Czyste powietrze

na wyciągnięcie oddechu…

MAC500 – domy seniora, mieszkania
-

Lepszy klimat w pomieszczeniu!

Można stosować wszędzie

Klimat pomieszczeń, w których przebywamy jest

MAC500 poprawia klimat wszędzie tam, gdzie na co

ważny i wpływa na jakość naszego życia i pracy.

dzień przebywają ludzie.

Nieprzyjemny zapach może stworzyć dyskomfort, a

Usunięcie zapachów może być trudne.

zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach jest
źródłem bólu głowy, problemów z oddychaniem,
zmęczenia i astmy. Czynniki te wpływają na

samopoczucie, koncentrację, rozdrażniają,
zmniejszają wydajność pracy, prowadzą do chorób.

Nie należy zapominać o osobach o
zmniejszonym układzie
odpornościowym!
-

Nawet w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
czasami trudno pozbyć się uciążliwych zapachów.
Przy pomocy MAC500 można rozwiązać każdy problem
z zapachami raz na zawsze, bez użycia chemikaliów.

MAC500 skutecznie usuwa zapachy np. dymu
tytoniowego, moczu, wymiotów, zapach psa czy kota.

Oddychasz swobodnie!
Przyjazny osobom mającym problemy z oddychaniem,

MAC500 usuwa wirusy i bakterie, tym samym

eliminuje bakterie, wirusy, pleśnie, roztocza, pyłki…

zmniejszając ryzyko zarażeń chorobami. A jeśli z

Łatwa instalacja!

jakichkolwiek przyczyn w pomieszczeniu pojawia się

MAC500 jest prosty w użyciu - należy ulokować go

uciążliwy zapach, MAC500 skutecznie go

wysoko w pomieszczeniu – na regale, ścianie albo pod

neutralizuje.

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, 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 Inge Storm Pedersen - ośrodek opieki pacjentów psychiatrycznych
Mamy problem z paleniem papierosów w ośrodku. Najpierw chcieliśmy wprowadzić całkowity zakaz palenia, ale okazało się
niewykonalne. Następnie pracownicy zostali zmuszeni do korzystania z pomieszczeń dla palaczy, ale skoro mieszkańcy ośrodka
mogą palić u siebie, to z kolei stanowiło problem dla niepalących pracowników.
W związku z powyższym, szukaliśmy rozwiązań problemu i okazało się, że kompaktowy oczyszczacz MAC500 jest rozwiązaniem
problemu biernego palenia.
W porównaniu do drogich systemów wentylacyjnych - które nadal nie rozwiązują problemu – jest to więc tanie i skuteczne
rozwiązanie.

Przykładowe ośrodki korzystające z MAC500:
Margrethelund, Dronninglund
Plejeboligerne Søhusparken, Ebeltoft
Tolstruphus, Spøttrup
Plejecenter Midtpunkt, Bollerslev
Rosengården, Vejle
Svovlhatten, Odense SØ
Nederbylund, Tørring
Lokalcenter Tjørnehaven, Galten
Marielund, Kolding
Plejehjemmet Absalonsgård, Ålborg
Udviklingscenter Ribe, Ribe
OK huset ”Gurli Vibeke”, Odense N
Akasiegården, Frederiksberg
Rytterkassernen, Odense C
Gudenåcentre, Randers
Aktivitetshuset, Korup
Svovlhatten, Odense
Plejehjemmet Bollerslev, Bollerslev
Svovlhatten, Odense
Vesterled, Ødis
Provstegårdshjemmet, Odense
Bostøtten Solgården, Skørping
Plejecentrer Skansedal, Hillerød

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!

