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ZOBACZ ROZWIĄZANIE

Choć sprzedawcy nieustannie oferowali mu odświeżacze powietrza i różne
usługi, aby maskować nieprzyjemne zapachy, Osborne wiedział, że te produkty
były ostatecznie nieskuteczne w eliminowaniu zapachów.

Jednak ten kompromis nie był wystarczający dla Osborne'a. Potrzebował on
rozwiązania na rosnącą liczbę skarg na jakość powietrza od klientów i personelu.
Niestety, jego zespół ma tylko kilka godzin każdej nocy, aby posprzątać cały
multipleks, który jest otwarty przez większą część dnia i odwiedza go każdego
dnia nawet 5 000 Gości.

Daniel Osborne, menedżer multipleksu Alamo Drafthouse Cinema w Austin
w Teksasie, zaangażował się w ochronę środowiska, instalując bezwodne pisuary
w męskich toaletach. Mimo, że nowe pisuary zgodne są ze zrównoważonym
rozwojem multipleksu, wymagają także większych nakładów na konserwację
i generują nieprzyjemne zapachy.

PROBLEM

Daniel Osborne
potrzebował rozwiązania
na rosnącą liczbę skarg
na jakość powietrza
od klientów i pracowników
multipleksu.

czyste powietrza podczas seansów filmowych.
Zobacz jak AeraMax® Professional zapewnia

Austin, TX
Alamo Drafthouse Cinema

CASE STUDY

C
EN

TR
A

 R
O

ZR
YW

K
I



P R O F E S S I O N A L

facebook.com/AeraMaxPro
youtube.com/user/FellowesIncCopyright © 2015 Fellowes Polska SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fellowes Polska SA  |  ul. Bandurskiego 94  |  05-270 Marki k. Warszawy  |  +48 (22) 205 21 00

Sprawdź jak AeraMax® Professional może Ci pomóc!
www.AeraMaxPro.com/PL

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Menedżer Multipleksu
Alamo Drafthouse Cinema
Austin w Teksasie

Daniel Osborne„AeraMax® Professional eliminuje nieprzyjemne zapachy.
Zatrzymuje przyczynę problemu, zamiast maskować zapachy w toletach,
jak w przypadku stosowania finezyjnych odświeżaczy powietrza."

AeraMax® Pro III (SKU 9433401)
Urządzenie dostępne jest również

w wersji wolnostojącej
AeraMax® Pro IIIS (SKU 9450101)

Daniel Osborne był pod tak dużym wrażeniem, że polecił innym placówkom Alamo Drafthouse Cinema zainstalować oczyszczacze
powietrza AeraMax® Professional, aby zapewnić klientom jeszcze lepsze samopoczucie podczas odwiedzin multipleksów.

Zauważył również, że urządzenia nie zostały zainstalowane podczas sezonu grypowego i nie może się doczekać, aby monitorować
ich skuteczność, gdy wirus grypy będzie wszechobecny. AeraMax® Professional usuwa 99,97% zanieczyszczeń z powietrza, co zostało
potwierdzone przez niezależne laboratorium – AeraMax® Professional usunął z powietrza 99,97% wirusa grypy w zaledwie 35 minut.

„Krótko mówiąc, te oczyszczacze działają samoczynnie i nie mam już żadnych
zażaleń na jakość powietrza. To było dosłownie idealne rozwiązanie dla naszego
multipleksu i nie muszę już zajmować się sprzedawcami, którzy próbują sprzedać mi
inne produkty czy usługi, które tak naprawdę tylko maskują zapachy"
– powiedział Osborne.

Trzy miesiące po instalacji urządzeń Osborne wciąż nie otrzymał żadnych skarg,
całkowicie eleminując ten stresogenny, poważny problem multipleksu.

„Zanim umieściliśmy urządzenia AeraMax® Professional,
otrzymywałem telefony ze skargami na jakość powietrza
w toaletach, ale od momentu instalacji tych urządzeń nie miałem
żadnych tego typu zażaleń” – dodał Osborne. 

„Świadectwem jest sam budyek multipleksu. Mogę pokazać
różnicę w liczbie skarg, które otrzymałem od klientów przed i po
zainstalowaniu oczyszczaczy powietrza AeraMax® Professional”
– stwierdził Osborne.

W przypadku Alamo Drafthouse Cinema rezultaty były natychmiastowe.

REZULTATY

Toalety mutlipleksu typu „shotgun” są długie i wąskie, co czyni je szczególnie
podatne na problemy z zapachami. Poprzez strategiczne umieszczenie
oczyszczaczy powietrza AeraMax® Professional nad stanowiskami do przewijania
niemowląt, Osborne był w stanie wyeliminować te zapachy i oczyścić powietrze
w całej toalecie.

Pracownicy Alamo Drafthouse Cinema zainstalowali po jednym oczyszczaczu
powietrza AeraMax® Professional w każdej z toalet w obiekcie.
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