
 

För information och beställning: 

Matseco AB, 031-70609 80 

www.aircode.se 

Mats Nilsson: 0730-299 155 

 

 

Renare luft med Aircode hos Friskis & Svettis 
 

 
 

Aircode kan erbjuda en smidig produkt som inte kräver krångliga 

installationer eller stora utgifter och som dessutom är ett energisnålt 

allternativ.  

Med Aircodes teknink skapas på ett effektivt, och miljövänligt sätt en 

innomhusmiljö med ren luft fri från odörer, gaser och partiklar. 

Aircodes teknologi tar hand om och reducerar luftburna partiklar 

ända ner till nanostorlek. 

Friskvårdsbranschen har de senaste åren blivit en växande 

industri i en alltmer hårdnande konkurrens. Det ställer ännu 

högre krav på alla friskvårdsleverantörer som måste kunna 

erbjuda sina kunder en helhetslösning som innefattar allt som 

ökar livskvalitén. Att tillhandahålla fräscha och rena lokaler med 

bra luft är något som ökar statusen hos kunderna. 

 

För att skapa ytterligare ett konkurrensmedel inom 

friskvårdsbranchen har Friskis & Svettis i Jönköping och Huskvarna 

valt att sattsa ytterligare på miljö & hälsoaspekter.   

Johan Thor, verksamhetsansvarig, ville göra något som var enkelt 

och effektivt och som genast gav synliga resultat. Därför valde 

man att installera  Aircode i lokalerna där påverkan var som störst 

av lukt, svett och bakterier. 

”- vi ville skapa ett friskare och renare klimat för våra kunder, 

säger Johan. Redan efter några veckor märktes ett unikt resultat, 

där svettlukt eliminerades totalt och mängden dammpartiklar 

minskade drastiskt. Aircode bidrar också till att bryta ner svamp, 

mögel m.m. vilket gör lokalerna mer konkurrenskraftiga vid 

införsäljning av nya medlemmar.” 

 

”Vi är väldigt nöjda med de 

resultat Aircode gett oss och 

har låtit instalera detta i flera 

av våra lokaler. Personal och 

medlemmar har även visat ett 

intresse i att testa produkterna 

på hemmaplan. ” 

 

Johan Thor 

Verksamhetsansvarig 

Friskis & Svettis Jönköping 
 

 

 

Aircode™ RX-100 
Vårt minsta och smidigaste aggregat som enkelt kan placeras 

fritt i lokalen. Aggregatet skapar ett rent innomhusklimat 

såväl i mindre kontor, klassrum, i det egna hemmet, på 

bussar eller på offentliga toaletter mm. 
 

Spänning: 110-120V/220-230V, 50Hz. Sec: 12V 

 Antal rör: 1  

Energiförbrukning: 10 watt 

Vikt: 0,5 kg 
 

Aircode™ CX-100 
Ett fristående aggregat som enkelt installeras i taket eller på 

väggen. Kraftfullare än RX-100 och appliceras i större lokaler eller 

där problemen är mer omfattande. Skapar ett rent klimat i såväl 

soprum, oklädningsrum, krypgrunder mm. 
 

Spänning: 110-120V/220-230V, 50Hz 

 Antal rör: 1  

Energiförbrukning: 35 watt 

Vikt: 5 kg 
 

 

 

 


