Flinke korting voor LTO leden bij aankoop van een
industriële stofzuiger met HEPA veiligheidsfilter
Wageningen 28 juni 2013 – Leden van de drie regionale land- en tuinbouw organisaties
(LTO Noord, ZLTO en LLTB) krijgen een hoge korting bij de aankoop van een industriële
stofzuiger van het merk Delfin. Inkooporganisatie LTO Commerce heeft hiervoor
kortingsafspraken gemaakt met Atimo Nederland BV. Voor de inkoop is een raamcontract
afgesloten. Het verzoek om gezamenlijk industriële stofzuigers in te kopen kwam vanuit de
bloembollensector. De KAVB (De Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur)
vertegenwoordigt deze sector binnen de LTO. In veel situaties is de industriële stofzuiger met
HEPA-filter goed om fijnstof mee aan te pakken. Bij blootstelling aan deze zeer fijne stofdeeltjes
is er kans op ernstige gezondheidsklachten.
Fijnstof is een veel voorkomend probleem in de agrarische sector en komt in veel sectoren voor
waaronder de bollenteelt, de akkerbouw en de (intensieve) dierhouderijsector. Deze deeltjes kunnen
erg schadelijk zijn voor de gezondheid van de medewerkers. De deeltjes dringen door tot diep in de
longen, wat kan leiden tot klachten aan de luchtwegen. KAVB-directeur Prisca Kleijn zegt hierover:
“Gebruik van professionele apparatuur met HEPA-filters is hierbij erg belangrijk. Dergelijke stofzuigers
beperken gezondheidsrisico‟s en dragen bij aan een prettigere werkomgeving. Uit het KAVB-project
„‟zicht op stof‟‟ is gebleken dat veel bedrijven al stofzuigers gebruiken als maatregel om stof te
verminderen”.
Industriële stofzuigers hebben veel voordelen voor agrarische ondernemers. Denk hierbij aan
gezondere werknemers, een schoner bedrijf, betere kwaliteit van het product door minder vervuiling en
het voldoen aan de wetgeving. LTO Commerce heeft met verschillende leveranciers onderhandeld over
inkoopvoorwaarden. Hierbij is zorgvuldig gekeken naar de kwaliteit en geschiktheid van toepassingen in
de agrarische sector. Het aanbod van importeur Atimo met het merk Delfin kwam daarbij als beste
aanbod uit de bus. Daarbij besparen leden van LTO honderden euro’s op de aanschaf van een
apparaat. Zie www.ltocommerce.nl/fijnstof voor meer informatie.
Uniek HEPA H14 veiligheidsfilter
Atimo Nederland en Delfin zijn uniek in hun HEPA veiligheidsfilters. Daar waar andere leveranciers tot
maximaal een HEPA H13 (99,95% filtratie van gezondheidsgevaarlijke stoffen) kunnen gaan, leveren zij
een HEPA H14 (99,995%) veiligheidsfilter en lopen hiermee voorop op de nieuwste regelgeving die op
termijn van kracht wordt.
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