DE AIRBOWL MAAKT DE LUCHT SCHOON.
WAAROM IS DAT BELANGRIJK?

Lucht is een kostbare hulpbron. En toch: frisse lucht is helaas niet vanzelfsprekend. Industrie, auto´s en de klimaatverandering hebben invloed op onze kwaliteit van leven. Gifstoffen uit het milieu
zoals uitlaatgassen, rook en formaldehyde kunnen een negatieve invloed op ons hebben. Ook onze
moderne levenswijze zorgt ervoor dat wij niet voldoende frisse lucht inademen. Vaak verblijven we
in gesloten ruimtes en kantoren - of wij zijn in de auto onderweg. Dan wordt er lucht verbruikt en
niet voldoende frisse lucht vervangen.
Dat is een probleem. Toch is daar een oplossing voor. De AIRBOWL. Een praktisch apparaat dat
vervuilde lucht kan reinigen. Het zorgt voor frisse en schone lucht en creëert een perfecte, feel-good
atmosfeer in gesloten ruimtes.
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Luchtreiniging met proWIN

Samen met de schadelijke stof neutralisator proWIN PURE AIR neutraliseert de AIRBOWL formaldehyde in de omgevingslucht - en maakt een eind aan organische geuren. De werkwijze is gebaseerd
op een natuurlijk principe.
Zo zou schapenwol gebruikt kunnen worden voor luchtreiniging. proWIN gebruikt in haar producten
eiwitbouwstenen, met schapenwol als voorbeeld, die verantwoordelijk zijn voor de luchtreiniging. Er
hoeft dus geen schaap geschoren te worden voor proWIN.

PERFECTE LUCHTVERFRISSER:
TECHNOLOGIE EN FUNCTIE
Bij de ontwikkeling van het AIRBOWL-model
heeft proWIN gericht gebruik gemaakt van twee
functies. De klassieke luchtstroommethode en
de innovatieve vacuümmethode.
De AIRBOWL 2 en de AIRBOWL PREMIUM maken gebruik van de luchtstroommethode. Dit is
bijzonder geschikt voor woonruimtes.
De AIRBOWL MINI functioneert met de vacuümmethode die vooral geschikt is voor gebruik in
de auto, aan het bureau en in kleine ruimtes.
Alle AIRBOWLS zijn gebaseerd op het principe
van de waterfilter, hierdoor wordt de luchtreiniging bereikt. In combinatie met proWIN PURE
AIR kunnen additioneel formaldehyde en onaangename geuren geneutraliseerd worden.*

Ionisator (AIRBOWL 2)
Door de ionisator worden de stofdeeltjes elektrostatisch opgeladen en aan elkaar gebonden.
De grotere stofdeeltjes die zo ontstaan, kunnen
gemakkelijker door de waterfilter vastgehouden
worden.
UV-Licht (AIRBOWL 2, AIRBOWL MINI)
UV-licht kan in werking de kiemvorming in het
water vertragen.
proWIN PURE AIR – alle geurvarianten
Het gebruik van proWIN PURE AIR zorgt voor
een aangename kamergeur. Tegelijkertijd neutraliseert het formaldehyde en vermindert het
onaangename geuren. *
*De formaldehyde eliminatie in de omgevingslucht werd door
het erkende testlaboratorium CBA in Kirkel-Limbach in 2015
bevestigd (proefnr. 123/05/15 IV, DIN ISO 16000-3).

DE LUCHTSTROOMMETHODE
(AIRBOWL 2, AIRBOWL PREMIUM)
Via de motor wordt een beluchtingsschijf
aangedreven die de omgevingslucht door een
filterring aanzuigt.
Met behulp van de waterverdeler wordt de vervuilde lucht door het water gefilterd, gereinigd
en door de dekselopening weer met een merkbare luchtstroom afgegeven.
Het voordeel van deze krachtige methode is dat
er optimale doorstroomsnelheden gegenereerd
worden.

DE VACUÜMMETHODE:
(AIRBOWL MINI)
De beluchtingsschijf wordt via de motor bewogen en creëert een onderdruk in het reservoir.
Hierdoor wordt de buitenlucht ingezogen en
met behulp van het water gefilterd. In het bovenste deel van het reservoir ontstaat overdruk.
Zo wordt de gereinigde lucht zonder merkbare
luchtstroom door de dekselopening weer afgegeven. Voordeel van deze methode is dat je bij het
autorijden niet door een merkbare luchtstroom
gehinderd wordt en de AIRBOWL MINI zeer stil is.
Luchtreiniging met proWIN
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AIRBOWL PREMIUM
Dit is de premium variant voor
de hoogste eisen. De AIRBOWL
PREMIUM is ook geschikt voor
grote woonruimtes. Met zijn
innovatieve design pas het perfect in jouw woon- of eetkamer.
Het fraaie glazen reservoir is
robuust en geschikt voor de
vaatwasser.
De AIRBOWL PREMIUM is samen met de geurvarianten van
proWIN PURE AIR niet alleen
prettig voor je neus - het is ook
een eyecatcher voor jouw gasten.

AIRBOWL 2
Dit is de klassieker
onder de AIRBOWLS.
De AIRBOWL 2 is een
robuuste geurbal. Het
heeft al in veel huishoudens bewezen een
waar geurwonder te
zijn en heeft zelfs twee
extra functies. De ionisator ter ondersteuning
van de luchtreiniging
en een UV-LED die een
kiemremmend effect
op het water heeft.
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Luchtreiniging met proWIN

+

ionisator

+

UV-licht

+

glazen reservoir is geschikt voor de vaatwasser

+

uitstekend design

AIRBOWL MINI

Lekker fris die kleine
Het zorgt ook in de auto voor frisse lucht. Met
de AIRBOWL MINI heb je onderweg altijd een
"frisse neus" want die kleine is echt wel fris. Ze
begeleidt je in de auto, op kantoor en in kleine
ruimtes. Sluit haar heel eenvoudig per USB aan
- en dan begint ze.
Ze is uiterst flexibel met betrekking tot luchtverfrissing. Jij beslist zelf: wil je luchtreiniging
met een subtiele parfumering of toch met het
volle frisse gevoel. Met behulp van de juiste
dosering proWIN PURE AIR wordt de AIRBOWL
MINI een waar geurwonder. En: daarbij valt
ze amper op. Ze is klein en stil. "Undercover"
luchtreiniging.

+
+
+
+

perfect voor onderweg in de auto,
caravan en kantoor

stil

auto-adapter met
2- voudige USB

zonder luchtstroom
- volledig effect

Luchtreiniging met proWIN
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JOUW PERSOONLIJKE OMGEVINGSGEUR:
PROWIN PURE AIR GEUREN

Creëer je eigen omgevingsgeur ervaring. Onze
geurvarianten van proWIN PURE AIR bieden je
een breed spectrum van diverse soorten geuren. proWIN PURE AIR is de meest intensieve
geur, proWIN PURE AIR ZERO is geheel vrij
van geurstoffen. Zo kun je de voor jou perfecte
variant vinden.

proWIN
PURE AIR BALANCE
de mediterrane geur
van rozemarijn & bergamot

PROWIN PURE AIR
de frisse, groene geur van
bossen en weilanden
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Luchtreiniging met proWIN

proWIN
PURE AIR BLUE
de fris zoete geur met
fruitige noten
van gele vruchten

PROWIN PURE AIR RED

PROWIN PURE AIR
HERBAL FLAVOUR

winterse geur van
gebakken appel

de koel-frisse geur van
naaldbomen en boskruiden

proWIN
PURE AIR ZERO

proWIN
PURE AIR PURPLE

geurstofvrij

de koel-kruidige
geur van verse kruiden

proWIN
PURE AIR GREEN TEA
bloemige jasmijngeur met
groene fruit accenten

proWIN
PURE AIR FRESH
de frisse geur van
citrusvruchten

Luchtreiniging met proWIN

7

OOK EEN AIRVARING...

Uw proWIN consulent(e)
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