
Informasjon fra Jimco Nor AS

- Våre kompaktrensere fjerner lukt, bakterier og eliminerer muggsopp 
opptil 99,9% uten bruk av kjemikalier!  

Effektiv og rask fjerning av muggsopp og sjenerende lukt! 

Effektive og 
miljøvennlige 

løsninger!

Kontakt oss for referanser og flere detaljer; 

Jimco Nor AS
Enebakkveien 304 

+47 22 76 34 65 - info@jimco.no 

Ønsker du å vite mer om våre produkter eller bestille

Kompaktrensere
Våre kompaktrensere kommer i ulike modeller for å
kunne løse lukt, mugg og bakterieproblemer
kontinuerlig i alle tenkelige miljøer. Våre minste
apparater med ozon leveres for det meste til Proff-
markedet, som blant annet bruker apparatene
innenfor skadesanering og akutt luktfjerning etter
brann og ikke minst til å fjerne sopp og mugg med
ozon behandling.

Mugg og lukt i oppvaskemaskinen
Sjenerende lukt kan være vanskelig å bli kvitt. Selv
om du lufter containeren godt, kan det være
vanskelig å fjerne lukten permanent.

Ved bruk av våre kompaktrensere kan du løse
luktproblemer av en hver art permanent og uten
bruk av kjemikaler. Lukten kommer ikke tilbake,
med mindre forurensings-kilden fortsatt er tilstede

Miljøvennlige løsninger 
for sterilisering

Våre kompaktrensere fjerner lukt, bakterier og eliminerer muggsopp 
opptil 99,9% uten bruk av kjemikalier!  

Effektiv og rask fjerning av muggsopp og sjenerende lukt! 

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

JIMCO AS mottok EUs “Miljøpris” i år 2000 i kategorien: 
“Renere Teknologi” for sine miljøvennlige luftrensesystemer

Jimco Nor AS
Enebakkveien 304 - 1188 Oslo

info@jimco.no - www.jimco.no

Kan brukes igjen og igjen
Kompaktrenseren er enkel å flytte og skal bare i en
stikkontakt. En «timer» avbryter automatisk
behandlingen av containeren, f.eks. etter 20-40
minutter

Miljøvennlig løsning
Rensing med Jimco sine kompaktrensere er den
mest miljøvennlige måten å fjerne lukt og rense luft
med. Ingen avfallsprodukter og ingen kjemikalier
som kan sjenere allergikere eller astmatikere.

Lange perioder med relativ høy luftfuktighet, kan gi
vekstgrunnlag for muggsopp på innvendige
overflater. La kompaktrenseren gjøre jobben!

Ønsker du å vite mer om våre produkter eller bestille– ta kontakt med oss:

Informasjon fra VUATEK AS Oppvaskmaskinrenser OZ 1000

Produsent: Jimco AS, Danmark

VuatekRensing med Vuatek sine kompaktrensere er den mest 
miljøvennlige måten å fjerne lukt og rense luft med. 
Ingen avfallsprodukter og ingen kjemikalier som kan 
sjenere allergikere eller astmatikere. 

Lange perioder med relativ høy luftfuktighet, kan gi 
vekstgrunnlag for muggsopp på innvendige overflater. 
La kompaktrenseren gjøre jobben!

Kompaktrenseren er enkel å flytte og skal bare i en 
stikkontakt. En «timer» avbryter automatisk 
behandlingen av containeren, f.eks. etter 20-40 
minutter.

Våre kompaktrensere kommer i ulike modeller for å 
kunne løse lukt, mugg og bakterieproblemer 
kontinuerlig i alle tenkelige miljøer. Våre minste 
apparater med ozon leveres for det meste til 
Proffmarkedet, som blant annet bruker apparatene 
innenfor skadesanering og akutt luktfjerning etter 
brann og ikke minst til å fjerne sopp og mugg med 
ozonbehandling.

Sjenerende lukt kan være vanskelig å bli kvitt. Selv 
om du lufter oppvaskmaskinen godt, kan det være 
vanskelig å fjerne lukten permanent. 

Ved bruk av våre kompaktrensere kan du løse 
luktproblemer av en hver art permanent og uten 
bruk av kjemikaler. Lukten kommer ikke tilbake, 
med mindre forurensingskilden fortsatt er tilstede.

oppvaskmaskinen, f.eks etter 20-40

Vuatek leverer en løsning som holder maskinen hygienisk 
ren med en kontinuerlig prosess basert på UV / ozon-
behandling. Løsningen vil alltid holde oppvaskmaskinen
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.


