Miljøvennlige løsninger
for effektiv sterilisering
Informasjon fra Jimco Nor AS			

Jimco OZ 1000 - Hotell.

Øk hotellets lønnsomhet og kundenes tilfredshet med
effektivt og miljøvennlig renhold. Lukt, bakterie-, virus-,
sopp-, og muggfrie rom med UV-Ozon.
En naturlig del av den daglige romservice.

Foto:Carl Martin Nordby

Fornøyde gjester er grunnlaget for lønnsomhet i hotellbransjen.
Fornøyde gjester kommer tilbake og fremsnakker hotellet de bor
på. Den gode følelsen av rene rom og vennlig betjening teller.
Hotelldrift er som drift av andre institusjoner og virksomheter
med mange mennesker samlet under ett tak, - utsatt for bakterier, virus, sopp, mugg og mulig dårlig lukt.
Alt et hotell ikke vil bli identifisert ved.

Resultatet er fornøyde gjester i rene, velluktende rom i et rent hotell.
Effektivt renhold med kortere nedetid på gjesterom, gir høyere
lønnsomhet. De ansatte blir mindre eksponert for smitte med bedre
helse og mindre fravær.

Problemområder kan være: Storkjøkken, matlagring, matleveranser, skittentøy og hvert enkelt hotellrom. Bakterier, virus
og sopp kan følge den enkelte ansatt, leverandører og gjester.
Effektiv rengjøring er derfor svært viktig for hotellets omdømme
og gjestenes velbefinnende.
En effektiv, miljøvennlig, rask og enkel UV-ozon-behandling med
en Jimco OZ 1000 gir lukt-, bakterie-, virus-, sopp- og muggfrie
omgivelser for gjester såvel som ansatte på kortest mulig tid.
OZ 1000 fjerner dessuten lukt fra tobakksrøyk, parfyme,
oppkast, hundelukt og ellers alt som kan gi dårlig lukt.
OZ skal bare kobles til en stikkontakt og flyttes derfor enkelt fra
rom til rom. 15 til 30 minutter er nok.

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!

NB!
Ozon er effektivt men også skadelig i store mengder for dyr og mennesker. OZ 1000 og 2000 er kraftige
apparater og må kun benyttes uten folk og dyr tilstede. En ”timer” anvendes og avbryter behandlingen av
et værelse, f.eks. etter 15-30 minutter. Etter stans av behandling er det trygt å anvende rommet etter et
par minutter for såvel houskeeping som gjester. Da er rommet sterilisert og lukter godt.
Data:

Tekniske Data: OZ 1000			
Tekniske Data: OZ 2000
UV-lamper:		
1×16 W		
UV-lamper:		
2x16W
Drift-timer (lampe):
8000 timer
Drift-timer (lampe):
8000 timer
Spenning:		
230V		
Spenning:		
230V
Strømforbruk:		
30W		
Strømforbruk:		
60W
Romstørrelse:		
125 m3		
Romstørrelse:		
250 m3
Finish:			Rustfri		Finish:			Rustfri
Lengde:		430 mm		Lengde:			430 mm
Bredde:		130 mm		Bredde:			130 mm
Høyde:			130 mm		Høyde:			130 mm
Ozonmengde:		
0,14 g/h		
Ozonmengde:		
0,28 g/h

OZ 1000 er et dansk produkt,
utviklet og produsert av
JIMCO AS og som mottok
EU’s “Miljøpris” i år 2000 i kategorien:
“Renere Teknologi” for sine
miljøvennlige luftrense-systemer.
Ingen bruk av kjemikalier!
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Hilton, Copenhagen Airport
Admiral Hote, København
Hotel Villa Gulle, Nyborg
Hotel Kolding Fjord, Kolding
Palads Hotel, Viborg
Top Hotel Hebron, København
Hotel Viking, Sæby
Hotel Randers, Randers
Scandic Hotel, Esbjerg
Scandic Hotel, Ålborg
Scandic Hotel, Kolding
Scandic Hotel, Randers
Hotel Du Nord, København
Berthel Hotel, Esbjerg
Hotel Jutlandia, Herning
Hotel Lynggården, Herning
Danhostle, Odense
First Slot Hotel, Herning
Hotel Eyde, Herning

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Wittrup Hotel, Albertslund
Hotel Dania, Silkeborg
Danhostle, Roskilde
Hotel Svalen, Hedehusene
Egtved Gl. Kro, Egtved
Hotel Corona, Herning
Vejen Gæstgivergård, Vejen
Vejen Kongreshotel, Vejen
Hotel Medio, Fredericia
Hotel Tre Roser, Kolding
Hinsgavl, Middelfart
Hotel Ringkøbing, Ringkøbing
Hotel Varde, Varde
Hotel Fjordgården, Ringkøbing
Hotel Comwell, Kolding
Dronningelund Hotel, Dronninglund
Dronninglund Slot, Dronninglund
Hotel La Tour, Århus
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Kontakt oss, så deler vi vår erfaring og kunnskap.

