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ZO NATUURLIJK
ALS BLIKS EM
ÈONOS haalt inspiratie, in naam en
functie, van drie goden van het
Griekse Pantheon: Zeus, god van de
bliksem; Aeolus, god van de winden;
Igea, godin van hygiëne. Net als deze
mythische karakters gebruikt ÈONOS
de elementen van de natuur om zijn
zuiverende werking uit te voeren, in
dit geval om mensen te beschermen
tegen virussen, bacteriën, en geuren
door hun kleren te zuiveren.
Om een idee te krijgen van hoe het werkt, denk
gewoon eens aan wat er gebeurt tijdens een
onweersbui: de luchtstromen in de wolken laden
de waterdeeltjes op met statische elektriciteit ;
wanneer de tegenovergestelde ladingen van de
wolken en de grond elkaar raken, ontstaat
bliksem, wat een elektrostatische ontlading is
met buitengewone kracht. Bliksem leidt op zijn
beurt tot de vorming van ozon, een gas dat
vluchtige organische stoffen en de
eiwitmembranen van virussen en bacterie
uiteen laat vallen, waardoor de lucht schoon en
sprankelend wordt.
Op een kleinere schaal is de bliksemschicht
van ÈONOS de UV lamp, die de lucht in het
apparaat raakt, waardoor een mengsel van
fotoplasma en ozon ontstaat, hierdoor
worden de cellen van micro-organismen,
virussen en bacteriën opgesplitst om
vervolgens zuurstof te worden.

The UV light
hits the air.

Transfers
energy.

Generates
photoplasma.

The ozone in the
photoplasma
sanitizes the clothes.

Destroys the
microorganisms.

Becomes purified
oxygen and leaves
no residue.

ÈONOS is een luchtreiniger voor kleding, accessoires en uitrustingsstukken die
virussen, bacteriën, mijten, schimmels, micro-organismen en geuren elimineert
dankzij ozon, een gas dat in de natuur voorkomt en volledig ecologisch reinigt
en een aangenaam fris gevoel geeft.
ÈONOS is een apparaat dat
gebruiksgemak en
doeltreffendheid van de
resultaten combineert:
eenvoudig te installeren,
geactiveerd door een
simpele aanraking en
vereist een minimaal
energie- verbruik om een
volledige zuivering van de
kledingstukken te
verkrijgen.

OZON vernietigt de onzuiverheden
van weefsel op cellulair niveau,
zonder toevoeging van was- of
ontsmettingsmiddelen. Het zit in
lage percentages in een mengsel
van fotoplasma, een natuurlijk en
niet vervuilend element dat totale
veiligheid garandeert.

F60 PEARL

F60 GREEN

ÈONOS is het antwoord op echte
behoeften en komt voort uit de
“knowhow” van een bedrijf die al
twintig jaar samenwerkt met
professionals uit verschillende
sectoren om de kwaliteit van hun
werk te verbeteren en hen te
helpen excellentie te bereiken in
hun vakgebied.

F60 GOLD

Kleuraanpassing: vraag een offerte aan om ÈONOS aan te passen aan de stijl van uw bedrijf.
TECHNISCHE GEGEVENS EN AFMETINGEN

590 mm

1900 mm

F60
Voeding

230V- 50/60 Hz

Energieverbruik

70W

Capaciteit

640 liters

Gewicht

70 kg

Snelle cyclus

20 minutes

Intensieve cyclus

120 minutes

Automatisch sluiten
Veiligheidsstop
Afmetingen

600 mm

600 mm

L 600 mm
H 1900 mm
D 590 mm

Van 2 to 6
. Laboratorium en
koksjassen.

Tot wel 8
broeken

per stang.

Voor accessoires,
tassen, schoenen en
laarzen

VOORDELEN VOOR DE WINKEL

VEILIGHEID EN HYGIENE

BESPARINGEN
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Elimineert virussen, bacteriën,
mijten en andere microorganismen.
Elimineert geuren.
Verfrist kleding en laat een
aangename geur van reinheid
achter.
Garandeert ontsmette kleding
en veilig werken
Contrasteert seizoensgebonden
allergieën en astma.
Maakt gebruik van een natuurlijk en
ecologisch proces.
Het heeft geen bijwerkingen.
Laat geen residu achter op de kleding.
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Vermindert de tijd die wordt besteed aan
ontsmetting door personeel.
Verlaagt de kosten van ontsmettingsprocedures.
Valt onder aftrekbare kosten van
bedrijven.**
Het is ook geschikt voor verhuur.
Vermindert de benodigde voorraad
kledingstukken per maat.
Verminderd slijtage
Verlaagd de kosten van de wasserij.
Erg laag energieverbruik.
Vereist geen onderhoud. De UV-lamp heeft een
levensduur van ca. 9000 uur***en kan makkelijk
vervangen worden.

WAAROM DE ÈONOS
GEBRUIKEN OM
KLEDING TE ZUIVEREN?

99,99%

In tegenstelling tot sanitaire of
andere zuiveringsmethoden,
garandeert ÈONOS werkzaamheid
en veiligheid in korte tijd, tegen lage
kosten en zonder bijwerkingen,
dankzij de lage ozonpercentages in
het fotoplasma.

ELIMINATIE VAN VIRUSSEN
EN BACTERIEN.*
ELIMINATIE VAN GEUREN.*
VEILIGHEID GEGARANDEERD DOOR
HET JUISTE GEBRUIK VAN ÈONOS.
* Het percentage kan variëren op basis van de
intensiteit, de aard van de geur en het
bekende type virussen en bacteriën.
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