BioZone Basic
Forbedrer hurtigt indendørs miljøet
og fremmer sundheden.
Basic luftrenser er specielt designet til
boliger, kontorer, skoler, sportshaller
og medicinske faciliteter.
Basic luftrenser stopper hurtigt
væksten af mug og fjerner lugten
fra mug, kæledyr eller rygning.
Det eliminerer partikler, virus og
bakterier.
27 x 22 x 8 cm l 1,5 kg

BioZone MiniPowerZone
For hurtig fjernelse af dårlig lugt,
som f.eks røg og lugt af mug.
Mini Power Zone renser hjem, kontorer,
biler og campingvogne for lugten af
brandrøg eller kraftig tobaksrøg.
Den fjerner også den skarpe lugt fra
skraldespande og toiletter.
Mini Power Zone er nem at bruge og
mere effektiv end ældre typer af
bærbart sanitets udstyr.
53 x 13 x 10 cm l 2,8 kg

BioZone MobiZone
Designet til biler og campingvogne
og giver ren og frisk luft.

BioZone InDuct
Hindrer forstoppelse i ventilationskanaler med høj-energi UV-lys.

MobiZone er specielt designet til biler,
campingvogne og mobilhomes.
Den giver ren og frisk luft uden filtre
og kemikalier. MobiZone forbedrer
hygiejnen både i luften og på
overflader og fjerner lugt, røg og
kemikalier. Samtidigt reduceres
bakterier, virus og sporer.
14 x 8 x 4 cm l 0,3 kg
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IceZoneX forhindre slimet bakterievækst
og mug i ismaskiner og drikkevare-automater og reducerer bakterier,
gær og mikroorganismer. IceZoneX er
fuldt automatiseret og næsten vedligeholdelsesfri og reducerer de tekniske
fejl på dine maskiner.
30 x 10 x 5 cm l 0,6 kg

Forhindrer væksten af bakterier
og andre mikroorganismer.

BioZone IceZoneX

InDuct fjerner effektivt lugt i ventilationssystemet og forhindrer dårlig lugt,
fra f.eks. fødevareproduktion i at
blive spredt udendørs.
InDuct standser bakterier, virus og
mikrobiel vækst i kanaler og leverer
optimal luftgennemstrømning uden
trykfald.
20 x 11 x 8 cm l 0,9 kg

BioZone AirCare
Fjerner lugt og mug i affaldsrum,
toiletter, kølerum m.m.
AirCare er specielt konstrueret til at forhindre bakterievækst og at fjerne dårlig
lugt og mug i kølerum, affaldsrum,
offentlige toiletter og andre sanitære
faciliteter. AirCare installeres uden
problemer og har nem vedligeholdelse,
høj holdbarhed og et flot design.
40 x 13 x 9 cm l 1,7 kg
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FREMTIDENS

Kontakt os for at høre mere om vores luftrensning
produkter!

De bruges både til rengøring og til kontinuerlig brug
i ejendomsadministration, private hjem, sygehuse,
plejehjem, skoler, offentlige toiletter, hoteller og restauranter – hvor som helst, når du har brug for bedre
og renere luft.

BioZones produkter er tilgængelige i mange
forskellige udformninger og er testet over en
årrække.

LUFT RENSNINGS TEKNIK
Biozone Scandinavia AB introducerer
fremtidens teknologi til luftrensning.
Med sine særlige UV-lamper genererer BioZone et
højenergiplasma, der renser al indendørs luft – ikke
kun det der passerer selve enheden. På denne måde
er BioZone meget effektiv mod lugt og dræber både
bakterier og virus.
BioZone har i 15 år udviklet og testet fotokatalyse;
en teknologi til fjernelse af bakterier, virus, mug og
kemiske gasser.
Det er en kemisk reaktion, hvor elektromagnetisk
stråling i det ultraviolette område, aktiverer en katalysator. Fotokatalyse regnes af EU-landene som en af
de teknologier, der har det største vækstpotentiale.
Fotokatalyse er en bæredygtig fremgangsmåde til
luft- og vandrensning, overfladebeskyttelse og selvrensning af de overflader der er udsat for forurenende
stoffer (blandt andre beton, cement, malede overflader, glas, keramik og tekstiler).

KONTAKT:
BioZone / Kronborg Care
+45 4098 9209 l +45 2338 8830
Bredelandsgaard
Nellerødvej 65 l DK-3200 Helsinge
info@kronborg-care.dk
www.kronborg-care.dk
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