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vêrbouwen, renoveren
en herstellen!

De vele stoí die tijdens verbouwlngsweíkzaamheden vrijkomt,

wêkt grote irrltatie op bij Ínenig klant. Het is niet alleen lastig

voor uw medêwerkers maar vooral ook voor uw klanten, Want

hun hele huis wordt door het zêer Íijne stoí vervuild. De angst

voor het stoÍ leidt ertoe dat veel potentiële klanten renovatie-

werkzaamheden steeds maar weer u tstellen of zelfs helemaa

niet laten uitvoeren.

Met de Airolean kunl u dê angst voor het stof bij uw klan-

len wegnemen, want deze zotgt êrvoordat u schoon kunt weÊ

ken. Dit blijkt van wezenlijk belang te zijn, want u verkrijgt

hierdoor in de dagelijkse strijd om opdrachten een voorsprong

ten opzichte van uw concurrenten en het eidt tot een grotere

klanienbindinq.
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Technische gegevens: Toebehoren:

Slangset

Schuimstop'

Doorgangstestet

Bouwtrechter XL

Waterreservoir

GÍootie

Gewicht

Luchtvermogen

Pompvermogen

Behuizing

Elektricitêit

Stroomaansluiting

ó 410 mm, hoogte 1200 mm

ca. 29,5 kg

1700 m3/h

I m3/h

roestvrij staal

aardlekschakelaar (bij 30 mA)

aanluit-schakelaar

6 m Pvo-slang,

incl. 2 mofÍen und 2 klemmen

250 ml

WC-aanslu t ng

van een bouMrechter

afvoer voor vu I water

roestvrij staal oÍ kunststof

Zo werkt
dê AirClêan:
Het in de werkruimte ontstane stoÍ

wordt voor het grootste gedeelte

aangezogen en in dê Airolean ge-

zuivêrd. Hêl rêsterende stof wordt

door de ontstane ciÍculatiêlucht bê-

vochtigd en zwaarder gemaakt. Het

zet zich zodoende op de bodem aÍ.

Allê aangíenzende ruimtên blijven

naqenoêg stoÍvrij omdat het

niet buitên de werkruimtê komt.

Veel werklui maken reeds

gebruik van de Airolean

en met succes!

Meer hiêrover ziê:

www.airclêan.de
,AirClean-werkluir,



Enthousiêstè klanbn:

"Wii wqken airclean zodat

o n zè vêe I e i sen cle kl a nte n

na de badkamenenovatiè

niet het helehuis hoeven

schoon temaken.*

HolÊt lmb€ri, Miillhêim (D)

Loodgiêtèrij . enit irtêchniêk
(v€Íl4enwooídiql @l and* w6/dui)

@ Extra verkoopargumenten
Dankzij de nagenoeg stofvrijê werkzaamhêdên verkrijgt u een voorsprong t.o.v. uw concurrenten

en wordt het vertrouwen van uw klanten gesterkt

@ eenvouoig in gebruik
Staand of liggend met weinig benodigde plaatsruimte tê transportêren. Door z'n gêringê gêwicht en z'n

gebruiksvriendelijkheid kan het apparaat makkeliik door een persoon getransporteerd worden.

@ tilosuesparing voor het team en de klanten
Het lasiige afdêkken en aÍplakkên van deuren, ramen en meubelen alsmede tijdrovende

schoonmaakwerkzaamheden komen tê vervallên.

@ weinig ruimte innemend
Het kleinste apparaat van zijn soort, bij gêlijke techniek ên hetzêlfde vermogen. ldeaal voor kleine

ruimten (bijv gasten-wc of binnenliggende ruimtenl. We*íng mèt citculatíelucht oí yacuiim mogelijk!

e Hoogwaardige componenten
Hoogwaardige verwerking en matêrialen, geen grove hoeken ên schroefuerbindingen

@ tUeaat zwaartepunt
ln êên gêvuld wateneseívoir zeer stabiel

C Effectieve waterverdeling
Daardoor is geen nafiltering nodig

@ Optimate reiniging
Nàgênoeg onderhoudsvrijr geen vervanging van filters nodig omdat water het filterelêmênt vormt.

Voor het reinigen hoeven dus gêên componenten (bijv. het filtêr) uitgebouwd te worden.



Uw klanten
bij anderen

zullen u
aanbevelên!

Badkamerrenovatiê

Kelderrenovatie

Keukenrenovatie

Renovatie van oude
gebouwen

Stukadoorswerk

lnstallatiewerk

Hout- en timmerwerk

Schilderwerk

Tegelkachelbo

Tegelzette

Bouwon
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