“ Vi har fått et nytt og
bedre arbeidsmiljø etter
installasjon av luftrensere i
kopirom og kontorlandskap.
Luftkvaliteten oppleves som
vesentlig bedre og tidligere
problemer med luftveisplager
og såre øyne er borte. “

De vanligste eksemplene på
problemer og kilder i et innemiljø
hvor luften er forurenset:
Vanlige problemer:
Hodepine

•

Følelse av tørr luft

•

Såre øyne

•

Problemer med kontaktlinser

•

Tretthet utover dagen

•

Hudplager

•

Luftveisplager

•

Tørre slimhinner

•

Astma- og allergier

•

Driftsproblemer på maskiner

•

Nedsmussing av lokaler

•

Statisk elektrisitet

•

Varme

Grete Faye-Schjøll
Photocure ASA

“Vi er veldig fornøyde med
Helt Opplagt som tar hånd
om luftkvaliteten i vår
forretning. Ansatte med
allergi sluttet å nyse og
opplever mindre plager etter
installasjon av luftrensere.
Vi har god erfaring med Helt
Opplagt som alltid har levert
sine tjenester til rett tid og
til rett pris.
Vi vil med glede anbefale
dem til andre kunder. “

Svevestøv fra egen aktivitet

•

Papirbehandling

•

Kopimaskiner, laserskrivere
og makuleringsmaskiner

•

Arkiv, post og pakkerom

•

Tekstilstøv og
bygningsmaterialer
Ventilasjonsforurensing

•

Støv utenifra

•

Eksos/veistøv/pollen

•

Det er lønnsomt å
tenke forebyggende.

•

Ren luft uten
byggtekniske
endringer.

•

Rett temperatur
både sommer og
vinter.

•

Med lang og
dokumentert
erfaring hjelper vi
deg med de rette
valgene.

•

Selv om bedriften er
leietaker har
arbeidsgiver ansvar
for eget arbeidsmiljø
og godt inneklima er
en viktig del av
dette.

“ Vi er svært fornøyd med
løsningen fra Helt Opplagt
og opplever luften som
svært behagelig etter vi fikk
installert luftrensere.
Tidligere problemer som
bl.a. følelse av tørr luft
50% reduksjon
og støv er borte. Vi har
av svevestøvet vil
være nok til å fjerne
også mindre klager på
symptomene for
hodepine.“
de fleste.

Helt Opplagt har i over 30 år levert tjenester som øker helse og
trivsel på arbeidsplassen. Vi leverer sunn lunsj, frisk frukt, ren luft
med rett temperatur samt daglig renhold til flere tusen mennesker
hver eneste dag.
Vi i Helt Opplagt er veldig opptatt av miljø og sosialt ansvar. Vi vet
vi ikke kan redde verden på egenhånd, men synes det er viktig å
bidra der vi kan. Vi er en klimanøytral miljøfyrtårnbedrift som ønsker å være en støttespiller i lokalsamfunnet. Derfor jobber vi også
aktivt med lokal ungdom og innvandrerkvinner som har
utfordringer med integrering, i tillegg til vårt samarbeid med Oslo
Røde Kors og deres prosjekt Nettverk etter soning.
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•

Støv er usynlig,
men ikke uskyldig.

I følge HMSmagasinet opplever
4 av 10 dårlig inneklima
på arbeidsplassen.
Helt Opplagt leverer ren
luft og rett temperatur
uten byggtekniske
endringer.

Bjørn Sølvsberg
Grændsens Skotøimagazin AS
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Problemer med
inneluften?

Ren luft på jobben!
Det er lønnsomt å satse på godt inneklima.

Gunnar Sommerfelt Fon
Den Norske Opera og Ballett

Helt Opplagt på jobben | Bjørnholt, 1277 Oslo | 0 23 46 | bli@heltopplagt.no
www.heltopplagt.no
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Ren luft MÅ
til for at dine
ansatte skal
trives og yte
optimalt!

Vi har jobbet med ren luft siden 1985.
Fokuset har hele tiden vært på enkle, fleksible
og økonomisk effektive løsninger, uten
byggtekniske endringer på arbeidsplassen.
Hvorfor? Fordi vi vet at at det finnes mange
der ute som sliter med et dårlig inneklima, og
som ikke helt vet hvordan de skal løse det.
Vi er Nordens ledende leverandør innenfor
vårt konsept og utfører i dag regelmessig
service på ca. 1000 luftrensere i dag. Visste du
for eksempel at:
•

•

Mesteparten av forurensing skapes
innendørs, fra egen aktivitet og må
derfor fjernes lokalt.

Grace er gulvmodellen som er perfekt
for bruk i mindre rom opptil ca 25m2.
For eksempel cellekontorer, møterom
og kopirom. Grace har et diskret og
tidløst design, og passer inn i et
hvert miljø. Grace kan leveres med
forskjellige filterløsninger tilpasset
deres behov og lokaler.
Romstørrelse:
Filtertyper:

Monteringsmuligheter:
Mål:
Vekt:
Strømforbruk:

Opptil ca. 25 kvm2
Forfilter/Elektrostatisk
filter/Aktivt kullfilter/
Hepa filter
Frittstående
850 x 380 x 290 mm
15 kg
Maks 60 w.

Vi har
løsninger på:

Filtrerer opptil
99% av luftforurensingen

•

Utfordringer med svevestøv

•

Vond lukt

•

Uønskede gasser

•

Virus og bakterier

De siste 30 årene har det kommet
ca 60 000 nye kjemiske stoffer i vår
hverdag. Våre løsninger er tilpasset
dagens utfordringer og tar hånd
om dette.

Forskere er enige; et usunt inneklima påvirker
yteevne og representerer et stort problem på
mange arbeidsplasser. Dårlig luft gir hodepine,
slapphet og problemer som tørr hud og såre
øyne. Hørt dette før blant dine ansatte? Da er
du ikke alene.

Industri

Varmepumpe

Vi har flere gode løsninger for dere som trenger
noe større og kraftigere. Ta kontakt med oss for
å høre mer om våre industriløsninger.

Vi leverer varmepumper og kjøleutstyr
slik at du opplever riktig temperatur
hele året.

VisionAir
VisionAir er perfekt for lokaler opptil ca
80 m2. VisionAir kommer i to størrelser
og kan plasseres i tak, på vegg eller
gulv. Vi tilpasser løsningen etter deres
behov og lokaler. Perfekt for kopirom,
kontorlandskap og fellesområder.
VisionAir kan leveres med forskjellige
filter som er tilpasset dine utfordringer.

Romstørrelse:
Filtertyper:
Kontrollpanel:
Monteringsmuligheter:
Mål:
Vekt:
Strømforbruk:

Opp til 80 m2
Forfilter/Elektrostatisk filter/
Aktivt kullfilter/Hepa filter / UV
Fjernkontroll
På vegg eller innfelt i
himling/Montert rett i tak
630 x 1050 x 290 mm
32,5 kg
Maks 200 W

