Odor removal and sanitizing systems.

Har du haft et uheld i Taxa’en?
Eller lugter bilen bare!!
Fjern dårlig lugt

fra din taxa eller brugtvogn
på få minutter, helt uden
brug af kemikalier...
Få din Taxa hurtig på gaden igen efter kunde uheld!
En taxa eller privatbil skal ikke bare
være præsentabel og ren udenpå.

LUGT FJERNER IKKE SIG SELV!!!

Panther-S gør!

Der skal også være et godt miljø inde i
kabinen. Det kræver et godt indeklima!

Panther-S
fjerner effektivt enhver form for
lugt, helt uden brug af kemikalier.

UNDGÅ BRUG AF COCKPIT SPRAY, SOM ER TILSAT
PARFUME OG ANVENDER DRIVGAS.

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.
RENS MED OZON.

NEN ANVENDELSE.





Panther-S som kun vejer 8 kg, er nem at håndtere.
Den skal blot tilsluttes stikkontakten. Så er den klar til brug.

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

RENE OVERFLADER OG AIRCONDITION.
Ozon dræber bakterier og skimmelsvampe samt andre små
skadedyr som f.eks. mider ol.
Ved at lade aircondition anlægget køre på recirkulation under
ozonbehandlingen, får man også dette renset for dårlig lugt
og bakterier etc.
Det giver et sundhedsmæssigt rigtig godt indeklima.
Kan også anvendes i affaldscontainere og lignende steder
hvor det kan opstå dårlig lugt.

Kontakt:
Milzone IvS.
Styrmandsvænget 172
6710 Esbjerg V

.

EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE I TAXA/PERSONBIL.
 Lugt af opkast: 1 min. opstart – 5 min. ozon – 10 min. hvile, 2
min. udluftning. I alt 18 min.
 Let tilrøget: 1 min. opstart – 1 min. ozon – 10 min. hvile, 2
min. udluftning. I alt 14 min.
 Meget tilrøget: 1 min. opstart – 10 min. ozon – 20 min. hvile, 2
min. udluftning. I alt 33. min.
 Lugt af hund: 1 min. opstart – 5 min. ozon – 15 min. hvile, 2
min. udluftning. I alt 23. min.
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
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