
Medi 2  --  maximaal 200 m³   --> Bedrijfsmatig gebruik +/-  20-25 m².

Huishoudelijk gebruik +/- 36-45 m².

Filters

Afm. In mm (bxdxh) 360X200X590

Vermogen 45W

Geluidsbelasting 30-56 DB(A)

Gewicht 5,1kg

Garantie 2 jaar

Prijs € 199,00 excl.btw € 240,79 incl.btw

Medi 4  --  maximaal 300 m³  --> Bedrijfsmatig gebruik +/-  30-35 m².

Huishoudelijk gebruik +/- 55-65 m².

Filters

Afm. In mm (bxdxh) 425X220X630

Vermogen 80W

Geluidsbelasting 30-56 DB(A)

Gewicht 8,5kg

Garantie 2 jaar

Prijs € 395,00 excl.btw € 477,95 incl.btw

Medi 5  --  maximaal 260 m³  --> Bedrijfsmatig gebruik +/-  25-30 m².

Huishoudelijk gebruik +/- 45-55 m².

Filters

Afm. In mm (bxdxh) 225X295x330

Vermogen 45W

Geluidsbelasting 30-56 Db(A)

Gewicht 5,4kg

Garantie 2 jaar

Prijs € 495,00 excl.btw € 598,95 incl.btw

Medi 6  --  maximaal 400 m³  --> Bedrijfsmatig gebruik +/-  40-50 m².

Huishoudelijk gebruik +/- 70-90 m². 

Filters

Afm. In mm (bxdxh) 390X235X615

Vermogen 80W

Geluidsbelasting 30-56 Db(A)

Gewicht 9kg

Garantie 2 jaar

Prijs € 535,00 excl.btw € 647,35 incl.btw

De MEDI 6 is een unieke machine omdat hij 

zowel fijnstof/bacterien en virussens filterd 

en de lucht kan bevochtigen als het nodig is 

met de ingebouwde luchtbevochtiger. De 

MEDI 6 is zeer geschikt voor thuis, 

kantoorruimtes, ontvangstruimtes, enz.

Luchtbevochtiger aanwezig

G3-H13-Carbon-

UV-C

De MEDI 4 heeft een stijlvol en robuust 

design en is erg geschikt voor thuis, 

kantoorruimtes, vergaderruimtes, 

ontvangstruimtes, kleine winkelruimtes, 

wachtruimtes, enz. 

Ozon generator aanwezig

G3-H13-Carbon-

UV-C

G3-H10-Carbon-

UV-C

De MEDI 5 is zeer compact en is geschikt 

voor allerlei type ruimtes. Doordat de medi 5 

ook een ozon generator heeft is hij ideaal 

voor rookruimtes en ruimtes waar je snel van 

de geur af wilt komen. let op ozon is giftig! 

En goed ventileren is een aanrader. 

De MEDI 2 heeft een stijlvol design en door 

zijn automatische regelaar is hij ideaal voor 

thuis, kleinkantoor, 

logeerkamers,slaapkamer, enz. 

G3-H13-Carbon-

UV-C



Medi 7  --  maximaal 550 m³  --> Bedrijfsmatig gebruik +/-  55-65 m².

Huishoudelijk gebruik +/- 100-120 m².

Filters

Afm. In mm (bxdxh) 490x215x675

Vermogen 80W

Geluidsbelasting 30-56 Db(A)

Gewicht 8,5kg

Garantie 2 jaar

Prijs € 795,00 excl.btw € 961,95 incl.btw

Medi 8  --  maximaal 800 m³  --> Bedrijfsmatig gebruik +/-  75-100 m².

Huishoudelijk gebruik +/- 125-175 m².

Filters

Afm. In mm (bxdxh) 360X360X780

Vermogen 80W

Geluidsbelasting 30-56 Db(A)

Gewicht 15kg

Garantie 2 jaar

Prijs € 995,00 excl.btw € 1.203,95 incl.btw

Medi 10  --  maximaal 1000 m³  --> Bedrijfsmatig gebruik +/-  125-150 m².

Filters

Afm. In mm (bxdxh) 490X490X1050

Vermogen 280W

Geluidsbelasting 35-60 Db(A)

Gewicht 43kg

Garantie 2 jaar

Prijs € 2.250,00 excl.btw

Medi 25  --  maximaal 2000 m³  --> Bedrijfsmatig gebruik +/-  200-250 m².

Filters

Afm. In mm (bxdxh) 650X550X1150

Vermogen 361W

Geluidsbelasting 35-67 Db(A)

Gewicht 56kg

Garantie 2 jaar

Prijs € 4.950,00 excl.btw

G3-G4-H13-

Carbon-UV-C

De  MEDI 10 is robuust en stijlvol tegelijk en 

kan als enige machine in een hoek geplaatst 

worden. is zeer geschikt is voor ruimten zoals 

wachtruimte – ontspanning ruimte –  scholen 

– restaurants - hotels – winkels,  eigenlijk te 

veel om op te noemen .

De MEDI 25 is speciaal ontworpen voor 

grotere ruimten waar meerdere mensen zijn, 

zoals wachtruimte – ontspanning ruimte – 

scholen – aula’s - restaurants - hotels – 

winkels, eigenlijk te veel om op te noemen .

G3-G4-H13-

Carbon-UV-C

G3-H13-Carbon-

UV-C

De MEDI 8 heeft een stijlvol design en is 

geschikt voor allerlei type ruimtes. Hier kunt 

u denken aan kantoorruimtes, 

vergaderruimtes, ontvangstruimtes, 

winkelruimtes, kapperszaak, enz. 

G3-H10-Carbon-

UV-C

De MEDI 7 heeft een stijlvol design en door 

zijn automatische regelaar en zijn capaciteit 

(550m³ per uur) is hij ideaal voor 

kantoorruimtes, thuis, wachtruimtes, 

recepties,vergaderruimtes, enz.



Medi 40  --  maximaal 3600 m³  --> Bedrijfsmatig gebruik +/-  360-450 m².

Filters

Afm. In mm (bxdxh) 850X690X1530

Vermogen 608W

Geluidsbelasting 35-70 Db(A)

Gewicht 71kg

Garantie 2 jaar

Prijs € 7.950,00 excl.btw

Medi 60  --  maximaal 10000 m³  --> Bedrijfsmatig gebruik +/-  1000 - 1250 m².

Filters

Afm. In mm (bxdxh) 1050X920X2190

Vermogen 1716W

Geluidsbelasting 40-74 Db(A)

Gewicht 120kg

Garantie 2 jaar

Prijs € 10.995,00 excl.btw

PURA UV-C Stofzuiger 

Filters

Afm. In cm 350x360x430

Vermogen 1000W

Zak inhoud 5L

Gewicht 8,5kg

Garantie 2 jaar

Prijs € 525,00 excl.btw € 635,25 incl.btw

De MEDI 60 is speciaal ontworpen voor de 

aller grootste ruimten waar meerdere 

mensen zijn, zoals vliegvelden - 

verzorgingstehuizen – ziekenhuizen - 

treinstations  – magazijnen, enz.

De MEDI 40 is speciaal ontworpen voor 

grotere ruimten waar meerdere mensen zijn, 

zoals verzorgingstehuizen – ziekenhuizen - 

treinstations  – scholen – aula’s - restaurants - 

hotels – winkels,  eigenlijk te veel om op te 

noemen.

G3-G4-H13-

Carbon-UV-C

G3-G4-H13-

Carbon-UV-C

De MAXVAC Pura stofzuiger is uitgerust met 

een Hepa-H13 filter, in combinatie met UV-C 

technologie van MAXVAC. Zo verwijdert u 

stof van de diverse vloeren én elimineert u 

ook direct virussen en bacteriën.

HEPA-H13-      

UV-C


