
Tapijt voor een gezondere werkomgeving

Uw eerste gedachte zal waarschijnlijk zijn: “Tapijt in een school, dat is toch vragen om problemen ?!“

Wij zijn er van overtuigd, én de praktijk heeft inmiddels bewezen, dat de Airmaster oplossingen brengt.

Enkele uitspraken van gebruikers:

                                                                            

“Geen herrie-makende schuivende stoelen en

  voetstappen... wat een rust“

  

“Ik ben astmapatiënt en met het linoleum vloog het

  stof me om de oren en moest ik steeds hoesten. Sinds

  de Airmaster in mijn lokaal ligt hoest ik niet meer...

  écht heerlijk“

“Het is veel stiller en rustiger in de klas waardoor ik me

  beter kan concentreren“

Welke voordelen biedt het u ?

o  Een betere luchtkwaliteit dus beter voor de luchtwegen.

o  Geen herrie van schuivende stoelen.

o  Minder nagalm dus kan er rustiger gesproken worden.

o  Verbetert concentratie en prestaties.

 

 

uw adviseurs:

Helaas is de lucht in veel scholen en kantoren door de fijnstof-concentratie niet zo zuiver en 
vormt zelfs een ongezonde omgeving voor leerlingen en medewerkers !

Fijnstof-concentratie leidt volgens uitgebreid onderzoek van de Wereld Gezondheids 
Organisatie tot een serieus gezondheidsprobleem. Fijnstof komt in de longblaasjes terecht en 
veroorzaakt long- en hartproblemen en kan allergenen en schadelijke chemicaliën in het bloed 
terecht laten komen.

Wij adviseren en ondersteunen het toepassen van een nieuwe innovatie op het gebied van 
reductie van fijnstof in de lucht; Desso Airmaster tapijttegels ! Hierdoor wordt fijnstof 
opgevangen en vastgehouden tot de eerstvolgende stofzuigbeurt zodat er een schonere lucht 
ontstaat.

De structuur van het tapijt maakt een mechanische oplossing mogelijk zonder gebruik van 
chemische middelen, wat zorgt voor een permanente filterwerking van het tapijt zonder 
neveneffecten. De open structuur van het tapijt zorgt ervoor dat de stof er eenvoudig 
uitgezogen kan worden, waardoor optimaal herstel van de filterwerking wordt gegarandeerd.
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