
Aircode™ har gjort det möjligt med hjälp av sin höga 
kvalité och joniseringsteknik, vilket skapar en miljö 
som också kommer bidra till kostnadsbesparningar 
i verksamheten och ökad lönsamhet. 

Aircode™  produkterna eliminerar lukter, bakterier, luftburna 
mikrober, damm, gaser, mögel, svamp och sporer i blackeringsbås, 
utställningshallar, kontor, reception och underhållsanläggningar vilket 
minskar kostnaden för b.la. hälsorelaterade problem. 

Aircode™ produkterna är enkla att installera och anpassa utifrån 
specifika miljöer eller ventilationsystem. 

Fördelar med Aircode™ produkterna:

• Tillåter en renare och klarare lackering genom att reducera 
upp till 75% av partiklar i lackeringsbås, vilket minskar risken 
att behöva omlackera fordon 

•

• Förbättrar arbetsvillkoren för servicepersonalen

• Behandla utsläpp från farliga luftföroreningar som 
lösningsmedel, svetsgaser, färgångor etc.

• Minskar kostnaderna för luftcirkulationssystem

• Hjälper till att uppfylla luftmiljökvalitésnormerna

• Kan användas för att ta bort odörer från fordonsparked utan 
kemikalier, doftsprayer och likande.

• Reducerar odörer från däcklagret

Beställning och information
Emil Kihlström

Tel.: +46 730 299 157
E-post: emil.k@aircode.se

www.aircode.se

Aggregatet eliminerar 
odörer, bakterier, gaser
luftburna mikrober, mögel
och svamporer.

CX-200 skapar ett fräschare klimat i verkstäder 
och underhållsområden, i målnings och 
lackeringsutrymmen. Samt utställningslokaler, 
reception, kontor och väntrum.

Aircode™ CX-200 
Aircode ID 500 är en
joniseringsenhet för
installation i ventilations-
kanaler. Aggregatet skapar
ett rent inomhusklimat i
industrianläggningar samt
kommersiella byggnader och offentliga lokaler.

Aggregatet eliminerar lukter, bakterier, luftburna
mikrober, gaser, mögel och svampsporer.

Aircode™ ID AC-550
En joniseringsenhet som
används för att sanera lukt,
mögel, fukt och rökskadade
områden.

Med en CX-600 är det också
möjligt att hantera större områden
som har en högre lukt eller partikelhalt.
Detta är en enhet som är enkel att 
installera och som ger en snabb och 
grundlig sanering.

Aircode™ CX-600 

Reducerar damm, mögel, bakterier och andra luftburna partiklar

Många fordonsföretag inom billackering, service, 
verkstäder och återförsäljningsindustrin har velat 

förbättra sina inomhusmiljöer för anställda och kunder 
med frisk, ren luft samt förbättra sin lackeringsavdelning.

Nu kan dem det!

Kundreferenser

- "Vi har sett en reducering av dammpartiklar med 60% i luftmiljön vid 
färdiga lackeringsarbeten i verkstäderna."

Anne Jongstra, Rowit
www.rowit.nl

- "Genom att använda Aircode i våra lackeringsbås behöver vi inte längre lackera 
om bilarna lika ofta, vilket sparar oss pengar. Vi har sett upp till 75% reducering 
av partiklar i luften".

Bobby Sandberg, Upplands Motor
www.upplandsmotor.se


