Aircode™ -teknologi lanseras
med Fastighetsägarna
Fastighetsägarna har nu genomfört flera månaders
prestandatester med Aircode. Testerna har utförts vid flera
områden och resultaten har varit enastående. Produkterna
finns på den interna marknaden för Fastighetsägarna och
erbjuds nu till alla medlemmar.

Aircode™ skapar på ett miljövänligt och energieffektivt sätt

en renare inomhusmiljö fritt från lukter, bakterier, mögelsporer,
svamp och partiklar. Miljön för både anställda och hyresgäster
kommer att förbättras med fräschare luft i hela byggnaden
inklusive sop och återvinningsrum.
Det finns flera fördelar med att använda sig av Aircode™,
exempelvis vid utrymmen som utsätts för ciggarettrök eller
insläpp av förorenad utomhusluft.

Referenser
"Väldigt bra system, fräsch lukt i soprummet. Jag
kan rekommendera deras luftrenare."
Bengt Malmegård | Malmegårds Fastighets AB
"Lukten är näst intill borta i vårt soprum"

Risken för att bakterier och virus byggs upp minskas betydligt.
Därmed uteblir behovet av kylda soprum och det blir en
minskning av strömförbrukningen.

Robert Malmström
HEFAB Fastighets AB

Oavsett användningsområde har Aircode™ lösningar som
renar luften på ett kostnadseffektivt sätt utan kemikalier.

“Det bästa med Aircode är att vi inte behöver känna den illaluktande
doften i våra soprum eller odörer från restauranger i vår klients
klädbutik. En bra investering för både personal och klienthälsa.”

Aircode's produkter, fristående eller i ventilationen är enkla att
installera, drar endast 15-35W och kräver endast ett service
tillfälle per år.

Stephan Fjärem | Förvaltare Fastighetsägarna Service Stockholm AB

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

Aircode™ CX-600
CX-600 har samma funktion som ovan, men
kan täcka större områden med högre lukt eller
partikelnivå. Bärbar fristående enhet kan
placeras i områden för att omedelbart minska
lukter från rök, husdjur, färg, avlopp etc.

Aircode™ IDAC-500
Enheten är lämplig för både nya installationer
och även för montering i befintlig ventilation.
Monteras enkelt för maximal effekt över större
områden och med minimal service.
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