Odor removal and sanitizing systems.

Har du et dårligt indeklima?
Eller skal luften bare friskes op!
Undgå hovedpine

på grund af skimmelsvampe
og dårligt indeklima, helt
uden brug af kemikalier!
Bedre indeklima – bedre trivsel – bedre indlæring!
ET GODT INDEKLIMA KOMMER IKKE AF SIG SELV!

Lolaler hvor mennesker opholder sig
meget, skal ikke blot være
tilsyneladende rene.

Med ActivO™ gør det!

Hvis bakterier og skimmelsvampe, som
samler sig i gulvtæpper, gardiner ol.
steder som ikke bliver tilstrækkeligt
rengjort dagligt, skaber et dårligt
indeklima.

ActivO™
Dræber bakterier, gær- og
skimmelsvampe og virus samt holder
andre skadelige smådyr væk.
Helt uden brug af kemikalier.

HOLD JERES UNDERVISNINGSLOKALE OL. FRISK OG
RENT OG UNDGÅ UOPLAGTE ELEVER SOM KAN VÆRE
PLAGET AF HOVEDPINE.

NEN ANVENDELSE.

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
destruktions enhed og rummet kan derfor bruges umiddelbar efter
ozonbehandling.

Brug af desinfektions spray, friskluft-spray, duft kugler ol.
bruger drivgasser og skader miljøet og holder ikke lokalerne
fri for bakterier, skimmelsvampe støvmider mm.
BEHANDEL VÆRELSERNE MED OZON EN TIL TO
GANGE ÅRLIGT.





Ozon dannes af luftens ilt og bliver igen til ilt efter brug.
Ozon er derfor et naturligt og miljøvenlig luftart.
Ozon nedbyder og fjerner de fleste organiske stoffer.
Ozon dræber bakterier, skimmelsvampe og vira samt
holder lokalet fri for andre skadelige smådyr.

RENE OG BAKTERIEFRIE LOKALER SKABER VELVÆRE.
Med jævnlog brig af en ActivO™ Ozongenerator fra Milzone
sikre du at der altid er en meget høj hygiejnisk standard og
dine lokaler er fri for sygdomsbakterier.
Velegnet til skoler, fritidshjem, plejehjem, ældreboliger,
fitness rum, kontormiljøer ol. steder.

Kontakt:
Milzone IvS.
Styrmandsvænget 172
6710 Esbjerg V

.

EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE I PÅ SKOLE ELLER PLEJEHJEM
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30 m3 – 25 min ozon og 18 min. destruktion.
60 m3 – 34 min ozon og 24 min. destruktion.
120 m3 – 126 min ozon og 52 min. destruktion.
120 m3 – 598 min ozon og 120 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.: 38 04 86 51
Tlf.: +45 24 96 69 85
Mail: info@milzone.dk
Web: www.milzone.dk

