Uniek luchtzuiveringsproduct
voor een gezondere werkomgeving.

Be original

In de nabije toekomst zal de functie van kantoren veranderen. Waar vroeger
vooral werkplekken waren, worden dit nu plekken om te vergaderen, te ontmoeten en te inspireren. Er zal meer beleving moeten zijn in combinatie met
een gezonde en veilige binnenlucht.
BOFLORA heeft hier de perfecte oplossing voor:
Een stijlvolle plantenbak en luchzuiveringssyteem in één.

LUCHTZUIVERING
BOFLORA integreert een luchtfilter, luchtionisator en UV-C lamp
(ultra violette reiniger) in één professioneel luchtreinigingssysteem. Dit systeem is een unieke BoAirCleaner met een
luchtreinigingscapaciteit van 25m3 of 50m3 per uur. Door het aantal
BoAirCleaners in de kast uit te breiden is er voldoende capaciteit voor
elke ruimte.
Hij zuivert de lucht op kantoor van bacteriën, virussen (Ook COVID-19!),
schimmels, pollen, stofdeeltjes en onaangename luchtjes. Zo
voorkomt u niet alleen de verspreiding van ziektes en allergieën, u
creëert ook een atmosfeer waarin u en uw medewerkers de hele dag
door scherp en productief kunnen blijven.
Verstopt onder milieuvriendelijke kunstplanten doet de BOFLORA
luchtreiniger stilletjes en grondig zijn werk. Door de altijd groene
en bloeiende kunstplanten in een stijlvolle plantenbak heeft de
medewerker ook meer beleving op de werkplek.

ONZE PRODUCTEN
BO SMALL
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550x365x970 (lxbxh)
1 stuks ingebouwde BoAirCleaner
Luchthoeveelheid stand I : 25m3/uur
Luchthoeveelheid stand II: 50m3/uur

BO MEDIUM
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950x365x970 (lxbxh)
2 stuks ingebouwde BoAirCleaners
Luchthoeveelheid stand I : 50m3/uur
Luchthoeveelheid stand II: 100m3/uur

ONZE PRODUCTEN (VERVOLG)

BO LARGE
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1350x365x970 (lxbxh)
3 stuks ingebouwde BoAirCleaners
Luchthoeveelheid stand I : 75m3/uur
Luchthoeveelheid stand II: 150m3/uur

BO COLUMN
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310x310x970 (lxbxh)
1 stuk ingebouwde BoAirCleaners
Luchthoeveelheid stand I : 25m3 /uur
Luchthoeveelheid stand II: 50m3 /uur

BO WALL
n Maatwerk, van schilderij tot complete wand!
n Variabel aantal ingebouwde BoAirCleaners
n Kijk op onze website www.boflora.nl/
onze-projecten voor de verschillende
mogelijkheden

BO SENSOR
Realtime registratie van o.a.:
n Temperatuur
n CO2 concentratie
n Koolmonoxide

n Luchtvochtigheid
n Fijnstof
n TVOC

n Virus Index technologie: een rapportcijfer voor de
gevoeligheid van de lucht voor virussen
n Inzichtelijk via dashboard en app op telefoon
n Meldingen bij overschrijding van bepaalde waarden

ONZE PRODUCTEN (VERVOLG)

BO RONDO
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750 mm hoogte, 400 mm diameter
1 stuks ingebouwde BoAirCleaner
Luchthoeveelheid stand I : 25m3/uur
Luchthoeveelheid stand II: 50m3/uur

BO CUSTOM
n Maatwerk
n Variabel aantal ingebouwde BoAirCleaners
n Kijk op onze website www.boflora.nl/
onze-projecten voor de verschillende
mogelijkheden

BO SANTI
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220x640x160 (lxbxh)
1 stuk ingebouwde BoAirCleaner
Luchthoeveelheid stand I : 25m3/uur
Luchthoeveelheid stand II: 50m3/uur

RAIN BO
n 310x310x970 (lxbxh)
n Plantenbak met ingebouwde fontein
en LED verlichting
n Goed voor ontspanning op werkplek
n Gunstige uitwerking op luchtvochtigheid

OVERIGE OPTIES
n Wisselen van planten naar keuze of per seizoen
U kunt zelf vooraf bepalen hoe en hoe vaak u het groen wilt aanpassen.
n Geurtoevoeging
Keuze uit een rijk palet van exclusieve geuren, die uw ruimte een bijzondere sfeer
meegeven.
n Maten & kleuren
De BoFlora klimaatkast is verkrijgbaar in diverse kleuren en structuren, zoals houtlook
en betonlook.

GROEN OP DE WERKPLEK
Meer en meer groeit het besef dat mensen beter presteren, beter
genezen en beter leren in mensvriendelijke ruimtes met voldoende
daglicht en frisse lucht. Onderzoek heeft overtuigend aangetoond
dat planten daar een belangrijk steentje aan bijdragen. Groen op de
werkplek en op centrale plekken in het gebouw doet meer dan alleen
maar de sfeer verhogen. Het levert een wezenlijke bijdrage aan de
gezondheid van uw werknemers.
BOFLORA helpt u hierbij. Een slim luchtzuiveringssysteem in
een stijlvolle plantenbak, waarbij u het groen helemaal zelf kunt
samenstellen. U heeft er geen omkijken naar, en uw werkruimte heeft
altijd een frisse, vertrouwde en inspirerende uitstraling.

IEDER BEDRIJF ZIJN EIGEN
UNIEKE BOFLORA KLIMAATKAST
Geen bedrijf is hetzelfde, daarom levert BOFLORA haar producten
en diensten geheel op maat. Dit gebeurt in de vorm van een
servicecontract van drie jaar voor een vast laag maandbedrag.
Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te
bespreken.

info@boflora.nl
+31 13 8220 879

WWW.BOFLORA.NL

Be original

