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Luchtwassers

Bevochtiging en reiniging
(2 in 1) Koudverdamping

Luchtwasser W200
Adviesprijs € 259,–

TECHNISCHE GEGEVENS:
• voltage: 220 Volt
• output: 350-500 gram/uur,
• vermogen 13-23 Watt
• eenvoudig te reinigen, vaatwasser-
bestendige onderdelen

• bereik: tot 150 m3

• reservoirinhoud: 4,5 liter
• gewicht: 5 kg
• afmetingen: l x b x h = 28 x 28 x 41,2 cm
direct te vullen met water op
standplaats bevochtiger

• geluid: fluisterstil, stand 1 < 25 dB (A)
• uitvoering in wit
• accessoires:
optie: Ionic Silver Stick, type 7017 à € 29,99

– Uitwasbare
verdampingsmat

– Aroma verdamper

– Geschikt voor elke
houten vloer, piano

– Geschikt voor
slaapkamer

– Reservoir 4,5 l.

Een draaiende verdampingsmat 
vervaardigd van een speciale 
kunststof, zorgt voor een 
 absolute ‘zacht water’ 
 verdamping. Tijdens dit proces 
worden er tegelijkertijd 
 zwevende stofdeeltjes uit de 
lucht ‘gewassen’.

TYPE W200

TYPE W300

Luchtwasser W300
Adviesprijs € 299,–

Een draaiende verdampingsmat
vervaardigd van een speciale kunststof,
zorgt voor een absolute ‘zacht water’
verdamping. Tijdens dit proces worden
tegelijkertijd zwevende stofdeeltjes
uit de lucht ‘gewassen’.
De extra afneembare tank zorgt
voor extra lange bevochtigingstijd.

TECHNISCHE GEGEVENS:
• voltage: 220 Volt
• output: ca. 350-500 gram/uur,
• vermogen 23 Watt
• eenvoudig te reinigen, vaatwasserbestendige
onderdelen

• bereik: 150 tot 175 m3

• reservoirinhoud: 4,5 liter
• gewicht: 6 kg
• afmetingen: l x b x h = 28 x 36 x 41,2 cm
• extra afneembare watertank naast reservoir.
• ingebouwde aromaverdamper
• geluid: fluisterstil, stand 1 < 25 dB (A)
• uitvoering in wit

• Accessoire:
Ionic Silver Stick, type 7017 à € 29,99

Extra grote
watertank
totaal 12 l.
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Verwijdert 99.999%* van de bacteriën, 
schimmels en virussen
*Onverdund op oppervlakken

▪ Zonder alcohol en oppervlakte actieve stoffen
▪ Ontsmetting op basis van zeezout
▪ Doeltreffend na 30 seconden
▪ Zonder geuren of bewaarmiddelen
▪ Niet giftig, onontvlambaar en niet bijtend
▪ Zonder gevaarlijke bestanddelen
▪ Eenvoudig en veilig te gebruiken
▪ Geschikt voor alle „Hybride luchtbevochtigers
en -reinigers“ en „Luchtwassers“

▪ Made in Germany

Adviesprijs € 27,99 / 1 liter

NIEUW

Ontsmet de 
lucht van 
virussen, 
bacteriën en 
schimmels!
Een maatdopje 
per dag in de 
tank! 
(Minder dan 1,- euro)

A180 CLEAN & Protect



Luchtwasser W400 
Adviesprijs € 399,–

Een draaiende verdampingsmat
vervaardigd van een speciale kunststof,
zorgt voor een absolute ‘zacht water’ 
verdamping. Tijdens dit proces worden 
er tegelijkertijd zwevende stofdeeltjes
uit de lucht ‘gewassen’.
De Boneco app zorgt voor makkelijke en 
intuïtieve bediening en navigatie door het menu. 
Maar ook gewoon met de hand te bedienen. 
De extra afneembare tank zorgt 
voor extra lange bevochtigingstijd.

TECHNISCHE GEGEVENS:
• voltage: 220 Volt
• output: ca. 350-500 gram/uur,
• vermogen 30 Watt inductie motor
• eenvoudig te reinigen, vaatwasser-
bestendige onderdelen

• bereik: tot 150-200 m3

• reservoirinhoud: 4,5 liter
• gewicht: 6,5 kg
• afmetingen: l x b x h = 28 x 36 x 41,2 cm
• extra afneembare watertank
naast het reservoir

• ingebouwde aromaverdamper
• geluid: fluisterstil, stand 1 < 25 dB (A)
• met de hand en via de app (bleutooth) te bedienen
• via de app automatisch op AUTO, SLEEP of BABY modus in te
stellen maar ook te vergrendelen en op Timer functie in te stellen.

• digitaal instelbare hygrostaat

• Accessoire: Ionic Silver Stick, type 7017 à € 29,99
TYPE W400

Inductie motor

DC Inductie motor

Extra grote
watertank
totaal 12 l.

HEPA filter

DC Inductie motor

Hybride Luchtbevochtigers
& Luchtreinigers (2 in 1)
H300 Hybride Luchtbevochtiger & Luchtreiniger
Adviesprijs € 389,–

Een draaiende verdampingsmat vervaardigd van een speciale kunststof,
zorgt voor een absolute ‘zacht water’ verdamping. Tijdens dit proces 
worden er tegelijkertijd zwevende stofdeeltjes uit de lucht ‘gewassen’.
Daarnaast wordt de lucht ook nog eens gereinigd door een HEPA filter.
Met digitale luchtkwaliteit indicatie. 
De Boneco app zorgt voor makkelijke en intuïtieve bediening en navigatie
door het menu. Maar ook gewoon met de hand te bedienen.

TECHNISCHE GEGEVENS:
• voltage: 220 Volt
• output: ca. 350-500 gram/uur,
• vermogen 30 Watt inductie motor
• eenvoudig te reinigen, vaatwasserbestendige onderdelen
• bereik: tot 150 m3

• reservoirinhoud: 4,5 liter
• gewicht: 6,5 kg
• afmetingen: l x b x h = 28 x 28 x 48,2 cm
• ingebouwde aromaverdamper
• voorzien van een hoog efficiënt HEPA filter
• geluid: fluisterstil, stand 1 < 25 dB (A)
• met de hand en via de app (bluetooth) te bedienen
• via de app automatisch op AUTO, SLEEP of BABY-modus in te stellen
maar ook te vergrendelen en op Timer functie in te stellen.
Tevens te kiezen tussen,  bevochtigen, reinigen of beide.

• digitaal instelbare hygrostaat
• accessoires:
Ionic Silver Stick, type 7017 à € 29,99
HEPA filter - pollen AH301 à € 24,99

TYPE H300

Reservoir 
4,5 l.
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TECHNISCHE GEGEVENS:
Voltage: 220 Volt - 50 Hz 
Output: 1 kg/uur
Vermogen: 30 Watt
Bereik: 300 m3

Tankinhoud: 10 liter 
Gewicht: 10,4 kg
Afmeting product: 
34,7 x 43,5 x 49 cm
Maximale Air flow: 
190 m3/uur
Geluid: < 25 dB(A) 

Accessoires: 
Ionic Silver Stick, 
type 7017 € 29,99
Luchtfilter H 13, 
Type 41174 € 79,99

Met intuïtief bedienbare
LED display. 
Met afstandbediening:
voor alle functies.
Met AUTO MODE: past
de reiniging automatisch
aan op basis van stof-
deeltjes meting.
Digitaal instelbare hygro-
staat met hygrometer
(handhaving ingestelde
gewenste luchtvochtig-
heid).

Boneco H 680 Hybride 
Luchtbevochtiger & 
Luchtreiniger

Tot 300 m3

Met BABY MODE, ideaal
voor jonge gezinnen.

Gebruikt de “State of the
art” luchtfilter: klasse 
H 13.

Aroma verdamping optie
Energie besparende
SLEEP MODE
Modern Zwitsers design

Automatische reinigings-
stand: 
CLEANING MODE van
de Bevochtigingsmat. 
Waarschuwingslampjes
t.b.v. reiniging en onder-
houd

Adviesprijs € 999,–

Professionele toepassing,
o.a. tegen fijnstof.

Geavanceerde luchtreiniger/-bevochtiger voor gebruik het hele jaar
rond. Geschikt voor gebruik in huis, slaapkamer en kantoor. 
Voor totale binnen klimaatbeheersing in grotere ruimtes (tot 300 m3)
Compleet automatisch instelbaar, ook met afstandbediening.

Adviesprijs € 999,–

TYPE H680

150-300 m3

HEPA filter

DC Inductie motor

max.

H400 Hybride Luchtbevochtiger & Luchtreiniger 
Adviesprijs € 449,–

Een draaiende verdampingsmat vervaardigd van een speciale kunststof,
zorgt voor een absolute ‘zacht water’ verdamping.
Tijdens dit proces worden er tegelijkertijd zwevende stofdeeltjes uit de
lucht ‘gewassen’. Daarnaast wordt de lucht ook nog eens gereinigd door
een HEPA filter. Met digitale luchtkwaliteit indicatie.
De Boneco app zorgt voor makkelijke en intuïtieve bediening en navigatie
door het menu. Maar ook gewoon met de hand te bedienen.

TECHNISCHE GEGEVENS:
• voltage: 220 Volt
• output: ca. 350 - 500 gram/uur,
• vermogen 30 Watt inductie motor
• eenvoudig te reinigen, vaatwasserbestendige onderdelen
• bereik: tot 200 m3

• reservoirinhoud: 4,5 liter
• gewicht: 6,5 kg
• afmetingen: l x b x h = 28 x 36 x 48,2 cm
• ingebouwde aromaverdamper
• voorzien van een hoog efficiënt HEPA filter
• geluid: fluisterstil, stand 1 < 25 dB (A)
• met de hand en via de app (bluetooth) te bedienen
• via de app automatisch op AUTO, SLEEP of BABY-modus in te stellen maar ook
te vergrendelen en op Timer functie in te stellen.
Tevens te kiezen tussen, bevochtigen, reinigen of beide.

• digitaal instelbare hygrostaat
• accessoires:
Ionic Silver Stick, type 7017 à € 29,99
HEPA filter - pollen AH301 à € 24,99 TYPE H400

Extra grote
watertank
totaal 12 l.
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TYPE U200

Met etherische 
olieverdamper

Deze meest efficiënte bevochtigings technologie maakt gebruik van
hoogfrequente trilling, waardoor het water vernevelt. Deze microfijne
nevel wordt door een geruisloze ventilator de kamer in geblazen waar
het direct verdampt. Er kan zowel koud als warm verdampt worden.

Ultrasone trilling houdt het water bacterievrij. Het verwisselbare
 ontkalkingspatroon zorgt ervoor dat er zacht water verdampt wordt.
De “mist” output kunt U op laag, middel of hoog instellen. 

Uniek ontkalkingspatroon om de mist kalkvrij te houden.

Ultrasone bevochtigers
Ultrasone luchtbevochtiger U200
Adviesprijs € 99,90 inclusief Ionic Silver Stick

TECHNISCHE GEGEVENS
• voltage: 220 Volt
• output: ca. 0,3 kg/uur
• vermogen: 20 Watt
• bereik: tot 125 m3

• tankinhoud: 3,5 liter
• gewicht: 1,8 kg
• afmetingem: l x b x h = 24 x 12 x 26,3 cm
• makkelijk verplaatsbare watertank
• de geïntegreerde Ionic Silver Stick houdt het water bacterie vrij
• met houder om etherische olie mee te verdampen
• geluid: minder dan 25 dBa
• accessoires:
ontkalkingspatroon, type A250 à € 19,95
Ionic Silver Stick, type 7017 à € 29,99

• manuele bediening

Ultrasone luchtbevochtiger U250 digitaal 

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE U250 digitaal
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• voltage: 220 Volt
• output: ca. 0,4 kg./uur, met warme mist 0,5 kg./uur
• vermogen 47 Watt, met voorverwarming 132 Watt
• digitaal instelbare hygrostaat met hygrometer
• bereik: tot 125 m3

• reservoirinhoud: 3,5 liter
• gewicht: 1,5 kg
• afmetingen: l x b x h = 24 x 12 x 26,3 cm
• eenvoudig aan de bovenkant te vullen met water
• geluid: fluisterstil, geschikt voor de slaapkamer < 25 dB
• uitvoering in wit
• accessoires:
ontkalkingspatroon: type A250 à € 19,95
optie: Ionic Silver Stick, type 7017 à € 29,99

Met etherische 
olieverdamper

TECHNISCHE GEGEVENS
• voltage: 220 Volt
• output: ca. 0,4 kg./uur
• vermogen 45 Watt
• bereik: tot 125 m3
• reservoirinhoud: 5 liter
• gewicht: 3,5 kg
• afmetingen: l x b x h = 30,8 x 16,5 x 32,5 cm
• eenvoudig aan de bovenkant te vullen met water
• geluid: fluisterstil, geschikt voor de slaapkamer < 25 dB
• uitvoering in wit
• accessoires:

ontkalkingspatroon: type A250 à € 19,95
optie: Ionic Silver Stick, type 7017 à € 29,99

• manuele bediening

6

- 2016

TYPE U300 

Adviesprijs € 129,–

Ultrasone luchtbevochtiger U300  
Adviesprijs € 179,–



Ultrasone luchtbevochtiger U350 digitaal 
Adviesprijs € 219,–

TECHNISCHE GEGEVENS
• voltage: 220 Volt
• output: ca. 0,4 kg./uur, met warme mist 0,5 kg./uur
• vermogen 47 Watt, met voorverwarming 132 Watt
• digitaal instelbare hygrostaat met hygrometer
• bereik: tot 150 m3

• reservoirinhoud: 5 liter
• gewicht: 3,5 kg
• afmetingen: l x b x h = 30,8 x 16,5 x 32,5 cm
• eenvoudig aan de bovenkant te vullen met water
• geluid: fluisterstil, geschikt voor de slaapkamer < 25 dB
• uitvoering in wit
• accessoires:
ontkalkingspatroon: type A250 à € 19,95
optie: Ionic Silver Stick, type 7017 à € 29,99

Met licht dim functie
voor gebruik in de slaap-
kamer.

Met automatische timer
functie (zowel “aan” als
“uit”)
Zeer efficiënte en snelle
bevochtiging
Modern Zwitsers design

Geavanceerde lucht -
bevochtiger. 
Geschikt voor gebruik in
huis, slaapkamer en
 kantoor. Compleet auto-
matisch instelbaar. 

Adviesprijs € 319,–

TYPE U350 digitaal

TYPE U700

Ultrasone luchtbevochtiger U 700 digitaal
Adviesprijs € 329,–

Tot 250 m3

TECHNISCHE GEGEVENS:
Voltage: 220 Volt - 50 Hz
Output: 0,6 kg/uur
Vermogen: 45 Watt, voor-
verwarming 180 Watt
Bereik: 250 m3

Digitaal instelbare hygrostaat
met hygrometer
Tankinhoud: 9 liter
Gewicht: 4,6 kg
Afmetingen: 32,5 x 19 x 36 cm
Makkelijk verplaatsbare
watertank
Geluid: < 25 dB(A)
Accessoires:
Ontkalkingspatroon,
type A250 € 19,95
Ionic Silver Stick,
type 7017 € 29,99

Met intuitief bedienbare
LED display.
Met warme mist stand
voor extra verdamping.
Automatische reinigings-
stand.
Waarschuwingslampje
t.b.v. reiniging.
Aroma verdamping optie.
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Stoom-luchtbevochtiger S200 
Adviesprijs € 119,–

Nieuwe technologie:
Veilige en hand-warme stoom voor een
gezond binnenklimaat voor het hele gezin.

TECHNISCHE GEGEVENS:
• capaciteit 150 m3

• output: tot 300 gram/uur
• tankinhoud: 3 liter
• verbruik: 133-266 Watt
• afmetingen: l x b x h = 31,6 x 17,2 x 28,1 cm
• gewicht: 2,5 kg
• handmatig op 3 standen instelbaar
• met ingebouwde houder om etherische olie te
 verdampen

• automatische ontkalkingsstand voor het 
eenvoudig reinigen van het verwarmingselement

• makkelijk verwijderbare watertank, met handgreep
• waterniveau zichtbaar in venster
• met een laag zwaartepunt voor een veilige 
en stabiele plaatsing

• Accessoire: A 451. Doosje met 6 anti kalk-pads 
voor het wegnemen van kalk van het 
verwarmingselement: € 5,99

• handbediend

Stoombevochtigers:

Digitale Stoom-luchtbevochtiger S250
Adviesprijs € 149,–

TECHNISCHE GEGEVENS:
• capaciteit 150 m3

• output: tot 300 gram/uur
• tankinhoud: 3 liter
• verbruik: 133-266 Watt
• afmetingen: l x b x h = 31,6 x 17,2 x 28,1 cm
• gewicht: 2,5 kg
• digitaal display met soft-touch bediening
• Intelligente functie:
AUTO- stand met digitaal instelbare hygrostaat

• Aan- en Uit-Timer functie
• automatische display dimmer
• met ingebouwde houder om 
etherische olie te verdampen

• automatische ontkalkingsstand voor het 
eenvoudig reinigen van het verwarmingselement

• makkelijk verwijderbare watertank, met handgreep
• waterniveau zichtbaar in venster
• indicatie lichtjes voor schoonmaken 
en hervullen van de tank

• met een laag zwaartepunt voor een veilige 
en stabiele plaatsing

• Accessoire: A 451. Doosje met 6 anti kalk-pads 
voor het wegnemen van kalk van het verwarmings -
element: € 5,99

• digitaal instelbaar

TYPE S200

TYPE S250
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Met etherische 
olieverdamper

TYPE S450

Digitale Stoom-luchtbevochtiger, type S450
Adviesprijs € 259,90

Een ideaal apparaat, de enige stoombevochtiger die absoluut veilig en
kind-vriendelijk functioneert.
In tegenstelling tot de bekende stoombevochtigers maakt Boneco gebruik
van de “ClearMist technologie”. Dit zorgt voor een absoluut hygiënische
en veilige zachtwater verdamping. Eerst wordt het water 100° C. verhit,

daarna wordt het door de lucht-stroom meegevoerd door een
 speciaal compartiment. Daar koelt het af tot hand warme stoom
voordat het de lucht in wordt geblazen. Tevens worden alle
bacteriën gedood en kalk en andere mineralen blijven achter. Door
het apparaat in de ontkalkings-stand te zetten wordt het
verwarmingselement automatisch van kalk ontdaan. Super snel en
eenvoudig.
Het verwarmingselement wordt sowieso al goed beschermd tegen
kalk aanslag d.m.v. een makkelijk verwijderbaar Anti-kalk-pad.

Deze Stoombevochtiger is geschikt voor alle soorten water. Het
gebruikt geen filters, ontkalkings patronen of chemische toe -
voegingen. Middels een digitaal display kunt u de gewenste lucht-
vochtigheid instellen, deze wordt dan automatisch gehandhaafd
door de digitale hygrostaat. Naast een intelligente AUTO stand
kunt u het op een ECON stand instellen voor een ecologische
werking. Stoombevochtigers zijn zeer krachtige en efficiënte
bevochtigers.

TECHNISCHE GEGEVENS:
• sterke werking: voor ruimtes tot 175 m3

• output: tot 550 gram/uur
• tankinhoud: 7 liter
• verbruik: 160-480 Watt
• afmetingen: l x b x h = 35,5 x 24 x 33,4 cm
• gewicht: 4,5 kg
• digitaal display met soft-touch bediening. Intelligente functies:
AUTO- en ECON standen met digitaal instelbare hygrostaat

• handmatig op 3 standen instelbaar
• Aan- en Uit-Timer functie
• automatische display dimmer
• met ingebouwde houder om etherische olie te verdampen
• automatische ontkalkingsstand voor het eenvoudig reinigen van het
verwarmingselement

• makkelijk verwijderbare watertank, met handgreep
• waterniveau zichtbaar in venster
• indicatie lichtjes voor schoonmaken en hervullen van de tank
• met een laag zwaartepunt voor een veilige en stabiele plaatsing
• optie: Anti kalk-pad voor het wegnemen van kalk van het
verwarmingselement

Luchtreinigers:
Persoonlijke Ionisator/ Aromaverdamper P50
Adviesprijs € 59,90

Luchtzuiveringssysteem, negatieve ionen-generator.
Zorgt voor een optimale luchtreiniging en/of aromaverdamping in uw directe 
(persoonlijke) omgeving.
Zowel geschikt voor netaansluiting (stopcontact) als voor USB aansluiting.
U kunt het apparaat o.a. op uw bureau, in de auto, op het nachtkastje of naast
de gemakkelijke stoel gebruiken.
Overal waar u in uw directe omgeving zuivere lucht nodig heeft.

Zuivert de lucht optimaal van tabaksrook, zwevend huisstof, fijnstof, ultra-fijn-
stof, schilfers van huisdieren en siervogels, smog, pollen, bacteriën en
 chemische geurstoffen (fragances) en geeft de lucht weer zijn natuurlijke ionen-
balans terug. Tevens kunt u er een essentiële olie van uw keuze mee  verdampen.
Met gratis flesje Boneco puur natuur essentiële olie.

TECHNISCHE GEGEVENS:
• voltage: 220-240 V / 50 Hz.
• geluid: <25 dB.
• capaciteit: 2 m. omtrek, rond het apparaat
• verbruik: 1 Watt
• met pad-houder voor essentiële olie
• ionisatie: > 80.000 ions/cm3 op 1 meter
• 2 fan-standen
• gewicht: 0,3 Kg.
• l x b x h = 6,3 x 6,3 x 17,8 cm.
• in zwart en wit verkrijgbaar

• Accessoires: Aromapad A051
• flesje Boneco essentiële olie

Aan/uit
2 fan standen

Berglucht kwaliteit in uw directe omgeving

TYPE P50 Wit TYPE P50 Zwart
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Luchtreiniger/ionisator
Adviesprijs € 198,–

Luchtzuiveringssysteem met HEPA-filter, koolstoffilter, ventilator en
ingebouwde negatieve ionen-generator. 
De lichte kleur, de tiptoets-bediening en de moderne vormgeving
maken het apparaat geschikt voor elke woon- of werkruimte.

Zuivert de lucht in huis of kantoor van tabaksrook, zwevend huisstof,
schilfers van huisdieren en siervogels, smog, pollen, bacteriën en
chemische geurstoffen (fragances) en geeft de lucht weer zijn 
natuurlijke ionen-balans terug.

TECHNISCHE GEGEVENS:
• Ook geschikt voor de slaapkamer
• Voltage: 220-240 V / 50 Hz.
• Geluid: 30-56 dB.
• Capaciteit: 150 m3

• Verbruik: 50 Watt
• Maximale airflow: 215 m3/uur
• Ionisatie: > 130.000 ions/cm3 op 1 meter
• Auto mode: reguleert automatisch de benodigde
airflow afhankelijk van de luchtkwaliteit.

• 3 fan-standen en een automatische stand
• Timer functie: 1, 2, 4 of 8 uur
• Indicatielampje filter-vervanging
• Gewicht: 5,3 Kg.
• l x b x h = 33,6 x 20,6 x 52,7 cm.
• Accessoire: A341 filter, art. nr. 44742

Ideaal voor kinderen met allergieën,
in slaapkamers.

Keuze uit drie verschillende makkelijk
te verwisselen filters.

Efficiënte luchtreiniging na een druk op
de knop. Digitaal LED display met
 simpele functies.
• Aromaverdamper

TECHNISCHE GEGEVENS:
Voltage: 220 Volt - 50 Hz
Vermogen: 27 Watt
Bereik: 175 m3

Maximale Airflow: 230 m3

Geluid: < 25 dB(A)

Gewicht: 7,2 kg
Afmetingen: 42 x 22,4 x 56,2 cm
Accessoires: Luchtfilters H13:
Type 41170: Anti allergie € 99,90
Type 41171: Voor babykamer €99,90
Type 41172: Tegen smog € 99,90

Tot 175 m3
reddot award 2016
winner

TYPE P340

TYPE P400

Luchtreiniger P400
Adviesprijs € 449,–

Geavanceerde luchtreinigers
voor gebruik het hele jaar
door. Geschikt voor gebruik in
huis, slaapkamer en  kantoor.
Met een individueel filter
concept: Luchtreiniging vol-
gens persoonlijke voorkeur.
Keuze uit drie verschillende
HEPA filters. Speciaal voor
smog, babykamers of ter
voorkoming van allergische
reacties. Tevens wordt er
gebruik gemaakt van een
actieve koolstof filter.
Compleet automatisch
instelbaar.Directe natuurlijke hulp voor mensen met allergieën
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TECHNISCHE GEGEVENS:
Voltage: 220 Volt - 50 Hz
Vermogen: 29 Watt
Bereik: 250 m3

Maximale Air flow: 240 m3

Geluid: < 25 dB(A)
Gewicht: 7,35 kg
Afmetingen: 
45 x 22,4 x 64,2 cm
Accessoires:
Luchtfilters H 13:
Type 41170: 
Anti allergie € 99,90
Type 41171: 
Voor babykamer € 99,90
Type 41172: 
Tegen smog € 99,90

Met intuïtief bedienbare
LED display

Met afstandbediening:
voor alle functies.
Met AUTO MODE: past
de reiniging automatisch
aan op basis van stof-
deeltjes meting
Met POWER MODE voor
supersnelle actie.

Gebruikt de “State of the
art” filters: klasse H 13
Aroma verdamping optie

Energie besparende
SLEEP MODE
Met timer functie
Modern Zwitsers design

Adviesprijs € 559,–

Luchtreiniger P700   Tot 600 m3
Adviesprijs € 999,–

Ideaal voor zwaar verontreinigde ruimtes. Ook geschikt voor grote
woningen en kantoren. Werkt met twee grote filtersystemen tegelijk.
Fluisterstil. 
Met intuïtief bedienbare LED display. Het aerodynamische design
en de luchtinlaat aan twee kanten tegelijkertijd, zorgen voor een
energie efficiënte werking.
Met AUTO MODE: pas de reiniging automatisch aan op basis van
stofdeeltjes meting.
Met 7 verschillende ventilator standen. Inclusief indicatielampje
voor filter vervanging.
Gebruikt “State of the art” HEPA filters.
Met timer functie. Modern Zwitsers design

TECHNISCHE GEGEVENS:
• Voltage: 220 Volt - 50 Hz
• Vermogen: 0,5 - 67 Watt
• Bereik: 600 m3

• Maximale Air flow: 800 m3

• Geluid: 37 - 66 dB(A)
• Gewicht: 15 kg
• Afmetingen: l x b x h = 36 x 39 x 76,9 cm
• Accessoires: Art. 44619
Luchtfilters (set van 2) A701: € 249,90

TYPE P700

TYPE P500

Luchtreiniger P500  Tot 250 m3
Adviesprijs € 559,–

• Aromaverdamper
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Thermohygrometer, type X200
Adviesprijs € 29,–

Deze thermo-hygrometer is
voorzien van een LCD-display
met binnentemperatuur- en
relatieve luchtvochtigheids-
weergave.

TECHNISCHE GEGEVENS:
• instelbaar van °C naar °F
• meetbereik binnen 0-50 °C
• meetbereik relatieve 
luchtvochtigheid 20%-90%

TYPE X200
TYPE A250

Ontkalkingspatroon, type A250
Adviesprijs € 19,95

Art. 44904
A250 AquaPro

Type A250 vervangt artikel 7531N en de
navulzakjes, artikel 7533.

Voor alle Ultrasone luchtbevochtigers.

TECHNISCHE GEGEVENS
• output: ca. 0,1 kg/uur
• vermogen: 15 Watt
• bereik: In de directe omgeving van de reiziger
• tankinhoud: 0,3 liter
• gewicht: 0,3 kg
• afmetingen: l x b x h = 11 x 6,5 x 8 cm
• in de kleur wit verkrijgbaar, in hoogwaardig ABS kunststof  uitgevoerd
• geluidsniveau: minder dan 25 dB (fluisterstil)
• spanning: 100-230 Volt.

TYPE 7146W

Ultrasone mini luchtbevochtiger 7146 voor op reis • Adviesprijs € 49,–

Een primeur!!! Een mini bevochtiger voor het persoonlijk welbevinden tijdens het wachten in droge wachtruimtes of hotelkamers. 
Elk 30 cl plastic flesje met bronwater kan worden aangesloten.

TYPE 7146A

TYPE 7146SE

Swiss Edition.
Geleverd in luxe reis-
etui, met div. inter -
nationale stekkers 
en adapter.

•  in de kleuren wit en zwart verkrijgbaar, in hoogwaardig ABS kunststof uitgevoerd
ui

TYPE 7146W

in de kleuren wit en zwart verkrijgbaar, in hoogwaardig ABS kunststof uitgevoerd

TECHNISCHE GEGEVENS:
• output: ca. 0,1 kg/uur
• vermogen: 15 Watt
• bereik: In de directe omgeving van de reiziger
• tankinhoud: 0,3 liter
• gewicht: 0,3 kg
• afmetingen: l x b x h = 11 x 6,5 x 8 cm
• in wit verkrijgbaar, in hoogwaardig ABS kunststof uitgevoerd
• geluidsniveau: minder dan 25 dB (fluisterstil)
• spanning: 100-230 Volt.
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De MontAna "Sunheat" Transitieve Infrarood
kachel, type GD9215BD1

Adviesprijs € 149,–

De MontAna Sunheat, zorgt voor een zeer efficiënte (zuinige),  veilige, comfortabele en therapeutische verwarming van uw huiskamer, 
praktijkruimte, kantoor, zomerhuisje, zolder of kelder. De MontAna Sunheat is veilig omdat er geen open vuur aan te
pas komt of hete oppervlaktes waar je jezelf aan kan branden. 
De verwarmingselementen produceren geen rook of dodelijke monoxide en het is echt gezonde schone warmte, vergelijkbaar met een warme 
zonnige zomerdag. U kunt tussen de 30 en 50% aan energiekosten besparen.
Uw standaard verwarmingssysteem kunt u dan flink lager afstellen. Bij een luchtvochtigheid van minimaal 40% (50% wordt als ideaal gezien, 
verbetering kan met een Boneco luchtbevochtiger) verwarmt de Transitieve Infrarood kachel zelfs de overal in de lucht aanwezige waterdeeltjes en 
zorgt voor een warmteverspreiding van muur tot muur en van vloer tot plafond. Dit resulteert in een zeer effectieve en economische verwarming, 
zonder dat de lucht uitdroogt. Ook ideaal als hoofdverwarming tijdens herfst en lente, wanneer de temperatuur net iets te laag is.

TECHNISCHE GEGEVENS:

• vermogen: 750-1500 Watt
• bereik: tot 150 m3

• gewicht: 6 kg
• afmetingen: l x b x h = 33 x 19,2 x 30,5 cm
• geruisarme ventilator
• infrarood quartz lampen: 4 stuks,
375 Watt per stuk, industriële kwaliteit

• inclusief afstandbediening
• met brandwerende kast
• electronische thermostaat met
oververhittingsbeveiliging

• ECO system voor zuinige stroomafname
• nieuw type LED knoppen
• Aan/Uit Timer

TYPE GD9215BD1

€ 99,95
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Afmetingen: L x B x H = 25 x 28 x 50 cm.
Bereik: 150 m3
Gewicht: 14 Kg.
Werkzaam tussen 5 en 35 graden Celsius

TECHNISCHE GEGEVENS:

Adviesprijs € 299,-

Taurus Luchtontvochtiger, 
type DH201

Afmetingen: L x B x H = 33 x 28 x 68 cm. 
Gewicht: 19 Kg.
Koelvermogen: 9000 Btu, 2.6 kW. 
Verbruik: 1050 W.
Ontvochtiging: 20 l./ uur

Taurus Airconditioner, 
type AC 2600 KT

Adviesprijs € 599,-

Deze draagbare luchtontvochtiger biedt de 
meest veilige en economische oplossing 
tegen de ongemakken van vocht. Vocht kan 
een plaag zijn voor de woning en zijn 
bewoners. Met instelbaar gewenst relatief 
vochtigheids-percentage. Tussen 40 en 80%. 
U stelt zelf de gewenste luchtvochtigheid in, 
dit is af te lezen op het LCD display. Het 
apparaat zal dan automatisch aan- en 
uitschakelen om de gewenste waarde in 
stand te houden. Tevens kunt u de 
heersende luchtvochtigheid af lezen van het 
digitale display. Met Timer-funtie. U kunt er 
tot 20 liter vocht in 24 uur mee verwijderen. 
Naast het gebruik van de wateropvangbak is 
er ook een permanente waterafvoer mogelijk 
middels een bijgeleverde afvoerslang.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Deze energiezuinige mobiele 
airconditioner kan overal ingezet worden 
waar verkoeling nodig is. Dankzij het 
mooie en compacte design neemt de airco 
zo min mogelijk ruimte in en verplaats je 
hem eenvoudig (op wielen). Het 
verkoelende effect is direct merkbaar en 
biedt dan ook verkoeling op warme 
zomerdagen. Met digitaal display.
Met een geluidsniveau van slechts 65db is 
deze aircoonditioner geschikt voor de 
meeste ruimtes.
Door de meegeleverde slang (1,5m) en 
raamuitvoer is de airco meteen klaar voor 
gebruik.
De airconditioner wordt geleverd met een 
duidelijke handleiding, afstandbediening 
en raamuitvoerset. 



Innovatief ontworpen ventilatoren met unieke eigenschappen.
Door het aerodynamisch vormgegeven ventilatorblad, oftewel de ‘diepstekende propellor’, wordt er meer lucht met een hogere snelheid
 verplaatst in vergelijking met de standaard ventilatoren! Hierdoor bespaart u tevens energiekosten. Deze superieure luchtcirculatie zorgt
ervoor dat alle lucht in de ruimte in een paar minuten rouleert. Als na een verfrissende douche (Air Shower).

TYPE F50

Ventilatoren/ Air Showers:

Tafel Fan F50
Adviesprijs € 29,90

Voor persoonlijke verkoeling. Met USB
aansluiting voor op kantoor, achter de
laptop of in de auto

TECHNISCHE GEGEVENS:
• voltage: 220-240 V / 50 Hz. USB
• geluid: <35 dB.
• capaciteit: 2 m. omtrek, rond het apparaat.
• verbruik: < 2 Watt
• 2 fan-standen
• ventilator blad maat: diameter 8,2 cm.
• lucht snelheid:> 110 m/min
• l x b x h = 8,7 x 10,4 x 12 cm.
• uitvoering in wit

Ze zijn het hele jaar rond te gebruiken in
combinatie met andere luchtbehandeling
apparatuur zoals airconditioners, centrale
verwarming, elektrische kachels, lucht -
bevochtigers, luchtreinigers en aroma -
verdampers. Voor een ultieme verkoeling
maar ook voor effectieve  verspreiding van
warme, vochtige of gereinigde lucht.

De ventilatoren zijn in verschillende
 afmetingen  uitgevoerd. Geschikt voor ieder-
een en overal.

De handveilige speciale grill
zorgt voor een extra versnelling

van de luchtbeweging.

De 3/4-standen schakelaar is 
geïntegreerd in het statief.

Zeven verschillende Air Showers:
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Tafel Fan F100
Adviesprijs € 79,90

Voor een optimale verkoeling in een gedeelte van
de kamer.
Compact vormgegeven. 

TECHNISCHE GEGEVENS:
• voltage: 220-240 V / 50 Hz.
• geluid: <35 dB.
• capaciteit: Lucht volume verplaatsing: 12 m3/min
• verbruik: < 20 Watt
• 3 fan-standen met LRD indicatie-lampjes
• ventilator blad maat: diameter 15 cm.
• lucht snelheid: > 240 m/min
• l x b x h = 17,2 x 20,7 x 23,8 cm.
• uitvoering in wit

Statief Fan F120
Adviesprijs € 99,90

Een juweeltje in huis of kantoor.
Op een asymmetrische standaard. 
270 graden draaibare luchtstroom. 

TECHNISCHE GEGEVENS:
• voltage: 220-240 V / 50 Hz.
• geluid: <35 dB.
• capaciteit: Lucht volume verplaatsing: 12 m3/min
• verbruik: < 20 Watt
• 3 fan-standen op rotatie-knop (op de standaard)
• ventilator blad maat: diameter 15 cm.
• lucht snelheid: > 240 m/min
• l x b x h = 20,2 x 20,7 x 54 cm.
• uitvoering in wit

Statief Fan F210
Adviesprijs € 129,90

Powerfan. Op een asymmetrische korte
 standaard. 270 graden draaibare luchtstroom.
Geschikt voor grote ruimtes en voor meerdere
verdiepingen (mits er sprake is van een open
 verbinding)

TECHNISCHE GEGEVENS:
• voltage: 220-240 V / 50 Hz.
• geluid: <60 dB.
• capaciteit: Lucht volume verplaatsing: 26 m3/min
• verbruik: < 41 Watt
• 4 fan-standen op rotatie-knop (op de standaard)
• ventilator blad maat: diameter 22,5 cm.
• lucht snelheid: > 290 m/min
• l x b x h = 37,5 x 37,5 x 40,3 cm.
• uitvoering in wit

F100 < 720 m3/uur

F120 < 720 m3/uur

F210 < 1560 m3/uur
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Statief Fan F220
Adviesprijs € 159,90

Powerfan. Op een asymmetrische grote
standaard. 270 graden draaibare
luchtstroom. Geschikt voor grote ruimtes 
en voor meerdere verdiepingen (mits er 
sprake is van een open verbinding)

TECHNISCHE GEGEVENS:
• voltage: 220-240 V / 50 Hz.
• geluid: <60 dB.
• capaciteit: Lucht volume verplaatsing: 26 m3/min
• verbruik: < 41 Watt
• 4 fan-standen op rotatie-knop (op de standaard)
• in hoogte verstelbaar op standaard.
• ventilator blad maat: diameter 22,5 cm.
• lucht snelheid: > 290 m/min
• l x b x h = 37,5 x 37,5 x 85 cm.
• uitvoering in wit

Statief Fan F230
Adviesprijs € 179,90

Powerfan. Op een asymmetrische extra
grote standaard. 270 graden draaibare
luchtstroom. Geschikt voor grote (en
hogere) ruimtes en voor meerdere
verdiepingen (mits er sprake is van een 
open verbinding)

TECHNISCHE GEGEVENS:
• voltage: 220-240 V / 50 Hz.
• geluid: <60 dB.
• capaciteit: Lucht volume verplaatsing: 26 m3/min
• verbruik: < 41 Watt
• 4 fan-standen op rotatie-knop (op de standaard)
• in hoogte verstelbaar op standaard.
• ventilator blad maat: diameter 22,5 cm.
• lucht snelheid: > 290 m/min
• l x b x h = 37,5 x 37,5 x 121 cm.
• uitvoering in wit

F220 < 1560 m3/uur

F230 < 1560 m3/uur
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Statief Fan F225   

     Adviesprijs € 199,90

NIEUW

Powerfan. Op een 
asymmetrische extra 
grote standaard. 
Geschikt voor grote 
(en hogere) ruimtes 
en voor meerdere 
verdiepingen 
(mits er sprake is van 
een open 
verbinding).

TECHNISCHE GEGEVENS:
• voltage: 220-240 V / 50 Hz.
• geluid: <60 dB.
• capaciteit: Lucht volume verplaatsing: 26 m3/min
• verbruik: < 41 Watt
• Traploos instelbaar met knop of via app
• in hoogte verstelbaar op standaard.
• ventilator blad maat: diameter 22,5 cm.
• lucht snelheid: > 290 m/min
• l x b x h = 37,5 x 37,5 x 121 cm.

• Kleur: lichtgrijs

Ook te bedienen 
met de Boneco app 
(bluetooth) 

270 graden draaibare 
luchtstroom.

Traploos met LED 
aanduiding tussen 1 en 32 
(Op het voetstuk 
af te lezen).
Zowel met draaiknop als 
met app te bedienen.




