
P R O F E S S I O N A L PROBLEMU I REZULTATY!
ZOBACZ ROZWIĄZANIE

Gary Williams, Wiceprezes ds. Infrastruktury, wiedział, że maskowanie
zapachów za pomocą odświeżaczy powietrza nie rozwiąże problemu.

Wraz ze znaczną ilością osób, którą stanowili bezdomni lub
osoby bliskie bezdomności z osłabionym układem odpornościowym,
niezbędne było zapewnienie czystego i przyjaznego środowiska.
Niestety, duży ruch w placówce spowodował skargi na zapachy,
co również wskazywało na obecność drobnoustrojów i bakterii.

Ośrodek Służby Zdrowia EVERGREEN został założony
w 1983 roku, aby wspierać społeczność w zachodniej części Nowego
Jorku, pomagając osobom z niedowagą i marginalizacją, które
mają do czynienia z przewlekłymi chorobami, takimi jak HIV/AIDS,
cukrzyca i choroby serca, a także ludzi narażonych na nadużywanie
substancji psychoaktywnych lub problemami ze zdrowiem
psychicznym.

PROBLEM

Gary Williams musiał
usunąć zarazki i nieprzyjemny
zapach z powietrza,
aby zapewnić czyste
i przyjazne środowisko
dla pracowników i pacjentów.

zdrowsze powietrze dla pacjentów.
AeraMax® Professional pomogły zapewnić
Zobacz, jak oczyszczacze powietrza

Buffalo, NY
EVERGREEN Ośrodek Służby Zdrowia
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Sprawdź jak AeraMax® Professional może Ci pomóc!
www.AeraMaxPro.com/PL

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Wiceprezes ds. Obiektów
Evergreen Association
Buffalo, NY

Gary Williams„Moim celem, jako administratora budynku, jest zapewnienie czystej,
ciepłej i przyjaznej atmosfery. Gorąco polecam korzystanie z AeraMax® Professional
każdemu przedsiębiorstwu i placówce, które chcą poprawić jakość powietrza”.

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

w wersji wolnostojącej
AeraMax® Pro IIIS (SKU 9450101)

Ponieważ Evergreen rozszerza zakres swojej działalności o kolejne lokalizacje
do obsługi zachodniej części Stanu Nowy Jork, AeraMax® Professional stanie się
integralną częścią tego projektu i rozwoju, zapewniając utrzymanie misji
zapewniającej ciepłe, bezpieczne i przyjazne środowisko.

„Staje się ważniejsze i bardziej oczywiste,
że musimy poprawić jakość powietrza
w naszych poczekalniach, aby ograniczyć
zarazki i wirusy przenoszone drogą
powietrzną” – stwierdził Williams.
„Te oczyszczacze powietrza
[AeraMax® Professional] działają
bardzo dobrze!”

Ponieważ oczyszczacze powietrza AeraMax® Professional działają
tak dobrze, Williams zamierza zainstalować je również w poczekalniach,
aby uchronić ludzi z osłabionym układem odpornościowym przed
drobnoustrojami, patogenami i alergenami unoszącymi się w powietrzu.

„Otrzymywałem skargi za pośrednictwem działu zasobów ludzkich od personelu i otrzymywałem bezpośrednie skargi od klientów...
od ludzi, którzy korzystali z toalet lub nawet musieli przejść obok toalet” – powiedział Williams. „Od momentu zainstalowania urządzeń
AeraMax® Professional skargi te ustały – niemal natychmiast. Jakość powietrza w toaletach i przy toaletach znacznie się poprawiła.
Nie mogę uwierzyć, jak dobrze te urządzenia pracują!”

REZULTATY

Williams zainstalował urządzenia AeraMax® Professional III
w toaletach. Oczyszczacze te, mogące oczyszczać powietrze
w pomieszczeniach o metrażu od 30 do 65 m2, były idealnym
rozwiązaniem na trudne problemy z zapachami w tych
zamkniętych przestrzeniach. Ponadto urządzenia te
używają czterostopniowego systemu filtracji z filtrem
True HEPA, z powietrza usunięte zostały również alergeny,
zarazki i wirusy.

ROZWIĄZANIE PROBLEMU


