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V-Screen® Urinaalisuoja
V-Screen® virtsasuojat tarjoavat tehokkaan keinon, jotta viemäriin 
virtsa pääsee vapaasti kulkemaan ja samalla toimii tehokkaana 
hajujen hallintana urniaaleissa. V-Screen® on yhteensopivas 
monien urinaarejen kanssa ja suoja toimii myös verkkona estäen 
roskien,  kuten purukumien, savukkeiden, paperien ja muiden 
jätteiden kulkeutumisesta putkistoon. Sen ainutlaatuinen verkko-
muotoilu ja innovatiivinen, kulmikas roiskeenesto estävät roiskeen 
lentämistä ja siten edistävät pisuaarin puhdistamista.

V-Screen® on VOC vapaa ja turvallinen, ei kuljetus rajoituksia tai varastointi 
rajoituksia. Mielittyvä tuoksu pitää urinaalin hyvän tuoksuisena jopa 30 päivää.

• VOC vapaa, turvallinen ja ympäristöystävällinen -> ei kuljetus rajoituksia tai 
varastointi rajoituksia.

• Lisävalintanasi mielittyvä tuoksu pitää urinaalin hyvän tuoksuisena jopa 30 
päivää.

• Laaja valikoima tuoksuja.
• Kustannustehokas - säästää rahaa ilman ylimääräisiä tukoksia 

V-Air® SOLID Sub-Micron Passiivi tuoksuannostelija
V-Air® SOLID MVP annostelija hyödyntää uraauurtavaa moni-
vaiheista submicron -tuuletusteknologiaa annostelijassa yhdessä 
tuoksuveden avulla, joka tuottaa yhtenäisen tuoksun sisätiloihin jopa 
60 päivän ajan.

The V-Air® SOLID hiukkaset mahdollistavat ylivoimaisen tuoksun, mutta ovat
tyypillisesti alle 1,0 mikronia. Tämä tarkoittaa, että ne ovat paljon pienempiä
ja kevyempiä kuin monessa muussa tuoksujärjestelmissä ja hiukkaset ovat
ilmassa jäljellä vielä monta tuntia. V-Air® SOLID on erittäin tehokas, ja se on turvallinen 
julkisilla alueilla jatkuvalle altistumiselle.

• Palkittu tuote: ‘Best Innovation Award’ – Washroom Hygiene –Clean India Awards, 
2016. Washroom Hygiene: The Cleaning Show Innovation Awards, 2015 | 
Distributor Choice Award Winner 2015: Sanitary Maintenance Magazine, 2015 | 
The Green Apple Award, 2015.

• Tyylikäs ja huomaamaton lähes kaikissa sisätiloissa, kuten pesuhuoneissa, 
toimistoissa, hotellihuoneissa ja aulassa ja hissien / käytävien yhteydessä.

• Ei sisällä paristoja eikä erikoisjätettä.
• Ei sisällä nestettä, joten vuotoja tai kuljetusongelmia ei ole. 

V-Fresh™ Ilmanpuhdistin kiinteisiin tiloihin
Vectair V-Fresh™ on kiinteisiin tiloihin yleisilmanraikastin 
johon on lisätty epämukavuutta vähentäviä mikrohuokosia 
pahan hajun torjumiseksi.   V-Fresh™ on VOC vapaa, ei 
liouttimia tai käyttöaineita ja siksi se on turvallinen 
varastoida ja kuljettaa. Innovatiivinen V-Fresh™ voidaan 
helposti asentaa kovalle pinnalle käyttämällä integroitua 
imukuppiratkaisua. Käyttökohteita esim.  WC-istuimet, 
urinaalit, kaakeloidut seinät tai lasi-ikkunat. Se on pieni ja 
huomaamaton. Se voidaan asettaa siten, että tuote on 
näkymättömänä vierailijoilta tai voit ripustaa sen 
integroidusta roikkumis kiinnikkeestä.

• Poistaa epämukavia hajuja
• VOC Vapaa. Ympäristöystävällinen.
• Turvallinen, ei rajoituksia kuljetuksessa tai varastoinnissa.
• Monikiinnitys & Yhteensopivuus:

Helppo kiinnittää kohteeseen kovalle tai pehmeälle pinnalle 

Valitse näistä tuoksuista kaikille kolmelle ilmankäsittelyjärjestelmälle 
ympäristösi yhdenmukaistamiseksi.; 

∞ Apple Orchard  |  ∞ Citrus Mango  |  ∞ Cool Mint,

∞ Cucumber Melon  |  ∞ Ocean Spray.
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