
Hygio a40 avlägsnar varsamt obehagliga 
lukter och sjukdomsframkallande mikrober 
från tex�ler och föremål utan a� slita på 
materialet.

Riskerna 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 desinfek�onsskåp är konstruerat 
för grundläggande desinficering och 
luktbor�agning. Det är även e� mycket bra 
alterna�v även för �llhandahållande av 
desinficeringstjänster �ll konsumenter.

Skåpet har tre program: två lä�are 
uppfräschningsprogram för snabb 
uppfräschning av enstaka, lä�a tex�ler och 
föremål samt e� tredje, mer effek�vt, 
program som desinficerar och avlägsnar lukt 
från tjocka tex�ler.

Hygio a40
FÖR ENKELT OCH EFFEKTIVT UPPRÄTTHÅLLANDE AV HYGIEN

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:  10 min / 30 min / 1 h
Standardutrustningar: 3 trådkorgar, 3 
klädhängare, 3 upphängningsgrenar, 1 
klädstång, 2 nycklar, justerbara ben
Alla utrustningar är vita. Färgen på skåpets 
stomme kan vara vit eller svart.
Användningsmiljö: 20–35 ˚C torrt utrymme, 
kräver inte anslutning �ll lu�kondi�onering.

”Det bästa med Hygio är dess tillförlitlighet och korta program. Enheten 
är mycket enkel att använda, vilket gjorde att personalen snabbt började 
använda den. Enheten sparar textiler från onödig tvätt och fräschar även 

upp känsliga textiler på ett säkert sätt. Allt du behöver finns i ett paket 
och resultatet är definitivt fräscht.”

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.

FÖRDELAR MED HYGIENISERING

• Ökar arbetskomforten
• Förhindrar spridning av smi�samma sjukdomar
• Förbä�rar arbetssäkerheten
• Gör det roligare a� u�öra hobbyer
• Hjälper �ll a� upprä�hålla en hög hygiennivå
• Användarvänligt och säkert
• Enkelt a� ta i bruk och använda
• Kemikaliefri� och miljövänligt
• Inhemsk kvalitetsprodukt


