OZONBEHANDELING
GEURVERWIJDERING

Rooklucht
Hondenlucht
Brandlucht
Schimmellucht
Transpiratielucht
Benzine of Diesel lucht

Een Ozonbehandeling met de Aerodrive is bij
CleanCars een absolute doorbraak. Het is dé
definitieve oplossing om geuren af te breken
die zich tot diep in de bekleding van het interieur
van uw auto genesteld hebben. Zelfs na jaren.

ZAKELIJKE
MARKT
Neemt één van uw medewerkers een (lease)auto over
van de vorige berijder of moet u de auto inleveren bij
de leasemaatschappij? Dan wilt u als bedrijf dat de auto
geurvrij wordt overgedragen. Maak daarvoor gebruik
van de Ozonbehandeling van CleanCars. U bent er dan
van verzekerd dat de nieuwe berijder/eigenaar in een
frisse auto een nieuwe start maakt.

HOE WERKT HET?
De Aerodrive is een actieve ionen - en ozongenerator
op basis van bi-polaire ionisatie die in korte tijd
effectief geuren kan afbreken. De losse ionen en
ozon dringen door in textiel en bekleding, ook
daarin worden geurmoleculen vernietigd, de geur
blijft hierdoor voor altijd weg.
Deze behandeling zorgt hierdoor voor een gezonde,
en veilige luchtkwaliteit in uw auto.

GEBRUIKTE
AUTO

De Aerodrive is toepasbaar op alle voertuigen waar
nare geuren aanwezig zijn.

ONZE WERKWIJZE
De behandeling duurt gemiddeld 8 uur bij een normale
vervuiling, meestal kunt u aan het eind van de dag uw
auto weer ophalen bij intensieve geuren kan een langere
behandeling nodig zijn.

Hebt u een auto gekocht waarin door de vorige eigenaar
is gerookt? Of een auto met hardnekkig hondenlucht?
Onze ozonbehandeling lost dit voor u op en zorgt voor
een blijvend schone/neutrale atmosfeer in de auto.
Ook bij verkoop van uw auto zal door deze behandeling
uw auto aanzienlijk in waarde stijgen.

Tevens is het ook mogelijk een combinatie te maken
samen met een interieur behandeling. Zodat uw interieur
weer in showroomstaat is en de lucht weer fris ruikt.
Heeft u nog vragen neem dan gerust contact met ons op.

DE VOORDELEN
Blijvend effectief tegen alle soorten geuren

ONVOORZIENE
INCIDENTEN

Verwijdert geuren, maskeert ze niet
Geen bijeffecten

BEHANDELCENTRUM

Is er een jerrycan met benzine omgevallen in uw kofferbak,
overgeven in de auto, morsen van levensmiddelen in de
auto zoals melk, schimmel in de auto en brandlucht.
Petroleumhavenweg 22e
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info@cleancars.nl
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