NU lanserar Imazo Aircode’s
miljöteknik för sina kunder.
Aircode™, ett företag som specialiserat sig på energieffektiva miljölösningar har nu möjlighet att hjälpa
en ny stor kundkrets genom att erbjuda sin teknik till
Landets Zoobutiker via Imazo AB

Tomas Andersson, ansvarig för Imazo säger att den här typen av samarbete kompletterar vårt utbud mot våra kunder och i kombination med
den tydliga miljöprofilen för både människa och djur så känns erbjudandet modernt och konkurrenskraftigt. Vi ser att Aircode kommer att kunna
förbättra Arbets/inomhusmiljön för de anställda i butikerna men även
bidra med ett ökat välbefinnande hos djuren. Dessutom finns det
självklart även utrymme för privat bruk av den har typen av lösningar.
Exempelvis människor med astma kan ha stor nytta av den här typen av
luftrening.

Djur Magagasinet i Varberg
Djur Magasinet i Varberg är en av Sveriges ledande Zoobutiker.
Verksamheten flyttade förra året in i nya och lokaler. Trots effektiv
ventilation, fanns snart den för zoobutiker välbekanta, men dåliga
lukten i lokalerna, Lukt som ofrånkomligt tränger ut från djurrummen. Även foder och torkat hundgodis etc. bidrar till den dåliga
lukten. Genom att installera Aircode har man på ett effektivt och
energisnålt sätt förbättrat luften för både kunder, personal och inte
minst för de djur som finns till försäljning i butiken.
Christian Järeslätt, ägare till Djur Magasinet i Varberg har arbetat länge
i branschen, och även undervisat som lärare i smådjursskötsel på
Naturbruksgymnasium. Christian är också övertygad om att, risken för
smittspridning bland djuren kommer att elimineras. Han säger:
”Det känns verkligen bra att ha kommit till rätta
med den dåliga lukten och förbättrat arbetsmiljön avsevärt. Inte minst är det roligt att få
ge djuren en så markant bättre miljö. Vi är
väldigt nöjda, och upplever även att våra
kunder och våra djur uppskattar vår
förbättrade inomhusmiljö”.

Beställning och information:
Karl Elfstrand
0512-270710
Info@imazo.se
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Tekniken som under en längre tid har prövats och dokumenterats ute
hos såväl ICA, City Gross, flertalet kommuner samt internationella
industriföretag kan nu beställas direkt från Imazo. Som ett led i den nya
miljöpolicy vad beträffar arbetsmiljö och välbefinnande har nu Imazo, ett
företag som specialiserat sig på att tillhandahålla dom bästa produkterna inom Zoo och husdjurs sektorn även tagit in en energieffektiv
miljölösning för både zoobutiker, uppfödare men även för bruk hos
privatpersoner. Med Aircode™ teknik skapas på ett effektivt och
energisnålt sätt en inomhusmiljö med ren luft fri från odörer, bakterier,
partiklar, svamp och mögelsporer.
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Minute s

Aircode™ CX-100
Ett fristående, rostfritt aggregat som enkelt
installeras i taket eller på väggen med fyra
skruv och en stickkontakt.
CX-aggregaten är perfekt för soprum, vind och
källarutrymmen.
Aggregatet bryter bl a ner odörer, bakterier,
luftburna mikrober, gaser, mögel och svampsporer

Aircode™ RX-100
Aircode i hemmet hjälper dig att reducera
Odörer, bakterier, och luftburna partiklar
vilket kan leda till förbättrad nattsömn och i
visa fall en markant skillnad vad beträffar
snarkningar.
Astmatiker och allergiker upplever en stor
skillnad med hjälp av Aircode™
tekniken
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