
 

 

S C H O O N M A K E N  M E T  
O Z O N W A T E R   
 
In Hotel Okura Amsterdam maken we gebruik van het Lotus Pro schoonmaakconcept, een systeem dat 
koud leidingwater simpel en veilig omzet in Ozonwater. Het gestabiliseerde Ozonwater heeft een 
zuiverende werking van 24 uur, daarna keert het terug naar zijn originele staat: zuurstof en water. 
Daarnaast is Ozonwater het krachtigste natuurlijke schoonmaakmiddel om vuil, vlekken en andere 
ziektekiemen te elimineren. Op deze manier kunnen dagelijkse reinigingsmiddelen worden vervangen 
door een volledig duurzaam schoonmaakproduct. Ozonwater is een reinigingsmiddel met een 
ontsmettende werking en behoort daarmee niet tot de categorie desinfecteermiddelen.  
 

Hoe werkt Lotus Pro?  
Het schoonmaakconcept bestaat uit twee systeemonderdelen. De stabilisatiemodule is aangesloten op het 
koude leidingwater en zorgt ervoor dat alle kalk en mineralen uit het water gefilterd worden. Vervolgens 
gaat het gestabiliseerde water naar de High Capacity Unit. De High Capacity Unit filtert de zuurstof uit 
de lucht en zet dit door middel van elektriciteit om in Ozon. Het ozon wordt toegevoegd aan het 
gestabiliseerde water en is dan klaar voor gebruik.  
 

Voordelen van Ozonwater  

• Onderzoek toont aan dat Ozonwater 99,9% van de virussen, ziektekiemen en schimmels 
verwijdert. 

• Het Lotus Pro schoonmaakconcept vervangt alle dagelijkse schoonmaakchemicaliën door koud 
leidingwater om te zetten in Ozonwater. Het systeem zorgt er daarmee voor dat er minder 
schoonmaakchemicaliën en minder vervuild water in het riool terecht komt. 

• Lotus Pro schoonmaakconcept scoort 0-0-0-A op de MSDS (Material Safety Data Sheet), dit 
betekent dat het in elke vorm veilig is voor menselijk gebruik. Kortom; geen allergieën, irritaties 
of andere reacties wanneer men in contact komt met het product of het zelfs inslikt. 

• Het product is veilig tijdens en na gebruik.  

• Geen blootstelling aan chemicaliën voor zowel werknemers als gasten. 

• Het product is onschadelijk voor de natuur bij het wegspoelen ervan. 

• Het product verkleint de ecologische voetafdruk. 

• Het product is recyclebaar.  
  


