NU lanserar Halmstad Kylteknik
Aircode’s miljöteknik
för sina kunder.
Aircode™ produkten kommer nu förmedlas av ytterligare
ett väletablerat företag i Halmstadregionen. Halmstad
Kylteknik är ett familjeföretag som grundades 1971 och
har all service inom allt gällande kyla, värme, arbetsmiljö
för både hem och industri.

Henrik Olsson Kylteknik
” Ett företag som inte fortsätter att utvecklas
blir ganska snart en del av historien. En av
våra största drivkrafter på Halmstad Kylteknik
är att hitta nya produkter och tjänster som
passar våra kunders behov i sina verksamheter.
Kylteknikern har alltid ansetts som en problemlösare inom såväl kyla, värme som el & VVS.
När vi genom kommunala programhandlingar
såg att joniseringsaggregat föreskrivits för avfallsrum vid nyproduktion
av daghem och skolor insåg vi inte joniseringens fulla potential och
användningsområden. Efter ett möte med Aircode’s ägare och
tillverkare (Matseco AB) så kände vi direkt att vi hade hittat något som
ligger helt i linje med våra kunders efterfrågan. Att kunna erbjuda en
produkt som är marknadsledande, prisvärd och dessutom Svensktillverkad i vårt närområde gjorde inte vårt val speciellt svårt. Vi ser att
Aircode kommer att kunna förbättra för våra kunder i form av lukt,
partkel och bakteriefria inomhusmiljöer. Utifrån de olika utrymmen som
finns rent industriellt och kommersiellt så ser vi flera användningsområden, såsom hemmamiljöer. Samtliga 18 anställda känner att Aircode
produkten kommer passa oss och våra kunder alldeles utmärkt.”

Mats Nilsson / VD Matseco AB
"Efter att vi själva har haft stor framgång med olika lösningar till
Kommuner, industrier och fastighetssektorn så känns det extremt rätt i
tiden och tillfredsställande att få en samarbetspartner som jobbar med
stor lokal kännedom inom just dessa segment. Med Aircode i deras
utbud kommer kunderna att kunna vända sig direkt till en lokal
leverantör med all kompetens för information, installation och service.

Halmstad Kylteknik AB kontaktperson:
Henrik Ohlsson
0708164305
henrik@kylteknikhst.se
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Med Aircode™ teknik skapas på ett effektivt och energisnålt sätt en
inomhusmiljö med ren luft fri från odörer, bakterier och partiklar.
Tekniken som under en längre tid har prövats och dokumenterats ute
hos såväl ICA, City Gross, kommuner samt internationella industriföretag kan nu beställas direkt från Halmstad kylteknik. Som ett led i många
större företags och kommuners nya miljöpolicy där mer och mer
energisnåla lösningar eftersöks så har nu Kylteknik anammat Aircode™
tekniken och har redan installerat aggregaten på flertalet ställen.
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Minute s

Aircode™ CX-100
Ett fristående, rostfritt aggregat som enkelt
installeras i taket eller på väggen med fyra
skruv och en stickkontakt.
CX-aggregaten är perfekt för soprum, vind och
källarutrymmen.
Aggregatet bryter bl a ner odörer, bakterier,
luftburna mikrober, gaser, mögel och svampsporer

Aircode™ RX-100
Aircode i hemmet hjälper dig att reducera
Odörer, bakterier, och luftburna partiklar
vilket kan leda till förbättrad nattsömn och i
visa fall en markant skillnad vad beträffar
snarkningar.
Astmatiker och allergiker upplever en stor
skillnad med hjälp av Aircode™
tekniken

www.halmstadkylteknik.se

