•

Radon (besøk www.radonkonsult.no)

•

Prøvetaking inneklima

•

Luftforbedring

•

Luktsanering

•

Desinfeksjon / Smittevern

PRØVETAKING
INNEKLIMA
.
Vi er autorisert prøvetager for Eurofins
Norge som er en del av den internasjonale
laboratoriegruppen Eurofins Scientific som
er verdensledende innen kjemiske,
mikrobiologiske og sensoriske
laboratorieanalyser. Vi sikrer derfor en
uavhengig og nøytral analyse av inneklima.

LUFTFORBEDRING
Vi forhandler en rekke velprøvede,
dokumenterte og effektive luftrensere og
mindre luftskifte-anlegg for forbedring av
luftkvalitet (Indoor Air Quality/IAQ).
Våre produkter adresser både lukt,
partikler, bakterier, sporer og mugg som
kan forurense vårt inneklima. Det er
imidlertid viktig at ved mistanke om
fuktproblemer, bør dette utredes før valg
av type luftrenser.

DESINFEKSJON / SMITTEVERN

Luktsanering er som oftest en adhoc
behovsdrevet aktivitet med mindre det
dreier seg om en permanent primærkilde.

Med vår automatiserte Mobiwatch
desinfeksjonsmaskin kan både
helsesektoren og andre miljøer med høye
krav til hygiene, sikre en effektiv
desinfeksjon med utstyr som er godkjent
av Statens legemiddelverk.

Friske Rom benytter propertær teknologi
som er svært effektivt på de fleste
luktutfordringer. Utstyret inngår i følgende
konseptuell problemløsning:
•

•

Identifisere og om mulig, fjerne
luktens primærkilde (årsak). Fukt må
håndteres før luktsanering.
Vurdere verdisikring av luktinfiserte
objekter (sekundærkilde) onsite eller i
egnede lokaler

•

Luft, overfalter og objekter behandles
med vår properitære teknologi for
luktsanering og verdisikring

•

Om nødvendig , foretas luktanalyser
for nærmere identifisering av luktårsak

Vår desinfeksjonsløsning er effektiv mot
bakterier, virus, sopp og mugg og lever opp
til internasjonale og nasjonale standarder
for desinfeksjon.
Vi selger Mobiwatch til helsesektoren i
Norge men vi utfører desinfeksjonsoppdrag
for alle type oppdragsgivere.

Vi hjelper deg

Ved permanente luktkilder (pumpehus,
avfallsrom, industri/produksjon) har vi
egne løsninger for kontinuerlig behandling
av luft og lukt.

Friske Rom tilbyr både pordukter og
tjenester innen problemløsning og
forbedring av inneklima. Snakk med oss om
dine utfordringer.

92 81 00 83
post@friskerom.no
www.friskerom.no

Friske Rom har spesialisert seg på felter
som er viktige for å sikre en godt inneklima
– enten i din egen bolig eller offentlige
bygninger. Våre spesialområder er:

LUKTSANERING

Tlf:
E-post:
Nett:

Friske Rom – «Den
gode romfølelsen»

VÅRE LEVERANDØRER

Friske Rom er ikke ekspert på alle aspekter
knyttet til inneklima generelt.Det er mange
områder og parametre som spiller inn..

Våre kunder er både private og offentlige
enten det er tjenstebehov eller
produktkjøp. Her er våre viktigste
kundegrupper:

Friske Rom er selektiv til hvilke produkter vi
ønsker å tilby våre kunder. Produktene må
rett og slett fungere. Vi har derfor valgt
bl.a. følgende samarbeidpartnere og
produsenter:

Vi har imidertid valgt oss ut potensielle
problemområder og spesialiert oss på å
løse eller håndtere disse best mulig.

•

Helse og sykepleie (desinfeksjon)

•

Vi har imidertid et stort nettverk av
fagpersoner innenfor ulike områder så du
må gjerne kontakte oss så kan vi trolig peke
deg i riktig retning om vi selv ikke kan bistå.

Kommuner og bedrifter (radon, luft og
lukt)

•

Takst og forsikring (lukt og
desinfeksjon)

Men det vi kan – det kan vi!!

•

Næringsmiddelindustrien
(desinfeksjon)

•

Skadesanering / verdisikring (lukt)

•

Transport (lukt)

•

Private (radon, luft, lukt og
desinfeksjon)

•

Arbeidplasser (radon og luft)

Nyttige informasjonssider for
inneklima:
www.folkehelseinstituttet.no
www.nrpa.no/radon
www.naaf.no

.

•

OPTIPURA: Fotoplasma-produkter mot
lukt- og gassprobiematikk

•

DESINFINATOR: Luftrensere for
offentloige bygninger samt
luktsaneringaggregater for pumpehus
ol.

•

MOBIWATCH: Desinfesjonsmaskin for
smittevern og proaktiv/reaktiv
behandling og lukkende områder

92 81 00 83
post@friskerom.no
www.friskerom.no

HVEM TRENGER VÅR HJELP?

Tlf:
E-post:
Nett:

INNEKLIMA GENERELT

