Aircode™ RX-100
Placering: Fritt i lokal
Energiförbrukning: 10W
Vikt: 0,5 KG
Mått: L: 20 CM B: 6 CM H: 6 CM
Finns i både vitt & rostfritt.

Aircode™ IDAC-100
Placering: Ventilationssystem
Energiförbrukning: 35W
Vikt: 2 KG
Mått: L: 21 CM B: 30 CM H: 64 CM

Aircode™ implementerar sin teknik
till frisör- och skönhetssalonger.
Aircode™, ett företag som specialiserat sig på
energieffektiva miljölösningar har nu öppnat upp en
ny stor kundkrets genom att erbjuda sin teknik till
frisör och skönhetssalonger. Med Aircode™ teknik
skapas på ett effektivt och energisnålt sätt en
inomhusmiljö med ren luft fri från odörer, gaser och
partiklar.
Frisörer har länge varit medvetna om att de har en
tuff miljö att jobba och tillbringa sina dagar i.
Partiklar, gaser och kemikalier hör till vardagen.
Vilket gör det extra besvärligt för allergiker och
astmatiker att jobba i branschen. Även kunder med
liknande bekymmer känner av detta vid sina besök i
salongerna.
Aircode™ är ett produktnamn som har blivit
synonymt med fräsch luft utan odörer, bakterier,
partiklar och gaser. Oavsett applikationsområde så
är Aircode™ luftens stora hjälpreda och har under
kort tid haft möjlighet att få arbeta och hjälpa stora
som små företag med lösningar som renar luften på
ett miljö och kostnadseffektivt sätt.
I salonger som arbetar med naglar och
fransförlängning finns det mängder med farliga
partiklar och gaser i luften. Fransstylister klagar allt
mer på kronisk nästäppa, plötslig rinnsnuva och
nysningar, hosta och förvärrad astma. Hos många
salonger luktar det så pass starkt att kunder inte kan
stanna kvar. Värst är det för stylisten som ofta vistas
i lokalerna flera timmar varje dag.

Aircode™ CX-200
Placering: Fritt i lokal
Energiförbrukning: 20W
Vikt: 5.5 KG
Mått: l: 565mm, b: 165mm, h: 165mm

Referenser
"Det funkar fantastisk! vi älskar
det, det är underbart!"
Frida Selkirk
Naglar På Fridas/NK Stockholm

"Efter att ha köpt in Aircode till 6 av våra 12 salonger
har vi kunnat minska kostnaden genom ett utbyte av
punktutsug till Aircode."
Stylisterna egna ord.
Kim på NK beauty lounge i Sthlm säger att hennes
migrän har minskat sedan vi tog in Aircode.
Rebecca på NK beauty lounge upplever att hon kan
arbeta fler timmar i rad med fransförlängning utan
att uppleva några problem alls.
"En super produkt som vi är stolta över att ha på
våra salonger."
Amanda Högberg Bitici
Utbildningsansvarig & kvalitetssäkrare
Rapide AB
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