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TOPPKVALITET
I OVER 30 ÅR
UNIK OVER HELE VERDEN

VENTA-LUFTVASKER
Luftrenser & Luftbefukter

Venta-Luftvasker LW15 / 25 / 45 også tilgjengelig som hvit / grå:

LW15

LW25

sh Start.
e
r
F
.
ir
A
h
s
e
Fr

LW45

EL

G E R - K VA
L

ET

BE

TS

IT

S

Frilanskompaniet To the Pointe har turnert med Askepott-forestillingen, til stor glede for barn som har vært innlagt på sykehus.

Originalen
IO
R
VER 30 Å

Kvalitetsproduktene fra VENTA-LUFTWÄSCHER GmbH, inngår nå i vårt produktsortiment.
Her kan vi tilby LUFTVASKING, LUFTRENSING (fordunsting til rent vann) og BEFUKTNING
uten filterbytte/filterrengjøring, i et og samme apparat.
Venta-luftvaskeren er den første enheten basert på prinsippet
med luftvasking uten filtermatter til kontorer og boligrom.
Venta-luftvaskeren fungerer hygienisk og er lett å rengjøre.
Elektriske komponenter og vifte tas ut av enheten med et
håndtak for enkel rengjøring. Det finnes ingen filtermatter som
blir skitne og må kastes. Enhetene er genialt enkle å betjene og
bruke. De er robust konstruert og derfor meget slitesterke.

- Hygienisk
- Ukomplisert
- Lettstelt
EKSTREMT LETT:

FUNKSJONSMÅTE:

- Betjening
- Rengjøring
- Håndtering

Trollbundet av
Askepott-ballett
tekst og foto / Marianne Bjerke

MILJØVENNLIG:

To the Pointe er Norges første og

- Lavere strømforbruk
- Frakoblingsautomatikk

Venta-luftvaskeren fungerer etter det mest anerkjente
prinsippet med kaldfordunsting:
1. Ingen kalkavleiringer og ingen kalkpatroner.
2. Ingen forstøvning, fordampning eller overfukting.
Romluften blir alltid automatisk befuktet riktig.

UTEN FILTERMATTER:

Ballettforestillingen «En liten historie om Askepott» turnerte i høst barnesykehus
i Oslo og Akershus. Responsen var overveldende – noen av barna nektet å reise
hjem før de hadde fått se og hilse på Askepott.

eneste frilanskompani i ballett, og i samarbeid med Astma- og Allergiforbundet
og Den Norske Ballettskole har de i høst
holdt forestillinger for barn på Rikshospitalet, Ullevål barnesykehus, Ahus og
Voksentoppen skolen.

Fremstilling basert på LW 45

Dårlig romluft suges inn i apparatet og ledes gjennom lamellstablene som roterer
i vann, se figur over. Luften blir regelrett vasket. Selv de minste partiklene ned til
10 µm (10 / 1000 millimeter) blir avsatt i vannet. Samtidig blir rent vann fordunstet
på lamellplatenes overflater, når romluften passerer disse . Dette i henhold til den
anerkjente metoden for kaldfordunsting.

Magisk forestilling
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DIGITALT
TERMOHYGROMETER
viser omgivelsestemperatur
og luftfuktighet på en gang.

HYGIENEPROGRAM:
Venta-hygienemiddel til
14 dagers kontinuerlig drift.
Venta-rengjøringsmiddel
til den årlige storrengjøringen.

Lille Vilja er bare 18 måneder gammel, men
følger intenst med på ballettforestillingen.

Ballettforestillingen «En liten historie
om Askepott» er en eventyrlig og magisk forestilling som legger vekt på det å
ha mot, håp og aldri gi opp sine drømmer. I balletten fremstilles karakterene
Askepott, Prinsen, Fuglen og Feen av
Embla Bergerud, Simen Botilsrud, Sofia

Skjønneberg og Ingrid Eythorsdottir.
Balletten er To the Pointe sin første produksjon og koreografert av kunstnerisk
leder Benedicte Marie Bjerke.
Hun har selv vokst opp med astma og
allergi og har kjent hvilken positiv helsegevinst ballett gir.
– I motsetning til gymtimer har
ballett rolig oppvarming med gradvis
oppbygning av intensivitet og fokus
på holdning og pust. Det har vært til
stor hjelp for min helse. Samtidig har
jeg gjennom min mors jobb i Astma og
Allergiforbundet fått muligheten til ved
flere anledninger å koble helse og dans
som fysisk aktivitet. Det er dette jeg
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Lørenskog kommune
”Etter at vi fikk Renholdssoner ® på de fleste
skolene i Lørenskog kommune, har vi opplevd
at smuss og fuktighet utenfra ikke lenger er noe
problem på skolene. Jeg kan anbefale Renholdssoner ®.”
Renholdssjef Tone G. Anthi

ønsker å bygge videre
på med kompaniet,
forteller Benedicte M.
Bjerke.

Begeistret
publikum

for alle barn kjent fortelling som du kunne
relatere til , på nært
hold var utrolig flott.
Det at barna i tillegg
etter forestillingen fikk
lov til å snakke med
dansere vil, i kombinasjon med opplevelsen,
forhåpentligvis bidra til
at elevene får interesse
for dans som bevegelsesform og ta steget til
begynne med dans selv
og besøke en danseforestillingen på egen
hånd, sier Pijnenburg .

Både barn, foreldre
og ansatte fortelEtter forestillingen fikk barna møte danserne.
ler at responsen fra
publikum var over all
forventning. Barna og
de unge glemte sin
sykdom og levde seg
helt inn i eventyret.
Under premieren på
Ullevål sykehus sto
de ansatte med tårer
i øynene og de små
Håper på flere
forestillinger
guttene var helt trollbundet av Prinsen.
– Hvordan er «En liten
På Rikshospitalet var
historie om Askepott»
det flere foreldre som
finansiert?
takket for at barna nå
– Jeg er svært ydmyk
kunne ha noe positivt
og takknemlig for at
å se tilbake til fra
Prinsesse Märtha Louisykehusoppholdet.
ses fond og Akershus
Mens barn fra Ahus
Fylkeskommune har
nektet å dra hjem
støttet prosjektet, så
Barna på Rikshospitalet hadde stor glede av å se ballettdanserne utfolde seg.
fra sykehuset før de
barn og unge på sykehadde fått oppleve
hus kan få oppleve den
balletten, og behandlingen måtte bli
og hjerteproblemer.
glede ballett, fysisk aktivitet og bevesatt på vent til forestilling var over. En
– På grunn av deres helseproblemer
gelse gir, sier Bjerke.
av guttene på Voksentoppen skole ble
har mange av barna nokså begrensede
Hun forteller at hun er i gang med å
helt bergtatt av Askepott og sa dette er erfaringer generelt, og særlig når det
søke midler for 2014, for at flere barn
vakkert, mens en av jentene gikk bort
gjelder bevegelse. Mange av barna har
skal kunne få glede av balletten.
til Fuglen og fortalte at nå vil hun også
også en mangelfull kroppsbevissthet,
– Balletten er en glimrende uttrykksbegynne å danse ballett.
forteller rektor Majolein Pinjeburg.
form som skaper dialog med publikum i
Turneen viste hvor viktig det er at
– Vi er derfor veldig takknemlig for at alle aldre. Historien om Askepott er lett
barn og unge som har en utfordrende
alle elevene (1.-10. klasse) fikk mulighet gjenkjennelig for alle, og når vi i tillegg
helsehverdag får oppleve kunst og kultil oppleve den flotte ballettforestilhar så flotte dansere som lever seg inn
lingen. Mange av barna har aldri vært
i rollen, ja, da blir det god kunst som
tur av høy kvalitet.
fortjener å nå ut til mange, mange flere,
Voksentoppen skole er en spesialskole på en ballettforestilling tidligere. Det å
avslutter Bjerke. /
for blant annet barn med allergi, eksem, kunne oppleve en forestilling med slike
astma, andre kroniske lungesykdommer talentfulle unge dansere, basert på en
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Flere og flere velger Renholdssoner ®
fordi det er markedets best
dokumenterte mattesystem:

inntil 90%
av smusset stoppes her.
Det gir mange gevinster!
Norges Astma- og Allergiforbund anbefaler bruk av Renholdssoner®
Fra 1. februar 2008 har Renholdssoner®, som første konsept i Norge på å stoppe smuss og fuktighet
i inngangspartier, garderober og resepsjonsarealer, blitt anbefalt brukt av Norges Astma- og Allergiforbund. Dette gjør NAAF fordi Renholdssoner® er et meget godt dokumentert konsept som er med
på å øke livskvaliteten til personer med luftveisplager. NAAF anbefaler Renholdssoner® fordi det er et
forebyggende tiltak som hurtig kan installeres på bl. a. skoler og i barnehager, og som gir en
umiddelbar effekt.

Kon s ept – Kvalit et – Ku n n sK a p !
Kontakt oss på tlf: 40 00 21 49 eller
E-post: kundeservice@renholdssoner.no
Se også våre nettsider: www.renholdssoner.no
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