
Elektrostatische filtratie
van virussen, allergenen  
en fijnstof
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PureBlue
De meest effectieve en gezonde luchtzuivering

Geef schone lucht de ruimte 

Ventileren en het binnenbrengen van frisse lucht is heel 

belangrijk. Ons functioneren wordt bevorderd naarmate er 

voldoende frisse en schone lucht aanwezig is. Is dat niet het 

geval, dan kan dat concentratie- en gezondheidsklachten 

opleveren. Maar buitenlucht naar binnen brengen kan ook 

nadelige gevolgen hebben; met de ventilatielucht wordt 

ook fijnstof naar binnen gevoerd. Met name de kleinste 

deeltjes, de zogenoemde ultrafijnstof, zijn schadelijk. Zeker 

voor kinderen, mensen met een luchtwegaandoening en 

bewoners van gebieden met een hoge concentratie fijnstof. 

Uitlaatgassen en roet, maar ook pollen, huismijt en rook 

van een open haard zijn boosdoeners. Het is natuurlijk geen 

reden om niet te ventileren, maar wel een reden om fijnstof 

bij de bron aan te pakken. 

Unieke gepatenteerde technologie

Goed ventileren betekent ook goed zuiveren van de lucht. 

Itho Daalderop heeft met PureBlue luchtzuivering een gepast 

antwoord op het filteren van virussen, fijnstof en allergenen. 

In de vorm van een stand alone unit, maar ook in combinatie 

met ventilatie systemen met warmteterugwinning.  

De PureBlue luchtreinigers zuiveren een gehele ruimte 

en werken op basis van elektrostatische filtratie. Bij deze 

techniek komt er geen ozon vrij. De unieke, gepatenteerde 

en bewezen Virus Free Air (VFA) techniek laadt elektronisch 

deeltjes waar vuil zich aan hecht. Vervolgens worden deze 

deeltjes afgevangen door een speciale collector. Effectief én 

efficiënt, omdat er in tegenstelling tot filters geen verstopping 

kan plaatsvinden en deeltjes neerslaan in de ruimte. 

PureBlue zuivert >99% fijnstof, smog, roet, allergenen, 

virussen en bacteriën.  In combinatie met goede ventilatie 

garandeert PureBlue een optimaal binnenklimaat.

Hoge filterefficiëntie 

Hoe kleiner de fijnstofdeeltjes, hoe dichter filters normaal 

moeten zijn om de deeltjes af te vangen. Dichtere filters 

hebben als nadeel dat ze snel verstopt raken. Dat zorgt voor 

meer energie verbruik, lagere capaciteit en geluidshinder. 

PureBlue luchtzuivering heeft een open collector die zelfs de 

kleinste deeltjes afvangt en fijnstof bij de bron aanpakt. De 

meest effectieve en gezonde luchtzuivering dus in huis.
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PureBlue is dé nieuwe oplossing om virussen, allergenen en fijnstof in woningen, op scholen en in kinderdagverblijven 

aan te pakken. Want daar waar wij wonen, leven en werken moet de lucht toch echt schoon én gezond zijn. 





PureBlue stand alone (PB250S)
Zuivert hele ruimte

De PB 250S is een stand alone luchtzuiveringstoestel die 

dezelfde unieke VFA technologie bevat. De stand alone unit 

wordt niet gekoppeld aan een ventilatiesysteem en kan 

daarom makkelijk in iedere ruimte in huis worden ingezet. De 

luchtreiniger werkt efficiënt en zeer effectief: vervuilde deeltjes 

slaan niet neer naast de unit en de gehele ruimte wordt 

gezuiverd. 
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Belangrijke pluspunten

 − Complete ruimtezuivering

 − In iedere ruimte te plaatsen



PureBlue Induct (PB600i)
Zuivert hele woning

De PB 600I is een luchtzuiveringstoestel dat gekoppeld wordt 

aan uw ventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTW), 

ongeacht het merk. Door een WTW-ventilatiesysteem met 

PureBlue uit te breiden, bent u verzekerd van puur schone 

lucht in uw woning. De PB 600I is niet alleen gunstig voor 

de gezondheid; het draagt ook bij aan de verlaging van uw 

onderhoudskosten aan het ventilatie systeem.
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Belangrijke pluspunten

 − Gecontroleerde luchtzuivering op elk inblaaspunt
 − In ieder WTW-ventilatiesysteem mogelijk



Nederland

Itho Daalderop

Admiraal de Ruyterstraat 2

3115 HB  Schiedam

E info@ithodaalderop.nl

I www.ithodaalderop.nl

Raadpleeg uw installateur bij vragen.

Is de installateur niet bekend, 

kijk s.v.p. op www.ithodaalderop.nl/dealerlocater P
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