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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).

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.

Boneco H 680 Hybride 
Luchtbevochtiger & 
Luchtreiniger

NIEUW

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.

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

Digitaal instelbare hygro-
staat 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 7131N € 19,95
Navulzakjes,
type 7533 € 28,95
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.

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,–

Boneco U 700
Ultrasone
 luchtbevochtiger

NIEUW

Deze meest efficiënte bevochtigingstechnologie maakt gebruik van
hoogfrequente trilling (zeer energiezuinig en geruisloos). Een microfijne
waternevel wordt de ruimte in geblazen waar het direct verdampt in de
droge lucht. Het verwisselbare ontkalkingspatroon zorgt voor zacht
waterverdamping.De ultrasone trilling houdt het water bacterievrij. 
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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,–

Boneco P 500 
luchtreiniger

NIEUW
(medio januari 2015 

verkrijgbaar)

Geavanceerde luchtreiniger voor gebruik het hele jaar door. Geschikt
voor gebruik in huis, slaapkamer en kantoor. Met een individueel filter
concept: Luchtreiniging volgens persoonlijke voorkeur. 
Keuze uit drie verschillende HEPA filters. Speciaal voor smog, baby -
kamers of ter voorkoming van allergische reacties. Tevens wordt er
gebruik gemaakt van een actieve koolstof filter. 
Compleet automatisch instelbaar.
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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.
Door een druk op een knop kan door een voorverwarmingsfunctie een
warme “mist” gemaakt worden (van 30 0C) die een temperatuursdaling
van de ruimte voorkomt. Ultrasone trilling houdt het water bacterie
vrij. Het verwisselbare ontkalkingspatroon zorgt ervoor dat er zacht
water verdampt wordt. Met een volautomatische bevochtigingsstand,
u hoeft alleen maar op het knopje “autosleep” te drukken, houdt het
apparaat de gewenste luchtvochtigheid op peil, zelfs in relatie tot een
veranderende omgevings temperatuur. Deze functie wordt wel
Intelligente Temperatuur Compensatie genoemd. De “mist” output
kunt U op laag, middel of hoog instellen. Het verwijderbare nevel

blaasmondje is 360 graden draaibaar. Bij de types 7142, 7144, 7145,
7147, U 600, U 650 en U 700 heeft het blaasmondje twee openingen,
die onafhankelijk van elkaar gedraaid kunnen worden. Dit geeft een
nog betere spreidingsmogelijkheid van de nevel. Op het LCD display
kunt U zowel de heersende als de gewenste luchtvochtigheids
 percentages aflezen. Dit laatste kunt U met 5% tegelijk, na elke druk
op de “soft touch” knop, hoger of lager instellen. Met de “timer”
 functie kunt U de werkzame tijd van het apparaat instellen voor 1 t/m
8 uur of continu.
(Alleen de ultrasone luchtbevochtigers met type aanduiding 7145, 7146
en U 600 hebben geen LCD display en bijbehorende functies en de
7145 en U 600 bezitten een mechanisch instelbare hygrostaat i.p.v.
een digitaal instelbare hygrostaat). De 7146 en de U200 bezitten geen
hygrostaat.

Ultrasone bevochtigers:

TYPE U200

Ultrasone luchtbevochtiger, type  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 7531N à € 19,95
navulzakjes, type 7533, à € 28,95
Ionic Silver Stick, type 7017 à € 29,99

Ultrasone luchtbevochtiger 7142 digitaal
Adviesprijs € 279,95

TECHNISCHE GEGEVENS
• voltage: 220 Volt
• output: ca. 0,4 kg./uur, met warme mist 0,5 kg./uur
• vermogen 40 Watt, met voorverwarming 140 Watt
• digitaal instelbare hygrostaat met hygrometer
• bereik: tot 175 m3

• tankinhoud: 7,5 liter
• gewicht: 4 kg
• afmetingen: 25 x 28 x 44 cm
• makkelijk verplaatsbare watertank
• geluid: fluisterstil, geschikt voor de slaapkamer < 25 dB (A)
• accessoires:
ontkalkingspatroon: type 7531 N à € 19,95
navulzakjes type 7533 à € 28,95
optie: Ionic Silver Stick, type 7017 à € 29,99

TYPE 7142 digitaal

Met etherische 
olieverdamper
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Ultrasone luchtbevochtiger 7144 digitaal
Adviesprijs € 219,–

TECHNISCHE GEGEVENS
• output: ca. 0,4 of met voorverwarming 0,55 kg/uur
• vermogen: 40 Watt, met voorverwarming 125 Watt
• bereik: tot 150 m3

• digitaal instelbare hygrostaat met hygrometer
• tankinhoud: 6,7 liter
• gewicht: 4 kg
• afmetingen: l x b x h = 25,4 x 29 x 34,7 cm
• makkelijk verplaatsbare watertank
• accessoires: Ontkalkingspatroon, type 7531N à € 19,95
• zakjes met ontkalkingskorrels, 3 in een doosje, type 7533, à € 28,95
Optie: Ionic Silver Stick, type 7017 à € 29,99

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

• geluidsniveau: minder dan 25 dB (fluisterstil)

Ultrasone luchtbevochtiger 7145
Adviesprijs € 149,–

TECHNISCHE GEGEVENS
• output: ca. 0,4 kg/uur
• vermogen: 45 Watt
• bereik: tot 150 m3

• mechanisch instelbare hygrostaat
• tankinhoud: 5 liter
• gewicht: 4 kg
• afmetingen: l x b x h = 28 x 28 x 32 cm
• makkelijk verplaatsbare watertank
• accessoires: Ontkalkingspatroon, type 7531N à € 19,95
• zakjes met ontkalkingskorrels, 3 in een doosje, type 7533, à € 28,95
Optie: Ionic Silver Stick, type 7017 à € 29,99

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

• geluidsniveau: minder dan 25 dB (fluisterstil)

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 7144W

TYPE 7145WTYPE 7145A

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.
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TYPE 7146A

TYPE 7146SE

Swiss Edition.
Geleverd in luxe reis-
etui, met div. inter -
nationale stekkers 
en adapter.
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TYPE U650A

TYPE U650W

TYPE 7147A

TYPE 7147W

TYPE U600A

TYPE U600W

Ultrasone luchtbevochtiger U7147 digitaal
Adviesprijs: € 189,–

TECHNISCHE GEGEVENS 
• output: ca. 0,4 of met voorverwarming 0,55 kg/uur
• vermogen: 40 Watt, met voorverwarming 140 Watt
• bereik: tot 150 m3

• digitaal instelbare hygrostaat met hygrometer
• tankinhoud: 5 liter
• gewicht: 3 kg
• afmetingen: l x b x h = 24 x 26 x 31 cm
• makkelijk afneembare watertank
• Accessoires: Ontkalkingspatroon, type 7531N à € 19,95
• zakjes met ontkalkingskorrels, 3 in een doosje, type 7533, à € 28,95
Optie: Ionic Silver Stick, type 7017 à € 29,99

• geluidsniveau: minder dan 25 dB (fluisterstil)
• in de kleuren wit en zwart verkrijgbaar in hoogwaardig ABS kunststof
 uitgevoerd

Ultrasone luchtbevochtiger U600
Adviesprijs: € 199,–

TECHNISCHE GEGEVENS
• output: ca. 0,4 kg/ uur of met voorverwarming 0,55 kg/uur
• vermogen: 40 Watt, met voorverwarming 140 Watt
• bereik: tot 150 m3

• mechanisch instelbare hygrostaat
• tankinhoud: 5,5 liter
• gewicht: 4 kg
• afmetingen: l x b x h = 28 x 24 x 35,5 cm
• makkelijk afneembare watertank
• Accessoires: Ontkalkingspatroon, type 7531N à € 19,95
• zakjes met ontkalkingskorrels, 3 in een doosje, type 7533, à € 28,95
• Optie: Ionic Silver Stick, type 7017 à € 29,99
• in de kleuren wit en zwart verkrijgbaar, in hoogwaardig ABS kunststof
 uitgevoerd

• geluidsniveau: minder dan 25 dB (fluisterstil)

Ultrasone luchtbevochtiger U650 digitaal
Adviesprijs: € 239,–

TECHNISCHE GEGEVENS 
• output: ca. 0,4 of met voorverwarming 0,55 kg/uur
• vermogen: 40 Watt, met voorverwarming 140 Watt
• bereik: tot 150 m3

• digitaal instelbare hygrostaat met hygrometer
• tankinhoud: 5 liter
• gewicht: 4 kg
• afmetingen: l x b x h = 28,1 x 28 x 32 cm
• makkelijk afneembare watertank
• Accessoires: Ontkalkingspatroon, type 7531N à € 19,95
• zakjes met ontkalkingskorrels, 3 in een doosje, type 7533, à € 28,95
Optie: Ionic Silver Stick, type 7017 à € 29,99

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

• geluidsniveau: minder dan 25 dB (fluisterstil)

M
M
 n
r. 
A
 =
 1
14
25
81
, W

= 
11
42

55
0

M
M
 n
r. 
A
 =
 1
14
25
82

, W
= 
11
42

58
3

M
M
 n
r. 
A
 =
 1
14
25
48

, W
= 
11
42

54
9

boneco overzichtsfolder 2014  24-09-14  12:03  Pagina 6



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

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

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

Ultrasone luchtbevochtiger 7135 B digitaal
Adviesprijs € 189,–

Met etherische 
olieverdamper
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TECHNISCHE GEGEVENS
• output: 400 gram/uur, digitaal instelbaar
• vermogen: 45 watt, met voorverwarming 130 watt 
• bereik: tot 150 m3

• digitaal instelbare hygrostaat met hygrometer
• tankinhoud: 6,5 liter
• gewicht: 3,5 kilo
• afmetingen: l x b x h = 38 x 22 x 35 cm
• accessoires: Ontkalkpatroon: type 7531 N € 19,95
• zakjes met ontkalkingskorrels, 3 in een doosje, type 7533 € 28,95
• Optie: Ionic Silver Stick, type 7017 € 29,99
• in hoogwaardig ABS kunststof uitgevoerd met doorzichtig blauwe
watertank

• geluidsniveau: minder dan 25 dB (fluisterstil)
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TECHNISCHE GEGEVENS:
• output: 0,22 kg/uur
• vermogen: 20 Watt
• bereik: tot 120 m3

• tankinhoud 3,8 liter
• gewicht: 3,8 kg
• afmetingen: l x b x h = 32 x 32 x 40 cm
• automatische afsluiting na het vullen met een gieter
• in de kleuren wit en zwart verkrijgbaar, in hoogwaardig ABS kunststof
 uitgevoerd. 

• geluidsniveau: minder dan 25 dB (fluisterstil)

Accessoires
• vervangings luchtfilter type 7018 à € 13,95
• Ionic Silver Stick, type 7017 à € 29,99

TECHNISCHE GEGEVENS
• capaciteit: 300 m3 voor kantoor en 450 m3 voor thuisgebruik
• output: 0,9 tot 1,9 kg/uur
• 3 standen fan: 40-170 Watt
• geluid: 35-56 dB(A)
• tankinhoud: 10 liter
• afmetingen: l x h x d = 71 x 57 x 35,5 cm
• traploze hygrostaat
• 3-m luchtfilter cassette, type 1051
• Ionic Silver Stick, type 7017

Accessoires:
• 3-m luchtfiltercassette, type 1051 à € 42,–
• Lucht- Koolstoffilter, type 35 à € 9,98
• Verdampingscassette, type 1045 à € 39,–
• Ionic Silver Stick, type 7017 à € 29,99

Koudverdampers:
Koudverdamper-luchtwasser 2441 • Adviesprijs € 149,–

MontAna Essick koudverdamper-luchtwasser, type LB 50 • Adviesprijs € 498,–

Vorm en functie in harmonie met elkaar verenigd. Niet voor niets heeft
de 2441 de “Reddot Design award 2008” in de wacht gesleept. Vooral
de combinatie van esthetische vormgeving en oer-simpele bediening
heeft ervoor gezorgd dat dit in Zwitserland ontwikkelde en gefabriceerde
apparaat deze internationaal vermaarde ontwerp-prijs heeft gekregen
(naast de merken Rolls Royce en Apple MacIntosh). U zet het geruis-
arme apparaat aan en vult het met een gieter aan de bovenkant. De
nieuwe Boneco luchtbevochtiger 2441 berust op een zogenaamd

koudverdamper-principe. Een hiervoor speciaal bestemd luchtfilter -
element wordt in water gedrenkt. Een ventilator trekt de droge lucht
uit de kamer langs de vochtige filtermat waardoor het water op een
natuurlijke manier verdampt tot aan het ideale niveau. Met een schuif-
knop kunt U de ventilator op de geruisarme stand zetten en op een
hoge stand. De lucht wordt tegelijkertijd gewassen, door het filter,
d.w.z. stof en geuren worden er aan onttrokken. De Ionic Silver Stick
(ISS) houdt de watertank bacterievrij.

TYPE 2441W

TYPE 2441A

De MontAna Essick koudverdamper, type LB 50, is geschikt voor grote
ruimtes en berust op een zogenaamd koudverdamper-principe. De
door een 3M- luchtkoolstoffilter gezuiverde lucht trekt langs een

 verdampinscassette, type 1045, waardoor het water op een natuurlijke
manier verdampt. Voorzien van een uitneembare watertank, circa
10 liter, en een traploos instelbare hygrostaat.

TYPE LB50
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Luchtwasser 1355 in wit en zwart
Adviesprijs € 269,–

TECHNISCHE GEGEVENS:
• output: 300 gram/uur
• vermogen: 20 Watt
• bereik: tot 150 m3

• tankinhoud: 7 liter
• gewicht: 5 kg
• afmetingen: 38 x 32 x 42,5 cm
• Ionic Silver Stick type 7017
• uitvoering in wit of antraciet

TYPE 1355 NA W

Luchtwassers:

Bevochtiging en reiniging (2 in 1)

Bijzonder moderne bevochtigingstechnologie en een constante
 prestatie kenmerken de belangrijke voordelen van de Boneco lucht-
wasser. In het systeem wordt een pakket met draaiende verdampings-
discs, vervaardigd van een speciale kunststof, gebruikt, waardoor een
absolute ‘zacht water’ verdamping wordt gecreëerd en die het water
beter vast houdt dan gewone kunststoffen. Tijdens dit proces worden
er tegelijkertijd zwevende stofdeeltjes uit de lucht “gewassen”. 
Dankzij de Ionic Silver Stick wordt het water gezuiverd van bacteriën.
Chemische waterreinigingsmiddelen zijn overbodig. De verdampings-

discs zijn voorzien zijn van speciale ribbels die water mee naar boven
draaien richting ventilator, die er de droge lucht langs blaast. De
 verdampings-discs zorgen voor een constante hoge bevochtiging. De
discs zijn makkelijk te demonteren om schoon te maken (ook in vaat-
wasser). Er is dus wel vochtafgifte ook als er nog maar een beetje
water in de tank zit. Een normale luchtwasser heeft een capaciteit van
300 gram water per uur (types 1355 en 490). De lucht wordt dan in het
apparaat zodanig verwarmd dat er nog meer vocht verdampt (tot 400
gram water per uur in de droge lucht bij maximale fanstand).
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Digitale Luchtwasser 490 W
Adviesprijs € 398,–

TECHNISCHE GEGEVENS:
• voorzien van een digitaal display met soft-touch knoppen
• ingebouwde digitaal instelbare hygrostaat
• de gewenste luchtvochtigheid is instelbaar tussen 30-70% relatievelucht-
vochtigheid

Met drie signaalfuncties (symbolen gaan rood branden op display):
• voor verwisselen Ionic Silver Stick, type 7017
• schoonmaken apparaat
• hervullen van de watertank
• met ADF, Automatische dim functie
• snelle weergave heersende luchtvochtigheid op display
• automatische afslag functie
• met twee fluisterstille standen: Power stand en Nacht stand
• output: 300 gram/uur
• verbruik: 220 Volt - 20 Watt
• bereik: tot 150 m3

• tankinhoud: 7 liter
• luchtverplaatsing: 170 m3 per uur
• gewicht: 5 kg
• afmetingen: 38 x 32 x 42,5 cm
• uitvoering in glanzend wit
• Ionic Silver Stick, type 7017TYPE 490W
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TECHNISCHE GEGEVENS:
• output: tot 0,3 kg/uur
• vermogen: 24 Watt
• bereik: tot 150 m3

• tankinhoud: 4,5 liter
• gewicht: ca. 5,9 kg
• afmetingen: 38 x 32 x 42,5 cm
• reservoirinhoud: 2,5 liter
• geluid stand I: < 25 dba
• aromaverdamping optie
• Ionic Silver Stick type 7017
• digitaal display met ingebouwde hygrometer en signaallampjes t.b.v.
 onderhoud

• uitvoering in zwart

TYPE 2055D

Digitale luchtwasser 2055D • Adviesprijs € 369,–

TECHNISCHE GEGEVENS:
• output: tot 0,3 kg/uur
• vermogen: 24 Watt
• bereik: tot 150 m3

• tankinhoud: 4,5 liter
• gewicht: ca. 5,9 kg
• afmetingen: 38 x 32 x 42,5 cm
• reservoirinhoud: 2,5 liter
• geluid stand I: < 25 dba
• aromaverdamping optie
• Ionic Silver Stick type 7017
• uitvoering in wit

Let op: 
Een Boneco stoombevochtiger of ultrasone bevochtiger zou een
geschikter systeem zijn bij zeer droge lucht in de kamer of indien u
een hogere  vochtigheid dan 55% mechanisch wenst in te stellen!

Design-Luchtwasser 2055 W • Adviesprijs € 319,–

De Boneco 2055 W luchtwasser reinigt, ioniseert en bevochtigt de
lucht in combinatie met aromatherapie en dit alles zonder dat U
 filters, ontkalkingspatronen en chemische reinigings middelen hoeft
aan te schaffen. De 2055 is tevens fluisterstil en verbruikt slechts
24 Watt. De allernieuwste uitvindingen op het gebied van lucht

 verbetering, waaronder “Natte Ionisatie”, “Nano Technology” en “ISS
oftewel Ionic Silver Stick”, zijn gecombineerd in dit prachtige en
 compact vorm gegeven Zwitserse apparaat. Geschikt voor de slaap -
kamer! Bereik 40-55% RV.

TYPE 2055W

De 2055D heeft een aantal functies meer dan de 2055 en is in antraciet-
kleurig ABS (hoogwaardige kunststof) uitgevoerd. De bevochtiging
van de lucht gebeurt op een geheel natuurlijke manier. Er verdampt
ongeveer 0,3 liter water per uur. U kunt aan de voorkant van het appa-
raat de heersende luchtvochtigheid aflezen van een digitaal display. Er
gaan ook rode signaaltjes branden wanneer de tank leeg is, wanneer

de silver stick vervangen moet worden en wanneer het apparaat
schoongemaakt dient te worden. De 2055 D heeft een zeer chique
 uitstraling. Het systeem is bedoeld om de luchtvochtigheid in de
kamer zo gelijk mogelijk te houden tussen 40 en 55% vochtigheid. De
2055 D kan het gehele jaar gebruikt worden en geeft een aangenaam
leefklimaat voor een optimale concentratie en prestatie.
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TECHNISCHE GEGEVENS:
• geschikt voor de slaapkamer
• geluid: < 25 dBA op fan stand 1
< 35 dBA op fan stand 2
< 52 dBA op fan stand 3

• voltage: 220 Volt-40 watt CE
• kleur: Zilver/ zwart
• verbruik: Slechts < 20 watt op stand 1
• gewicht: 3,9 Kg
• maximale Air flow 130 m3/uur
• tot ruimtes max 60 m2 /150 m3

• ionisatie: > 10.000 ions/cm3 op 1 meter
• 3 fan standen + aan/uit schakelaar
• electronische afstandbediening
• 7014 - Hepa filter à € 39,90
• 7015 - Koolstoffilter à € 19,99
• alternatief voor 7014/7015 is verwisselbaar filter 33 electrete filter: 
à € 15,49 

• l x b x h: 38 x 16 x 47 cm

Ion System/luchtreiniger P 2261 • Adviesprijs € 169,–

De P 2261 is een geruisarm luchtfilter systeem gecombineerd met een
werkende negatieve ionen generator. De P 2261 zuivert de lucht in de
huiskamer van zwevend huisstof, muffe lucht, tabaksrook, pollen
ozon, haartjes van dieren en stofjes van siervogels. U voorkomt hier-
mee ademhalingsklachten veroorzaakt door zwevend huisstof. 
Tevens vermindert de P2261 de chemische geurstoffen (fragances) die
verdacht worden de oorzaak te zijn van huisstof allergie.

Luchtverontreiniging is positief geladen. Deze vervuiling wordt door
de negatief geladen deeltjes van de P2261 aangetrokken. Ze klonteren
samen en slaan neer voordat ze kunnen  worden ingeademd. De P
2261 is door het lage geluidsniveau geschikt voor de slaapkamer( met
open raam en naast het bed) en uitermate  voordelig voor kinderen
met ademhalingsklachten. De P 2261 dient dag en nacht aan te blijven
staan.

TYPE P2261
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De MontAna Duraflame Transitieve Infrarood kachel, 
type 186 DA (antraciet)
Adviesprijs € 299,– Actieprijs € 199,–

Nieuwe technologie:
Therapeutische Transitieve Infrarood verwarming
Niet alleen voor volledige kamer verwarming (180 m3)
Maar ook voor therapeutische verwarming.

De MontAna Duraflame 186 DA, zorgt voor een zeer efficiënte
 (zuinige), veilige, comfortabele en therapeutische verwarming van uw
huiskamer, praktijkruimte, kantoor, zomerhuisje, zolder of kelder. De
MontAna Duraflame 186 DA 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. 
De bewoners van een gemiddeld huis verblijven 80% van hun tijd in
maar 20% van het huis. Gebruik uw mobiele MontAna infrarood
kachels dan ook in die ruimtes waar u het meest verblijft. Ook ideaal
als hoofdverwarming tijdens herfst en lente, wanneer de temperatuur
net iets te laag is.

Een goed verwarmde en vochtig gehouden lucht is veel gezonder en
geeft een veel aangenamer gevoel dan een elektrische kachel die alles
uitdroogt in huis, een gedeelte van de aanwezige zuurstof verbrandt
en positieve ionen produceert. 
Uw planten, huisdieren, parketvloer, meubelen en uw eigen haar, huid,
longen en slijmvliezen ervaren dit direct. 
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TECHNISCHE GEGEVENS:
• vermogen: 1500-1800 Watt
• bereik: tot 180 m3

• hoeveelheid lucht per uur: 175 – 240 m3/ uur.
• gewicht: 18,1 kg
• afmetingen: l x b x h = 49,5 x 33 x 43,8 cm
• warmtewisselaars: 2 gecurfde veredeld koperen platen
• infrarood quartz lampen: 6 stuks, 250 Watt per stuk, industriële kwaliteit
• bedrading; voorzien van teflon coating 
• met uitwasbaar luchtfilter (3M).
• uitgevoerd in zwart eiken 
• de MontAna Duraflame IR 186 DO is uitgevoerd in lichtbruin eiken
 (houtnerf )

TYPE 186 DA
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ST&T B.V. Servicedienst + kantoor:
Postbus 20015, 8202 AA Lelystad 
Wartelstraat 2, 8223 EH Lelystad
Tel.: 0320-237930 • Fax: 0320-237939

E-mail: info@sttlelystad.nl 
E-mail: service@sttlelystad.nl
Website: www.sttlelystad.nl 
Model 6040 / 1-10-2014

TECHNISCHE GEGEVENS:
• compressor capaciteit 18 l./dag bij 30 0C
• vermogen: 360 Watt
• bereik: 150 m3

• tankinhoud: 2,7 liter
• gewicht: 11,6 kg
• met aan/uit timer, 2 standen ventilator
• met permanente waterafvoer mogelijkheid, met bijgeleverde slang
• afmetingem: l x b x h = 31 x 23 x 53,5 cm
• in de kleur wit verkrijgbaar, in hoogwaardig ABS kunststof  uitgevoerd
• geluidsniveau: < 25 dB (fluisterstil)
• met uitwasbaar luchtfilter
• met LCD-display

Luchtontvochtiger 7064 • Adviesprijs € 298,–

Deze draagbare luchtontvochtiger biedt de meest veilige en economi-
sche oplossing tegen de ongemakken van vocht. Vocht kan een plaag
zijn voor de woning en zijn bewoners. Met instelbaar gewenst relatief
vochtigheidspercentage. 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. U kunt er 18 liter vocht in 24 uur mee
verwijderen. Naast het gebruik van de wateropvangbak is er ook een
permanente waterafvoer mogelijk.

TYPE 7064M
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TECHNISCHE GEGEVENS
• instelbaar van C naar F
• meetbereik binnen: 0-50 °C
• meetbereik relatieve luchtvochtigheid binnenshuis: 20%-90%

Thermohygrometer 7254 • Adviesprijs € 29,–

Deze thermo-hygrometer is voorzien van een LCD-display met 
binnentemperatuur- en relatieve luchtvochtigheidsweergave. 
Reset mogelijkheid voor geheugen. Heel eenvoudig te bedienen.

TYPE 7254
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