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REMA 1000 beskytter sine kunder og reduserer
matavfall med Airius PureAir System
REMA 1000 (Skovvej, Korsør - Danmark) - Multinasjonal matvarekjede
Kjøpmann Jørgen Nordtorp har investert i en ny, banebrytende løsning i kampen for å redusere
matavfall: Airius PureAir vifter, som ikke bare renser luften, men også dobler levetiden til grønnsaker,
brød og blomster. Resultatet er mindre matavfall, bedre inneklima og mindre arbeid.

Utfordring

Løsning

I REMA 1000-butikken på Skovvej i Korsør går
de nye veier for å redusere matavfall fra frukt
og grønt, og optimere kundeopplevelsen.

I oktober 2020 ﬁkk de installert to Airius
PureAir vifter ved frukt- og grøntavdelingen
samt i brød- og blomsteravdelingen. Viftene er
utstyrt med UV-lys og en såkalt PHI-celle, som
nøytraliserer opp til 99 prosent av alle
bakterier, virus og mugg.

Resultat
“Resultatet er overraskende godt! Frukt og grønnsaker holder seg friske 1-2 dager lengre enn før”, sier kjøpmann
Jørgen Nordtorp, som driver REMA 1000-butikken. Viftene bidrar på den måten til både og redusere matavfallet
og gjøre butikken mer ”grønn”.

Airius - leder verden innen aktive luftrensingsløsninger
www.airius.no | post@airius.no | +47 471 30 100

Casestudium

Luftrensing og bevaring av ferskvarer

keeping you safe

Friskere luft sparer også tid
Normalt blir de mest følsomme frukt og
grønnsaker kjørt inn i kjølerom hver
kveld og tilbake til hyllene igjen neste
morgen. Dette på grunn av ugunstig
luftkvalitet i butikklokalet.
Disse rutinene er nå endret på grunn av
Airius PureAir-viftene. De er installert i
taket og sørger for en konstant
luftsirkulasjon i lokalet, slik at
temperaturen er den samme
ved både gulv og tak.
- Luften er helt enkelt blitt friskere, slik at vi
nå slipper å kjøre det meste av frukt og grønt
ut og inn fra kjølelageret hver dag, og dermed
sparer vi en del tid, sier REMA-kjøpmann
Jørgen Nordtorp.
Spesielt for følsomme grønnsaker som
blomkål og broccoli opplever vi en fordobling
av holdbarheten, men også for grove
grønnsaker er det en tydelig lengre
holdbarhet, utdyper han.
Jørgen Nordtorp gleder seg også til den
kommende jordbærsesongen med
friskere varer og bedre holdbarhet.
Jordbærene tåler nemlig dårlig skiftende
temperaturer og krever vanligvis
oppbevaring i et kjølerom over natten.

Mindre arbeid på ettermiddag og kveld
Med de installerte Airius-viftene lettes arbeidet i frukt- og grøntavdelingen, og dermed spares
20-30 minutter arbeidstid, når varene skal inn og ut.

“Vi sparer en liten time om dagen, fordi det meste av frukt og grønt ikke lenger blir
kjørt på kjøl natten over. Det er en lettelse, fordi det typisk er medarbeidere med
mindre erfaring, som ellers skulle utføre arbeidet i løpet av kvelden”
Jørgen Nordtorp, kjøpmann
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Naturens egen rensemetode
Den unike teknikken bak PHI-cellen i Airius PureAir-viftene heter fotohydroionisering. Den renser
den sirkulerende luften i butikken og etterlater den frisk som etter et tordenvær, forklarer Roy
Langøen, som er ansvarlig for salget av Airius-produktene i Norge.
PHI-cellen ionisierer luften med negativt ladede ioner, som fjerner bakterier, mugg og virus – de
såkalte VOC’er (Volatile Organic Components) Dermed hemmer ioniseringen den naturlige
nedbrytningsprosessen i for eksempel frukt og grønt.
Som en bonus er det friskere inneklima og også bedre å oppholde seg i for kunder og medarbeidere.
Bekjempelsen av virus og bakterier har en jevnlig virkning i forhold til utvikling av irritasjoner og
hodepine. - Kundene opplever et bedre inneklima og får bokstavelig talt et friskt pust, når de beveger
seg inn i grønnsaks- og brødavdelingen, forklarer Jørgen Nordtorp. Samtidig gleder Jørgen
Nordtorp seg over, at Airius-viftene, sammen med håndsprit og munnbind, er med på å minske
risikoen for å bli smittet med Covid-19. - I denne Corona-tid er det med til å gjøre kundene mer
trygge, når de handler i vår REMA 1000-butikk, slutter Jørgen Nordtorp.

Energibesparelse
Utover besparelsene i form av mindre avfall fra frukt og grønt viser det seg at også blomster og brød
holder seg bedre. Dessuten kan Jørgen Nordtorp forvente å spare 15-25 prosent på energiomkostningene på grunn av den effektive luftsirkulasjonen, forteller Roy Langøen.
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PureAir PHI
Technology forklart
Hvordan dreper PureAir PHI Cell
bakterier og virus i luften og på
overflater?
PureAir fotohydroionisering (PHI)
Cell er et UV-lys som avgir avansert
oksidert plasma. Viftesystemets PHICelle sender ut hydroperoksider,
superokside ioner, og hydrokside
ioner i området som nøytraliserer
opptil 99%+ av mikroorganismer i
luften og på overflater.
PH-celler produserer en gruppe av
oksidanter kjent som
hydroperoksider. Disse er langt fra
ukjent for verden. Hydroperoksider
har vært på jorden i 3,5 milliarder årog i dag er de ofte brukt til
luftrensing der hvor man ønsker å
unngå å etterlate rester av
kjemikalier.

Fordeler med PureAir PHI Teknologi
Å velge en Airius PureAir Series Destratification vifte med dens
integrerte PHI cell er en enkel måte å uskadeliggjøre virus
og bakterier på, samt å redusere uønsket og skadelig lukt i ditt
miljø.
Fordelene er mange:
• Kontinuerlig rensing av luft og overflater
• Enkel å montere
• Dreper opp til 99%+ av virus og bakterier
• Reduserer gasser, damp og mugg med opptil 99%
• Reduserer sjenerende lukt med opptil 72%
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Testet og godkjent av ledende byråer

Det er gjennomført grundige studier på RGF PHI Cell-teknologien. Derav er den godkjent til bruk for
å kontrollere luftbårne og overflatebaserte virus, bakterier, røyk, mugg og uønsket lukt i ditt miljø.
• Godkjent av USDA(Amerikansk Landbruksdepartement), FSIS og
FDA til bruk på matbaserte planter
• US military til bruk i feltsykehus
• Den Kinesiske regjering til bekjempelse av SARS virus
• Testing utført av:
Kansas State University
Midwest Research Institute
NELAP Accredited Independent Labs - The NELAC
Institute California Microbiology Center
IBR Laboratories
University of Florida
United States Air Force
R&D Labs
University of Cincinnati
Kane Regional Hospital
FEMA
NEI-Chinese Government

Kontakt Airius Norge AS
Airius vifter er ofte brukt til å balansere temperaturen i et vidt spekter av miljøer – alt fra pleiehjem
til store varehus.
Å installere en Airius PureAir PHI Series destratiﬁcation vifte er en enkel måte å konstant rense luften i
dine lokaler, som igjen vil gi et sunnere miljø for beboere, besøkende og ansatte .
Kontakt Airius Norge AS for mer informasjon
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