
Virus Shield –  
siden hygiene starter i luften

Hvert filter testes 
individuelt testet

Nøyaktig

Offisiell EN 1822  
og ISO-sertifisert

Sertifisert

Oppgradering 
gir dobbelt 
beskyttelse

Dobbel sikkerhet

> 99,995 % reduksjon 
av virus i luften

Grundig

Produktbrosjyre

Designvarmeelementer Komfortabel romventilasjon Varme og kjøling tak Clean air solutions



Helsefare:
Slik spres virus gjennom luften

Oppnå renere og sunnere luft

Siden mennesker er din viktigste ressurs, er det kostbart å ikke fokusere på helse på 
arbeidsplassen. Som du sikkert vet, er luften innendørs ofte mindre ren enn luften 
utendørs. Derfor bør du sikre at luften er så fri som mulig for små partikler som virus,  
fint støv og aerosoler. Det er et godt trekk!

Håndvask, sosial avstand og bruk av munnbind er viktig, men dette gir ikke 
omfattende beskyttelse. Dette gjelder spesielt i miljøer hvor det kreves høy 
hygienestandard. Løsningen? Vårt Virus Shield!

 ■  HEPA-luftfiltre: Våre HEPA 14-luftfiltre er sertifisert.  
Dette betyr: > 99,995 % færre skadelige partikler.

 ■  Patentert filterkombinasjon: Flimmer-filteret fanger opp de fleste 
partiklene, mens de minste mikroorganismene fanges opp av  
HEPA 14-filteret. Jobben er gjort!

Virus Shield – mer 
beskyttelse, mindre risiko 
og fornøyde medarbeidere. 

 

Tjenestene vi 
leverer til deg
Vi utvikler en løsning for ren  

luft som tilpasses dine  
individuelle behov.

Der hvor det er mennesker,  
bør det også finnes Virus Shield:

 ■  Lager og distribusjonssentraler
 ■  Matproduksjonsområder og 
supermarkeder

 ■  Fabrikker
 ■  Offentlige bygg som skoler,  
sykehus og flyplasser

1. Virus kan bli værende lenge.  
De fester seg til luftbårne partikler, 
som lar dem overføres fra en 
person til en annen – selv når  
du holder avstand!

2. Innendørsområder er ideelle 
miljøer for en høy konsentrasjon 
av virus i luften. Luftbårne partikler 
fortynnes mindre enn de gjøres 
utendørs, noe som øker risikoen 
for smitte.

3. I henhold til WHO, kan selv de 
minste smittestoffene spredt over  
et stort område gjennom luften  
i et innendørs rom. På grunn av  
den begrensede plassen forblir 
virusene lenge, noe som øker 
risikoen for smitte.

4. Husk: Risikoen forsvinner ikke når 
virus fester seg på en overflate. 
Hvis noen kommer i kontakt med 
denne overflaten, er det fremdeles 
smittefare.



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


