
I fremtiden skal der skabes trygge rammer så vi 
kan reducerer sygefravær og virusudbrud på 
arbejdspladser, plejecentre, skoler og 
børnehaver mm. 

Et øget fokus på hygiejne og effek-
tiv rengøring skal gøre det sikkert 
for folk at mødes igen, og med UV 
BENCH løses dette med æstetisk 
design.

Møblet kombinerer UV (ultraviolet) te-
knologi med møbeldesign. En unik kom-
bination af reflekterende materialer og korrekt 
placerede UV-lamper, giver på 10 sekunder en 360 
graders desinfektion af genstande som fx. bær-
bare computere, mobiltelefoner, og kontorudstyr. 

Møblet er enkelt, funktionelt og en håndværksmæs-
sig sublim løsning, der gør en dyd ud af nødven-
digheden. Det er primært designet og konstrueret 
ud fra et behov for at desinficere genstande, som 
går fra hånd til hånd.

UV BENCH er blød at sidde på, funktionel og 
rummelig, og produceres i forskellige farver 

samt materialer. Det smalle vindue på 
forsiden af bænken viser verden, at der 

findes andre måder til desinfektion 
end sprit og sæbe. 

Designmøblet er udtænkt af den 
danske stjernedesigner Kasper Salto. 
Det stilrene og enkle design gør den 

ideel til kontorer, som en dekorativ og 
langtidsholdbar investering.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
• 230 VAC

 • Strømforbrug 300W
 • UV-rørene har en garanteret levetid på 8.000 

timer
 • Sikkerhedssensor sørger for automatisk 

slukning når låget åbnes 
 • Højde: 49 cm, Bredde: 105 cm, 
• Dybte: 47 cm, Vægt: 42-46 kg. 

. 

OPNÅ BEDRE HYGIEJNE MED ÆSTETISK OG TIDSLØST 
DESIGNMØBEL. DECINFICER GENSTANDE HURTIGT, SIKKERT 
OG KEMIFRIT

UV BENCH



UVCbyEFSEN har siden 1986 produceret 
kvalitets UV-systemer med fokus på sikkerhed.
www.uvcbyefsen.com

Skovlytoften 33 | DK-2840 Holte
efsen@efsen.dk | +45 45650260

Ash Grey

SKOLER/ INSTITUTIONER
kan skabe tryghed og trivsel med UV BENCH og 
spare betydelig tid på daglig rengøring af legetøj. 
Inddrag børnene i processen og lære dem om 
teknologien. 

VIRKSOMHED/KONTOR
IT-udstyr kan lynhurtig rengøres. Fjernbetjeninger, 
computere, telefoner, og andet udstyr desinficeres 
på blot 10 sekunder.  

RECEPTIONEN
Møblet er en smuk og visuel måde at give besøgen-
de mulighed for at desinficere deres ejendele ved 
ankomst. Kombineret med afspritning af hænder, 
skaber UV BENCH et sikrere sted at mødes. 

OM OS
EFSEN er en dansk, familieejet ingeniør-
virksomhed med mere end 35 års erfaring i 
udvikling af UV-teknologi. Vi har brugt vores 
viden til at udvikle en serie produkter, til at 
bekæmpe bakterier og vira i selv de omgivelser, 
hvor vand og sæbe ikke rækker.

UVCbyEFSEN – hvis du vil være sikker på 
effektiv og godkendt UV-teknologi til gavn for 
samfundet og folkesundheden.

SIKKERHED
UV BENCH må aldrig bruges til at behandle hud, 
mennesker, dyr eller andre organiske materialer. 
Nøgle til aktivering, trykknap med timer og 
sensorsystem i låget giver høj sikkerhed.
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