Odor removal and sanitizing systems.

Har du en røglugt i lejligheden?
Eller lugter hotelværelset bare!!
Fjern dårlig lugt

fra dit hotel eller lejlighed
på få minutter, helt uden
brug af kemikalier...
Indeklimaet er det første indtryk som møder en hotelgæst! .
LUGT FJERNER IKKE SIG SELV!!!

Et hotelværelse skal ikke bare være
præsentabel, pænt og ren indeni.

ActivO™ gør!

Det skal også have en ren og frisk duft.
Det kræver et godt indeklima!!

ActivO™

UNDGÅ BRUG AF FRISKLUFT-SPRAY SOM ER TILSAT
PARFUME OG ANVENDER DRIVGAS.

fjerner effektivt enhver form for
lugt, helt uden brug af kemikalier.
Lugten vender ikke tilbage, med
mindre lugtkilden fortsat er til
stede.

Duftkugler eller duftspray / air fresher virker kunstigt ren. De
fjerner ikke lugten – men dækker/overdøver den bare.
Derudover kan drivgasser og parfumer være til gene for
mennesker med astma og allergi.

NEN ANVENDELSE.

RENS MED OZON.




ActivO™ som kun vejer 33 kg, er
nem at håndtere.
Den skal blot tilsluttes stikkontakten. Så er den klar til brug. Den
er forsynet med en Ozon destruktionsenhed. Rummet kan derfor
bruges umiddelbar efter ozonbehandlingen.

Ozon dannes af luftens ilt og bliver igen til ilt efter brug.
Ozon er derfor en naturlig og miljøvenlig luftart.
Ozon nedbyder og fjerner fuldstændig lugt efter opkast –
tobaksrøg – lugt af hund – svedlugt eller bare dårlig
gammel lugt.

EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE I LEJLIGHED/HOTELVÆRELSE

RENE OVERFLADER OG SUNDE VÆRELSER.
Ozon dræber bakterier og skimmelsvampe samt andre små
skadedyr som f.eks. støvmider ol. Ozonbehandling af
værelser giver sterile overflader. Derved opnås en meget høj
hygiejne og man undgår utilsigtet spredning af sygdomme.
ActivO™ fjerner effektivt lugt fra f.eks. tobaksrøg, opkast,
sved, parfume, lugt fra hunde og samtidig renser den luften
for bakterier, skimmelsvampe og andre små skadedyr.
Det giver et sundhedsmæssigt rigtig godt indeklima.
Også velegnet til boligforeninger, skadeservice firmaer ol.

Kontakt:
Milzone ApS.
Styrmandsvænget 172
6710 Esbjerg V
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30 m3, let lugt – 2 min ozon og 11 min. destruktion.
30 m3, mellem lugt – 25 min ozon og 18 min. destruktion.
30 m3, svær lugt – 118 min ozon og 60 min. destruktion.
60 m3, let lugt – 6 min ozon og 28 min. destruktion.
120 m3, mellem lugt – 126 min ozon og 52 min. destruktion.
120 m3, svær lugt – 1.258 min ozon og 180 min. destruktion

Ecozone Technologies har været førende indenfor Ozon
produktion siden 1996. I løbet af denne tid, er der udviklet en
patenteret teknologi, som har gjort det muligt at tilbyde produkter,
der er i spidsen for deres klasse i ydeevne og pålidelighed

CWR nr.: 33 35 58 82
Tlf.: +45 24 96 69 85
Mail: info@milzone.dk
Web: www.milzone.dk

