
Efter att ha nått stor framgång på flera hög profilerande 
marknader så har nu Aircode™ gjort ett stort intryck i 
hästarnas värld. 
Med enkla installationer och låg energiåtgång så höjer Aircode luftkvali-
tén inne i hästarnas stall eller transportfordon till den grad att hästarna 
mår bättre, återhämtar sig snabbare efter träning och har en avsevärd 
mindre chans att bli smittad av sjukdomar.  Aircode förhindrar även att 
hästarna andas in bakterier, ammoniak och andra luftburna partiklar 
som påverkar deras immunförsvar och hälsa på ett negativt sätt. 

Redan innan första installationen var 
gjord så var jag övertygad om att just 
häststallar och djurtransporter skulle ha 
stor nytta av våra produkter, då hästars 
miljö är extremt utsatt för partiklar, gaser 
och bakterier, några av Aircode’s 
enklaste målgrupper att eliminera. 
Därför har det inte varit någon större 
överraskning men desto mer glädjande 
att höra kundernas reaktioner och på 
sättet hästarna har reagerat och minim-
erat sina sjukdagar.  Oavsett om det har 
varit professionella hästhoppare/tränare, 
stall ägare eller hästägare så har alla 
märkt en enorm skillnad på stallmiljön.    
Säger Aircode’s ägare Mats Nilsson.

Mark Bunting from outside Birmingham, UK, a professional horse jumper 
and trainer has taken the Aircode system to his heart. He states that 
since using Aircode performance of the horses have increased consider-
ably. After heavy exercise they re-energize much quicker and they 
haven’t picked up any bugs or deceases since the units were installed. 
The indoor environment is completely changed and I know that the 
horses have the best ambient atmosphere possible.   

Everything you need is on www.markbuntinghorses.com

Aircode kan installeras I häststallar med enkla stand alone enheter eller 
I ventilationssystemet. Båda alternativen är enkla att montera och 
aggregaten har energibehov som en vanlig glödlampa. 

Mer information och möjlighet till referenser finns tillgängliga.   

Ett fristående, rostfritt aggregat som enkelt 
installeras i taket eller på väggen med fyra 
skruv och en stickkontakt.

CX-100 skapar ett fräschare klimat såväl i 
soprum, returburksrum, omklädningsrum 
som i övriga slutna områden. 

Aggregatet bryter bl a ner odörer, bakterier, 
luftburna mikrober, gaser, mögel och svamp- 
sporer.  

Beställning och information 
Mats Nilsson

Tel: 0730-299155
Mail: mats@aircode.se

www.aircode.se

Aircode™ förbättrar 
hästars levnadsstandard. 

Aircode™ CX-100 

AircodeTM ID AC-100 är joniseringsaggregat 
för installation i ventilationskanaler.  

Aggregatet skapar ett rent inomhusklimat 
såväl vid industriella processer som i publika 
lokaler och kommersiella byggnader. 

Aggregatet bryter bl a ned odörer, bakterier, 
luftburna mikrober, gaser, mögel och svamp-
sporer.

Aircode™ ID AC-100

Stand alone monterad

Ventilations monterad
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Natural Aircode

• Partikelreduktion 

• Lösningsmedelreduktion 

• Odöreliminering 

• Bakterieeliminering 

• Fräschare miljö

• Hälsosammare miljö 

Miljömål


