
Hygio a40 Medi underlä�ar desinficering på 
arbetsplatser där renlighet är en förutsä�ning 
för säker verksamhet, och där det är avgörande 
a� de instrument som används är säkra eller a� 
de egna arbetsutrustningarna är rena.

Risken för infek�on minskar när man även kan 
desinficera patogener från föremål som är 
svåra a� rengöra. Hygio desinfek�onsskåp är en 
ekologisk och ekonomisk lösning. Skåpet 
förbrukar inte va�en och kemikalier och sliter 
inte på materialet som behandlas.

Hygio a40 Medi lämpar sig för desinficering och 
luktbor�agning på mycket krävande områden, 
e�ersom skåpet desinficerar mikrober även 
från de mest utmanande platserna. Skåpet 
förstör även sporulerande mikrober, mögel och 
cancerframkallandePAH-föreningar som är 
svårare a� förstöra, samt avlägsnar lukt.

Hygieniseringens ofrånkomliga fördel är a� 
man kan u�öra behandlingen o�a, vilket 
innebär a� man behåller en hög hygiennivå. 
Föremål som ska behandlas kan hygieniseras 
som de är, utan a� man behöver ta isär dem. 
När programmet är slut kan föremålen 
användas omedelbart.

Hygio a40 Medi
EFFEKTIV DESINFICERING FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA EN MYCKET HÖG HYGIENNIVÅ

Desinficerar mikrober Avlägsnar lukt Ekologiskt och kemikaliefri� Säkert och enkelt a� använda



TEKNISKA UPPGIFTER
Enhetens må� (höjd, bredd, djup):
1 900 x 550 x 650 mm
Vikt: ca 105 kg
Innermå� (höjd, bredd, djup):
1 470 x 430 x 595 mm
Elektrisk anslutning:
spänning 230 V, effekt 80 W
Program: 1 h sensi�ve / 6 h sensi�ve / 
2 h power
Standardutrustningar: 4 trådkorgar, 3 
klädhängare, 4 upphängningsstänger, 6 
upphängningsgrenar, 1 klädstång, 2 nycklar, 
justerbara ben
Alla utrustningar är vita. Skåpets stomme är 
vit och dörren grå.
Användningsmiljö: 20–35 ˚C torrt utrymme, 
kräver inte anslutning �ll lu�kondi�onering.

FÖRDELAR MED HYGIENISERING

• Hjälper �ll a� upprä�hålla en hög hygiennivå
• Förhindrar spridning av infek�oner
• Avlägsnar obehagliga lukter
• Förbä�rar arbetssäkerheten
• Ökar arbetskomforten
• Minskar hälsorisker
• Användarvänligt och säkert
• Enkelt a� ta i bruk och använda
• Kemikaliefri� och miljövänligt
• Inhemsk kvalitetsprodukt

”Hygio gör rengöringsprocessen enklare och snabbare. Vi kan göra mer 
och enklare, vi uppnår ekonomiskt mervärde samtidigt som vi förbättrar 

personalens välbefinnande genom att göra deras arbete enklare. Hygio är 
mycket enkelt att använda och fungerar säkert och tyst. Jag skulle defini-

tivt rekommendera Hygio till andra för att effektivisera och påskynda 
rengöringsprocessen.”

Tilläggsinforma�on
www.hygio.fi
@hygiooy
info@hygio.fi

Hygio Oy
Vi designar och �llverkar inhemska desinfek�onsskåp för olika 
yrkesgruppers behov. Våra högkvalita�va desinfek�onsskåp gör 
a� man kan upprä�hålla en hög hygiennivå.


