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DESINFECTEER UW VOERTUIG MET WAECO 
OZONGENERATOR & AIRCON READY REFRESH 

 

BESTRIJD SCHADELIJKE BACTERIËN EN VIRUSSEN 

ZONDER CHEMICALIËN 

Geen enkel product ter wereld kan de directe overdracht van een virus van persoon tot persoon geheel 

voorkomen. Maar, we kunnen wel zorgen dat we de indirecte overdracht (via handen, oppervlakken of objecten) 

minimaliseren door een verbeterde hygiëne, professionele reiniging en bescherming. Dat doen we thuis, maar 

ook onderweg? Met WAECO ozongenerator & AirCon Ready Refresh zorgt u voor een complete reiniging van 

het voertuiginterieur en bescherming tegen ziekteverwekkende micro-organismen. 
 

STAP 1 
REINIG 

Elimineer schadelijke bacteriën, 

schimmels en virussen met ozon. 

STAP 2 
BESCHERM EN VERFRIS 

Probiotische (na)behandeling tegen 

schadelijke micro-organismen. 
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OZONGENERATOR 

De ozongenerator is een compact systeem dat zeer reactieve, drievoudig gebonden zuurstof (ozon) door het 

luchtkanaal van het voertuig blaast en organische stoffen oxideert zonder chemische middelen. In dit proces 

verwijdert het ongewenste geuren en neutraliseert het alle schadelijke bacteriën, schimmels en virussen. 
 

 

Ozongenerator / Heavy duty-ozongenerator  

Elimineert effectief onaangename geuren door oxidatie met ozon 

• Geschikt voor het bestrijden van geuren in voertuigen (o.a. personenauto’s, 

lichte bedrijfswagens, trucks, campers, caravans, aanhangwagens) 

• Elimineert effectief hardnekkige geuren (bijv. nicotine, geuren van schimmel 

en huisdieren, melkzuur, braaksel, diesel of olie) 

• Compacte unit in solide roestvrijstalen behuizing 

• Geleverd met flexibele slang om de ozon in het luchtkanaal te blazen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Aansluiting op de voertuigaccu met 12 V-aanstekerplug 

en adapterplug 

 

Toepassing: 
 

 
Specificaties: Voeding 12 V DC, opbrengst ca. 500 mg/h 

Leveringsomvang: Ozongenerator, 12 volt aanstekerplug, 

adapterplug, uitblaaspijp 

 
Ozongenerator 

Art.nr. 8885300105 ¤ 415,00 bruto excl. btw 

Toepassing: 
 

    

 
Specificaties: Voeding 230 V AC, opbrengst ca. 1000 mg/h 

Leveringsomvang: Heavy duty-ozongenerator, 230 volt 

aansluitkabel, uitblaaspijp 

 
Heavy duty-ozongenerator 

Art.nr. 8885300140 ¤ 609,00 bruto excl. btw 

 
 
 

  
i 

 
 
 
 
 
 

Rechtstreekse aansluiting op 230 V 

 

 

LET OP: 

De interne module van de heavy duty-ozongenerator heeft een opbrengst van 1000 mg/h met 100% 

‘droge’ zuurstof bij een omgevingstemperatuur van 25 °C. Bij een omgevings- temperatuur van 20 - 30 

°C en een luchtvochtigheid van circa 40 - 50% wordt 200 mg/h ozon geproduceerd. Uit onderzoek kan 

worden afgeleid dat de heavy-duty ozongenerator gemiddeld een ½ uur nodig heeft om een ruimte van 

10 - 15 m3 snel te reinigen, in 1 uur de meest voorkomende virussen neutraliseert en in 4 - 6 uur een complete 

reiniging uitvoert. 
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AIRCON READY REFRESH 

AirCon Ready Refresh bestrijdt langdurig schadelijke micro-organismen door middel van probiotica. De goede 

bacteriën bestrijden organische vervuiling en maken zo het interieur microscopisch schoon. Tevens legt het 

een beschermingslaag aan voor een verminderd risico op besmetting. 

 
 
 

Aircon Ready Refresh  

Aircoreiniger op probiotische basis 

• Zeer eenvoudig en schoon in gebruik 

• Te gebruiken zonder andere benodigdheden 

• Onderdrukt ziekteverwekkende micro-organismen 

• Neemt de oorzaak van onaangename geuren weg 

uit het aircosysteem 

 
Aircon Ready Refresh, toonbankdisplay met twaalf spuitbussen 

Art.nr. 8887400018 ¤ 234,00 bruto excl. btw - per 12 spuitbussen 

¤ 19,50 bruto excl. btw - per 1 spuitbus 

 

 
 

 
 

onaangename geuren 

 

het voertuig 

 

 

aan de passagierszijde. Volg gewoon onze instructies zodat u precies weet wat u moet doen. 

 

https://youtu.be/5avXxPniqyM
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FRISSE EN GEZONDE LUCHT MET WAECO 

MET ONZE PROFESSIONELE REINIGING EN 

BESCHERMING 
 

 
 

NEEM CONTACT OP 
 
 
 

 
Business4cars  

Leemansweg 4  

6827BX Arnhem  

 

 
 

 

+31 (0)263628040   
info@business4cars.nl 

 


