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Niets is actueler dan de virus problematieken (COVID-19, …) waarmee we nu 
wereldwijd geconfronteerd worden.  
In het bijzonder de “Event- & entertainmentindustrie” is slachtoffer, maar ook de 
ganse industriële wereld. (kantoren, vergaderzalen, productieruimtes, …), de 
horeca, scholen, ziekenhuizen, supermarkten, woonzorgcentra, …  
 
Het spreekt vanzelf dat iedereen op zoek is naar oplossingen die virussen 
doelgericht bestrijden en die aan de mensen/werknemers een “ontzorging” bieden 
inzake besmettingsgevaar.  
 
 
 
        Er is goed nieuws !     
 
 
Twin4u® Events & Projects is mede "promotor" van het Europees product,  
Luxibel, dat UV-C lichttechnologie met krachtige desinfecterende eigenschappen 
gebruikt in speciaal daarvoor ontwikkelde toestellen en dit zonder gebruik  
te maken van chemische producten.  
 
Deze toestellen zijn van het type "direct", "hybrid" of "air circulation". 
Over de mogelijkheden en toepassingen van deze toestellen kunnen wij als 
promotor meer info bezorgen.  Deze UV-C lichttechnologie is door de  
professionele medische wereld erkend voor het elimineren van virussen, 
bacterieën, schimmels, virale deeljes in de lucht en op oppervlakken.  
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Hoe gaan we te werk? 
 
Heeft u interesse in deze doeltreffende producten, dan kan u ons steeds  
uitnodigen voor een vrijblijvend gesprek en kunnen we rekening houden met  
uw concrete situatie en kunnen we een gepast voorstel uitwerken. 

Met behulp van de, door de fabrikant ontwikkelde, "calculation tool" kunnen we  
dan gaan bekijken hoeveel toestellen we van een bepaald type nodig hebben om  
de desbetreffende ruimte(n) te gaan desinfecteren. 

Nadien verwerken wij deze info en wordt deze door een gespecialiseerde firma 
verder met u besproken, gevolgd door een voor u op maat gemaakte offerte.
Uiteraard staat veiligheid voorop, vandaar deze gefaseerde aanpak. 
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Wat zijn nu de belangrijke voordelen aan UVC-technologie ? 
 
       Wetenschappelijk bewezen effectieve desinfecterende technologie en  
       dit zonder gebruik te maken van chemische stoffen 
 
  Beperkte kost inzake investering, werking (verbruik) en onderhoud 
 
  Eenvoudig inzake bediening 
  
  Veilig, betrouwbaar en duurzaam 
  
  Milieuvriendelijk 
 
  Op basis van door Philips in Europa (CE, …) geproduceerde UVC lichtbronnen. 
 
  Geen Ozon productie  
 
 
Nadelen ? 
 
  Mensen en dieren mogen niet rechtstreeks bestraald worden  
       met UVC licht, dit nadeel wordt teniet gedaan door het  
       productontwerp van Luxibel.  
 
Waar inzetbaar? 
 
  Horeca          
 
   Scholen, kinderdagverblijven 
 
  Kantoren, vergaderzalen, magazijnen, ... 
 
  Tankstations 
 
  Ziekenhuizen, Woonzorgcentra, ... 
 
  Supermarkten, ... 
 
  Theater- en concertzalen 
 
  Garage concessie's, ... 
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Twin4u® Events & Projects bv 
Gentseweg 309 C03 - KMO Zone Beverpark 

9120 Beveren-Waas 
 

www.twin4u.com 
info@twin4u.com 
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