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Effektiv desinfisering med BioTåke
- Dokumentert effektiv virus, sopp- og bakteriebekjempere

BioTåke

Elite Service Partner AS hjelper deg
med desinfisering av dine lokaler gjennom konseptet BioTåke.
BioTåke er desinfeksjon ved tåkelegging
med dråper som er mindre enn 20 mikrometer i diameter. Konseptet er miljøvennlig og vil ikke etterlate noen skadelige
kjemikalier.
Ved å benytte den nyeste og mest innovative tåkeleggingsteknologien på markedet vil vi kunne gi dine lokaler opptil 24
timers beskyttelse. Alle overflater vil bli
desinfisert, selv der det nesten er umulig
å komme til.
Ved å benytte BioTåke velger du en metode som er økonomisk, tidsbesparende,
trygg, skånsom mot miljøet og ikke minst
skånsom for brukerne av lokalene dine.

Dokumentert
effektiv virus,
Miljøvennlig
soppog bakteriebekjempere

Virus,sopp- og
bakteriebekjempende

Miljøvennlig

Proaktivt og
forebyggende

Maksimal oppetid
i bedriften

BioTåke i 4 steg
Trinn 1 – Forberedelser:

Utstyr og verneutstyr forberedes

Trinn 2 – Gjennomføring:

Lokalet desinfiseres med tåkelegging

Trinn 3 – Virketid:

Virketiden starter etter 5 minutter og
varer inntil 24 timer

Trinn 4 – Ferdigstilling:

Rommet er klart til bruk 30
minutter etter at prosessen er ferdig

Vi kan blant annet desinfisere:
Sanitærrom, kjøkken, kontor, borettslag,
skole, sykehus eller helserelaterte
områder, restauranter, transportmidler
(fly, buss, tog, taxi m.m), hoteller
offentlige områder, spa & velvære.
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Hvorfor bruke Elite Service Partner AS
1. Fordi vårt konsept gjør det mulig å desinfisere store områder effektivt og økonomisk, med
minimal driftsstans for din virksomhet.
2. Elite Service Partner AS bruker teknologi som dokumentert dreper bakterier, virus, sopp og sporer.
3. Våre metoder er miljøvennlige
4. Fordi vi har mer enn 35 års erfaring som hygieneleverandør og har veletablert konsepter for desinfisering.

Kontakt oss på
Telefon: 23 06 93 60
E-post: post@elite.as
Ramstadsletta 3
1363 Høvik

Elite Service Partner AS har siden 1983
utviklet seg til å bli en av de desidert
største servicebedriftene i Norge. Vi er
en stabil samarbeidspartner med rom for
utvikling sammen med deg. «Vi får det
til» – en mentalitet bygget på lesten av
våre verdier, gjør oss til en løsningsorientert leverandør.

