Czyste powietrze

na wyciągnięcie oddechu…

MAC500 – poczujesz różnicę…
Lepszy klimat w pomieszczeniu
- Lepsze środowisko pracy!

Można stosować wszędzie
MAC500 poprawia klimat wszędzie tam, gdzie na co

Zły klimat pomieszczeń, w których przebywamy

dzień przebywają ludzie.

wpływa negatywnie na jakość życia i zdrowia. Zapachy

Ponieważ MAC500 redukuje ilość bakterii, wirusów,

mogą być nieprzyjemne, a zanieczyszczone powietrze

roztoczy i zarodników pleśni, oczyszczacz powietrza

w pomieszczeniach dodatkowo źródłem bólu głowy,

nadaje się również do środowisk obciążonych

problemów z oddychaniem, zmęczenia i astmy.

drobnoustrojami.

Powietrze, którym oddychamy wpływa na zdolność do

Usunięcie zapachów może być trudne.

pracy i koncentracji człowieka.

Technologia, na której bazuje MAC500

Nawet w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
czasami trudno pozbyć się uciążliwych zapachów.

- obniża absencję chorobową!

Przy pomocy MAC500 można rozwiązać każdy problem

Badanie naukowe z Kanady udowodniło pozytywny

z zapachami raz na zawsze, bez użycia chemikaliów.

wpływ technologii UV-C na klimat pomieszczeń.

Zapach nie wróci, chyba że jego źródło pozostaje.

Badanie objęło 771 pracowników firmy i zostało
opublikowane w ”THE LANCET” dnia 29.11.2003.

Łatwa instalacja!

Jednoznacznie udowodniono zmniejszenie się nawet o

MAC500 jest prosty w użyciu - należy ulokować go

40% absencji chorobowych i wzrost wydajności pracy o

wysoko w pomieszczeniu – na regale, ścianie albo pod

10% !

sufitem i włączyć. Może pracować bez przerwy, w
obecności ludzi.

JIMCO A/S jest laureatem
nagrody UE w kategorii
„Czysta Technologia“
za systemy oczyszczania powietrza

Dane techniczne:
Lampa UV
1x8 w
Zasilanie
230V
Zużycie prądu 25 W
Pomieszczenie 60 m3

Lampa, godz. 8000
Długość
310 mm
Wysokość
90 mm
Śzerokość
90mm

REFERENCJE:
Referencje z Marielund, ośrodek opieki pacjentów psychiatrycznych, Vejle.: Kierownik
Bjarne N. Nielsen
Część mieszkańców ośrodka dużo pali, niektórzy mają problemy z inkontynencją, ma to negatywny wpływ na klimat w
pomieszczeniach, jest zapach dymu tytoniowego i inne nieprzyjemne odory.
Przez 2 tygodnie przetestowaliśmy 3 szt. oczyszczacza powietrza MAC500. Od razu zauważyliśmy znaczną poprawę powietrza w
pomieszczaniach, mniej było uciążliwości z dymu i zapachów.
Zainwestowaliśmy więc na razie w 20 takich oczyszczaczy, z których mieszkańcy ośrodka i my jesteśmy bardzo zadowoleni.
Mocno polecamy MAC500.

Referencje ze szkoły przy ulicy Læssøesgade w Århus: Dyrektor Reno Sørensen
Oczyszczacz powietrza MAC500 został zamontowany w naszej palarni, z której korzystają nauczyciele. Muszę przyznać, że
zauważyliśmy wielką różnicę. Pomieszczenie ma 25 m2, do sufitu wysoko. Urządzenie jest w stanie oczyścić tam powietrze, - po
zaledwie 1 do 2 godzin prawie nie ma tam żadnego rodzaju uciążliwego zapachu - po tym jak 12 osób tam paliło.
Gorąco polecam MAC500.

Referencje z hotelu Munkebjerg w Vejle: Jens Peder Hansen
Przez dłuższy czas mieliśmy problem z brzydkimi zapachami w pomieszczeniu, gdzie przechowujemy odpady spożywcze w
pojemnikach plastikowych z przykrywkami.
Nabyliśmy urządzenie MAC500 i po dwóch dniach jakość powietrza w pomieszczeniu poprawiła się i po tygodniu pozbyliśmy się
brzydkich zapachów.
Nie mamy wątpliwości. Oczyszczacz, który i usunął zapachy i ma działanie dezynfekujący jest dla nas tanim sposobem
załatwienia problemu. Bardzo polecamy MAC500.

Referencje z Cimpro w Kolding: Kim Hansen
Zanim zakupiliśmy MAC500 mieliśmy poważny problem z powietrzem w biurze, m.in. z powodu palenia pracowników.
Trzeba przyznać, że urządzenie działa zgodnie z założeniem, bo już od pierwszego dnia, gdy przyszliśmy do biura, powietrze było
znacznie świeższe. Oczyszczacz pracuje u nas w trybie ciągłym.

Referencje z Grafisk Design w Koldingu: Helge Jensen
Choć sceptyczni, daliśmy się namówić na zakup 2 szt. oczyszczaczy powietrza MAC500 – wniosek jest następujący:
W dziennych godzinach pracy nie ma zauważalnej poprawy czystości powietrza, co musi być związane z dużą wymianą powietrza
przy druku serigraficznym.

Jak zostawiamy oczyszczacze powietrza łączone przez noc stwierdzamy znaczną poprawę czystości powietrza przy rozpoczęciu
pierwszej zmiany.
Dało to odczuwalną poprawę powietrza w drukarni. Bardzo polecamy MAC500.

Referencje z grill baru w Lunderskov: Kim Jørgensen
Mam grill bar, gdzie zawsze był brzydki zapach w kuchni z powodu gotowania na głębokim oleju.
Po instalacji MAC500 zapach po prostu zniknął.
Polecam więc MAC500

Więcej informacji:

Jorgensen Cleantech
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tlf.: 607 070 201 - E-mail: biuro@jorgensen.pl
www.jorgensen.pl

Daj się przekonać jakością i skutecznością naszych produktów – chętnie doradzimy!

