
REMA 100 chrání zákazníky & redukuje množství vyhozených 
potravin díky ventilátorů m AIRIUS PureAir

REMA 1000 (Skovvej, Korsør - Denmark) – Mezinárodní obchodní řetězec

Majitel obchodu s potravinami Jørgen Nordtorp investoval do nového špičkového řešení v boji s jejich plýtváním: 
ventilátorů AIRIUS PureAir PHI, které zajistí nejen čistý vzduch ve vniřních prostorech, ale také zdvojnásobí
trvanlivost zeleniny, udržují pečivo déle čerstvé a nezanedbatelný vliv mají také na květiny. Výsledkem je výrazná 
redukce vyhozených potravin, lepší regulace vnitřního prostředí a méně práce. 

Řešení
V říjnu 2020 obchod REMA v Skovvej
nainstaloval dva ventilátory AIRIUS PureAir PHI 
do oddělení čerstvých potravin, pekáren a 
květinářství s cílem prodloužit životnost ovoce a 
zeleniny. Ventilátory PureAir jsou vybaveny UV 
zářením a buňkou PHI, která neutralizuje až
99% všech bakterií, virů a plísní. 

Výsledek
„Výsledek je neuvěřitelný! Ovoce a zelenina zůstanou čerstvé o 1-2 dny déle než dříve,“ říká majitel
obchodu REMA 1000 ve Skovvej Jørgen Nordtorp. „Ventilatory tímto způsobem přispívají nejen ke
snižování množství vyhozených potravin, ale i k tomu, aby byl obchod pro návštěvníky bezpečným 
místem.“

• Zdvojnásobení trvanlivosti zeleniny a ovoce 
• Zvýšení komfortu & snížení nákladů
• Výrazná redukce množství vyhozených potravin
• Není zapotřebí žádných filtrů

• Snížení provozního času a naskladnění potravin 
• Ochrana před viry (vč.COVID-19)
• Jednoduchá a flexibilní instalace
• Prokazatelně zlepšená cirkulace vzduchu

Výzva       
V obchodě REMA 1000 na Skovvej v Korsøru byla
zkoumána nová řešení, jak efektivně redukovat
množství vyhozených potravin, s důrazem na ovoce
a zeleninu, tak, aby se optimalizoval zisk. Díky 
celosvětové pandemii SARS-CoV-2 měla také zásadní 
vliv na výběr produktu ochrana zaměstnanců a 
zákazníků.
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Čerstvý vzduch šetří čas
Ovoce a zelenina jsou přes noc obvykle
skladovány v chladných místnostech
a následující ráno jsou doplňovány do 
obchodů s potravinami, a to kvůli
špatné kvalitě vzduchu v těchto 
skladech. S ventilátory AIRIUS PureAir
to ale již není nutné. Systém PureAir se 
snadno instaluje do stropu, zajišťuje
konstantní cirkulaci vzduchu a vyvažuje
teploty.

„Vzduch je jednoduše čistý, svěží, takže
nemusíme každý den vozit většinu ovoce
a zeleniny do a z chladírenského skladu, a 
tím ušetříme spoustu času,“ pochvaluje si
Jørgen Nordtorp.

„Obzvláště u citlivé zeleniny, jako je 
květák nebo brokolice, pozorujeme
zdvojnásobení trvanlivosti. Ale i u ostatní
zeleniny je životnost znatelně delší,“
doplňuje. 

Jørgen Nordtorp se také těší na
nadcházející sezónu jahod, které vydrží
díky PureAir déle čerstvé a chutné.
Jahody špatně reagují na měnící se
teploty a skladování přes noc v chladných
skladech. Právě to často vede k enormně
vysokému množství vyřazených jahod.

Snížení provozních nákladů díky menším počtům přesunů
Díky instalaci ventilátoru AIRIUS již Jørgen a jeho tým zaměstnanců nemusí manipulovat se zbožím
dovnitř a ven kvůli nočnímu skladování. Tím ušetří spoustu času, který mohou věnovat jiným pracovním 
činnostem.

„Ušetříme minimálně hodinu denně, protože většina ovoce a zeleniny již přes noc není ve speciálním
skladu. Je to úleva, zejména proto, že jsou to obvykle nezkušení zaměstnanci, kteří by jinak museli práci
provádět během večera.“ Jørgen Nordtorp, manažer obchodu
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AIRIUS čistí vzduch stejně přirozeně, jako je tomu v přírodě
Unikátní technologie s buňkou PHI, která je součástí ventilátorů AIRIUS PureAir, se nazývá
fotohydroionizace. „Ta čistí vzduch, který cirkuluje a zanechává jej čistý, pocitově čerstvý jako po 
bouřce,“ vysvětluje Claus Wendelboe, který je zodpovědný za prodej produktů AIRIUS v Dánsku. 

Buňka PHI ionizuje vzduch se záporně nabitými ionty, které odstraňují bakterie, plísně, viry a těkavé
organické látky ( VOC ). Ionizace tedy inhibuje proces přirozené degradace například ovoce a zeleniny. 

Bonusem je, že čistší vnitřní klima je také mnohem komfortnější pro zákazníky a zaměstnance. Systém
PureAir PHI je předním nástrojem v boji proti COVID-19 a dalším patogenům a dráždivým látkám, které
mohou být pro zákazníky i personál škodlivé.

Úspora nákladů na energie
Kromě úspor díky významnému snížení odpadu z ovoce a zeleniny bylo také zjištěno, že se prodloužila
trvanlivost květin a chleba. Všechny tyto výhody, spojené se snížením nákladů na energii o 15–25% díky
lepší cirkulaci vzduchu a destratifikaci, měly komplexně na obchod pozitivní vliv.
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PureAir PHI
Jak to funguje ?
Jednotka PureAir s PHI buňkou ničí
bakterie a viry ve vzduchu a na
površích. Jak?

PHI buňka, kterou vyrábí společnost
RGF Environmental - jeden z předních
světových specialistů na čištění
vzduchu, vody a potravin, je druh UV 
záření, které emituje pokročilou
oxidační plazmu. Buňka PHI, která
distribuuje hydroperoxidy, 
superoxidové ionty a hydroxidové ionty
po celém prostoru, neutralizuje až 99 % 
+ mikroorganismů ve vzduchu a na
površích. 

PHI buňky produkují skupinu oxidantů
známých jako hydroperoxidy. 
Hydroperoxidy zdaleka nejsou v našem
světě nové, existují již 3,5 miliardy let -
a dnes se běžně používají pro čištění
vzduchu, kde nabízejí antimikrobiální
ošetření, aniž by zanechávaly chemické 
látky.

Výhody technologie AIRIUS PureAir PHI
Výběr ventilátoru z řady AIRIUS PureAir PHI s integrovanou buňkou PHI
představuje jednoduchý způsob, jak eliminovat bakterie, viry a pachy ve
vnitřním prostředí.

• Nepřetržité čištění vzduchu a povrchů
• Snadná instalace v jakémkoli typu interiéru
• Ničí až 99 % + bakterií, choroboplodných zárodků a virů
• Redukuje plyny, páry a VOC až o 99 % 
• Snižuje pachy až o 72 % 
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Testováno a doporučeno předními laboratořemi

Bylo provedeno několik studií technologie RGF PHI, které ji schválily pro využití ke kontrole vzdušných

a povrchových bakterií, virů, kouře a pachů.

• Schváleno USDA, FSIS a FDA pro použití v potravinářském průmyslu
• Schváleno US military pro vojenské polní nemocnice
• Schváleno Čínskou vládou pro boj proti viru SARS 
• Nezávisle testováno:

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

AIRIUS Česká republika: kontakt
Ventilátory AIRIUS jsou běžně používány k vyrovnání teplot v nejrůznějších prostředích - od 
pečovatelských domů po sklady. 

Použití destratifikačního ventilátoru řady AIRIUS PureAir PHI je jednoduchý způsob, jak nepřetržitě čistit
vzduch a vytvářet tak bezpečnější a zdravější prostředí pro vaše zaměstnance, blízké, kolegy a 
návštěvníky. 

Kontaktujte AIRIUS ČR a dozvíte se více >> info@airius.cz; + 420 602 312 175
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