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

McDonald wiedział, że zwykłe czyszczenie powierzchni w toaletach nie było
wystarczające. Potrzebował więcej. Chciał oczyścić powietrze.

Ed McDonald wie z doświadczenia, że utrzymanie czystości w toaletach
muzeum to zarówno sztuka, jak i nauka. Ważna jest nie tylko czystość
powierzchni w toaletach, ale również jakość powietrza – szczególnie kontrola
zapachów i zarazków – jest niezwykle ważna.

Dzięki wielu interaktywnym ekspozycjom MSI jest centrum nauki
dla dzieci. Przy tak wielu dzieciach korzystających z toalet, Ed McDonald
– Dyrektor Administracyjny MSI, ma w tym temacie wiele do powiedzenia.

Muzeum Nauki i Przemysłu w Chicago (MSI), jedno z największych
centrów nauki na zachodniej półkuli, każdego roku przyjmuje 1,4 miliona
odwiedzających, co oznacza dużą ilość wizyt w toaletach.

PROBLEM

Chcemy, aby każdy
z naszych Gości czuł się
tak, jakby wszedł do
naszego domu
– czystego, przyjaznego
i pozostającego
w pamięci.

oczyszczają powietrze w muzeum.
Zobacz jak AeraMax® Professional

Chicago, IL
Muzeum Nauki i Przemysłu
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Sprawdź jak AeraMax® Professional może Ci pomóc!
www.AeraMaxPro.com/PL

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Dyrektor Administracyjny
Muzeum Nauki i Przemysłu
Chicago, IL

Ed McDonald„Gorąco polecam oczyszczacze powietrza AeraMax® Professional
– w naszym muzeum planujemy zamontować dodatkowe oczyszczacze
do innych toalet, a ostatecznie także do stołówek dla dzieci.”

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

w wersji wolnostojącej
AeraMax® Pro IIIS (SKU 9450101)

Dwie rzeczy, które McDonald lubi w zamontowanych oczyszczaczach powietrza
AeraMax® Professional: nie wymagają wielu prac konserwacyjnych, a on oszczędza
pieniądze na zbędnych środkach czystości i zużyciu energii.

„Od kiedy zainstalowaliśmy oczyszczacze powietrza
AeraMax® Professional, nie otrzymałem żadnych reklamacji
dotyczących jakości powietrza ani zapachów w toaletach
– to doskonałe potwierdzenie skuteczności i świetna
rekomendacja dla tych urządzeń”

Kierownicy placówek szukali sposobów na wyeliminowanie niechcianych
i nieprzyjemnych zapachów z toalet i innych problemów z jakością powietrza
przez lata. Często zapachy są zasłaniane za pomocą substancji chemicznych,
które mogą wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Oczyszczacze powietrza
AeraMax® Professional eliminują 99,97% zanieczyszczeń z powietrza,
co sprawia, że powietrze w pomieszczeniach jest zdrowsze.

REZULTATY

MSI zainstalowało dwa duże urządzenia AeraMax® Professional
– zdolne do oczyszczenia powietrza w pomieszczeniach o łącznej
powierzchni ok. 130 m2 – w toaletach na parterze. W ciągu kilku dni
McDonald zdał sobie sprawę, że był to strzał w dziesiątkę. Toalety
nie tylko pachniały lepiej, a przede wszystkim były czystsze.

„Muzeum odwiedza ponad
340 000 uczniów i uczennic rocznie
– to liczba obejmująca jedynie
wycieczki szkolne. To wspaniałe,
że znaleźliśmy sposób
na pozbycie się nieprzyjemnych
zapachów i zarazków z powietrza”

McDonald potrzebował bardziej wyrafinowanego
rozwiązania problemu czystości w toaletach
Muzeum Nauki i Przemysłu (MSI). Oprócz „czystych
powierzchni”, poszukiwał kompleksowego sposobu
na zmniejszenie drobnoustrojów w toaletach.
Zdecydował się na AeraMax® Professional.

ROZWIĄZANIE


