Miljøriktige Løsninger

Vanskelig å selge et hus
som lukter?

Gjør det enkelt for dine kunder…
Det første inntrykket som møter en
huskjøper er: inneklimaet.
Kjøperens første inntrykk av huset kan
derfor oppleves som ubehagelig og kan
være medvirkende årsak til at kjøperen ikke
ser de muligheter som er i huset, men er
mest opptatt av å komme så raskt som
mulig ut av huset.
Det er ikke alle steder som kan lukte av
nybakt kanelkringle, friske blomster og nytt
tre - men OZ1000 T kan hjelpe til at dårlig
lukt forsvinner og at man får en føleløse av
at : Luften er blitt renset og lukter
friskt…
Du som eiendomsmegler, kan tilby din
kunde å få renset inneklima, tepper,
gardiner, vegger mm. - så mulige kjøpere
ikke blir skremt vekk.

Lukt kan være vanskelig å bli kvitt!
Selv om et lokale er godt ventilert kan det være
vanskelig å fjerne sjenerende lukt.
Med OZ1000 kan du løse luktproblemer av
enhver art permanent og uten bruk av
kjemkalier.
Lukten kommer ikke tilbake, med mindre kilden
til forurensing ikke har blitt fjernet helt.

Bedre inneklima, bedre beslutninger
Et dårlig inneklima i rom hvor mennesker
ferdes, påvirker vår livskvalitet og helse
negativt. Sjenerende lukt kan i seg selv skape
ubehag og innendørs luftforurensning er
dessuten en årsak til hodedpine, tretthet og
astma.
Dårlige luktgener påvirker menneskers
arbeidsevne og konsentrasjon, samt i noen
tilfeller også våre beslutninger.
OZ1000 er et dansk produkt, som er produsert av
JIMCO A/S, som i år 2000 mottok
EU’s Miljøpris i kategorien „Renere Teknologi” .

Rens selgers hus før visning
Sjenerende lukt kan f.eks. komme av:
•Husdyr

•Dårlig inneklima

•Sykdom

•Kloakk lukt

•Sot og brannskader

•Nikotin lukt

•Mugg og sopp

•Spes. ”Krydret” matvaner

•Dødsfall

•Gammel vannskade

• - og mye annet…

Tekniske Data: OZ 1000T
UV-C lampe:
1×16 W
Driftstimer: (lampe)
8000 timer
Spenning:
230V
Strømforbruk:
30W
Anbefalt romstørrelse: 125 m3
Overflate:
rustfri/malt
L:430 mm B:130 mm H:130 mm

Pris: 5.600.- eks. mva
Effektiv rensing!
OZ1000T fjerner effektivt lukt fra f.eks. tobakksrøyk, gamle tepper, gardiner, vegger,
og samtidig renser den luften for mikroorganismer som, bakterier, virus og soppsporer.
- lukten kommer IKKE tilbake, hvis kilden til lukten er fjernet.
Kan brukes om igjen og om igjen!
–- dette er derfor en miljøriktig og økonomisk god løsning.
Enkel i bruk !
OZ1000T er enkel å flytte med seg og skal kun kobles til en stikkontakt.
En ”timer” avbryter automatisk behandlingen av et rom og man kan behandle inntil 60 minutter.
(Typisk vil en behandling ta fra 20 til 40 minutter)

Kontakt oss:

Jimco Nor AS
Enebakkveien 304, 1188 Oslo
+47 22 76 34 65
info@jimco.no
www.jimco.no
Vi er spesialister på å rense luft og fjerne lukt på en effektiv og miljøvennlig måte

