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RIJKSWATERSTAAT KIEST VOOR EXTREME AIR PRODUCTS

Jarenlang was het een heikel punt op de facilitaire agenda: de problematische rookruimte.
Op de eerste etage van het 19 verdiepingen tellende pand van Rijkswaterstaat in Rotterdam
bevindt zich de rookruimte. Je rook de ruimte zonder overdrijven al bij het verlaten van de
lift. Zeker toen een tweede rookruimte in het pand werd gesloten en alle werknemers van
deze ruimte op de eerste etage gebruik gingen maken, was de maat vol. Er moest een
betere oplossing komen.

De rookruimte van bijna 40 vierkante meter was uitgerust met een stukje basisventilatie en
een paar ouderwetse luchtreinigers aan het plafond. Deze apparaten werken door middel
van mengventilatie. Ze reinigen de tabaksrook en vermengen de deels gereinigde lucht met
de vervuilde omgevingslucht. Het resultaat is dat de gehele ruimte gevuld wordt met een
mengsel van verdunde tabaksrook. Gele muren en plafonds als direct gevolg. Om nog niet
te spreken over de stank in de ruimte en ook daarbuiten.

De rookruimte bij Rijkswaterstaat geeft het bewijs dat klachten met dergelijke ruimtes zich
in grote mate buiten de ruimte afspelen. Het colbertje van de rokende buurman en de geur
van de rookruimte op de gang. Alle klachten zijn op te lossen met professionele
luchtzuivering in de rookruimte.

Extreme Air Products heeft twee units (EAS 1300) geplaatst en binnen twee dagen waren
alle klachten verdwenen. Luchtverdringing in combinatie met hoogwaardige filtrage bleek
ook hier de oplossing te zijn. De nabij gelegen kantoorruimtes en vergaderzalen kunnen
weer normaal worden gebruikt. En het personeel van RWS kan weer zonder schaamte
relaties uitnodigen op de eerste etage!
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