DOORBRAAK VOOR DE EVENTBRANCHE:

Pronorm Air gaat met
Aspra Air purification het
gevecht aan tegen het
coronavirus in gesloten
ruimtes

Het is eigenlijk heel simpel. Schone lucht is vrijheid. Zeker in
deze tijd. Niet alleen schoon, maar permanent virus dodend.
Vrijheid om te kunnen genieten, ontspannen, sporten, zweten,
bewegen en vooral om dat samen te kunnen doen. Wij staan
voor die vrijheid. En hoe zorgen we dat we die vrijheid kunnen
behouden, ook in de toekomst? Wij hebben het antwoord.
PRONORM AIR FUTUREPROOF
Pronorm Air is dé oplossing voor belemmeringen in de eventbranche die het coronavirus met zich meebrengt. Wij maken het mogelijk om de lucht in gesloten ruimtes
zo te zuiveren dat virussen geen kans op overleving hebben en niemand via airborne
virussen besmet worden. Tenminste als je wel rekening houdt met elkaar. We maken het samenkomen van grote groepen mensen mogelijk en gezond. Want samen
kunnen zijn is heel belangrijk. Zeker nu. Wij maken iedere ruimte futureproof. En dat
start vandaag.
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FLEXIBEL, MOBIEL EN SCHAALBAAR
Wij hebben de research om ons te ondersteunen. Pronorm Air is flexibel, mobiel én
schaalbaar, niet alleen in ruimte, maar ook in aantal personen. Wij hebben de skills
om te berekenen wat je voor welke ruimte dan ook nodig hebt. De ervaring om het
plug&play op maat neer te zetten. En het hart om te zorgen dat jouw locatie open kan
en open kan blijven of jouw event door kan gaan. Uit onderzoek is gebleken dat de
grootste verspreidingen plaats hebben gevonden in gesloten ruimten. Daar maken
we met de recirculatie units van Pronorm Air definitief een eind aan.

TIJD VOOR LUCHTZUIVERHEID
Het optimaliseren van de luchtzuiverheid wordt reeds in andere bedrijfstakken
toegepast, maar was tot op heden nog niet in de event- en beursindustrie of overige
gebouwen waar grote groepen mensen samenkomen aanwezig. Logisch, want dit
is voorheen niet ‘nodig’ geweest. Door covid-19 zijn we in een andere werkelijkheid
beland. Een werkelijkheid waarin we ons bewust zijn geworden dat virusverspreiding
door de lucht plaatsvindt. Hoe meer mensen zich bewegen in een bepaalde ruimte,
hoe groter de kans is dat er iemand besmet raakt. In een gesloten ruimte werkt de
anderhalve meter regel niet. Wat hier wel werkt, is de lucht verschonen. Tijd om een
stap verder te gaan en de lucht zo te verschonen dat virussen en bacteriën geen kans
meer hebben.
99% VIRUSVRIJ
De units van Pronorm Air werken volgens recirculatie met een ionisatie zuivering
met ASPRA. Deze halen virussen en bacteriën uit de vervuilde lucht en zorgen voor
schone lucht zodat bezoekers niet besmet worden. De mobiele units kunnen worden
ingezet om niet alleen de gehele ruimte, maar ook een gekaderd deel van de ruimte
van schone lucht te voorzien. Pronorm Air heeft het succesvolle product, ontwikkeld
door VFA (virus free air) en gebouwd door Formula Air, doorontwikkeld en aangepast
zodat het optimaal gebruikt kan worden in flexibele set-ups in events en tijdelijke installaties. Door het product, de unit, transportabel en mobiel te maken, is dit product
uniek. Simulaties laten zien hoe de unit werkt in een afgesloten ruimte, bijvoorbeeld
een tent. Deze hebben aangetoond dat de lucht voor 99 procent virus- en bacterievrij
is wanneer hier een actieve Pronorm Air unit in geplaatst is.
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DOEL
Het belangrijkste doel is om het samenzijn weer mogelijk te maken. Én natuurlijk om
de eventbranche -die op slot zit- weer te heropenen waar mogelijk. En daarmee ALLE
locaties waar mensen samenkomen een veilige, toekomstbestendige doorgang te
geven. Waar problemen en beperkingen zijn, worden oplossingen en mogelijkheden
verkend, gevonden en ingezet. Door Pronorm Air units te plaatsen in gesloten ruimten
maken wij het mogelijk om met meer dan 100 personen tegelijk samen te komen en
te genieten van muziek, diners, lezingen, workshops of wat dan ook. Het sociale leven
zoals dit voor de uitbraak van het virus was kan weer worden opgepakt. Althans in
gesloten ruimten. Voor nu.

PRONORM AIR is de nieuwe norm.

MEER INFORMATIE
Voor wetenschappelijk onderzoek,
simulaties en overige artikelen,
ga naar: pronorm-air.org of neem
contact op met Bart van Bokhoven:
06-82 52 38 17
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