
Air So Pure  
Air So Pure is een exclusief merk voor de beste kwaliteit planten met een bewezen 
sterke luchtzuiverende werking. Air So Pure Spathiphyllum verbetert de al gehele 
luchtkwaliteit en geeft ieder interieur een positieve impuls. 

Air So Pure Spathiphyllum 

• zet CO2 om in zuurstof; 

• neutraliseert schadelijke gassen en giftige stoffen; 

• verbetert de luchtvochtigheid; 

• zorgt over het geheel genomen voor een betere luchtkwaliteit. 
 

Air So Pure Spathiphyllum is een groep van geselecteerde Spathiphyllum Sweet-soorten die 

• bloeien met meerdere bloemen tegelijk; 

• vol zijn van gewas en sterke bladeren hebben; 

• gemakkelijk te verzorgen en lang houdbaar zijn.  
 

Air So Pure Spathiphyllum zijn echte blikvangers en verkrijgbaar in een breed scala 
aan potmaten, bladvormen en bloemgrootte. 

 

TIP: Onderzoeksresultaten van o.a. NASA, TNO & PPO wijzen uit dat iedereen die langer dan vier uur per dag 
met een beeldscherm werkt, zich aantoonbaar prettiger voelt en productiever is dankzij planten zoals Air So Pure 
Spathiphyllum op de werkplek. 

Een te lage luchtvochtigheid kan jeuk, branderige ogen en prikkelende luchtwegen tot gevolg hebben. Daarom 
adviseren wij om naast het plaatsen van Air So Pure Spathiphyllum de ruimten goed te ventileren. 

 
 



Veel plezier met Air So Pure Spathiphyllum 

 
Air So Pure Spathiphyllum is een bewezen sterk luchtzuiverende plant, die 
gemakkelijk is te verzorgen en rijkelijk bloeit.  
 
Oorsprong 
De Air So Pure Spathiphyllum wordt ook wel lepel- of vaantjesplant genoemd. Hij is 
afkomstig uit Colombia en Venezuela en behoort tot de Aracaea. In 1870 werd de plant in 
Europa geïntroduceerd. Kenmerkend zijn de rechtopstaande witte bloemen. 
 
Standplaats 
De Air So Pure Spathiphyllum houdt van een matig lichte standplaats, maar zeker niet van 
direct zonlicht. De ideale temperatuur ligt tussen de 15 en 23 oC.  
 
Verzorging 
De potkluit dient steeds vochtig te zijn. In de praktijk betekent dat u de plant ongeveer één 
keer per week voldoende water dient te geven. De plant mag voortdurend in een laagje 
water staan. Voor een gezonde Air So Pure Spathiphyllum is het aan te bevelen één keer 
per maand wat plantenvoeding aan het water toe te voegen. 
 
Bloei 
De Air So Pure Spathiphyllum bloeit zo’n vier tot tien weken en heeft dan een paar weken 
rust nodig om nieuwe bloemknoppen te ontwikkelen. Na de bloei is het verstandig om de 
oude bloemsteel (groene bloem) helemaal weg te snijden. De Air So Pure Spathiphyllum 
ontwikkelt steeds nieuwe scheuten, waar na ca. twaalf weken nieuwe bloemen uitkomen. De 
scheut waar de bloem zat, zal niet opnieuw bloeien.  
 
De bloemen van de Air So Pure Spathiphyllum zijn altijd wit, maar verschillen per soort in 
grootte en in aantal. Hoe groter de plant, hoe groter de bloemen; dit is mede afhankelijk van 
de soort. Sommige Air So Pure Spathiphyllum soorten zijn licht geurend.  
 
 
TIP: Onderzoeksresultaten van o.a. NASA, TNO wijzen uit dat iedereen die langer dan vier uur per dag met een 
beeldscherm werkt, zich aantoonbaar prettiger voelt en productiever is dankzij planten zoals Air So Pure 
Spathiphyllum op de werkplek. 

Meer informatie voor de werkplek: www.bureauplant.info  



Voor iedereen en in iedere ruimte een  
Air So Pure Spathiphyllum 

Air So Pure Spathiphyllum zijn verkrijgbaar in een breed scala aan soorten en potmaten. 

Iedere Air So Pure Spathiphyllum heeft unieke eigenschappen. Verschillen in bloem en bladgrootte 
zijn voor u geselecteerd en worden op de best passende potmaat geproduceerd. 

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de verschillende soorten. Door op de foto’s van de soorten 
te klikken, geeft u de details per soort en potmaat weer. 

  

 

 

 

 

 

 Sweet Benito   Sweet Chico   Sweet Dario 

 

 

 

 

 

 Sweet Lauretta      Sweet Pablo    Sweet Silvio 

 

 

 

 

 

Sensation     Yess 

TIP: Onderzoeksresultaten van o.a. NASA, TNO wijzen uit dat iedereen die langer dan vier uur per dag met een 
beeldscherm werkt, zich aantoonbaar prettiger voelt en productiever is dankzij planten zoals Air So Pure 
Spathiphyllum op de werkplek. 

Meer informatie voor de werkplek: www.bureauplant.info  

 

 



CONTACT 
 
Air So Pure Spathiphyllum wordt geproduceerd door de leden van  
telersvereniging Air So Pure in moderne kassen met een totale oppervlakte van  
ca. 180.000 m2. De volgende telers zijn aangesloten bij Air So Pure: 
 
 
 
 
 
 
   
 
         

 

 
 
 
 

Hebt u vragen, mail dan naar info@airsopure.nl 
 
 
TIP: Onderzoeksresultaten van o.a. NASA, TNO wijzen uit dat iedereen die langer dan vier uur per dag met een 
beeldscherm werkt, zich aantoonbaar prettiger voelt en productiever is dankzij planten zoals Air So Pure 
Spathiphyllum op de werkplek. 

Meer informatie voor de werkplek: www.bureauplant.info  

 
 

Westland Plant 
Kwintsheul 
info@westlandplant.nl 

Kwekerij Mart Zwinkels 
Honselersdijk 
info@martzwinkels.nl 


