UV WALLBOX

SKAB BEDRE HYGIEJNE MED STILRENT VÆGMODUL TIL
DESINFEKTION

UV WALLBOX er et funktionelt møbel, designet til
at desinficere alle typer genstande - også der, hvor
sprit og sæbe ikke rækker. I en tid med stor fokus
på smittespredning og -bekæmpelse, er
vægmodulet et effektivt redskab til at
sikre et højt hygiejneniveau.
Vægmodulet er tegnet af den danske
designkomet Kasper Salto, som sammen
med UVCbyEFSEN, eksperter inden for
UV-teknologi, har udtænkt en løsning, der
kombinerer det bedste fra to verdener.
Resultatet er UV WALLBOX, som ved hjælp af kemifri teknologi i al sin enkelthed neutraliserer bakterier og vira ved hjælp af ultraviolet lys. En unik
kombination af reflekterende materialer og korrekt
placerede UV-lamper, giver på 10 sekunder en 360
graders desinfektion af genstande så som bærbare
computere, legetøj, undervisningsmateriale, og
kontorudstyr.

Med det stilrene og enkle design er UV WALLBOX
ideelt til kontorer, hoteller, uddannelsesinstitutioner mm. Og det er en dekorativ
og langtidsholdbar investering,
som kan bruges til at
bekæmpe almindelige
folkesygdomme, som
forkølelse og influenza - eller
blot anvendes til opbevaring.

TEKNISKE
SPECIFIKATIONER

• 230 VAC
• Strømforbrug 120W
• UV-rørene har en garanteret
levetid på 8.000 timer
• Sikkerhedssensor sørger for automatisk
slukning når boksen åbnes
• Højde: 40 cm, Bredde: 49 cm, Dybde: 39 cm,
• Vægt: 15 kg

VIRKSOMHEDER

får et unikt redskab i kampen mod bakterier og
virus der er med til at højne hygiejnen. Dette giver
både mulighed for at have flere medarbejdere og
besøgende på kontoret, samt at holde antallet af
sygedage nede på lang sigt.

SKOLER/ INSTITUTIONER

OM OS

EFSEN er en dansk, familieejet ingeniørvirksomhed 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
kan skabe tryghed og trivsel med UV WALLBOX, samt effektiv og godkendt UV-teknologi til gavn for
spare betydelig tid på daglig rengøring af legetøj, samfundet og folkesundheden.
spil og it-udstyr.

HOTELLER, MUSEER

kan med et visuelt smukt produkt vise, at der tages ny teknologi i brug for at sikre gæsters sundhed
og sikkerhed - og samtidig holde omkostningerne
til rengøring nede.

SIKKERHED

UV WALLBOX kan bruges til desinfektion af alle
typer overflader, men må aldrig bruges til at
behandle levende organismer.

Iron

Ash Grey

Mushroom

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