
Varför ni kommer älska 
ren luft. 
De 10 största fördelarna som industriell luftrening ger våra 
kunder.

Design-radiatorer Behaglig rumsventilation Värmande och kylande tak Clean air solutions



 
En glänsande 

 företagsimage

Tänk dig att ni får besök av en kund som möts av 
dammlager så långt ögat kan nå. Vad tänker kunden då? 
Tankarna går säkert inte helt osökt till en ouppmärksam 
företagsledning och bristande produktkvalitet. Som tur 
är kan ni undvika sådana scenarier. Ta bort dammet 
ur luften och polera er image!

 
Tredubbelt effektivt  

Tidsödande incidenter på grund av damm är inget ni 
behöver. Era kunder förväntar sig förstklassig kvalitet 
och pålitlighet! Våra industriella luftrenare förhindrar att 
damm lägger sig på era anläggningar och på andra ytor. 
Och vad innebär det för er? Ni sparar tid, pengar och 
underhållsarbete!

 Den perfekta arbetsmiljön 

Ren luft är en äkta guldgruva när det gäller att rekrytera 
och behålla personal. För era medarbetare trivs 
bättre och håller sig bevisligen friska längre i en ren 
arbetsmiljö. Det höjer motivationen i teamet, samtidigt 
som det förbättrar bilden av er som en bra arbetsgivare.

 
Redo för vilken inspektion 

 som helst

Med bra förberedelser är hälften vunnet. Och en ren 
arbetsmiljö är minst sagt en viktig förutsättning. Gör ert 
företag dammfritt och redo för inspektion, med eller utan 
förvarning. Då är ni redo för vilken inspektion som helst!

 
Leveranser som går 

 som på räls

Din kund har gjort en beställning. Suveränt! Men vad gör 
du sen då? Levererar snabbt och effektivt förstås, för 
att uppfylla leveranstiderna och kundens förväntningar. 
Professionell luftrening ger frisk vind i seglen för era 
affärsplaner och era medarbetare slipper slösa tid på att 
rengöra dammiga varor och paket!

 
Värdefulla 

 konkurrensfördelar

Konkurrens stimulerar visserligen affärerna, men då 
gäller det också att man är konkurrenskraftig. Ren luft 
förbättrar både produktkvaliteten och företagets image 
och stärker samtidigt konkurrenskraften! 

 
Friskare och mer motiverade 

 medarbetare (+50 %)

Ren luft är en målinriktad investering i era medarbetares 
hälsa. Samtidigt visar ni er uppskattning för era 
medarbetare och att de kommer i första hand för er! 
Vi får ofta höra från våra kunder att den rena luften 
drastiskt ökar både produktiviteten och motivationen.

 
Mycket nöjda kunder 

Vad är ännu viktigare än att få en order? Just det: Alla 
uppföljningsordrarna. För de betyder att kunderna är 
nöjda. Ren luft ger glada kunder genom att göra den 
dagliga verksamheten effektivare och produkterna 
renare.

 
Minskat underhåll och 

 driftavbrott (-30 %)

Utsätts era anläggningar regelbundet för damm? I så fall 
behöver de säkert underhållas ofta och kanske slutar de 
ibland helt fungera. Hur detta påverkar effektiviteten vet 
ni förstås bäst själva. Men vi har goda nyheter: luft med 
låg dammhalt minskar den typen av driftavbrott med upp 
till 30 %!

 
Lägre kostnader 

 för rengöring (-70 %)

Professionell företagsstädning? Det är som alla vet både 
omständligt och dyrt. Våra luftrenare gör att dammet 
inte blir till ett problem från första början. Behovet av 
rengöring sjunker avsevärt och ni kan koncentrera er 
på er kärnverksamhet.
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