Lavendel Hygiene AS ønsker å tilby effektive hygieneløsninger.
Lavendel hygiene har flere produkter som vil være med å sikre effektive hygieneløsinger.
Dette gjelder helt fra varemottak og veien via sluser til lager, produksjonsavdelinger,
pakkeavdelinger, behandlingsrom, laboratorier, eller andre rom/lokaler. Mange bedrifter har
utfordringer med å ha effektive løsninger og produkter som fungerer 100%. Nå ser det ut til at
FIAS har fått en ny leverandør som kan være med å bidra til dette. Lavendel Hygiene har
tilknyttet seg forskjellige produsenter av kvalitetsutstyr som hver for seg, eller sammen, er
med på å beskytte dine verdier i ennå høyere grad. De har produkter skal være enkle, effektivt
og kostnadsbesparende for bedriftene.
Fumispore HA Røykdesinfeksjon:

Røykdesinfisering er en enkel og trygg tørrdesinfisering. Kommer til overalt, også på
vanskelig tilgjengelige områder. Tar sopp, mugg og bakterier. Trenger ikke å ha personer
tilstede; fyr opp å gå, la stå f.eks. over natten. Ikke farlig for mennesker eller ytre miljø. Ingen
korrodering. Etterskylling er heller ikke nødvendig. Røykdesinfeksjon kan benyttes i alle
typer lokaler: produksjon, lager, kjørerom, etc.

Dycem antibakterielle hygienematter:
Løse matter med 3 års garanti som kan benyttes i fuktige områder eller hvor man ikke kan
fastmontere mattene. CleanZone-mattene benyttes i arealer der det er persontrafikk og
WorkZone benyttes der det er hjultrafikk over 100 kg)
(Bilde av WorkZone løs matte 1.2 x 3m)

Dycem fastmonterte matter:
Størrelse etter behov. Standardbredd 1.2m og 2.0. Mattene kan skjæres og tilpasses det
målet/området som ønskes. F. eks. 3.5 m x 6.8m.
Mattene limes til gulvflatene med lister og er 100 % vanntette.

Mattene kan legges i garderober, korridorer, sluser, ”grå” soner, varemottak, etc. For å stoppe
smuss & smitte FØR rene soner. Enkelt renhold og vedlikehold av mattene er også et
pluss.(opplæring gis på stedet).

ProfilGate

ProfilGate har utviklet et fantastisk effektivt og solid børstemattesystem for å stoppe
smuss/grov smuss fra trucker / hjul før det dras inn fra uteområder til for eksempel
lager/lagerrom, mellom urent/rent lager, eller fra lager til produksjon eller andre rene
områder.
Fanger opp det meste av smusset som samles i bunnen av brønnen. Reduserer betydelig
fuktighet og smuss innover i lokalene fra truckhjulene. Monteres ved å lage brønner i
gulvet, og deretter legges/monteres børstene i gulvet. Enkel tilgang på
rengjøring/vedlikehold.
Tilbys også i kombinasjon med antibakterielle innlegg og/eller tørre soner som drar
fuktighet av hjulene.
Faktaboks:
Kontakt/infodata:
Lavendel Hygiene AS
Engebretsv. 3
0275 OSLO
Telefon:

22 06 06 00 (0800-1600).

Mobil:

908 52 180 / 971 17 444

E-post:

post@lavendelhygiene.no
om@lavendelhygiene.no
ej@lavendelhygiene.no

Bestilling:

bestilling@lavendelhygiene.no

(Øyvind Mathisen / Espen Johansen)

Vi har nasjonal fraktavtale med DBSchenker
Norske sikkerhetsdatablad:
www.ecoonline.no
Mer informasjon om produktene:
www.lavendelhygiene.no
www.dycem-cc.com
www.profilgate.com

