
Horeca en werkplekken kunnen weer open dankzij AeraMax Pro 

Laboratoriumtesten laten zien dat de luchtreiniger 99,99 procent van de gevaarlijke 
corona aerosolen kan verwijderen  

Tilburg, 25 maart 2021 – Fellowes, specialist in kantooroplossingen, heeft haar 
AeraMax Pro luchtreiniger laten testen op de twee gevaarlijkste via de lucht 
verspreide virussen van dit moment: het coronavirus en het H1N1 virus. Uit 
onafhankelijk onderzoek blijkt dat de AeraMax Pro luchtreinigers binnen een uur na 
activatie 99,99 procent van de aerosolen van een surrogaat coronavirus uit de lucht 
weten te verwijderen. Gezondheidsraden en wetenschappers wereldwijd raden al 
maanden luchtreinigers met een TRUE HEPA filtratiesysteem aan om ons binnen 
gebouwen tegen het coronavirus te beschermen.  

“We begrijpen dat onze klanten de beste oplossing zoeken om het coronavirus op 
korte termijn te bestrijden, maar ook op lange termijn hun werknemers van de meest 
gezonde lucht willen voorzien,” stelt John Fellowes, de CEO van Fellowes Brands. 
“We hebben deze testen laten uitvoeren om er zeker van te zijn dat onze klanten met 
de Fellowes AeraMax Pro luchtreinigers zich weer veilig binnen gebouwen kunnen 
begeven.”  

Bescherming tegen door de lucht verspreide virussen  
Het coronavirus 229E is gebruikt als surrogaat voor het coronavirus bij het onderzoek 
in het lab van Shanghai WEIPU Chemical Technology Service Company. Van dit 
virus werd 99,99 procent van de aerosolen binnen een uur uit de lucht verwijderd. 
Het is in het huidige klimaat nog niet mogelijk of ethisch verantwoord om Sars-CoV-2 
te aerosoliseren voor tests in de lucht. Ook is uit onderzoek in Dublin gebleken dat de 
Fellowes AeraMax Pro luchtreinigers 99,9 procent van aerosolen van het H1N1 virus 
binnen 35 minuten uit een ruimte kan filteren.  

“We zijn erg trots dat onze organisatie zoveel bedrijven, scholen en 
evenementlocaties kan helpen bij het openen van de deuren, hopelijk op korte 
termijn,” zegt John Fellowes. “We bieden al jaren gezondheids- en 
welzijnsoplossingen voor werkplekken, maar onze luchtzuiveringsactiviteiten behoren 
tot onze meest betekenisvolle bijdragen aan de gezondheid op de werkplek in onze 
geschiedenis.” 

---- 

Over Fellowes Brands™  

Fellowes Brands™ biedt naast ergonomische oplossingen een breed scala aan producten voor thuis 

en op kantoor, waaronder papiervernietigers, luchtreinigers, inbindmachines, lamineermachines, 

bureau-accessoires, mobiele accessoires en archiefopslagoplossingen. Fellowes Brands is opgericht 

in 1917 door Harry Fellowes en heeft zijn hoofdkantoor in Itasca, Illinois. Het heeft meer dan 1.200 

mensen in dienst over de hele wereld en kantoren in 20 landen. Fellowes-producten zijn nu 

verkrijgbaar in meer dan 100 landen. Voor meer informatie ga je naar www.fellowes.com. Meer 

informatie over de Zit-Sta oplossingen vind je op de website. 

https://www.fellowes.com/nl/
http://www.fellowes.com/
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