LUCHT
zoals de
natuur het
bedoeld
heeft

GEZONDER WONEN?
GEZONDE LUCHT
IN HUIS!
Steeds meer mensen proberen gezond te leven.

listen van Brink Climate Systems in samenwerking

We letten op wat we eten en drinken, we bewegen

met Ballast Nedam Development. En dat is niet

meer en gaan vaker sporten, we besteden de

voor niets. Al jaren werkt Ballast Nedam Develop-

nodige aandacht aan ontspanning. Maar heeft

ment aan een gezondere leefomgeving. Daarin

u ook wel eens nagedacht over gezonder

lopen we graag voorop. Zo waren we de eerste

wonen? Ballast Nedam Development lanceert

grote ontwikkelaar en bouwer in Nederland die

daarvoor een revolutionair concept dat het

afscheid nam van gas als bron voor verwarming

leven in uw woning gezonder maakt: Pure Air.

en om op te koken. Met het gezondheidsconcept
Pure Air willen wij een beetje natuur in huis bren-

GEMAAKT VOOR HET BUITENLEVEN

gen: de schone buitenlucht waar we allemaal beter

Tegenwoordig brengen we gemiddeld twintig uur

van worden!

per dag binnen door. Het grootste deel daarvan
zijn we thuis. Daar wonen we, slapen we, koken
we, eten we. Maar het menselijk lichaam is hele-

STAP 1
elimineer
schadelijke
milieuinvloeden

maal niet ‘gemaakt’ voor al dat binnen zijn. Ook
nu de mensheid al eeuwen in steden woont, is ons
lichaam nog ingesteld op buitenleven. Op leven in
de natuur; in een schone, onvervuilde leefomge-

STAP 2
breng
gezonde
lucht
in huis

ving, om precies te zijn.
NADELIGE INVLOED OP ONZE GEZONDHEID
Wie gezond wil leven, zou eigenlijk zoveel
mogelijk buiten in de natuur moeten zijn. Maar
zo zit onze wereld niet meer in elkaar. Dus kunnen

STAP 3 controleer de veranderingen

we maar beter zorgen, dat het leven bínnen zo
gezond mogelijk is. In alle ruimtes is frisse lucht

De Trias Vitalis

heel belangrijk voor de gezondheid. Binnen valt er
aan de luchtkwaliteit nog heel veel te verbeteren.

Pure Air bestaat uit drie stappen naar en gezon-

Allerlei stoffen in de (buiten) lucht hebben een

dere leefomgeving: Trias Vitalis. De woning is:

nadelige invloed op onze gezondheid. Oók in

•

fossiele brandstoffen;

gloednieuw is.
VOLGENDE STAP IN GEZONDHEID
Ballast Nedam Development vond het daarom tijd
voor een volgende stap in gezondheid: Pure Air.
Pure Air is ontwikkeld door een team van specia-

gasloos en energieneutraal, en stoot lokaal
geen fijnstof en CO2 uit door verbranding van

onze eigen woningen, en zelfs als die woning
•

conditioneert de binnenlucht;

•

monitort en stuurt continu op luchtkwaliteit.

WELKE
ONGEZONDE
STOFFEN
KOMEN ER
VOOR
IN HUIS?

“BLOOTSTELLING AAN LUCHTVERONTREINIGING LEIDT TOT EEN
LEVENSDUURVERKORTING VAN NAAR
SCHATTING DERTIEN MAANDEN VOOR DE
GEMIDDELDE NEDERLANDER, WAARVAN
NEGEN MAANDEN DOOR FIJNSTOF”
Bron: Website RIVM

TOP DRIE VAN ZIEKTEVEROORZAKERS

Op zichzelf is het niet schadelijk. Wanneer veel

en andere organen, zoals het hart. Komt in huis vrij

Vervuilde lucht behoort tot de top drie van ziekte-

mensen zich voor langere tijd in een slecht geven-

bij bijvoorbeeld koken (wokken en vlees braden),

veroorzakers. Wie bijvoorbeeld zorgt, dat hij niet

tileerde ruimte bevinden, hoopt de uitgeademde

het branden van houtkachels of kaarsen en roken.

bovengemiddeld blootgesteld wordt aan fijnstof,

CO2 zich op. Samen met andere stoffen die we

leeft maar liefst negen maanden langer. Volgens

afscheiden, zoals vocht en zweet. U merkt dit

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (VOS)

het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en

meestal aan de onaangename geur en u kunt

Komen onder andere vrij bij schilderen, maar

Milieu) hebben inwoners van onze grote steden

zich onprettig voelen.

worden ook uitgestoten door bouwmaterialen,
meubels, schoonmaakmiddelen, luchtverfrissers

als gevolg van luchtverontreiniging een levensverwachting die meerdere jaren lager ligt dan

VOCHT EN SCHIMMELS

en cosmetica. Zorgen behalve voor geuroverlast

mensen die op het platteland wonen.

Vocht is een ideale voedingsbodem voor

ook voor hoofdpijn, vermoeidheid en irritatie

schimmels. Je herkent het aan vochtplekken

aan keel, neus en oren.

Daarnaast verergert verontreinigde lucht bestaan-

of schimmels op muren en plafonds, beslagen

de ziekten, zoals aandoeningen van het hart- en

ramen of een muffe keldergeur. Bij wie er

KOOLSTOFMONOXIDE (CO)

vaatstelsel en luchtwegen en longen (COPD), met

gevoelig voor is, kunnen longklachten ver-

Ontstaat bij onvolledige verbranding, bijvoorbeeld

als gevolg meer verzuim van school of werk en

ergeren of allergische reacties ontstaan.

bij open haarden en gaskachels of (verkeerd geïnstalleerde) cv-ketels. Geeft hoofdpijn, vermoeid-

meer ziekenhuisopnames.
FIJNSTOF

heid en duizeligheid, en kan bij een overdaad zelfs

CO2

Kleiner dan tien micrometer en maar liefst vijf

leiden tot bewusteloosheid en overlijden.

CO2 is een onzichtbaar en geurloos gas dat

keer kleiner dan één hoofdhaar. Komt tot diep in

ontstaat wanneer mensen en dieren uitademen.

je lichaam en kan schade aanbrengen aan longen

Bron: Longfonds

PURE AIR

Het apparaat wordt aangesloten op een

Op de luchtkwaliteit buiten, of op het werk of op

bestaande ventilatiebuis van de balansventilatie

LEKKER DE RAMEN EN DEUREN OPEN?

school, heeft u weinig invloed. Maar aan de lucht-

met CO2-gestuurde warmteterugwinning. Gevaar-

PURE AIR MAAKT DE LUCHT WEER

kwaliteit in uw woning kunt u gelukkig wel veel zelf

lijk fijnstof houdt het vervolgens buiten de deur.

SCHOON.

doen. Bijvoorbeeld door er in het dagelijks leven re-

Daarvoor zorgt een slim systeem van ‘ionisatie’,

Hoe lekker is het om bij mooi weer de ramen

kening mee te houden. Maar ook door de plaatsing

dat fijnstofdeeltjes ‘laadt’, waarna ze aan een

en deuren open te gooien en buiten naar

van het Pure Air concept. Een speciaal door Ballast

‘collector’ blijven plakken. Daardoor is alle bin-

binnen te halen? Dat is toch wat we willen?

Nedam Development en Brink Climate Systems ont-

nenkomende ventilatielucht volledig fijnstofvrij.

Helaas is de buitenlucht niet altijd schoon en

wikkelde aanvulling op uw ventilatiesysteem Flair

Maar de Pure Induct doet in combinatie met de

gezond. Denk maar aan uitstoot van verkeer

300, waarmee u de luchtkwaliteit in uw woning aan-

Evap luchtbevochtiger meer. Het regelt ook de

of aan pollen! Met de Pure Air kunt u genie-

zienlijk verbetert. De Pure Induct zorgt voor schone

luchtvochtigheid. Dat betekent: geen droge ogen,

ten van buiten, maar weet u ook zeker dat u

lucht in uw woning. Het Evap luchtbevochtigings-

huidklachten of gesprongen lippen meer. En geen

snel weer gezonde lucht in huis haalt. Sluit u

systeem verzekert u van de ideale luchtvochtigheid.

ziekmakende schimmels in huis. Bovendien kun-

eenmaal ramen en deuren, dan is het lucht-

Zo is de luchtkwaliteit in uw woning nog beter dan

nen de energiekosten voor verwarming omlaag.

klimaat in uw woning binnen afzienbare tijd
weer optimaal. Zo schoon als de natuur het

die van de berglucht in de Alpen!

bedoeld heeft!

PURE AIR concept
Lucht zoals de natuur
het bedoeld heeft

Houd
gevaarlijk
fijnstof buiten
de deur!

Pure Induct

Evap

Luchtvervuiling blijft
buiten met de Pure induct.

De optimale luchtvochtigheid
in huis met de Evap.

WAAROM PURE AIR ?
•

direct schone lucht

•

gezond luchtklimaat

•

geen fijnstof van buiten
de woning in uw woning

•

gezondere ventilatie

•

minder gezondheidsklachten
door vocht of schimmels

•

een comfortabeler gevoel

•	een betere gezondheid op
de lange termijn
3-wegklep

•

een huis met schone, gezonde lucht!
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Woonzone

3

CO2-sensoren in elke ruimte

PURE AIR IN UW HUIS?
Wilt u meer informatie over het Pure Air concept neem dan contact op met Ballast

Altijd energiezuinige en verse
luchttoevoer met de Flair.

Slaapzone

Flair 300

Nedam Development: +31 (0)30 285 30 30
of development@ballast-nedam.nl voor
meer informatie en een prijsopgave. Dat is
het gezondste besluit dat u kunt nemen.

