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Aircode™ och Aquacode™ 
tekniken lanseras hos COOP

Aircode™ CX-200
Ett fristående, rostfritt aggregat som enkelt 
installeras i taket eller på väggen med fyra 
skruv och en stickkontakt. CX-200 skapar ett 
fräschare klimat såväl i soprum, returburksrum, 
omklädnings- rum som i övriga slutna områden. 

Aircode™ CX-600
Ett cx-600 har samma funktion som ovan men 
kan täcka in större utrymmen som har en högre 
odör eller partikelhalt.

Aircode™ IDAC-500
Aggregatet är anpassat för såväl nyinstallation 
som eftermontage i fast ventilation. Monteras 
enkelt för maximal effekt över större ytor och 
minimala serviceåtgärder.   

Coop har under 8 månader tillsammans med Matseco 
utfört tester med Aircode™ och Aquacode™, framför allt 
i returglasstationerna, och detta har gett mycket goda       
resultat. Därför kommer nu dessa produkterna att tas upp 
i det interna försäljningsledet.

Aircode™
Med Aircode™ tekniken skapas på ett miljövänligt och energisnålt sätt 
en inomhus miljö med ren luft fri från odörer, bakterier, mögelsporer och 
partiklar. Aircode™ kommer att förbättra miljön för både medarbetare 
och kunder med friskare luft i butik och en bättre arbetsmiljö med lukt- 
och bakteriefria sop- och pantrum. Vidare finns fler potentiella vinster 
med Aircode™ inom områden som tex. kundkorgar och kundvagnar där 
den förbättrade inomhusmiljön bidrar till färre kassaktioner och ökad   
försäljning. Med ett bättre inomhusklimat fritt från bakterier, partiklar och 
mögel kan även energiförbrukningen i lager, kylar och likande utrym-
men att kunna sänkas. Oavsett applikationsområde så har Aircode™           
lösningar som renar luften på ett miljö och kostnadseffektivt sätt.

Aircode™ hanterar
Odörer, bakterier och partikelspridning, som kan vara problem inom 
nedanstående områden.

•  Returglas utrymmen
•  Soprum/containerrum/komprimatorer
•  Toaletter
•  Kyldiskar/kylrum
•  Kött och fiskhanteringen
•  Kundkorgar och kundvagnar
•  Restaurangavdelningen

Aquacode™
Aquacode™ tekniken kan användas för en snabb och effektiv                    
städning för att omgående eliminera odörer och bakterier i utsatta        
områden såsom returglasstationer och färskvaruhantering.  Tekniken är 
effektivt mot bakterier, biofilm, virus, alger, svampsporer och mögel.

Aquacode™ dosering
•  Desinficering av bänkytor  
   och matredskap 100%

•  Golvrengöring 20-50%

Levereras i förpacknings-
volymerna 1,5 och 25L

Citat/referenser

”Mycket bra system, Fräsch lukt i tomglasrummet, 
Vi kan rekommendera luftrenarna”

Christer Hedin, Stormarknadschef
Coop Forum Västerås

“Det bästa med luftrenarna är att vi inte har dålig lukt vare sig i kund entrén 
eller i vårat pantrum. En bra investering för både personal samt kundhälsa.” 

Hanna Hanell, Stormarknadschef
Coop Forum Enköping


