
MATSECO AB

Matseco AB uppnår mål genom långsiktighet 
Jobbar med kontinuerlig anpassning
Marknad i snabb utveckling
Aircode finns idag från Australien till Chile
Aircode samarbetar med: 

EPA/DEQ
London Underground
Svenska Jordbruks ministeriets forsknings anstalt (JTI) 

Teknikmarknad (Hållbara städer)
Sveriges kommuner för Svenska miljösmarta lösningar

100% ägare av Aircode

=



Skolor, daghem, sjukhus, vårdhem
Kontorsbyggnader
Restauranger, livsmedelstillverkning
Industrier
Tryckerier/kopieringslokaler
Textil- pappers- och plasttillverkning
Avloppsindustrin
Häststallar 
Lack och bilverkstäder
Skeppsvarv och Båtindustrin 
Skönhetssalonger
Träningslokaler
Frukt och Grönt & Blomsterodlare
Hotell

EN REN MILJÖFRÅGA

Några målgrupper



Ventilationssystem
Mögel / fuktrelaterade problem
Statisk elektricitet
Odörer
Lösningsmedel (VOC)
Bakterier
Sophantering
Dammpartiklar
Sanering
Allergier
Rök
Sterila miljöer
Matberedning

EKONOMISK LÖSNING FÖR 
MÅNGA OMRÅDEN

Verksamhetsområden



DET FINNS INGEN BÄTTRE

Aircode™ imiterar naturens eget sätt att rena 
luften genom att tillföra en balanserad mängd 
av positiva och negativa joner. Luften renas 
direkt ute i lokalen. 
Pappershantering  
Metallbearbetning 
Plastbearbetning 
Tryckerier 
Livsmedelsindustrin 
Statisk Elektricitet

upp till 99%
upp till 90%
upp till 99%
upp till 99%
upp till 99%

100%

luftburna partiklar
rök, oljedimma
lösningsmedel
bensen, toulén
mögelsporer, lukt och bakterier
elimineras omgående



STARKA VARUMÄRKEN 



CITAT FRÅN KUNDER

Magnus Nystrand, en av många Harrys krögare säger:
” Efter vår installation av Aircode™ har vi erhållit en enorm positiv feedback 
från människor, speciellt personer med astmatiska problem, som säger att 
inomhusluften på Harrys unik för branschen.”

Mats Ovegård, ansvarig för kvalitet i ICA butik, säger:
” Aircode kommer att förbättra miljön för både medarbetare och kunder med 
en friskare luft i butik och en arbetsmiljö med lukt- och bakteriefria sop- och 
pantrum.”



FANTASTISKA SIFFROR

Aircode är en dokumenterad 
teknik som enkelt och effektivt 
hjälper till att eliminera partiklar, 
sporer, gaser och statisk 
elektricitet och skapar ett 
hälsosammare inne klimat för 
människor, färskvaror och 
maskiner. 



Mikroorganismer - 95%
Lukter - 59% 

Up till 20 gånger snabbare reducering av cigarettrök

Luftburna partiklar -69%
Etylen - Från 3 ppm till nästan noll (0.1 ppm) 

Reducering med upp till:

TESTER
WEST PENNANT HILLS SPORTS CLUB  OCH STAR CITY CASINO

Tester utförda av 
Sydney Postharvest Laboratory



ID AC-500 / CX-100

Aircode CX-100
Montering med 4 skruv och en stickkontakt

Aircode ID AC-500
För montering i ventilationssystem

Aircode har 8 st olika aggregat för att 
kunna tillgodose kundens behov. 
Monterade på vägg eller tak, portabla 
eller ventilations monterande.



IN DUCT INSTALLATIONER 

Olika sorters installationer där Aircode 
enkelt monteras i befintlig ventilation för 
maximal effekt och för minsta möjliga 
kostnad för kunden.

Bumrungrad Hospital (Bangkok) läkarlounge känns 
efter installationen som en helt nybyggd lokal.



IN DUCT INSTALLATIONER 

Harrys i Linköping behandlar dansgolv,  
stora baren entrén och toaletterna med 
två stycken IDAC550 aggregat.  

Effekten och resultatet har varit med i flertalet 
nöjestidningar och artiklar. 



SPECIALDESIGNADE SYSTEM 
FÖR STÖRRE LOKALER

Fagerdala World Foams, Marrysville, USA
Aircode blev utvald av DEQ till BACT

Crocs Distribution Center, Denver, USA
Partkel och gas eliminering av 27 000m2 

Styrkan med Aircode är att kunna anpassa 
kapaciteten. Med enkla medel kunna 
installera lösningar för alla kunder, även 
i enorma lokaler. 



ICA, City Gross, Axfood, COOP, 
bostadsrättföreningar, husägare
fastighetsförvaltare, blomster och 
fruktodlare har alla verifierat funktionen. 

ICA 
Först ut av dom 4 stora butikskedjorna i 
Sverige med att implementera Aircode

Kabbarps trädgård 
Minskat kassaktionerna till nästintill 

obefintliga av sina blomster.

CX INSTALLATIONER



SOPHANTERING

Sophanteringen är en av Aircodes största 
kundsegment. Allt fler kommuner och 
landsting vänder sig till Aircode.

Soprum i Helsingborg 
15 minuter efter kylan stängdes 

av så var odören borta

Danderyds kommun 
Sparade 100 000 tals kronor vid 

byggandet av Stocksundsgården.
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