
SLUT
MED VÅDE
MASKER
Verdens første engangsmaske 
med ventilator fjerner fugt og CO2



afhængig af at have en støvmaske, der både er 
let at håndtere; behagelig at gå med og er en 
økonomisk fornuftig løsning.

”Systemet med den lille ventilator bevirker, at 
det samlede forbrug af engangsmasker i fir-
maet falder betydeligt, og investeringen i ven-
tilatoren er derfor meget hurtigt tjent ind igen. 
Og så er det bedre arbejdsmiljø og den højere 
arbejdseffektivitet to gratis sidegevinster”.

”Nu kan jeg bruge 
masken hele dagen”
Gulvsliber Claus Stephansen fra gulvfirmaet 
Kim Gulvmand i Århus har erfaret, at der også er 
en stor økonomisk gevinst ved brugen af de nye 
AIR+ engangsmasker med ventilator.

”Normalt kan jeg kun holde ud at bruge en 
engangsmaske i rimelig kort tid. Herefter er den 
så snasket, ulækker og træls at gå med, at jeg 
smider den ud. Men med AIR+ er det anderledes. 
Den er ikke bare mere behagelig at gå med, 
men holder sig også så ”frisk” og tør, at den 
sagtens kan bruges de tilladte 3 timer dagligt.”

Claus Stephansen arbejder hver dag i masser 
af støv fra slibningen af trægulve og er derfor 

“...investeringen i ventilatoren er 
meget hurtigt tjent ind igen”.

Holder dig
kølig og frisk
Reducerer temperaturen i 
masken med op til 4ºC.

Forhindrer 
ophobning af CO2!
Trækker kuldioxid ud af masken, 
så du holder dig klar i hovedet, 
og undgår ubehag og hovedpine.

Fjerner fugtighed
Reducerer den relative fugtighed 
i masken med op til 40%.

Claus Stephansen fra 

gulvfirmaet Kim Gulvmand

Se video på
www.airplus-europe.com



Ekstra god pasform
Pasformen sikrer, at AIR+ engangsmasken er 
tætsiddende på alle ansigtstyper og sikrer, 
at du undgår duggede sikkerhedsbriller. 
Behagelig i brug pga. bløde materialer og 
polstret alu-næsebøjle.

Foldbar maske
Passer lige i lommen, hvor den ligger 
beskyttet og klar til brug.

Nem at justere  
Stroppen løber frit gennem masken, så du 
enkelt kan justere hele masken med ét træk.

Ekstra sikkerhed
Nyudviklet og patenteret udåndingsventil giver 
dig øget sikkerhed; den lukker ved enhver 
indånding – uanset din arbejdsstilling.

Miniventilatoren
Ventilatoren fastgøres let til engangsmasken 
med et enkelt vrid. Og med en vægt på kun 26g 
mærkes den ikke.
Holder AIR+ engangsmasken tør og CO2-fri i 4 
timer per opladning. Kan sjatlades i pauserne.
Ventilatoren er IP53-certificeret og er dermed 
støvbeskyttet og den tåler regn.
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Europæisk Importør:Køb produktet hos:

Varenummer Varenavn

700000 AIR+ FFP2 maske m. ventil 10 stk. – foldbar

700010 AIR+ FFP3 maske m. ventil 10 stk. – foldbar

700090 AIR+ ACTIVE Miniventilator

Øger effektiviteten og 
giver besparelser
Med en aktiv ventilator øger du  
arbejdseffektiviteten og mindsker 
forbruget af masker i det daglige.

Ergonomisk pasform
Udviklet til at være både 
behagelig og tætsiddende på 
alle ansigtstyper.

Genopladelig
4 timers driftstid per opladning.
Oplades på 1,5 time via micro-USB. 
Kan sjatlades i pauserne som  
din mobil.

Fjerner fugtighed
Reducerer den relative fugtighed 
i masken med op til 40%.

Forhindrer ophobning 
af CO2!
Trækker kuldioxid ud af masken, så 
du holder dig klar i hovedet, og 
undgår ubehag og hovedpine.

Holder dig kølig og frisk
Reducerer temperaturen i masken 
med op til 4ºC.

Beskytter dine lunger mod støvpartikler.
Certificeret i henhold til CE EN149:2001+A12009.
Støvmasken er CE-certificeret FFP2 og FFP3.
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