
Luchtreinigers
Voor schone lucht en een  
gezonde werkomgeving



Luchtzuivering
is van essentieel belang
Luchtzuivering is essentieel voor het creëren van een gezonde omgeving in 
gebouwen en is een belangrijk hulpmiddel tegen corona door het afvangen 
van virusdeeltjes in de lucht. Het belang van luchtzuivering is door corona, als 
luchtgedragen longvirus, veel urgenter geworden maar is eigenlijk al jarenlang 
een onzichtbare noodzaak. Luchtzuivering is dan ook op een heel breed vlak 
effectief en is een duurzame investering die zichzelf al snel terugverdient; als 
bestrijding, als preventie en als kwalitatieve verbetering. 

Met name in de gezondheidszorg is de effectiviteit groot omdat binnen 
deze beroepsgroep afstand houden en contactmomenten vermijden lastig 
is. Bovendien is de gezondheidszorg een plek waar juist ziektedragers 
en risicogroepen bij elkaar komen. Terwijl de medewerkers in de 
gezondheidszorg ook nog eens essentieel zijn om het zorgaanbod op peil 
te houden. Daarom heeft Spruyt hillen een assortiment aan direct inzetbare 
professionele luchtzuiveringsmiddelen samengesteld die specifiek geschikt zijn 
voor toepassing in de gezondheidszorg.

De verspreiding van long- en luchtwegvirussen zoals corona gaat 
voornamelijk door deeltjes die via ademen, hoesten en niesen in de lucht 
komen. Een deel van de zwaardere deeltjes slaan neer in de directe omgeving. 
De huidige maatregelen zijn gericht op de preventie van die vorm; schermen, 
desinfecteren, afstand houden. Deze maatregelen werken echter alleen 
plaatselijk (schermen), kortdurend (desinfecteren) en zijn afhankelijk van hoe 
hiermee per persoon wordt omgegaan (afstand houden). In veel situaties 



kunnen deze maatregelen ook niet goed toegepast worden. Denk bijvoorbeeld 
aan een informatieruimte in een apotheek of een spreekkamer van een arts, 
waar het werken met een scherm en het houden van afstand praktisch niet 
is in te vullen. Bovendien hebben deze maatregelen geen effect op de lichte 
deeltjes die langere tijd over grotere afstand door de ruimte blijven zweven 
(aerosolen). Het filteren van de virusdragende deeltjes uit de lucht is dan 
een belangrijk hulpmiddel. Het afbouwen van de ‘intelligente lockdown’ met 
tijdelijke maatregelen, vraagt om het opbouwen van een nieuwe ‘intelligente 
leefomgeving’ met duurzame middelen.

 

Voordelen van luchtreinigers
•  Filtering van corona-deeltjes uit de binnenlucht waardoor minder kans op besmetting.
•  Effectief tegen alle virusdeeltjes en bacteriën dus ook minder kans op andere besmettingen 

(virussen/griep/verkoudheid).
• Filtering van pollen en hierdoor minder kans op hooikoortsklachten.
• Filtering van fijnstof dus minder belasting van de luchtwegen.
•  Complementair aan luchtverversing zonder negatieve beïnvloeding van ventilatiesystemen.
•  Niet plaatsgebonden, niet kortdurend en niet afhankelijk van hoe personen er individueel mee 

om gaan.
•  Het is niet enkel een corona-maatregel; het is een brede en universele verbetering van het 

binnenklimaat.



Compacte luchtreinigers voor zuivere binnenlucht. 360° 
meerlaags filtersysteem. HEPA-filtertechnologie met lange 
levensduur en de hoogste hoeveelheid actieve koolstof.

IDEAL luchtreiniger AP30 PRO en AP40 PRO

IDEAL AP30 PRO
Capaciteit voor ruimtes van 20-40 m2*
Netspanning 220- 240 V, 50/60 Hz
Ventilatorsnelheden 5
Stroomverbruik (watt) 5 – 30
Geluidsniveau’s (dB) 16,7 – 54,2 
Luchtuitlaat tot 310 m3/h 
Afmetingen (H x B x D)  398 x 255 x 298 mm 
Gewicht (kg) 3,6
Artikelnummer 211461

IDEAL AP40 PRO
Capaciteit voor ruimtes van 30-50 m2*
Netspanning 220 -240 V, 50/60 Hz
Ventilatorsnelheden 5
Stroomverbruik (watt) 5 – 75
Geluidsniveau’s (dB) 16,7 – 61,7 
Luchtuitlaat tot 440 m3/h 
Afmetingen (H x B x D)  398 x 255 x 298 mm 
Gewicht (kg) 3,6
Artikelnummer 211462

* Kamerhoogte 2,50 m

  Effectief tegen (huis)stofdeeltjes 

  Effectief tegen PM 2.5 en PM 10 deeltjes

   Aanbevolen tegen chemicaliën, geur, 
ozon (O3) en stikstofdioxide (NO2)

   Aanbevolen voor mensen met 
allergieën

  Geluidsarm

  Laag energieverbruik

   Voorfilter en 360° filter (HEPA en  
actief carbon)

  Gratis (smartphone) app 

   Duurzame filters (ongeveer 1 jaar bij 
gemiddeld gebruik)

IDEAL AP30 PRO

IDEAL AP40 PRO

Voor
ruimtes van 

30m2

Voor
ruimtes van 

40m2



De professionele luchtreiniger voor zuivere binnenlucht. 
360º meerlaags filtersysteem voorzien van een HEPA-filter 
technologie met lange levensduur en het hoogste aantal actieve 
koolfilterdeeltjes

IDEAL luchtreiniger AP60 PRO en AP80 PRO

IDEAL AP60 PRO
Capaciteit voor ruimtes van 50-70 m2*
Netspanning 220- 240 V, 50/60 Hz
Ventilatorsnelheden 5
Stroomverbruik (watt) 6 – 90
Geluidsniveau’s (dB) 16,5 – 56,6 
Luchtuitlaat tot 600 m3/h 
Afmetingen (H x B x D)  668 x 468 x 275 mm 
Gewicht (kg) 15
Artikelnummer 211463

IDEAL AP80 PRO
Capaciteit voor ruimtes van 70-90 m2*
Netspanning 220 -240 V, 50/60 Hz
Ventilatorsnelheden 5
Stroomverbruik (watt) 6 – 175
Geluidsniveau’s (dB) 18,7 – 63,4 
Luchtuitlaat tot 800 m3/h 
Afmetingen (H x B x D)  668 x 468 x 275 mm 
Gewicht (kg) 15
Artikelnummer 211464

* Kamerhoogte 2,50 m

  Effectief tegen (huis)stofdeeltjes 

  Effectief tegen PM 2.5 en PM 10 deeltjes

   Aanbevolen tegen chemicaliën, geur, ozon 
(O3) en stikstofdioxide (NO2)

   Aanbevolen voor mensen met allergieën

  Geluidsarm

  Laag energieverbruik

   Voorfilter en 360° filter (HEPA en  
actief carbon)

  Gratis (smartphone) app 

   Duurzame filters (ongeveer 1 jaar bij 
gemiddeld gebruik)

  Inclusief afstandsbediening

Voor
ruimtes van 

60m2
Voor

ruimtes van 

80m2



De professionele luchtreiniger voor zuivere binnenlucht. 
360º meerlaags filtersysteem voorzien van een zeer 
effectief HEPA filter.

IDEAL luchtreiniger AP140 PRO

  Effectief tegen (huis)stofdeeltjes 

  Effectief tegen PM 2.5 en PM 10 deeltjes

   Aanbevolen tegen chemicaliën, geur, 
ozon (O3) en stikstofdioxide (NO2)

   Aanbevolen voor mensen met 
allergieën

  Geluidsarm

  Laag energieverbruik

   Voorfilter en 360° filter (HEPA en  
actief carbon)

  Gratis (smartphone) app 

   Duurzame filters (ongeveer 1 jaar bij 
gemiddeld gebruik)

  Inclusief afstandsbediening

  Handige timer met start-stop functie 

Voor
ruimtes van 

140m2

IDEAL AP140 PRO
Capaciteit voor ruimtes van 120-160 m2*
Netspanning 220 240 V, 50/60 Hz
Ventilatorsnelheden 5
Stroomverbruik (watt) 7 – 180
Geluidsniveau’s (dB) 25,2 –60,3  
Luchtuitlaat tot 1400 m3/h 
Afmetingen (H x B x D)  725 x 562 x 633 mm 
Gewicht (kg) 51
Artikelnummer 211465

* Kamerhoogte 2,50 m



Accessoires

Ideal AP30-40 
Filter
Artikelnummer 211467

Ideal AP60-80 
Filter 
Artikelnummer 211468

Ideal AP140 
Koolstoffilter 
Artikelnummer 211470

Ideal AS10 Sensor

Ideal AP140 
HEPA-Filter 
Artikelnummer 211469

De AS10 binnenluchtsensor geeft 
uitgebreide informatie over de 
luchtkwaliteit (deeltje/vocs/
luchtvochtigheid/temperatuur/
luchtdruk).

Artikelnummer 
211466



Tel. (030) 281 44 11 • cs@spruyt-hillen.nl • www.spruyt-hillen.nl

Op al onze leveringen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Spruyt hillen van toepassing. 
Prijzen zijn exclusief BTW. Zet- en drukfouten voorbehouden. 

www.spruyt-hillen.nl/
luchtreinigers

Meer info: Naar webshop:

www.shop.spruyt-hillen.nl/
luchtreinigers


