TRÖTT PÅ
FUKTIGA
MASKER?
Världens första engångsmask med
ventilator avlägsnar fukt och CO2

Titta på video på
www.airplus-europe.com

”Nu kan jeg bruge
masken hele dagen”
Golvsliparen Claus Stephansen, från golvfirman
Kim Gulvmand i Århus, har märkt att det även
innebär en stor ekonomisk vinst att använda de
nya AIR+-engångsmaskerna med ventilator.
“Förut stod jag bara ut med att använda en
engångsmask i högst två timmar. Sedan hade
den blivit så smutsig och obehaglig att ha på
sig, att jag kastade den. Men med AIR+ är det
annorlunda. Den är inte bara skönare att ha på
sig, utan håller sig dessutom så fräsch och torr
att man utan problem kan använda den under
hela dagen.”
Claus Stephansen arbetar dagligen omgiven av
massor av damm från slipningen av trägolv, och

Förhindrar ansamling
av CO2!
Drar ut koldioxid ur masken så
att du förblir klartänkt och
slipper obehag och huvudvärk.

Avlägsnar fukt!

Minskar den relativa fuktigheten
i masken med upp till 40%.

Håller dig sval och
fräsch!

Minskar temperaturen i masken
med upp till 4ºC.

är därför beroende av att ha en dammask som
både är lätt att hantera, skön att ha på sig och
en ekonomiskt rimlig lösning.

“...och därmed tjänar man mycket
snabbt in investeringen i ventilatorn.”
“Systemet med den lilla ventilatorn har
bidragit till att avsevärt minska firmans totala
förbrukning av engångsmasker, och därmed
tjänar man mycket snabbt in investeringen i
ventilatorn. Dessutom är den förbättrade arbetsmiljön och den ökade arbetseffektiviteten
två extra fördelar.”
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Extra bra passform

Passformen säkerställer att engångsmasken AIR+ sluter
tätt om alla ansiktstyper, plus att den ser till att du
slipper immiga skyddsglasögon.
Skön att använda tack vare mjuka material och
vadderad näsbygel i aluminium.

Vikbar mask

Passar perfekt i fickan, där den ligger
skyddad och redo att användas.

Enkel att justera

Remmen löper fritt genom masken, så att du enkelt
kan justera hela masken med ett enda drag.

Extra säkerhet

En nyutvecklad och patenterad utandningsventil ger dig ökad säkerhet; den stängs vid varje
inandning – oavsett arbetsställning.

Miniventilator

Ventilatorn sätts enkelt fast på engångsmasken
med en enda vridning. Och eftersom den bara väger
26 g märker du den inte ens. Den håller engångsmasken AIR+ torr och CO²-fri i 4 timmar per laddning. Kan småladdas när du har rast.
Ventilatorn är IP53-certifierad och är därför
dammsäker och kan tåla regn.

Avlägsnar fukt!

Minskar den relativa fuktigheten i
masken med upp till 40%.

Förhindrar ansamling
av CO2!

Drar ut koldioxid ur masken så att
du förblir klartänkt och slipper
obehag och huvudvärk.

Håller dig sval och fräsch!
Minskar temperaturen i masken med
upp till 4ºC.

Ökar effektiviteten och
sparar pengar

Med en aktiv ventilator ökar du
arbetseffektiviteten och förbrukar
färre masker i det dagliga arbetet.

Ergonomisk passform

Utvecklad för att både vara skön
och sluta tätt om alla ansiktstyper.

Laddningsbar

4 timmars användningstid per
laddning. Laddas på 1,5 timme via
mikro-USB. Kan småladdas när du
har rast, precis som mobilen.

Artikelnummer

Benämning

700000

AIR+ FFP2 mask m. ventil 10 st. – Vikbar

700010

AIR+ FFP3 mask m. ventil 10 st. – Vikbar

700090

AIR+ Active miniventilator

Skyddar dina lungor mot dammpartiklar.
Certifierad i enlighet med CE EN149:2001+A12009.
Damm-masken är CE-certifierad FFP2 og FFP3.

Köp produkt från:

Europeisk importör:
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