
www.aircode.se

Aircode™ CX-200
En fristående rostfri enhet som enkelt kan 
installeras i taket eller på väggen med fyra 
skruvar. CX-200 skapar ett fräschare klimat i 
slutna områden.

Aircode™ CX-600
Med en CX-600 är det också möjligt att hantera 
större områden med högre lukt eller 
partikelinnehåll. Detta är en enkel mobil enhet 
som ger snabb och grundlig sanering.

Aircode™ IDAC-500
ID-500 är en joniseringsenhet för installation i 
ventilationskanaler. Enheten skapar ett rent 
inomhusklimat i alla anläggningar såväl som i 
kommersiella byggnader och offentliga lokaler.
Alla enheter eliminerar lukt, bakterier, luftburna 
mikrober, damm, gaser, mögel och 
svampsporer.
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Aircode ™ - tekniken 
lanseras med 

professionella fotbollslag
Professionella fotbollslag har nu slutfört prestandatest med Aircode™. 
Testerna har gjorts på träningsanläggningar och i omklädningsrum med 
utmärkta resultat.

Aircode™ skapar på ett miljövänligt och energieffektivt sätt ett
renare inomhusklimat som är fritt från lukt, bakterier,mögelsporer, 
svampar och partiklar.

Arbetsmiljön för anställda, besökare och framförallt spelare har
förbättrats med friskare och renare luft genom hela anläggningarna.

Det finns flera fördelar med att använda Aircode™.
Exempelvis risken att bakterier och virus sprider sig minskar drastiskt, 
spelarna återhämtar sig snabbare från träningspass, presterar bättre 
och även håller sig friskare.

Aircode™ är en kostnadseffektiv lösning som rengör luften utan
några kemikalier. Aircode™ - produkterna kan installeras 
fristående eller direkt i ventilationssystem.

De är lätta att använda och installera samt kräver endast
15-35W och ett servicetillfälle per år. ”Med Aircode installerat är vi övertygade om att spridningen av virus och 

bakterier minskat avsevärt, vilket gör laget hälsosammare och starkare. Jag 
rekommenderar starkt denna produkt. "

Mikael Klotz
Medicinskt & REHAB ansvarig  / Head of the medical team Hammarby Fotboll 
AB leg.sjukgymnast / Physiotherapist
Chairman in the organization of Physiotherapists in Swedish Soccer

"Det finns en märkbar skillnad i luftkvalitén i hela vår
anläggning och i omklädningsrummen, det känns friskare
och renare."

- Oscar Jonsson Målvakt DIF

"Aircode har eliminerat lukterna i vårt omklädningsrum och 
gym, vilket gör det trevligare att träna.”

Per Karlsson Kapten AIK
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