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Een ozonbehandeling met de Aerodrive is een
absolute doorbraak. Het is de definitieve
oplossing om geuren af te breken die zich tot
diep in de bekleding genesteld hebben. Zelfs na
jaren. De autobranche reageert enthousiast.
Want ook al gaat het om een tweedehands auto,
de Aerodrive zorgt voor een eerstehands geur.
Een klassieke win/win situatie: u tevreden, klant
tevreden.

Pieter Tent, Camperfun Tiel

“Wanneer een camper stinkt, hebben ze een reden om
de camper te weigeren. Daarom vind ik de Aerodrive een
fantastisch apparaat. Ik vond het aankoopproces voor,
tijdens en na de definitieve aanschaf zeer professioneel
en de specialisten van Bioclimatic zijn ter zake kundig.
Het apparaat heeft een dieptewerking op de bekleding
en dat zorgt dan weer voor meer klandizie”.

Blijvend effectief
Geurvrij resultaat
Geen bijeffecten
Unieke bi-polaire techniek
Zeer laag energieverbruik
Hoge kwaliteit componenten
Degelijk RVS uitvoering
Gefabriceerd in Nederland
Jobert Bakema, ING Car Lease Zwolle en Breda

“De Aerodrive zorgt voor schone lucht in de auto’s en dat
is voor ons enorm belangrijk. In de aangeleverde auto’s is
gerookt of er hangt een hondegeur. Erger nog is een
combinatie van die twee. Met de Aerodrive krijgen we
deze auto’s weer volledig fris. Voor Bioclimatic geldt in
alles: afspraak is afspraak. Het bedrijf stelt zich royaal en
loyaal op. Echt, het klikte direct”.

De Aerodrive is een actieve ionen- en
ozongenerator op basis van bi-polaire ionisatie die
in korte tijd effectief geuren kan afbreken. De
handzame unit, gemaakt van duurzame roestvrij
staal, is eenvoudig te gebruiken voor diverse
toepassingen. De unit is volledig vervaardigd in
Nederland en u kunt rekenen op onze directe
ondersteuning.
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Bert de Rooij, CleanCars “ Professional Car Care ” Amsterdam

“Auto's die van berijders wisselen, moeten fris ruiken.
Ook al is het een gebruikte auto, klanten willen geen
stank in hun auto. Omdat je bijvoorbeeld bijna nergens
meer mag roken, doen veel mensen dat in de auto. De
Aerodrive zorgt voor een neutrale lucht en niet zoals
andere apparaten voor een andere lucht. We zijn zeer
tevreden”.

Mustafa Unlu, ACM Reconditionering Putten

“Mijn drie oude luchtzuiverende producten werken niet
afdoende. Via internet stuitte ik op Bioclimatic. Sinds
hun Aerodrive wil ik niets anders meer. Ik kreeg ook
klachten over olie- en benzinegeur. Wanneer ik de oude
producten gebruik, bestaan de ramen van de auto. Met
de Aerodrive is dat niet het geval. Ik ben van plan om
alle huidige apparaten door de Aerodrive vervangen”.

Effectief tegen alle soorten geuren.
Verwijdert geuren, maskeert ze niet.
Ozon is de sterkste vrij verkrijgbare oxidant en
een bewezen geurbestrijder.
Hoogste kwaliteit componenten voor
jarenlang probleemloos gebruik.

De Aerodrive genereert positieve en negatieve
ionen, zuurstof radicalen, hydroxyl radicalen en
ozon. Zowel de ionen als de radicalen en ozon zijn
onstabiele verbindingen. Dit betekent dat ze op
zoek gaan naar een molecuul om zich mee te
binden wat ze vinden in de vorm van organische
verbindingen zoals geuren, bacterien en virussen.
Bij de binding worden geuren en andere
organische stoffen geoxideerd, de cellen worden
opengebroken en onschadelijk gemaakt, dus niet
gemaskeerd. De losse ionen en ozon dringen door
in textiel en bekleding, ook daarin worden
geurmoleculen vernietigd, de geur blijft hierdoor
voor altijd weg.

Afmetingen
Gewicht
Utvoering
Opgenomen vermogen

:
:
:
:

(l*b*h) 620*240*150 mm
10,3 kg
RVS
26 watt maximaal

Bioclimatic B.V. levert, installeert en
onderhoudt apparatuur voor desinfectie,
geurneutralisatie of emissiereductie.
Met meer dan 20 jaar kennis en
ervaring biedt Bioclimatic B.V. de
perfecte oplossing bij geurproblemen.
We zijn gevestigd in Nieuw-Vennep en
bieden service en ondersteuning in heel
Nederland.

Product opslag cellen
Laboratoria
Openbare gelegenheden
Verwerkingsruimte

Water
Container ruimten
Restaurants
Geurreductie

Gepatenteerde foto oxidatie technologie voor de reductie van luchtvervuiling,
geuren en chemische vervuiling

4-staps luchtreiniging voor extreem schone lucht
Toepassing in de gezondheidszorg
Vernietigt virussen, micro-organismen en ziektekiemen in de lucht
Bioclimatic staat voor 30 jaar ervaring in
hoogwaardige luchtzuiverings oplossingen.
Kijk voor meer informatie op
of neem contact met ons op.

Erkend Aerodrive behandelcentrum
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Bioclimatic
climatic B.V.
Luzernestraat 53a
2153 GM Nieuw-Vennep
Tel. +31(0)252 - 626 962
Fax +31(0)252 - 626 979
info@bioclimatic.nl
o@bioclimatic.nl
www.bioclimatic.nl

ofe

s sio n

al C ar C a

re

CleanCars
Petroleumhavenweg 22 E
1041 AC Amsterdam
Tel. +31(0)6 - 462 87450
Fax +31(0)84 - 730 2587
info@cleancars.nl
www.cl
cleancars.nl
nl

