Miviko filterventilatieplafonds, op alle punten beter:
Miviko
filterventilatieplafonds,
Hét recept voor meer
hygiëne, een beter
werkklimaat en een
onbeperkte levensduur!



hoogwaardige materialen
(cassettes en panelen: rvs,
profielen: geëloxeerd aluminium)



optimale filtering, frisse lucht
zonder tocht



maximale hygiëne, microben krijgen geen kans



geen bouwkundig onderhoud nodig



periodieke reiniging gewoon in de eigen vaatwasmachine



ruimtelijke werking



geluidsabsorberend volgens de Arbo-normen



brandvertragend, TNO-gecertificeerd



voordelig in de exploitatie dankzij laag energieverbruik



ten alle tijde verhuisbaar en uit te breiden
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Qua hygiëne, werkklimaat, levensduur en brandvertraging
gaan we voor u tot aan het plafond.
Miviko
filterventilatieplafonds,
in alle opzichten een
frisse kijk op de toekomst
van de professionele
productieruimtes.

Qua exploitatiekosten tot op de bodem…

Miviko filterventilatieplafonds: voor de professionele keuken!

Het Miviko filter en ventilatieplafond systeem voor elke professionele verdeel-, voorbereidings-, vaatwas-, uitgifte- en productieruimtes.
Optimale hygiëne: microben
krijgen geen kans.

Maximale filtering: frisse lucht
zonder vleugje tocht.

Een Miviko filterventilatieplafond maakt
het verschil tussen optimale hygiëne in
de productieruimtes en de conventionele aanpak van plaatsgebonden afzuigingen. In onze visie fungeert het totale
plafond als afzuig, waarbij de wasems
van alle apparaten gelijkmatig worden
verwerkt.
Dus geen vervuiling aan het plafond.
Bovendien is het systeem opgebouwd
uit rvs cassettes, die eenvoudig verwijderd kunnen worden voor reiniging in
de afwasmachine.

Een vers getrokken product mag dan
lekker ruiken: het wordt anders als je
die lucht de hele dag in je neus hebt.
Of als de geur doordringt tot buiten de
keuken. Daarom voorziet het Miviko
filterventilatieplafond in maximale filtering, die leidt tot een onbelemmerde
afvoer van alle productieluchtjes.

Hierdoor krijgen microben geen kans
om hun schadelijke filmvorming uit te
voeren.

En dat betekent werken in een altijd
frisse ruimte, zonder wasembeeld en
zonder vleugje tocht. Ergonomie in
optima forma: het plafond geeft de
ruimtes een extra ruimtelijke dimensie,
die niet alleen fraai om te zien is, maar
ook nog eens resulteert in een aangename geluidsdemping.

Brandvertragend, onderhoudsvrij, energiebesparend
en onbeperkte levensduur.
Veiligheid is in ons concept een
belangrijk element. De materiaalkeuze
en de uitvoering van de elementen
garanderen een aanzienlijke brandvertraging (zie ook het TNO-rapport).
Bovendien heeft het plafond geen
bouwkundig onderhoud nodig, omdat
vet en vocht niet op onderhoudsgevoelige plekken kunnen komen. Een
ander voordeel is de energiebesparing,
want in ons systeem is de hoeveelheid
toegevoerde lucht tot het minimum
teruggebracht. En als de ruimtes moeten uitbreiden of verhuizen, dan kan
het plafond naar believen aan de nieuwe situatie worden aangepast, met
andere woorden: de levensduur is
onbeperkt.

Miviko, in alle opzichten een
frisse kijk op de toekomst.
De ontwikkeling van het Miviko filterventilatieplafond past perfect in de
trend naar een betere klimatisering van
de professionele ruimtes.
Het unieke concept vormt een prima
basis voor een verdere professionalisering en geeft op een uitdagende wijze
vorm aan een frisse kijk op de toekomst. Al met al: hét recept voor meer
hygiëne, een beter werkklimaat en een
onbeperkte levensduur!

