
I åratal har bilföretag inom billackering och 
bilförsäljningsindustrin velat förbättra sin inom-
husmiljö för anställda och kunder med fräsch, 
renare luft i anläggningarna. Nu kan de det!

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

Aircode ™ produkterna eliminerar lukter, bakterier, luftburna mikrober, 
damm, gaser, mögel, svamp och sporer i bilutställningshallar, kontor, 
receptioner och underhållsanläggningar vilket minskar kostnaden för 
hälsorelaterade problem.

Aircode ™ produkterna är lätta att installera och anpassa utifrån 
specifika miljöer eller ventilationssystem.

Aircode ™ produkterna:
•  Förbättrar upplevelsen i din utställningshall

•  Minskar den årliga kostnaden för att kyla dina lokaler för både  
   anställda och potentiella köpare

•  Tillåter jämnare och smidigare billackering

•  Minskar kostnaderna för luftcirkulationssystem

•  Förbättrar arbetsvillkoren för servicepersonalen

•  Hjälper till att uppfylla miljöluftkvalitetsnormerna

•  Behandlar utsläpp från farliga luftföroreningar

•  Tar bort lukt från din fordonspark utan kemikalier, doftsprayer 
   eller luftrenare

Beställning och information
Mats Nilsson

Tel: +46 730 299155
E-post: mats@aircode.se

Beställning och information
David T. Weaver  

Tel: +46 76 802 1649 
E-post: david@aircode.se

www.aircode.se

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

CX-100 skapar ett fräschare klimat 
i verkstäder och underhållsområden, 
i målnings och lackutrymmen, utställnings-
lokaler, reception, kontor och väntrum.

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

Aircode™ CX-100 
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 

Dust Particle Decay

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Minutes

Pa
rti

cl
e

Co
un

t(
Ct

i)

Natural Aircode

• Partikelreduktion 

• Lösningsmedelreduktion 

• Odöreliminering 

• Bakterieeliminering 

• Fräschare miljö

• Hälsosammare miljö

Miljömål


