Lönsam hälsa

Ren luft för hälsa
& produktivitet
Välmående på arbetsplatsen ger högre trivsel och produktivitet.
Investera i hälsa genom att prenumerera på ren luft.

HÄLSA • PRODUKTIVITET • HÅLLBARHET

Ett tyst hot mot folkhälsan

Allergi & astma
ökar i världen
Allergiska sjukdomar såsom astma och rinit ökar världen över.
WHO anser att dålig luft utgör ett hot mot folkhälsan. I Sverige
beräknas ca 30% av alla vuxna vara pollenallergiker och ca 10%
ha astma (astma- & allergiförbundet). Dålig inomhusluft kan leda
till försämrad kognitiv förmåga, sämre koncentration, trötthet,
huvudvärk och irriterade andningsvägar. Detta försämrar kraftigt
livskvalitén men även energin och produktivitet.

LightAir prenumeration

Ren luft som tjänst

Öka produktivitet & energi

Det finns ett tydligt samband mellan god hälsa, bra arbetsmiljö och
låg sjukfrånvaro. Svensk forskning visar dessutom att företag som
prioriterar sina anställdas hälsa både är mer effektiva och lönsamma än företag som inte göra samma prioriteringar. LightAir har som
mål att förbättra människors hälsa och välbefinnande. Därför har vi
paketerat ren luft som en tjänst för att ni ska kunna fokusera 100%
på er affär. Genom att prenumerera på ren luft får ni alla fördelarna
utan att behöva tänka på något annat än att ta djupa andetag med
ren och hälsosam luft.

Minska sjukfrånvaron
Inget ägarskap
Ingen bindningstid
Oskadliggör 97% av
luftburna virus*
*Med Health+ Prenumeration

Vetenskapligt bevisad

Vårda organisationens talanger

Minskar spridningen
av luftburet virus

Ökad hälsa &
produktivitet

En publicerad forskningsstudie från Karolinska Institutet, påvisar att
LightAir IonFlow kraftigt reducerar luftburen smittspridning genom
att oskadliggöra virus redan i luften. LightAir Health+ möjliggörs
genom produkter byggda på svensk innovation och teknologi.

Attrahera, ta hand om och utveckla människorna i din organisation.
Engagemang och hälsa går ofta hand i hand och där spelar ren
luft på arbetsplatsen en stor roll. Framgångsrika organisationer
sätter medarbetarnas välmående i första rummet och litar på att
engagerade medarbetare presterar ett överlägset resultat. Med ren
luft ökar energinivå och produktivitet. Medarbetare upplever starkt
reducerade besvär av t.ex. pollenallergi och astma under arbetstid.
Med minskad spridning av luftburna virus vittnar flera kunder om en
20% minskning av sjukfrånvaron.

Kostnadsexempel

Genomsnittlig lön tjänsteman i Sverige.
Per 100 anställda.

Årlig kostnad för
sjuktimmar (SEK)

409 000 SEK årlig
kostnadsbesparing
vid 13h/år/anställd

800 000

Bryt jämnt vid
3h20m/
år/anställd

600 000

Certifiera din arbetsplats & spara pengar

400 000

Årlig prenumerationskostnad
Health+

200 000
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Minska sjukdagarna och spara på pengar. Allt genom vår smidiga prenumeration med full service. Helt utan bindningstid, inget
ägarskap och inga kapitalinvesteringar. D.v.s. 100% förutsägbara
kostnader. Utan underhåll och förbrukningsarktiklar får vi dig och
dina medarbetare att må bättre på jobbet.
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LightAir Prenumeration
Ren luft som en tjänst

Health+ Prenumeration
Renar luften från skadliga partiklar & oskadliggör 97%
av luftburna virus innan de når dig.
Med LightAir Health+ prenumeration får du en heltäckande lösning som skyddar
dig från 97% av luftburna virus, samt effektivt rengör luften och tar bort skadliga
partiklar så att du kan fokusera på vad som är viktigt.
Reducerar effektivt:

Oskadliggör:

Pollen

Bakterier

Virus

Damm

Djurallergener

Mögelsporer

Avgaser

Skrivarpartiklar

VOC-ämnen

Luftburna virus
redan i luften

Clean Air Prenumeration
Rengör luften från skadliga partiklar.

Med LightAir Clean Air prenumeration får du ett paket som effektivt rengör luften
och tar bort skadliga partiklar.

Reducerar effektivt:
Pollen

Bakterier

Virus

Damm

Djurallergener

Mögelsporer

Avgaser

Skrivarpartiklar

VOC-ämnen
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Ökat välmående
på arbetsplatsen,
minskad sjukfrånvaro
Astma och allergier ökar i världen, där 30% av alla vuxna i
Sverige beräknas vara pollenallergiker och ca 10% ha astma.
Luftföroreningar och dålig inomhusluft kan leda till huvudvärk, trötthet, försämrad koncentration och kognitiv förmåga,
svårigheter att andas m.m. Detta försämrar kraftigt livskvalitén
men även energin och produktiviteten på arbetet.

Reducerar skadliga
partiklar

Oskadliggör 97% av
virus redan i luften

LightAir har med sina unika produkter paketerat ren luft som en
tjänst för dig och ditt företag för att ni ska kunna fokusera 100%
på er verksamhet. LightAirs system reducerar kraftigt mängden
skadliga partiklar i luften, t.ex. pollen, damm, skrivarpartiklar,
avgaser, bakterier m.m. Vår virushämmande teknologi oskadliggör 97% av luftburna virus. Detta är en slutsats av forskare vid
Karolinska Institutet

Svensk utveckling
& design

Ta hand om din personal och nå större framgång i hälsa,
välmående och produktivitet. Att investera i hälsa lönar
sig i ökad energi och minskad sjukfrånvaro.

www.lightair.com

support@lightair.com

+46 (0)8-41004800

