
Virus Shield – fordi hygiejne 
starter i luften

Hvert filter testes 
enkeltvist

Omhyggeligt

Officielt EN 1822-  
og ISO-certificeret

Certificeret

Biocid-opgradering 
til dobbelt så god 

beskyttelse

Dobbelt så sikkert

>99,995 %  
færre vira i luften

Grundigt

Produktfolder

Designradiatorer Komfortabel rumventilation Varme- og kølelofter Clean air solutions



En fare for sundheden:
Hvordan vira spreder sig i luften

Jeres mål: sundere indånding!

Da mennesker er jeres vigtigste aktiv, vil I under ingen omstændigheder gå på kompromis 
med sundhed på arbejdspladsen. I er fuldt ud klar over, at luftforureningen indendørs ofte 
er meget højere end udenfor. Derfor ønsker I, at bittesmå partikler, som f.eks. vira, fint 
støv og aerosoler, ikke længere skal være et problem. En fremragende beslutning!

Vask hænder, hold afstand, brug mund- og næsebeskyttelse. Alt dette  
er vigtigt, men ikke nok til at sikre optimal beskyttelse. Det gælder især  
i omgivelser, hvor der er et krav om høje hygiejnestandarder. Løsningen? 
Vores Virus Shield!

 ■  HEPA-luftfilter: Vores HEPA 14-luftfiltre er certificerede. Det betyder 
>99,995 % færre skadelige partikler!

 ■  Patenteret filterkombination: Vores flimmerfilter binder i første omgang 
størstedelen af partiklerne, mens det efterfølgende HEPA 14-filter  
indsamler de mindste mikroorganismer. Færdig!

Virus Shield – mere  
beskyttelse, mindre risiko, 
tilfredse teams. 

 

Vores service
Afhængigt af krav og behov  

udvikler vi en perfekt  
luftrensningsløsning til jer!

Brug Virus Shield der,  
hvor der færdes mennesker:

 ■  I lagerhaller og forsendelsescentre
 ■  I levnedsmiddelproduktionsvirksom-
heder og supermarkeder

 ■  I produktionsanlæg
 ■  I offentlige bygninger såsom skoler, 
hospitaler og lufthavne

1. Vira er genstridige små fyre.  
De sætter sig fast på svævestoffer 
og kan på denne måde sprede sig 
fra én person til den næste. Også 
selvom man er opmærksom på at 
holde afstand!

2. Luften i indendørs rum  indeholder 
ofte en høj viruskoncentration.  
I modsætning til udenfor fortyndes 
svævestofferne i mindre grad, 
hvilket øger smitterisikoen  
i teamet.

3. Ifølge WHO kan selv de mindste 
sygdomsfremkaldende stoffer 
sprede sig over et stort område 
via luften indendørs. På grund af 
den begrænsede plads bliver de 
hængende i luften længe, hvilket 
øger smitterisikoen.

4. Husk: Faren forsvinder ikke, bare 
fordi virus sætter sig på overflader.  
Der er stadig en infektionsrisiko ved 
kontakt!



info@zehnder-cleanairsolutions.com  •  www.zehnder-cleanairsolutions.com
#startwithcleanair


