
Sanity System´s revolutionerande saneringsmaskin!

» Sanerar bilen med på mellan 22-40 minuter beroende på program
» Klarar av utrymmen på upp till 50m³
» Dokumenterat bevis i universitetsstudier att den eliminerar SARS-Cov-19!
» Unik katalysatorfunktion som gör att det behandlade utrymmet kan
   användas direkt efter behandling

Sanity System´s saneringsmaskin skall inte jämföras med ozonmaskiner som säljs 
här och där, då Sanity System´s maskin tar hand om ozonet och omvandlar det till 
syre, för att bilen skall vara användbar direkt efter avslutad behandling!

Kunden kan sätta sig i bilen och åka iväg, utan att behöva vänta på att bilen blir
körbar.

Perfekt för verkstaden att använda sig av antingen medan man jobbar utanför bilen, 
eller efteråt när bilen är nere från lyften igen!

Om ni ansluter er till Sanity System® Sanity Point, -som mer än 8 000 andra redan 
gjort, får du dessutom säljmaterial som broschyrer, displayställ, klistermärken osv. 
och blir dessutom listade i våra interaktiva
kartor på hemsidor och Sanity System´s mobilappar!

Alla priser exkl. moms. Hyreskostnad beräknad på 48 månader.



Detta är en strålande möjlighet att både kunna erbjuda era kunder en ren
och säker miljö i sin bil, såsom en ytterligare möjlighet till utökad inkomst!

Endast 22 minuter för grundprogrammet , där du rengör en standard personbil
och får den redo för kunden att åka iväg direkt efter behandling!

Testa maskinen!Testa maskinen!

Ni har även möjlighet att hyra en maskin under en vecka för att demonstrera för 
kund, eller för att testa själva, så får ni behålla maskinen vid en affär och vi drar 
såklart av hyreskonstnaden från slutpriset. 

Stoppar oönskade dofter
Du blir av med all doft från rök, djur, mögel osv.

Garanterat hygiensikt
Hälsan i fokus, håll bilen ren för barn, personer som lider av allergier och astma!

Inga bieffekter
Inga spår av skadliga kemiska produkter eller giftiga rengöringsmedel, bara rena syrerester!

Total åtkomst
Rengör med stor effekt i hela ac-systemet, där bakterier, svampar, mögel, pollensporer och 
virus gömmer sig!

Hyreskostnad, från 475kr / mån
Ordinarie ca-pris; 19 700 kr

Alla priser exkl. moms. Hyreskostnad beräknad på 48 månader. Pris giltigt t.o.m 2021-07-31
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