
Improve the air,
and keep it fresh.

pure improvement.



AerSMASH Roomcleaner
AerSMASH introduceert de Roomcleaner, luchtreiniging 
van de hoogst mogelijke kwaliteit. Deze draag- 
bare luchtreiniger heeft een 99,9% effectiviteit tegen 
pollen, schimmels, bacteriën, geuren en fijnstof.
De Roomcleaner heeft een stijlvol minimalistisch 
ontwerp dat uitstekend past in ieder interieur.

De gouden combinatie van filters
De AerSMASH Roomcleaner combineert meerdere 
filters waardoor de luchtreiniging zo effectief mogelijk 
is. De Roomcleaner maakt gebruik van het unieke 
AerSMASH plasmafilter met plasma-ionisatie, een 
nanoglasvezelmat en een elektrostatisch ontlaad- 
systeem. Als voorfilter wordt er gebruik gemaakt van 
een uniek HEPA-filter dat is afgewerkt met koolstof. 
De combinatie van deze filters zorgt ervoor dat niets 
de luchtreiniger ongefilterd kan verlaten. Daardoor 
kunnen zelfs de kleinste deeltjes op moleculair  
niveau uit de lucht worden gehaald. 

Vervangen van de filters
Het AerSMASH plasmaluchtfilter heeft een levens-
duur van 5 jaar wanneer het apparaat 24/7 
aanstaat. Het HEPA pre-filter moet jaarlijks worden 
vervangen. Bij iedere Roomcleaner ontvangt u de 
mogelijkheid om u jaarlijks te laten herinneren aan 
het vervangen van de filters.

Stil en energiezuinig



De AerSMASH Roomcleaner is een zeer effectief 
middel om de omgevingslucht voor 99% te reinigen. 
Deze reiniging heeft een stroomgebruik van slechts 
36 watt per uur. Door de efficiënte EBM Papst DC 
motoren zijn de Roomcleaners zeer geluidsarm en 
functioneren ze zeer effectief. De Roomcleaner kijkt 
hoeveel schoonmaak nodig is en past de stroom-
consumptie hier op aan. Daardoor verspilt u nooit 
stroom en werkt de luchtreiniger stil en effectief.

Ontworpen voor grote ruimtes
De AerSMASH Roomcleaner is ontworpen om te  
gebruiken in zowel kleine als grote ruimtes tot 300 
m2. Het 360° ontwerp zorgt ervoor dat u in iedere 
ruimte gebruik kunt maken van de Roomcleaner. 
U kunt de Roomcleaner thuis, op kantoor of in de 
sportschool plaatsen. De Roomcleaner is in staat  
iedere ruimte te reinigen! 

Materiaal en design
De AerSMASH Roomcleaner is gemaakt van licht-
gewicht zwart aluminium in combinatie met een 
metalen behuizing en heeft een zwart of bruin  
leren handvat. Het ontwerp is minimalistisch, stijlvol 
en tijdloos waardoor het in ieder interieur past.  
De AerSMASH Roomcleaner is een aanwinst voor 
iedere leefomgeving, van klassieke huiskamers tot 
stijlvolle kantoren. 

De bewezen voordelen van een AerSMASH 



Technische Specificaties
Hoogte:                  680mm
Diameter:                     260mm
Diameter voet:             345mm
Verpakkingsgrootte:   400mm x 400mm x 800mm 
Aansluitwaarde:  15-48 watt (230V)
Gewicht:   9kg
Geluidsniveau:   39 dB
Roomcleaner:   €2499,00 incl. BTW
Huur per week:  €    49,95 incl. BTW

VoorFilter
De AerSMASH Roomcleaner reinigt zichzelf voor gebruik in huiselijke omgeving gedurende periode van 5 

jaar. Indien er sprake is van sterk verontreinigende omgeving kan het zijn dat na een periode van 
gebruik er vervanging nodig is van het voorfilter.

Voor vervanging kunt u contact opnemen met info@aersmash.com



Roomcleaner
De AerSMASH Roomcleaner is een energiezuinige luchtreiniger die tot 300 vierkante meter lucht kan 
reinigen. De Roomcleaner haalt bacteriën, pollen, fijnstof en schimmels en geuren uit de lucht tot wel 0,3 
micron. De koolstof buitenschaal absorbeert alle overgebleven emissies die vrijkomen tijdens het plasma-
en ionisatieproces. De AerSMASH Roomcleaner is gebouwd met behulp van de nieuwste technieken en 
voldoet aan de meest recente veiligheidsstandaarden.
De Roomcleaner heeft een unieke prijs-kwaliteitsratio en elimineert nagenoeg alle vluchtige organische 
stoffen (VOC) in de lucht. Vrijwel alle andere luchtreinigers werken met alleen een HEPA-filter. De AerSMASH 
Roomcleaner werkt met zowel een HEPA-filter als met een zelfreinigend plasmafilter. Dit filter maakt schoon 
op een microbiologisch niveau waardoor vrijwel alle bacteriën, schimmels, rook en geur worden 
geëlimineerd. Anders dan bij andere luchtreinigers is de AerSMASH zelfreinigend, daardoor kan er geen 
schimmel in het apparaat zelf ophopen. De technieken in de Roomcleaner zijn Europees gepatenteerd en 
garanderen een veilig product. Bovendien is het unieke ontwerp van de AerSMASH Roomcleaner een 
aanwinst voor iedere leefomgeving.

Plug and Play
De AerSMASH roomcleaner is gebaseerd op het plug and play principe. Bij levering ontvangt u een 

kabelstekker, die u dient aan te brengen aan de onderzijde. Leg de roomcleaner op haar zij en breng 

de stekker aan. Aan de onderzijde vindt u tevens een aan/uit schakelaar, zet deze op 1. Zet de 

roomcleaner rechtop. Plaats de stekker in het stopcontact en uw AerSMASH roomcleaner is werkend.
U kunt de roomcleaner 24/7 laten draaien of, middels het verwijderen van de stekker uit het 
stopcontact, stop zetten naar eigen inzicht.



pure improvement.

Burgemeester Veenhovenplein 3
7957 BA De Wijk

+31 (0) 522 230 850
info@aersmash.com

www.aersmash.com




