
Ta et sikkert valg for din
helse og livskvalitet!

Sammenlignet med en 
tradisjonell støvsuger

Innemiljøet er viktig for helse, 
livskraft, trivsel og tiltaksevne.

Som å ha et åpent vindu
midt i huset!
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6462 Raudsand
Møre og Romsdal

www.pro-aqua.no

Telefon +47 71233234
Telefax +47 71232432
Mobil +47 45606017
pro-aqua@pro-aqua.no

www.pro-aqua.no
Pro-Aqua bruker ikke støvposer 
og filter. Ikke noen filter kan 
rense luften som vann.

Separeringssystemet til Pro-
Aqua gjør at du får en optimal 
filtreringsevne med vann.

Sugekraften blir ikke
dårligere ved bruk.
Motorkraften kan reguleres.

Det blir et godt resultat etter 
rengjøring, så mye som 99,9% 
av mikrostøvpartikler, bak-
terier og virus blir renset fra 
luften og tømmes ut sammen 
med vannet.

Effektiv behandling for tepper 
og polstrede møbler (banker 
25 cm i dybden)

Vakuumrensing av klær, 
dyner, puter, barneleiker 
(dreper møll, midd og andre 
mikroorganismer)

Økologisk bilrensing

Vann-rensing av teppe og 
polstrede møbler

God rengjøring av møbler, 
tepper, klær osv. forlenger 
brukstiden for dem.

Effektiv forebygging mot
allergiske sykdommer.

Mulighet til inhalering og 
luftaromatisering.

God investering i helse og 
livskvalitet for hele familien

Kontinuerlig utgifter til filter 
og poser.

Du er avhengig av å skifte fil-
terpose for å opprett holde god 
og effektiv filtreringsevne.

Sugekraften blir vesentlig
redusert fordi posene og filte-
ret går tett. Økning av motor-
kraft løser ikke problemet.

Når du bruker en tradisjonell 
støvsuger vil 20-30% av 
mikrostøvpartiklene blåses 
ut i rommet igjen. Disse er 
igjen en kilde til forkjellige 
sykdommer.

Ikke mulig

Ikke mulig

Ikke mulig

Ikke mulig

Konsentrasjonen av støv i 
luften økes etter støvsu-
ging. Støvet legger seg over 
alt, bl.a på møbler, gulv og 
gardiner.

Ikke mulig

Ikke mulig

Et dårlig kjøp

Pro-Aqua Støvsuger
Under energikrisen på 1970-tallet 
ble det endret på byggepraksis for 
hus, kontorer og skoler. Nå blir alle 
typer bygninger isolert bedre og 
tettere. Dette sparer energi, men 
bevirker også at forurensningskil-
dene blir holdt innesperret.

Fra samme periode har man sett 
en betydelig økning av overføl-
somhetssykdommer. 1,5 millioner 
mennesker i Norge er direkte be-
rørt av allergi/overfølsomhet i for-
skjellig grad. Siste under søkelse 
(www.ssb.no) viser at ca 200 000 
personer har helseplager på grunn 
av dette. Bl.a. har forekomst av 

astma økt dramatisk med åre-
ne og tendensen ser ikke 

lovende ut. Eksem og 
slimhinnereaksjon 

har også økt ve-
sentlig.

Ta et valg i dag!



Pro-Aqua Rengjøringssystem

Vil du ha friske og glade barn, må du også 
gi dem et godt innemiljø. I en undersøkelse
(www.ssb.no) av barn i norske boliger i for-
skjellige kommuner, fant forskerne ut at det 
var dårlig inneklima i over 50% av boligene, og 
at barneværelsene ofte var dårligst.

Forskjellen mellom Pro-Aqua rengjørings-
system og tradisjonelle støvsugere ligger i fil-
tersystemet. Tradisjonelle støvsugere samler 
støvet i filterposer. Etter kort tid bli støv, midd 
og soppsporer blåst inn i rommet igjen.

Pro-Aqua rengjøringssystem har ingen filter-
pose som må byttes. Det baserer seg på
effektiv filtrering av inngående luft ved hjelp 
av et vannfilter med en unik separator. Selv 
de aller minste støvpartiklene blir samlet opp 
i vannbeholderen. Luften blir renset med mer 
enn 99%.

Pro-Aqua rengjøringssystem er multifunksjo-
nell, og overbeviser på grunn av sin allsidig-
het. Den renser lufta og allerede etter kort tid 
blir romklimaet bedre. Mikropartikler som støv, 
midd, pollen og soppsporer slipper ikke unna, 
og Pro-Aqua er derfor velegnet for astmatikere 
og barnefamilier.

Ren luft er sunn luft!

Lilija V. Michelsen
Daglig leder

Bedre inneklima Forebygger dårlig helse Fleksibelt system

Med Pro-Aqua rengjøringssystem får du frisk 
luft rett inn i stua. Det blir som å alltid ha et 
åpent vindu midt i huset. I tillegg til luftrensing 
utfører Pro-Aqua oppgaver som teppebanking, 
våtsuging, aromatisering og vakuum suging. 
Med teppebanker er Pro-Aqua en veldig effek-
tiv middfjerner.

Tettkonstruerte bygninger kan ikke puste. Pol-
len, røyk og gasser fester seg til tøy. Nye tep-
per, gardiner og møbler avgir kjemisk damp og 
skadelige gasser. Støv kan inneholde støvmidd, 
noe som lett fremkaller allergi. Alt dette er noe 
du nå kan gjøre noe med. Teknologien er utvi-
klet på bakgrunn av lang erfaring med tidligere 
konstruksjoner av lignende systemer.

Liv og helse er avhengig av luft. Den luften vi 
puster inn består av frisk luft og forurensninger. 
Disse forurensningene kan være svært skade-
lige, ikke bare for astmatikere og allergikere, 
men også for mennesker med normal helse. 
Pro-Aqua rengjøringssystem renser luften.
Allerede etter kort tid blir klimaet merkbart be-
dre. Ren luft er sunn luft!

Spar tid og penger

Pro-Aqua rengjøringssystem er en engangs-
investering. En Pro-Aqua miljømaskin er bygget 
for 20 års levetid. Kun kvalitets komponenter av 
beste kvalitet benyttes. Med en gang du starter 
din Pro-Aqua, starter besparelsene. Du slipper 
å kjøpe poser, filtre og annet forbruks matriell. 
Tiden du sparer på rengjøringen kan brukes til 
kvalitetstid sammen med familie og venner.

Din leverandør

Velger du Pro-Aqua rengjøringssystem, får du 
kvalitet i alle ledd. Velger du en autorisert Pro-
Aqua forhandler kan du forvente deg topp ser-
vice også etter garantitidens utløp.

Pro-Aqua Norways forhandlernettverk garan-

terer deg riktig valg av et miljøprodukt.


