
Bad air day?

Bättre luft 
för dig och 
dina kunder

- Vi hjälper frisörer till en hälsosammare och piggare vardag!

Er personliga kontakt på Sandbäckens i Visby:



Therese på Tottes Hår är oerhört nöjd 
med salongens nytillskott, en Winix T1 som 
hjälper framför allt personalen till en  
hälsosammare och piggare vardag.

Sluta att leva farligt!
Studier visar att frisörer lever farligt. Den dagliga exponeringen av så många kemiska substanser 
som frisörer utsätts för förknippas med olika slags hudbesvär och luftvägsbesvär som astma,  
eksem och hosta. 
- Genom god ventilation och rätt luftvårdsprodukter kan dock riskerna reduceras kraftigt!
(Läs mer: Undersökning publicerad i Läkartidningen 2002;99:2032-4)

Ett resultat som är genomgående positivt!
Tottes Hår i Enköping har införskaffat en ny  
luftrenare som skapar en bättre vardag för  
kunder och personal, famför allt för personalen.
- Luften känns mycket fräschare och dofterna 
är inte längre lika påtagliga.  
Till och med kunderna lägger märke till och är 
positiva till den nya luftrenaren. 
- De är nyfikna och ställer frågor och blir  
jättepositiva till att vi skaffat produkten. 
Flera i personalen känner sig piggare och har 
även valt att skaffa en luftrenare till hemmet, för 
hela familjen. 

Hokus pokus filiokus och vips så är alla elaka partiklar 
borta! I det stora hela så är det så enkelt. Men den  
bakomliggande processen bygger på extremt kraftfulla 
filter och finteknologiska luftsensorer som känner av  
alla farliga partiklar. 
Luftrenaren renar luften från de farliga sustanserna och 
lukterna i färgblandningar, hårsprayer och andra typer av 
hårvårdsprodukter, samtidigt som den även eliminerar alla 
typer av bakterier och virus som vi dagligen utsätts för,  
genom de människor vi möter och de partiklar vi själva 
tar med oss in från de olika platser som vi besöker.

Vad gör en luftrenare?

Winix T1 luftrenare är den optimala luftrenaren för större  
salonger och öppna ytor. Denna modell har en LCD touch 
skärm för lätt och smidig navigering. Smarta sensorer gör att 
luftrenaren själv känner av kvalitén på luften i rummet, vilket 
sedan styr fläkthastigheten på produkten. En indikator i  
displayen visar hur luftkvalitén är i rummet i realtid.  
Denna produkt är utrustad med Wi-Fi aktivering genom Winix 
Smart app och ett 5-stegs luftreningssystem för bästa 
luftrening.       
     
Passar salonger och ytor upp till 143m2.

Förfilter - fångar upp hår och större dammpartiklar
Finpartikel filter - tar bort viruspartiklar
Kolfilter - tar bort odörer 
True Hepa filter - tar bort 99,97% av resterande partiklar
Plasmafilter - PlasmaWave® Teknologi

Winix NK300 med WiFi kombinerar en modern design 
och ett 4-stegs luftrengöringssystem för att ge dig en 
vacker luftrenare med enastående prestanda. Smarta 
sensorer gör att luftrenare själv känner av kvalitén på  
luften i rummet, vilket sedan styr fläkthastigheten på  
produkten. En indikator kopplad till sensorn visar även 
med färgkoder hur luftkvalitén är i realtid.

Passar ytor upp till 60m2.

Förfilter - fångar upp hår och större dammpartiklar
Kolfilter - tar bort odörer
HEPA filter – Tar bort 99,97% av bakterier och viruspartiklar
Plasmafilter – PlasmaWave® Teknologi

Winix Smart hjälper er att hålla koll på 
luften även när ni inte är där. Med den 
smarta WiFi tekniken så kan Ni styra 
luftrenaren hemifrån. Och även ställa in 
schemaläggning så att luftrenaren renar 
luften maximalt när ingen är i lokalen.


