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Oppvaskmaskinrenser OZ 1000

Effektiv og rask fjerning av muggsopp og sjenerende lukt!
- Våre kompaktrensere fjerner lukt, bakterier og eliminerer muggsopp
opptil 99,9% uten bruk av kjemikalier!
Effektive og
miljøvennlige
løsninger!
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Mugg og lukt i oppvaskemaskinen
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Vuatek leverer en løsning som holder maskinen hygienisk
Produsent: Jimco AS, Danmark
ren med en kontinuerlig prosess basert på UV / ozonJIMCO
AS mottok
EUs “Miljøpris”
i åroppvaskmaskinen
2000 i kategorien:
behandling.
Løsningen
vil alltid holde
“Renere Teknologi” for sine miljøvennlige luftrensesystemer
fri for bakterier, muggsopp og lukter.
Oppvaskmaskiner i offentlig sektor, storkjøkken på skolen,
sykehjem, sykehus, restauranter, hoteller etc. er garantert
kontinuerlig god hygiene med OZ 1000.

Ønsker du å vite mer om våre produkter eller bestille–
bestille ta kontakt med oss:
Jimco Nor AS
Enebakkveien 304 - 1188 Oslo
+47 22 76 34 65 - info@jimco.no - www.jimco.no

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

