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Gode lunger i hjemmet
Bedre indeklima gav mere energi til Jonna Nielsen fra Kolding.
Jonna Nielsen fra Kolding døj- Luftrensere
er med både allergi, rygerlung- gjorde en forskel
er og skimmelsvamp i hjemDet viste sig, at luftrenserne
met. En danskproduceret lufthjalp på Jonna Nielsens prorenser har hjulpet på hendes
blemer med rygerlunger og alhosteanfald og givet hende
lergi.
større overskud i hverdagen.
-Takket være luftrenserne
46-årige Jonna Nielsen har
og ændret medicinering har
længe været plaget af kraftige
jeg fået det markant bedre.
hosteanfald, som er forårsaget Den ene maskine står i soveaf sygdommen KOL (rygerværelset. Den bliver tændt et
lunger). Samtidig er hun allerpar timer inden sengetid og
gisk over for husstøvmider, og kører så natten over. Når jeg
ifølge hende selv er helbredet
vågner, følger jeg mig mere
blevet værre grundet dårligt
frisk og veludhvilet, og jeg har
indeklima i hjemmet.
fået mere overskud i hverda-Vi døjer med skimmelgen. Samtidig er hosteanfaldesvamp, og samtidig bliver der
ne langtfra så slemme og
røget i huset, forklarer kolsmertefulde som tidligere, fordingenseren.
tæller hun. Hosten er blevet
Efter at være flyttet til sin
lettere, og hun oplever ikke
nuværende bolig har hun oplængere stærke muskelsmerter
levet tiltagende hosteanfald og under anfaldene.
allergiske reaktioner.
Den anden luftrenser er
- For nogen tid siden blev
placeret i Jonna Nielsens stue
jeg præsenteret for en luftrenmed henblik på at forbedre
ser, som skulle give et bedre
indeklimaet og reducere geindeklima. Efnerne fra ryg- Jeg tilskriver luftrenserne en
ter sigende
ning.
stor del af æren for, at jeg har
kunne den af- Vi oplefået det bedre
hjælpe vejrver, at indetrækningsproklimaet er
Jonna Nielsen
blemer samt
blevet bedre.
Allergiker
astmatiske og
Luften føles
allergiske reaktioner, og jeg
mere ren og frisk. Samtidig
hørte om, hvordan mange
mærker vi ikke længere en
havde fået det bedre eller end- kraftig røglugt, når vi træder
da var blevet symptomfri takind i huset, og børnene geneket være produktet, siger Jonres ikke af rygningen på samna Nielsen, der dog fra starten me måde som tidligere. Vores
var skeptisk.
tøj lugter heller ikke længere
- Det lød næsten for godt
af røg, siger hun.
til at være sandt, beretter allergikeren. Ikke desto mindre
Mikroorganismer dræbes
valgte hun efterfølgende at an- Hos AIR-TECH i Kolding,
skaffe sig to luftrensere af tysom leverede luftrenserne, forpen Jimco MAC 500, der er på klarer direktør Kirsten Larsen,
størrelse med en skotøjsæske
at produktet ved hjælp af
ikke mindst af hensyn til sine
ultraviolet lys forbrænder
børn.
mikroorganismer i luften.

Luftrenserne eliminerer bl.a.
bakterier, skimmel og pollen.
Teknologien, som er patenteret af danske Jimco, har modtaget EU’s miljøpris og anvendes bredt i både ind- og udland, fortæller hun.
Jimco MAC 500 har mange
anvendelsesmuligheder. Ud
over at skabe et bedre indeklima fjerner produktet lugtgener
og forlænger især økologiske
fødevarers holdbarhed. Det
kan alt sammen lade sig gøre,
fordi luftrenseren dræber over
99,9% af mikroorganismerne i
den luft, der passerer igennem, lyder det fra Kirsten Larsen. Hun oplyser, at MAC 500
også benyttes til at fjerne lugtgener fra bl.a. mados og brændeovne samt i sommerhuse,
campingvogne og kældre.
Desuden anvendes den professionelt i fx supermarkeder,
storkøkkener og linneddepoter samt på sygehuse og plejehjem.

Modvirker
vira og Influenza A
Kirsten Larsen tilføjer, at luftrenseren ifølge danske og
udenlandske laboratorietests
også modvirker infektioner og
smitteoverførende vira, herunder det såkaldte coronavirus, der overfører Influenza A
(H1N1).
Jonna Nielsen er begejstret.
- Jeg tilskriver luftrenserne
en stor del af æren for, at jeg
har fået det bedre, slutter hun.
Læs mere på www.airtech.dk
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- Jeg hørte om, hvordan mange havde fået det bedre eller endda var blevet symptomfri takket være produktet,
siger Jonna Nielsen fra Kolding, der fra starten var skeptisk overfor luftrenseren.

Haveslangen
ruller selv sammen
Slangeoprulleren ReelSmart trækker
automatisk 50 meter haveslange ind efter brug
- udelukkende ved hjælp af trykket i vandhanen.

ReelSmart gør det nemt at rulle vandslangen på plads.

De fleste have- og bilejere
kender rollen som “slangetæmmer,” når haveslangen
skal pakkes sammen. Kampen
med den genstridige slange
ender nemt som en temmelig
indviklet affære, og jo længere
slangen er, des hårdere er opgaven for arme og skuldre.
Det har fået opfindsomme
folk til at udvikle en automatisk slangeopruller, der bruger

vand fra hanen som brændstof. Det er miljøvenligt og
CO2-neutralt - og kræver
hverken blod, sved eller tårer.
Oprulleren hedder ReelSmart, og den er - som navnet
antyder - ganske smart, for
den har en indbygget vandmotor, som blot skal tilsluttes
vandhanen. Vandtrykket får
motoren til at dreje tromlen
rundt og rulle slangen op i et

roligt tempo. Oprulleren passer sig selv og stopper automatisk, når slangen er rullet
op.
På www.reelsmart.dk
finder man en demonstrationsfilm og flere detaljer om
slangeoprulleren.

