
Aircode™, ett företag som specialiserat sig på energi-
effektiva miljölösningar har nu öppnat upp en ny stor 
kundkrets genom att erbjuda sin teknik till frisör och  
skönhetssalonger. Med Aircode™ teknik skapas på ett 
effektivt och energisnålt sätt en inomhusmiljö med ren luft 
fri från odörer, gaser och partiklar.

Frisörer har länge varit medvetna om att dom har en tuff miljö att jobba 
och tillbringa sina dagar i. Partiklar, gaser och kemikalier hör till 
vardagen, vilket gör det extra besvärligt för allergiker och astmatiker att 
jobba i branschen. Även kunder med liknande bekymmer känner av 
detta vid sina besök i salongerna. 

Aircode™ är ett produktnamn som har blivit synonymt med fräsch luft 
utan odörer, bakterier, partiklar och gaser. Oavsett applikationsområde 
så är Aircode™ luftens stora hjälpreda och har under kort tid haft 
möjlighet att få arbeta och hjälpa stora som små företag med lösningar 
som renar luften på ett miljö och kostnadseffektivt sätt.  

Salong Saxcesse skapar bättre miljö för
kunder och frisörer.
Saxcesse är en av Falkenbergs ledande salonger 
med sex stycken verksamma frisörer i lokalen. 
Dagens hårmode handlar mycket om färg och 
blekning i kombination med olika typer styling-
produkter. Man hanterar därmed dagligen stora 
mängder av ämnen som avger stark doft och som 
anses hälsovådliga. Genom att installera Aircode 
har man på ett effektivt och energisnålt sätt  
förbättrat luften avsevärt för både kunden och de 
arbetande frisörerna.

Ulrika Johansson, en av delägarna i Saxcesse, säger att Aircode™ har 
tagit bort den starka odören som man kunde uppleva när man kom till 
salongen på morgonen. Även under dagens arbete håller Aircode™ 
inomhusmiljön fri från odör och har skapat en trevligare arbetsmiljö och 
positivare miljö för våra kunder.

– Vi planerade att installera ett punktutsug för att komma åt de ämnen 
som frigörs vid behandlingar som innehåller applicering av färg och 
blekmedel i syfte att förbättra arbetsmiljön. Installationen visade sig vara 
mycket kostsam och krävde stora ingrepp i lokalen. Dessutom var 
energiförbrukningen för anläggningen hög. 

– Installationen av tre stycken Aircode™ RX-100 utgjorde endast en 
fjärdedel av installationskostnaden samtidigt som energiförbrukningen 
är en bråkdel av alternativet. Installationen är dessutom väldigt enkel 
och kräver inga egentliga ingrepp i lokalen.

– Vi är väldigt nöjda och upplever även att våra kunder uppskattar vår 
förbättrade inomhusmiljö.

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.  

En joniseringsenhet som skapar ett rent 
inomhusklimat, såväl i mindre kontor, bussar 
som på offentliga toaletter.

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

Beställning och information 
Mats Nilsson

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

Beställning och information 
Peter Thulin 

Tel: 0705-333113www.aircode.se

Aircode™ implementerar sin teknik 
till Frisör-skönhetssalonger. 

Aircode™ CX-100 

Aircode™ RX-100

Dus t P artic le Dec ay

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Minute s

P
ar
ti
cl
e
C
o
u
n
t
(C

ti
)

Natural Aircode

• Partikelreduktion 

• Lösningsmedelreduktion 

• Odöreliminering 

• Bakterieeliminering 

• Fräschare miljö

• Hälsosammare miljö 

Miljömål


