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Filta-Air 10000RT luchtreiniger 
LUCHT ….. 
nu schoner dan ooit! 

De lucht in kantoren, instellingen en horeca 
gelegenheden is vaak ernstiger vervuild dan de 
buitenlucht. Er zweven stofdeeltjes, pollen, 
bacteriën en virussen, (tabaks-)rook en 
onaangename geuren rond. Allerlei klachten, zoals 
hoofdpijn, irritaties aan de ogen en de luchtwegen, 
vermoeidheid en allergieën kunnen het gevolg zijn. 
Het belang van schone lucht mag niet worden 
onderschat. 
 
Het professionele Filta-Air systeem zuivert de lucht 
nu effectiever dan ooit van vrijwel alle aanwezige 
vervuiling en zorgt voor een gezonde werk- en 
leefomgeving. Het Filta-Air systeem bevat als eerste 
Ultra-Pleat, een nieuw hoogstandje in filtertechniek 
dat de allerkleinste deeltjes efficiënter verwijdert en 
door een grotere opslagcapaciteit veel langer 
meegaat dan de gebruikelijke technieken. Zelfs in 
uw rookruimte! De te reinigen lucht passeert 3 filters: 
het Voorfilter verwijdert de grotere deeltjes zoals 
haren, stof van kleding, tapijt enz. Het Hoofdfilter, 
het Ultra-Pleat filter, verwijdert de kleine deeltjes 
zoals rook, micro-organismen, fijnstof enz. De testen 
bewijzen het: Ultra-Pleat verwijdert zelfs deeltjes 
van 0,01 micron! Het Nafilter is een actief koolfilter 
en rekent af met onaangename geuren. Met Filta-Air 
haalt u maar liefst 95% van alle verontreiniging uit 
de lucht.  
 
Het onderhoud kost u slechts één minuutje per 
halfjaar en kan eenvoudig zelf gedaan worden. 
Geen logge metalen filters maar een compacte en 
gemakkelijk verwisselbare 3-in-1 filtercassette. 
Onderhoudscontracten zijn van de baan! Dus als de 
ramen dicht gaan.... Filta-Air aan! 

FILTA AIR 10000RT luchtreiniger art. 3010240 
  
Netspanning: 230V/50 Hz 

Max. verbruik: 200 W 

Max. luchtcapaciteit: 1500 m3/uur 

Max. ruimte(advies): 275 m2 

Ventilatorsnelheden: 4 

Filtereffectiviteit: 95% 

Geluid: 35,5 - 44,2 - 50,5 en 61,2 dBA 

Bediening: afstand, infrarood 

Montage: plafond of wand 

Gewicht: 18 kg 

Afmetingen: (hxbxd) 660 x 385 x 190 mm 

Behuizing: staal 

Kleur: wit-crème 

Garantie: 2 jaar 

Normering: CE 
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