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S/Y Eileen II eies
og drives av Erling
Storm, Oslo: “Alle vet
at trebåter spesielt
krever mye stell.Med
gjester ombord er
renhold og god lukt
nødvendig. Vi har
funnet en løsning:
Mac 500”
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“Innestengt” lukt i båten?
God lukt og ren luft sikres
med en Mac 500 fra Jimco
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La en ny sesong bli luktfri!

Foran en ny sesong etter en vinter uten bruk, lukter
det gjerne “innestengt” i de fleste båter. Lukt kan
komme fra mikro-organismer, matos, nikotin, fukt
og mulige mugg/soppdannelser samt lakk, oljer,
diesel- og bensindamper.
Alt er en naturlig konsekvens av at det er vår “bolig”
når den brukes. Vi bor, sover, lager mat, fester, har
kjæledyr, drar inn vått tøy, osv. i en ganske kompakt
boenhet. Lukt, fukt og starten på dårlig lukt, sitter i
madrasser, tepper, tekstiler, seter, redningsvester og
klær. Trebåter spesielt, kan avgi gasser fra lakk og
oljer, noe som for enkelte kan være plagsomt.
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Med en Mac 500 fjerner du innestengt,
dårlig lukt i alle båter, små og store,
plast, tre, stål eller aluminium.

Mac 500 løser luktproblemer av enhver art permanent, uten bruk av kjemikalier! Lukten kommer heller ikke tilbake, med mindre det er en konkret kilde
som må fjernes. Bruk derfor Mac 500 jevnlig og du
har et ferieliv med høynet følelse av velvære over tid
for deg og din familie med fornøyde gjester.
Mac 500 krever ingen særlig installasjon.
En stikkontakt og en hylle eller reol høyt i kabinen er
alt. Dårlig lukt kan ødelegge for de beste!

Mac 500 er et dansk produkt, produsert av JIMCO AS som mottok EU’s “Miljøpris” i år 2000 i kategorien:
“Renere Teknologi” for sine miljøvennlige luftrensesystemer
Jimco Nor AS
Enebakkveien 304 - 1188 Oslo
+47 900 24 130 - +47 22 76 34 65 - info@jimco.no - www.jimco.no

Kontakt oss for referanser og flere detaljer; - vi ser frem til dine spørsmål!

