
PRONANO
VOOR EEN GEZONDER BINNENKLIMAAT

THE CLEAR AND CLEAN SOLUTION



PRONANO : GEZOND WERKEN, GEZOND LEEFKLIMAAT

Door de opeenstapeling van ziektekiemen, schimmel, fijn stof, allergenen (zoals huisstofmijt en hooikoorts), slechte geuren en andere 

ongewenste vervuiling wordt de gezondheid van werknemers, bewoners en bezoekers zwaar aangetast. Niet alle oppervlakken kunnen 

via gewone reiniging voldoende behandeld worden. Sommige zijn te moeilijk toegankelijk (plafonds, luchtkanalen…) en andere kunnen 

onvoldoende frequent gereinigd worden (tapijt, gordijnen, radiatoren…). 

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft 30% van alle gebouwen last van het Sick Building Syndrome (SBS). 

Daarom is de Pronano ultrasone vernevelaar ontwikkeld die ALLE oppervlakken permanent met de Synbio® technologie behandelt.

PRODUCTINFORMATIE

о Product: Ultrasone vernevelaar voor synbiotica

о Doel: Gezonde microflora op alle oppervlakken: minder

ziektekiemen, allergenen, schimmels, geuren en vervuiling.

о Effecten: Verlagen van infecties en ziekteverzuim waardoor er een

hogere productiviteit onstaat.

о Wetenschappelijk bewezen

о Gebruiksvriendelijk:

 о Oplaadbare batterij via USB

 о Opladen + vulling vervangen : circa 45 dagen

 о Automatische nevelaar 8x per dag ( ± 112 miljoen probiotica)

 о Tot 100m³

 о Hangen of plaatsen
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SYNBIOTISCHE OMGEVINGSBEHANDELING

Via de gepatenteerde Synbio® technologie wordt de volledige binnenomgeving gezonder gemaakt door het optimaliseren van een 

gezonder microflora op ALLE oppervlakken; ook deze die ontoegankelijk zijn voor gewone reiniging.

WERKING

Via ultrasone geluidsgolven worden synbiotisch geladen waterpartikels gevormd van amper 1μm groot (een duizendste van een milli-

meter!). Dit geeft een zeer fijne synbiotische mist die meteen doorheen de lucht en alle ruimtes wordt verdeeld. Hierbij kunnen de pre- en 

probiotica op alle oppervlakken in de ruimte worden aangebracht. De pronano ultrasone vernevelt ongeveer 1 miljoen probiotica 

per seconde waardoor reeds na enkele minuten de hele ruimte gevuld is met goede bacteriën. De prebiotica zorgen daarna voor de 

verdere ontwikkeling van een goede microflora.

THE CLEAR AND CLEAN SOLUTION

Synbiotica

Synbiotica is de combinatie van probiotica en
prebiotica:

Probiotica: Goede bacteriën die de gezondheid
van mens en dier bevorderen.

Prebiotica: Voedingsstoffen die goede
omgevingsbacteriën stimuleren.

Effecten

Synbiotische omgevingsbehandeling zorgt voor
de navolgende effecten:
 • Gezonde microflora op alle oppervlakken met
  risicoverlaging op ziektekiemen en schimmel
 • Minder allergenen
 • Minder vervuiling
 • Minder ongewenste geuren

 Art.nr Omschrijving Kleur Verpakkings eenheid Barcode

 438545 Euro Pronano Clean White Wit Dispenser + 1 refill p/ds  8719874870634

 438555 Euro Pronano Modern Black Zwart Dispenser + 1 refill p/ds  8719874870641

 418910 Euro Synbio Clean White Wit 12x 1000ml p/ds  5420063501552

 418950 Euro Synbio Modern Black Zwart 12x 1000ml p/ds  5420063501569

Slechte microflora Goede microflora
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