
GEEN NAT 
MASKER MEER
‘s Werelds eerste stofmasker 

 
en CO2 verwijdert



omgeving, veroorzaakt door het opschuren van 
houten vloeren. Hij is daarom afhankelijk van 
een stofmasker dat zowel gemakkelijk in gebruik 
is als ook aangenaam om te dragen is en tevens 

“Het systeem met de kleine ventilator zorgt 
ervoor dat het totale verbruik van stofmaskers in 
het bedrijf aanzienlijk gedaald is en de invester-
ing in de ventilator is snel terugverdiend. Daar-
naast hebben we ook nog eens betere arbeid-

dan eerst.”

“Nu kan ik het masker de 
hele dag door gebruiken”
Claus Stephansen, vloerschuurder bij vloer-
bedrijf Kim Gulvmand in het Deense Aarhus, 

-
cieel voordeel verbonden is aan het gebruik van 
de nieuwe disposable AIR+- stofmaskers.

-
maal twee uur uithouden. Tegen die tijd is het zo 
vies en vervelend om te dragen dat ik het weg-
gooi. Dit is anders met AIR+ en de ventilator. Het 
is niet alleen aangenamer om te dragen, maar 
blijft ook zo “fris” en droog dat het gemakkelijk 
de hele dag gedragen kan worden.” 

“... de investering in de ventilator 
is snel terugverdiend.” 

Houdt u koel en fris
Vermindert de temperatuur in het 
masker tot 4°C.

Voorkomt 
CO2-ophoping
Voert koolstofdioxide af uit het 
masker, zodat u een helder hoofd 
behoudt en ongemak en hoofdpijn 
vermijdt.

Vermindert de relatieve vochtig-
heid in het masker tot 40 %

Claus Stephansen van het

vloerbedrijf Kim Gulvmand

Bekijk alle producten op 
www.lascentrum.com

“... de investering in de ventilator 
is snel terugverdiend.” 



De pasvorm van het masker is zo ontworpen dat het AIR+-masker 
aansluitend en veilig zit op alle voorkomende. Het zorgt ervoor 
dat uw veiligheidsbril niet beslaat. Het masker is comfortabel in 
gebruik dankzij de zachte materialen en de aluminium neusklem 
met zachte bekleding.

Opvouwbaar masker
Past in uw zak, waar het beschermd en 
gebruiksklaar is.

Gemakkelijk verstelbaar
De elastische band loopt door het hele masker, zodat 
u het hele masker eenvoudig en gemakkelijk kunt 
verstellen met één enkele schuifbeweging.

Extra veiligheid
-

tiel dat u een verhoogde bescherming geeft. Het 
ventiel sluit bij elke inademing, ongeacht uw 
werkpositie.

Miniventilator
De piepkleine ventilator wordt snel en eenvoudig beves-
tigd aan het masker met slechts één enkele klik. Hij weegt 
slechts 26 gram, waardoor u niet merkt dat u hem draagt. 
De ventilator houdt het masker droog en CO2-vrij voor 4 uur 
per laadbeurt. De ventilator kan tijdens pauzes gedeeltelijk 
opgeladen worden. Het beademingsapparaat is IP53-geclassi-



Artikelnummer Artikelnaam

415.700000 AIR+ FFP2 masker met ventiel 10 stuks. – opvouwbaar

415.700010 AIR+ FFP3 masker met ventiel 10 stuks. – opvouwbaar

415.700090 AIR+ Active ventilator

levert besparingen op
Met een actieve ventilator ver-

-
bruikt u minder maskers per dag.

Ontwikkeld om comfortabel te zijn 
en een goede pasvorm te bieden 
voor alle gezichtsvormen.

Oplaadbaar
Werkingstijd van 4 uur per laad-
beurt.  Opgeladen binnen 1,5 uur 
via micro-USB. Kan tijdens pauzes 
gedeeltelijk opgeladen worden 
zoals uw mobiele telefoon. 

Vermindert de relatieve vochtig-
heid in het masker tot 40 %

Voorkomt CO2-ophoping
Voert koolstofdioxide af uit het 
masker, zodat u een helder hoofd 
behoudt en ongemak en hoofdpijn 
vermijdt.

Houdt u koel en fris
Vermindert de temperatuur in het 
masker tot 4°C.

Beschermt u tegen in de lucht zwevende en in olie gebaseerde
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