ICA AB implementerar
Aircode™ tekniken i butik
ICA AB har som ett led i miljöarbetet tecknat avtal med
Matseco AB, ett företag som specialiserat sig på energieffektiva miljölösningar. Med Aircode teknik skapas på ett
effektivt och energisnålt sätt en inomhusmiljö med ren luft
fri från odörer, bakterier och partiklar.
Mats Ovegård, ansvarig för kvalitet i butik, säger att Aircode kommer att
förbättra miljön för både medarbetare och kunder med en friskare luft i
butik och en arbetsmiljö med lukt- och bakteriefria sop- och pantrum.
Vi har i dagsläget levererat ut en rad olika lösningar till ett 50 tal butiker
och handlarna är mycket nöjda med resultatet och hanteringen. Vi tittar
även vidare tillsammans med ICA hur vi ytterligare kan förbättra
produkter och lösningar till butikerna. Just nu testar vi ett nyframtaget
energisnålt aggregat med maximal effekt. Testet görs i Växjö’s ICA
Kvantum Norremark.
Per Erik Jansson har också ett par intressanta idéer för ytterligare
lösningar för att kunna utnyttja frånluften maximalt. Tillsammans med
tredjeparts mätfirmor kan vi konstaterat att som regel har vi över 50%
reduktion av bakterier och partiklar i dom tidigare kylda sop och
returglasrummen. I dag behöver inte kunderna mötas av returglasdoften
i entrén avslutar Mats Nilsson, Matseco AB.

Aircode hjälper dig att reducera:
Odörer, bakterier och partikelspridning, som kan vara problem
inom nedanstående områden.

Vi har installerat 1 maskin i vårt våta soprum,
direkt vid installationen stängde vi av vår kyla.
Under delar av denna period har vi haft mycket
höga temperaturer i Skåne och då brukar problemen vara som allra störst
samt att energiåtgången märkbart stiger. Vi märker dock inga tillväxter av
mögel eller dofter i rummet och räknar med att spara ca 7 000 - 8 000 kronor
per år i enbart sparad energi, då Aircode lösningen är energi snål och vi kan
numera ha vårt soprum helt utan kylanläggning.
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- "Vi har nu testat Aircode tekniken i vår butik
under 4 månader. Resultatet har överträffat
våra förväntningar.

Som en direkt påföljd av detta goda resultat installerade vi in maskiner i vårt
retur rum samt utanför. Numera finns det ingen dålig lukt i och utanför
returanläggningen. Vi tittar nu på ytterliggare områden där vi kan jonisera,
nästa område kommer blir personalens rökrum samt mejerikylen. Installationerna är enkla och inte tids krävande och vid behov finns alltid Aircode
personal till hands att hjälpa oss."
Magnus Carlsson
MAXI ICA Stormarknad, Löddeköpinge

Utförlig information om Aircode finns på www.aircode.se

• Returglas utrymmen
• Soprum/containerrum/komprimatorer
• Toaletter
• Kyldiskar/kylrum
350.00
• Kött och fiskhanteringen
300.00
• Frukt och grönt
250.00
• Restaurangavdelningen
200.00
150.00
• Energibehovet
100.00
• Övriga fastighetsproblem
50.00
som mögel/svamp
0.00
och saneringar

Citat/referenser
----------------------------------------------------------------------------------------------------

- "Tack vare AIRCODE har vi äntligen blivit av med den dåliga lukten i
vår returstation."
Göran Andersson,
ICA Supermarket Globen
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Beställning och information:
Mats Nilsson
Tel: 0730-299 155
Mail: mats@aircode.se
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- "Vi på ICA Supermarket Västerhaninge har plågats av dålig lukt på
2 ställen, tomglasrummet och i källaren där vår fettavskiljare står. Sen vi
installerade AIRCODE är detta problem helt borta."
Glenn Mattsson
ICA Supermarket, Västerhaninge

www.aircode.se

Försäljning och service:
David T. Weaver
Tel: 0730-299 165
Mail: david@aircode.se

