Renare luft med hjälp av
Aircode™ RX-100
“Friskvårdsbranschen har de senaste åren blivit en
växande industri i en alltmer hårdnande konkurrens.
Något som vi välkomnar och som ställer ännu högre krav
på oss som friskvårdsleverantör.”
“Att driva en träningsanläggning innebär mer än att leverera träningsformer, maskiner, omklädningsrum m.m. Idag handlar det om att kunna
erbjuda kunderna en helhetslösning som innefattar allt som ökar
livskvalitén.
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P artic le C ou nt (C ti)

För ett år sedan beslutade vi oss på Masthugget att satsa ännu hårdare
på miljö/hälsoaspekter för att skapa ytterligare konkurrensmedel. Vi ville
göra något som var enkelt och effektivt och som gav ett synligt resultat
dvs. skapa ett friskare och renare klimat för våra kunder.
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Minute s

Aircode™ RX-100 monterade i taket på World Class Masthugget

Vi kom i kontakt med Matseco som presenterade produkten Aircode. Vi
installerade produkten i de delar av anläggningen som flest människor
tränade och där påverkan var som störst av lukt, svett och framförallt där
det bildades mest damm.
Redan efter några veckor märktes ett unikt resultat, där svettlukt eliminerades totalt och mängden av dammpartiklar minskade drastiskt. Detta
märktes framförallt vid våra egna interna städrutiner.
Att denna produkt också bidrar till att bryta ner svamp, mögel m.m. har
även gjort oss mer konkurrenskraftiga vid införsäljning av nya medlemmar, därför använder vi självklart detta som ett argument i vår marknadsföring inte minst genom att profilera oss på vår anläggning. Vi har även
fått mycket beröm från våra befintliga medlemmar och ett flertal har
investerat i denna unika produkt i sina hem.
Avslutningsvis vill vi ge en eloge till Matseco, för deras professionella
agerande under hela processen. Från införsäljning, installation och
efterservice har dem hjälpt oss med ett verktyg som skapar nöjdare
kunder och en friskare miljö. Kontentan har lett till att utöka samarbetet
med Matseco genom att installera deras produkter i samtliga lokaler på
vår anläggning.

Aircode™ RX-100
Ett aggregat som bryter ner bl.a. bakterier,
odörer, gaser, mögel så att antalet partiklar i
luften minskar drastiskt och medför ett renare
inomhusklimat.

Aircode™ IDAC-500
För installation i ventilationssystemet för att
täcka större områden.
Aggregatet bryter bl a ned odörer, bakterier,
luftburna mikrober, gaser, mögel och svampsporer.

Jag vill ge mina bästa rekommendationer.”
Robert Adolfsson
VD World Class Masthugget

Beställning och information
Mats Nilsson
Tel: 0730-299155
Mail: mats@aircode.se

www.aircode.se

