kompaktrenare
mac 500

100% miljövänlig lösning

DÅLIG LUKT I båten?
GOD OCH REN LUKT MED Mac 500 UTAN KEMIKALIER

Mac 500 kan användas överallt
MAC 500 förbättrar inneklimatet överallt inte bara i
båtar, men också där människor vistas dagligen. Dessutom kan du använda den i stugan, campingvagnen,
bilen och i källaren. Områden där det kan vara problem
med lukt och mögelsvamp.

Lukt kan vara svårt att bli av med i båten
Dålig lukt i gamla träbåtar är ett välkänt problem. Även
om båten är rengjord både på insidan och utsidan, kan
det vara svårt att få bort lukten helt. Med MAC 500 kan
du permanent lösa luktproblem av de flesta typer, utan
att använda kemikalier. Lukten kommer inte tillbaka,
såvida inte föroreningskällan fortfarande är kvar. Detta
är en 100% miljövänlig produkt för rengöring!

Tekniska data mac 500
UV lampa

1x8 w

Driftstid

8000 timmar

Spänning

230V

Förbrukning

25 w

Rumvolym

60 m3

LxBxH

310x90x90mm

Enkel att installera och att använda
MAC 500 är enkel att placera ut – den ska anslutas till
en strömkälla och sen är det bara att starta. Enheten
styrs bäst med en timer för aktiv tid. Enheten placeras
lämpligen högt i kabinen för att uppnå bästa effekt, och
gärna i den riktning som luften kommer in i utrymmet,
som ska hållas fräsch och ren.
”Alla vet att träbåtar kräver omsorg, stora båtar- mycket omsorg.
När man har gäster ombord är det viktigt att rengöring och inte
minst generande lukt är borta”- med MAC 500 i båten har vi
äntligen luktfria sommarmånader i båten för första gången”
Erlig Storm, S/Y Eileen II

JIMCO AS mottog år 2000 EU:s Miljöpris i kategorin
”Renare Teknologi“ tack vare sina luftreningssystem.

För info & beställningar kontakta:

Tillverkare: Jimco Nor AS +47 22 76 34 65 www.jimco.no

Svensk Storköksservice
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