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REN LUFT ER SUND FORNUFT
MED EN LILLE EFFEKTIV LUFTRENSER I HJEMMET KAN MAN BLIVE FRI FOR DE USUNDE,
LUFTBÅRNE MIKROORGANISMER, OG SKIMMELSVAMPE SAMT DÅRLIG LUGT FORSVINDER.
TEKST: TINA BIRKKJÆR NIKOLAJSEN
Et sundt indeklima kan være afgørende
for vores velbefindende, og det kan
kræve hyppig udluftning bare at komme
af med de værste gener. Men der findes
en simpel og miljøvenlig metode til at
sikre frisk luft i hjemmet. En luftrenser
som fjerner de luftbårne, skadelige
mikroorganismer inklusive partikler som
udledes fra blandt andet stearinlys, en
gammel brændeovn og ikke mindst
skimmelsvampe. Dårlig lugt efter rygning
og stegning fjernes, og hjemmet bliver et
friskt og dejligt opholdssted.
REN TEKNOLOGI
Marlene Olsen er indehaver af Air-Tech,
der forhandler de danskproducerede
luftrensere fra Jimco A/S. Luftrenserne
udmærker sig ved at være miljøvenlige,
hvor ingen filtre eller kemi anvendes,
og teknologien modtog i år 2000,
EU’s Miljøpris i kategorien ”Renere
teknologi” ved hjælp af den patenterede
revolutionerende UV-C- og ozonteknologi
som benyttes i luftrenseren.
”Den lille luftrenser til hjemmet, fungerer
delvist på samme måde som de store
maskiner, Jimco leverer til industrien.
Maskinen har en speciel lampe indbygget
med UV-C lys, der meget effektivt renser
luften og nedbryder de skadelige stoffer
og mikroorganismer. Maskinen laver en
ganske lille mængde ozon, som svarer til
det niveau, der er overalt, hvor vi færdes
udendørs en god sommerdag, og altså
langt under de grænseværdier, som
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blandt andet Arbejdstilsynet anbefaler,”
forklarer Marlene Olsen.

Luftrenseren Jimco MAC 500 til private
hjem bruges hele døgnet rundt og
kan rense luften i et rum med normal
lofthøjde på cirka 32 kvadratmeter. MAC
500 Maskinen er på størrelse med et
stort franskbrød og skal blot tilsluttes en
almindelig stikkontakt og placeres højt:

BEFRIENDE EFFEKT
En luftrenser er for mange hjem mere
og mere aktuel i takt med, at man er
blevet mere opmærksom på at bygge
tætte huse. Den naturlige udluftning, som
tidligere var karakteriseret ved utætte
vinduer og døre, ser man ikke længere
i nybyggeri. Marlene Olsen giver som
eksempel, at hun får mange henvendelser
fra mennesker med KOL, som ønsker sig
et hjem med en renere luft.

”Derfor er den nem at flytte rundt fra rum
til rum efter behov. MAC 500 er også
velegnet til at tage med på for eksempel
weekendtur, hvis man skal besøge
venner eller familie, og man har behov
for ren og frisk luft. Det kan jo være, at
man er allergisk over for kat eller hund,
og ved hjælp af MAC 500 luftrenseren
har man mulighed for at være i et hjem
med dyr,” siger Marlene Olsen.

”Har man nedsat lungefunktion, er det
befriende, at lungerne ikke også skal
bruge energi på at rense den indåndede
luft. En MAC 500 luftrenser kan naturligvis
ikke kurere nogen sygdom, men den
letter tilværelsen for utroligt mange
mennesker,” siger hun og peger også
på mennesker med bronkitis, som kan
være særligt følsomme over for partikler
i luften, der kan genere luftvejene.
Air-Tech giver altid en returret på 14 dage
på en MAC 500 luftrenser, så man har
mulighed for selv at teste effekten.
”Skulle maskinen mod forventning
ikke leve op til forventning, ønsker
vi maskinen retur, for vi vil kun have
tilfredse brugere. Den service giver jeg,
fordi jeg ved, at MAC500 ved korrekt
brug virker,” fastslår hun.

MAC 500 kan rense luften i et rum på
op til 32 kvadratmeter med normal
loft højde.

”Har man pollenallergi, kan det være
tiltrængt at gå indenfor og opholde sig
i et rum, som MAC 500 luftrenseren
har behandlet- Det afhjælper
pollenallergien,” fortæller direktør
Marlene Olsen, der forhandler de
danskproducerede luftrensere,
fra virksomheden Air-Tech.

AIR-TECH FORHANDLER DEN
MILJØVENLIGE OG EFFEKTIVE
JIMCO MAC 500 LUFTRENSER:
>

Afhjælper vejrtrækningsproblemer
og hoste samt øvrige reaktioner
forårsaget af allergi, astma og KOL

>

Reducerer lugtgener fra bl.a.
rygning, brændeovne, fugt,
inkontinens, madlavning og
manglende udluftning

>

Skaber et bedre indeklima og
forbygger smitte

>

Uden brug af kemikalier og filtre

>

Virker ved kontrolleret UV-C lys

>

Danskproduceret produkt

Frisk luft kan nemt tages med på rejse. MAC 500
er ikke større end et stort franskbrød og skal blot
tilsluttes en almindelig stikkontakt.
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