
Coronavirussen forsvinder ikke bare af sig selv. Den vil være  
del af vores hverdag i de kommende måneder, måske år.

Jo bedre vi holder smittespredningen nede, jo før kan hele 
Danmark åbne igen. Så alle kan gå på arbejde igen, tjene penge, 
tage på hotel, på restaurant og hvad vi eller har lyst til. Med 
sikkerheden og helbredet i behold.

Ved at desinficere mod coronavirus minimeres risikoen for 
smittespredning. Det kan vi hjælpe dig med. Så du, dine ansatte 
og gæster kan være trygge og forblive raske.

Når det skal være trygt og sikkert

Få mere at vide, kontakt: 
Anticimex A/S , 69 15 16 56, info@anticimex.dk 

Desinfektion af coronavirus - derfor 
I løbet af en dag, kommer der mange mennesker hos dig: Ansatte, gæster og leverandører. 
De kan medbringe smitte/blive smittet, når de er hos dig.
Ved at desinficere overfladerne i dine bygninger og lokaler, minimerer du riskoen for smitte.

Vores behandling er en tågebehandling med et middel, der dræber 

coronavirus og andre vira. Efter behandlingen skal midlet have en 

times tid til at virke. Derefter skal der luftes ud. Og så er lokalerne 

klar til brug igen. Der er derfor kun kort nedetid.

Midlet er godkendt af Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen. 

En sikker genåbning
Når du igen kan åbne dørene helt for dine gæster, gælder det om at sikkerhed og tryghed er i 
top. Det får du med en desinficering, som også kan udføres uden for almindelig arbejdstid. 
Når det passer dig. Har du brug for aftørring, klarer vi også det.

Lad os hjælpe dig.

Som HORESTA-medlem får du rabat på vores listepriser. Din pris afhænger af, hvor meget og 
hvor tit du skal have desinficeret for coronavirus. Kontakt os for nærmere oplysninger.
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