KDVs & SCHOLEN

•

Kinderen brengen 90% van hun �jd in binnenruimten door (in kinderdagverblijven, thuis, in sportcentra, op reis, enz.). Daarbij
is de binnenlucht 8 tot 10 keer sterker vervuild dan de buitenlucht.
• Slechte luchtkwaliteit is de oorzaak van diverse klachten zoals vermoeidheid, irrita�e van ogen, neus en keel, astma en
hyperac�viteit.
• 40% van milieu-gerelateerde ziekten tre� kinderen jonger dan 5 jaar.
• In Frankrijk lijdt 1 op de 10 kinderen aan astma.
Uit de Franse regelgeving blijkt dat monitoring van luchtkwaliteit in alle voor het publiek toegankelijke gebouwen min of meer
verplicht zal worden. De stoﬀen die regelma�g moeten worden gecontroleerd zijn: formaldehyde, benzeen en kooldioxide (CO2).

NatéoSanté luchtzuiveraars bestrijden:

Waarom de lucht in uw instelling
zuiveren?
Gezondheid en welzijn voor gebruikers
•
•
•

Om de verspreiding van besme�elijke ziekten te beperken door uitroeiing van bacteriën en virussen die in
de lucht aanwezig zijn (griep, gastro-enteri�s, COVID-19 coronavirus).
Om de best mogelijke omstandigheden te bieden voor gevoelige kinderen met allergieën, astma enz.
Behoud van personeel en vermindering van ziekteverzuim.

.

Voeg waarde toe aan uw instelling
•
•
•
•

Ouders er van verzekeren dat hun kinderen in een gezonde omgeving worden opgevangen.
Bevordert de concentratie en het leervermogen van kinderen.
Kinderen bewust maken van het belang van binnenluchtkwaliteit door middel van een pedagogische aanpak van het
onderwerp.
Verwijdert onaangename geuren op een parfum- en chemicaliënvrije manier (toiletgeurtjes, lichaamsgeurtjes, kookgeurtjes,
muffe geurtjes, enz.).

Professionals in de kinderopvang kiezen
voor NatéoSanté
NatéoSanté biedt een uitgebreid assortiment aan meetapparatuur (CO2, VOC, enz.), analysekits en professionele
luchtzuiveraars voor elke ruimte in uw organisatie. Onze luchtreinigers zijn gebruiksvriendelijk: geen
installatiewerk nodig, een stopcontact is voldoende.
Controleert CO2

Woonruimten
•
•
•
•

Gemeenschappelijke ruimten

Slaapkamers
DEEP
CLEAN
Klaslokaal, dagverblijf
MODUS
Eetruimten
60 MIN
Bibliotheken
EOLIS Air Manager is de eerste
slimme, gekoppelde luchtreiniger
met eco-design, welk een uitgebreid
luchtfiltratiesysteem biedt en alle
schadelijke stoffen in de lucht
elimineert. Een touchscreen toont de
luchtkwaliteit in real-time.
Krachtige prestatie • Stil • Gekoppeld • Design

•
•

Toiletten, waskamers
Kleedkamers (personeel, sportscholen)

Hygeolis is de eerste luchtreiniger welk vrij
van parfum en chemicaliën hardnekkige
geuren verwijdert en speciaal is ontworpen
voor kleine ruimtes. Het geactiveerde
actiefkoolfilter,
de
actieve
zuurstof
CLEAN
technologie en de Clean Booster 30 min.
BOOSTER
verwijderen snel en efficiënt hardnekkige
MODUS
geuren.
60 MIN
Compact • Draagbaar • 100% natuurlijk • Stil

De prestatie van onze EOLIS Air Manager
De EOLIS Air Manager is door een onafhankelijk laboratorium getest om het prestatieniveau op het gebied van filtering van
formaldehyde en benzeen te demonstreren.
• Concentratie van benzeen zeven keer gereduceerd *
• Concentratie van formaldehyde vijf keer gereduceerd
* De testvoorwaarden kunnen worden bekeken op onze website

Zij vertrouwen ons

Samy MAWENE

CEO van Les Jeunes Pousses Crèche
(Calvados, FRANKRIJK)

“Wij hebben voor de EOLIS Air Manager
gekozen omdat het een Made in France ecoontwerp is [...]. Het apparaat is volledig
onafhankelijk en zeer stil.
Bovendien laat het ons in real time zien hoe de
luchtkwaliteit in de kinderdagverblijven er uitziet.
Dit is absoluut cruciaal als we ervoor willen zorgen
dat het personeel haar werkwijze aanpast voor wat
betreft het schoonmaken en luchten van onze
kinderdagverblijven!"

Zie de volledige verklaring op ons kanaal

