på jobben

HeltOpplagt

®
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Helt Opplagt på jobben!

Kopimaskiner og laserskrivere:

Like farlig
som sigarettrøyk
I en stor undersøkelse foretatt av Queensland University of Technology viser det
seg at kopimaskiner ga fra seg store mengder skadelige partikler. Det er snakk
om mikropartikler som inneholder carbon, jern og kopper. Disse små partiklene
setter seg i lungene og forårsaker skader på linje med det man kan pådra seg
fra sigarettrøyk. I tillegg gir dette utstyret fra seg papirstøv. Papirstøv gjør at
luften oppleves som tørr og ubehagelig.

Vi har i snart 30 år jobbet med helse og trivsel på arbeidsplassen.
Med ca 110 millioner i omsetning pr år er vi en av Nordens største
leverandører av helse og trivsel på jobben
Vi prøver også å være et forbilde med vår miljøpolitikk, med høyt
fokus på retur, gjenbruk og lave CO2-utslipp.

Ren luft med
rett temperatur
– en billig resept
for langtidsfriskmelding!

å være den viktigste synderen når det kom til skadelige partikler i kontormiljø.
I løpet av vanlig kontortid ble konsentrasjonen av farlige partikler i luften hele
fem ganger høyere enn ellers på døgnet. Spesielt nye tonerkassetter og grafikktunge utskrifter førte til store utslipp.

«Helt Opplagt på jobben» har løsningen
Helt Opplagt på jobben løser denne problemstillingen på en effektivt måte, uten
store inngrep eller byggtekniske endringer. Stopp den skadelige forurensingen

Kontakt oss på:
Telefon: 0 23 46 Faks: 22 61 15 50
Epost: Bli@HeltOpplagt.no
Eller gå inn på vår hjemmeside:
HeltOpplagt.no

som kopimaskiner og laserprintere tilfører, før den sprer seg i lokalene.
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Euromiljø Gruppen
Bjørnholt, 1277 Oslo

Design: RenessanseMedia AS

Testen inkluderte også andre deler av typisk kontorinventar. Skriveren viste seg

Dårlig inneluft på
arbeidsplassen?
Ta kontakt i dag for gratis befaring av deres lokaler!

Ring 0 23 46

Ren trivsel på jobben
”Når de renser Helseplagene som forsvant!
og tømmer
“Varme og hodepine plaget mange av de ansatte. En analyse
forslag til enkle, gjennomførbare løsninger forandret
filtrene hver med
arbeidsdagen for 50 mennesker hos Xylem Watersolutions
Norge AS. Ingen klager lenger over helseplager fra inneklima”.
måned,
da ser jeg all
skitten vi ellers
hadde pustet
inn”
Tore Habberstad,
HMS-koordinator

Ren inneluft har en befriende virkning.

Det skal oppleves!

Ren luft øker livskvaliteten
Euromiljø har i 30 år jobbet med enkle, fleksible og økonomisk
effektive løsninger for å gjøre luftkvaliteten i kontorlokaler
behagelig for de som jobber der. Vårt mål er å redusere
svevestøv inne uten byggtekniske endringer for å øke trivsel
og effektivitet. Vi er Nordens ledende leverandør innefor vårt
konsept og i dag bruker nær 1000 bedrifter i Osloområdet
våre løsninger for å skape et godt inneklima for sine ansatte.

Støv er usynlig, men ikke uskyldig.
Det er lønnsomt å tenke forebyggende.
Ren luft uten byggtekniske endringer.
Rett temperatur både sommer og vinter, med energibesparende
varmepumper.
• Vår lange erfaring og dokumenterte løsninger hjelper deg til å ta de
rette valgene. Vi plasserer løsningene der vi vet de gjør mest nytte.

Ren inneluft har en befriende virkning.
Det skal oppleves!

laget mange av de ansatte. En analyse med forslag til enkle,
nger forandret arbeidsdagen for 50 mennesker hos ITT Flygt
”Når de renser og tømmer filtrene hver måned, da ser jeg all skitten vi ellers
r over helseplager fra inneklima”.

om
r
god
e
har
er
tt
de
ti l

•
•
•
•

hadde pustet inn” Tore Habberstad, HMS-koordinator

• Mesteparten av forurensingen kommer innenifra, fra egen
må derfor
fjernes
innenifra. ” Vi b r u ke r E u ro m i l j ø“Vi
og frisk luft.
Bådeikke
hodepine
og
“V i aktivitet
opplogever
en
helt
sopplever en helt ny
• hverdag
Støvmed
errenusynlig,
men
uskyldig.
• I løpet av de siste 30 årene er det kommet ca 60.000 nye
er borte.”
ny stoffer
hverda
g me d re n
l ø sn i n g e r fo r å re d uhudplager
i vår hverdag. Våre løsninger tar hånd om alle de
• Det er
lønnsomt
May Britt Berge, Scandinavian
Business
Seating å
AStenke forebyggende.
o g stoffene
f risksom
l usvever
ft . iBluften.
åd e
se re stø v i n n e s a mt
• åRen
luft
uten byggtekniske
endringer.
ta hånd
om luftkvaliteten
i vår forretning. Vi
har
h odepine
o g denne type løsninger slik
stati
s k e l e k tr i si tet .“Vi har brukt Helt Opplagttil
• Lang erfaring med
at du som
som alltid har levert sine tjenester til rett tid og
kunde er sikret en god effekt av investeringen.
Rett
temperatur både sommer og vinter,
L ø sn i n g e n e e r i n stagod
l - erfaring med dette• firmaet
h udpl
ager e r b or te ”
til rett pris. Vi vil med glede anbefale Helt Opplagt til andre kunder.”
• Regelmessig service er meget viktig for at våre løsninger
med
energibesparende
varmepumper.
l e r t i a r k i v, te k n i skeBjørn Sølvsberg, Grændsens
Skotøymagazin
A/S
skal fungere slik det er forutsatt. Vår serviceavdeling 		
M a y-Br i t t Berge,
ro msomo g r ø y ke ro m . Vi“Vi er svært fornøyd med
• løsningen
Vår lange
erfaring
ogluften
dokumenterte
fra Euromiljø
og opplever
som svært
H ÅGbestår
a saav erfarne og kompetente medarbeidere
e
r
svæ
r
t
ti
l
f
re
d
s
m
e
d
behagelig etter at vi fikk installert
luftrensere.
Tidligere deg
problemer
løsninger
hjelper
til åsomtabl.a.de rette
utfører denne viktige jobben.
følelse av tørr luft og støv ervalgene.
borte.”
ef fe k te n a v l u f t Vi plasserer løsningene der vi
Helge Wettre, Den Norske Opera og Ballett
vet de gjør mest nytte.
re n s e re n e E u ro m i l j ø
h a r l eve r t o ss ”

Hvor har du din fokus?
1 kg mat
2 kg væske
15 kg luft

Ren luft er viktig for helsen.
Diagrammet viser hva vi trenger pr. døgn.

