E N FEMTEDEL AV ALLA T ONÅRI NG AR
OC H V UXNA H AR PO LLE NB E S VÄR!
– PAZ (PURE AIR ZONE) SKAPAR EN BUBBLA
AV REN LUFT OCH LINDRAR BESVÄREN.
P ollensäsongen 2017 är här, trötthet, klåda, rinnande ögon och näsa är bara
några av de besvär som allergiker drabbas av och antalet personer med besvär
ökar lavinartat. Detta påverkar sjukfrånvaron och produktiviteten på arbetsplatsen.
Flera vetenskapliga studier visar att människor blir både friskare och mer
produktiva - så mycket som upp till 13% - av att arbeta i ren luft.
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Inomhusluften har under en tid försämrats på grund av luftföroreningar, begränsad ventilation, energibesparingar och
allt fler nya kemikalier, skadliga ämnen och pollen i luften.
Samtidigt visar flera stora vetenskapliga studier att människor
blir både friskare och mer produktiva - så mycket som upp
till13% - av att arbeta i ren luft. Andra vetenskapliga studier
tyder på en minskad sjukfrånvaro från arbetet med upp till
30% genom att arbeta i en bra inomhusmiljö.
”Försummelse av luftkvalité och partiklar i luften bara ökar.
Vi tillbringar upp till 90% av vår tid inomhus, och det är inte
svårt att inse att vi måste göra något åt det här problemet!
Många tror att detta är en jättedyr lösning, men sanningen är
att den inte kostar mycket mer än en vanlig ljudabsorberande
bordsskärm.” berättar Tomas Svensson, Produktansvarig på
Götessons.

Götessons har utvecklat en bordsskärm som förbättrar din
produktivitet och hälsa. PAZ står för Pure Air Zone. PAZ kombinerar funktionerna ljudabsorption och luftrening i en patenterad
konstruktion. Den skapar en bubbla av ren luft via skärmens
framsida. Dragfritt. Ljudlöst. Energisnålt.
PAZ reducerar inomhusluften från väldigt små partiklar, pollen
kan räknas som stora partiklar och tas bort till 99.9 %.
”Laboratorietester visar att PAZ är överlägsen i skapandet av ren
luft på din arbetsplats. Det finns två vinnare i den här utvecklingen. Förutom bättre hälsa och ett större välbefinnande för dem
som vistas på en arbetsplats är det intressant för arbetsgivarna
då det resulterar i ökad effektivitet på jobbet, bättre resultat och
mindre sjukfrånvaro” , säger Mats Rydsund som är en av initiativtagarna till Pure Air Zone.

FAKTA OM PAZ
• Minskad sjukfrånvaro upp till 30%*
• Tar bort 99,9% av pollen i inomhusluften.
• Ökad effektivitet
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