Nu finns Aircode™ även
på dansgolvet!
Aircode™ som nu etablerat sig som ett starkt varumärke
både i Sverige och utomlands har med sin framgångrika
miljölösning på ren luft nått restaurangbranschen. Med
Aircodes™ teknik skapas på ett effektivt och energisnålt
sätt en inomhusmiljö med ren luft fri från odörer, partiklar
och bakterier. Oavsett applikationsområde renar Aircode
under kort tid luften och är en hjärtevän för allergiker
och astmatiker.

D u s t P a rtic le D ec a y

Aircodetekniken är inte bara en revolutionerande enkel lösning av
uppkomna ventilationsproblem, den är dessutom mycket energisnål.
Genom att installera Aircode™ i sina lokaler istället för kostsamma
större ingrepp har kunder tjänat tusentals kronor.

Aircode

Miljömål

300.00
P artic le C ou nt (C ti)

– ”Efter vår installation av Aircode™ har vi erhållit en enorm positiv
feedback från människor, speciellt personer med astamtiska problem,
som säger att inomhusluften på Harrys unik för branschen.”

Natural

350.00

Ren och fräsch luft är något som efterfrågas och värderas högt idag
både av kund och personal. Magnus Nystrand, en av många Harrys
krögare säger:

• Partikelreduktion

250.00

• Fräsch toalett miljö

200.00

• Odöreliminering

150.00

• Bakterieeliminering

100.00

• Fräschare miljö

50.00

• Hälsosammare miljö
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Minute s

Ett restaurangbesök är en helhetsupplevelse
Det svenskägda företaget Harrys har inlett ett
samarbete med Aircode. Ett restaurangbesök
är en helhetsupplevelse och det är där Aircode
kommer in i bilden. Att luften man andas in är
fräsch och luktfri är väsentlig för besökarna, då
restaurangen är öppen hela dagen.
Magnus Nystrand, har installerat Aircode™ i
entrén, vid stora dansgolvet, samt i huvudbaren och märker stor skillnad. Han säger:
– ”En fräsch inomhusmiljö skapar bättre och mer hälsosam arbetsmiljö,
vilket generar i en trevlig vistelse för våra kunder och personal.“
– “En fräsch luft ger dessutom en lyxigare atmosfär och förhöjer upplevelsen. Våra kunder har uppmärksammat den förbättrade luften i lokalen
och är mycket nöjda med resultatet.”
– ”Aircode™ är en lätt och smidig lösning, som ger imponerande stor
effekt. Vi är jättenöjda”, avslutar Magnus Nystrand.

Aircode™ CX-100
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, returglasrum, öl lager och omklädningsrum som i övriga slutna områden.
Aggregatet bryter bl a ner odörer, bakterier,
luftburna mikrober, gaser, mögel och svampsporer.

Aircode™ ID AC-550
Aircode ID 500 är joniseringsaggregat för
installation i ventilationskanaler. Aggregatet
skapar ett rent inomhusklimat såväl vid
industriella processer som i kommersiella
byggnader och publika lokaler.
Aggregatet bryter bl a ned odörer, bakterier,
luftburna mikrober, gaser, mögel och svampsporer.

Beställning och information
Mats Nilsson
Tel: 0730-299155
Mail: mats@aircode.se

www.aircode.se

