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Dé Noord-Hollandse specialist in inspectie, reiniging en onderhoud van luchtkanalen

Gezonde lucht:

Pure noodzaak, maar geen vanzelfsprekendheid
De lucht die we inademen moet zuiver zijn.
Ook, of misschien wel júist in binnenruimten.
Frisse lucht bevordert het concentratievermogen en het
humeur. Bovenal voorkomt het gezondheidsklachten.
Bijna elk gebouw is daarom uitgerust met een mechanisch
ventilatiesysteem. Permanente toevoer van frisse lucht
zou hiermee gewaarborgd moeten zijn. Vuil van de
luchtkanalen belemmert dit echter. Sterker nog: het
veroorzaakt óngezonde lucht.

Voor

Luchtkanalen zijn een broeihaard voor schimmels,
bacteriën, virussen, huismijt, geuren en fijnstof. Als deze
niet regelmatig worden verwijderd, blaast uw systeem
dit elke aangesloten ruimte binnen. 24 uur per dag.
Filters vervangen is dus niet genoeg. Laat uw
luchtkanalen ook periodiek reinigen. Alleen
dan werkt uw systeem optimaal en voorkomt u
gezondheidsproblemen.
De Luchtkanaal Reiniger is uw specialist in schone lucht.
Op www.luchtkanaalreiniger.nl vindt u meer informatie
over onze unieke diensten. Vragen? Niet twijfelen,
gewoon bellen!

Veelvoorkomende klachten door een vervuild
luchtkanalensysteem zijn:
•
•
•
•

Droge, branderige ogen
Allergische reacties en slijmvliesirritatie
Hoofdpijn
Vermoeidheid en concentratieproblemen

Na

Veel voordelen,
veel kostenbesparingen
Luchtkanalen moeten periodiek gereinigd worden. Het leidt tot
bewezen minder gezondheidsklachten en hogere productiviteit.
Daarnaast verlengt het de levensduur van uw ventilatiekast
en optimaliseert het de conditie van uw gebouw. U bespaart
dus op ziekte- of verzuimkosten, ventilatie-apparatuur en
op pandonderhoud.

Voor wie werkt
De Luchtkanaal Reiniger?

Hoe werkt
De Luchtkanaal Reiniger?

Voor iedereen die de verantwoordelijk neemt voor schone,
gezonde werking van zijn luchtbehandelingssysteem.

Snel, schoon, vakkundig, persoonlijk en flexibel:

Wij behandelen kanalen in elk soort gebouw:
Apotheken - Boten en cruiseschepen - Bioscopen Dancings - Evenementenhallen - Gemeentehuizen Hotels - Kantoorpanden - Kazernes - Laboratoria Restaurants - Sauna’s - Schoolgebouwen - Sportscholen Theaters - Winkelcentra - Wooncomplexen Ziekenhuizen - Zorginstellingen - Zwembaden

Een zorg minder, een kwaliteit rijker!
Ook installatiebedrijven maken slim gebruik
van onze diensten. De Luchtkanaal Reiniger
garandeert schone luchtkanalen bij elke klant
waar zij een installatie hebben geleverd.
Hiermee is de installateur een zorg minder
en een kwaliteitsservice rijker.

1 Kennismaking

Met u en uw systeem.

2 Camera-inspectie

Exacte diagnose van
vuilophopingen en knelpunten.

3 Planning

In overleg met u.

4 Voorbereiding

O.a. regelkleppen markeren en
roosters dichten.

5 Reiniging

Borstelen en afzuigen.

6 Oplevering

Systeem werkend, eventuele
werksporen uitgewist.

Persoonlijk rapport
Elke kanaalreiniging leggen wij vast in een rapport,
inclusief de visuele inspectie met de minicamera.
Wij kennen elke klant en pand. Daardoor leveren wij
snelle en persoonlijke service met optimaal resultaat.

Hightech apparatuur
De Luchtkanaal Reiniger heeft apparatuur voor elk
systeem en kanaaltype. Roterende borstels aan meters
lange, flexibele assen werken zich moeiteloos door alle
kanalen.
Daarnaast gebruiken wij o.a. Clean Air HVAC-PHI
Supercellen. Deze zuiveren de lucht en voorkomen groei
van schimmels en bacteriën in de warmtewisselaar.
Hierdoor blijft de originele luchtstroom behouden en
treedt er geen capaciteitsverlies op.

SCHIMMELS, BACTERIËN, VIRUSSEN
EN ONAANGENAME GEUREN

Compleet & zorgeloos
De Luchtkanaal Reiniger is ook het adres voor:
- Inspectie en reparatie van ventilatie- en wtw-units
- Vervanging van elk type en formaat filters
- Reiniging op handige contractbasis
Het volledige onderhoud in goede handen!

Wist u dat…
… er ondanks uitstekende temperatuurregeling en prima CO2-niveau tóch veel klachten bestaan
over de binnenluchtkwaliteit? De oorzaak: een te hoge concentratie luchtvervuiling.

En wist u dat …
… jaarlijks filters vervangen en de luchtbehandelingskast nakijken niet genoeg is?
De hygiëne in de luchtkanalen is namelijk van veel groter belang voor kwalitatief goede lucht!

Reinigen kan prima tijdens kantooruren maar ook buiten openingstijden.
De Luchtkanaal Reiniger komt langs wanneer het ú schikt.
Wilt u meer informatie, advies of een offerte? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Neem
nu
contact
op!

De Luchtkanaal Reiniger
Hoefje 37
1733 AB Nieuwe Niedorp
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0226 - 410 362
0226 - 410 072
info@luchtkanaalreiniger.nl

www.luchtkanaalreiniger.nl

