle hoeken en gaten) uiterst pro actief
alle vormen van organische vervuiling en luchtgedragen besmettingsbronnen
elimineren. De contaminaties worden omgezet in onschadelijk CO2 en waterstof.

Bijzonder geschikt voor:

Salvage- en reinigingswerk, horeca, zalenverhuur, rokersruimtes, hotelkamers
waar gerookt is of wordt, bacteriële- en schimmelsporen décontaminatie, ook
na bijvoorbeeld ontruiming van huizen of kraakpanden.

Quick Treat

Afmetingen: Lengte 67 cm, diameter 26 cm, hoogte 34 cm

Gewicht: 6 kg

Voltage: 230 Volt, 1,25 Amp.

Ventilator debiet: 150 m3/uur

Cellen: 2x 9” met katalysator

Switches: Aan + 12 uurs timer + vastzetten

dBa: 54 d(B)a op 1 meter

Met optioneel koolstoffilter

Met optionele slang

*De fabrikant heeft het recht tot wijziging.

Clean Air Europe

Bezoekadres:
Ambachtsweg 2
7021 BT ZELHEM

tel. +31 314 62 33 41
fax +31 314 62 33 11
info@cleanair-europe.com
www.cleanair-europe.com
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