


P-Screen® urinaarisuojissa on 60 päivän
hajuste ratkaisu, joka soveltuu useimpien
urinaalien muotoihin ja kokoihin. P-Screen®

on tehokas ratkaisu, joka vähentää pahoja 
hajuja jopa 60 päivää kupla- ja harjaspääs-
tösuodattimella, joka estää roiskumisen ja 
pisuaarintukkeutumisen.   
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Maailman ensimmäinen 3-teho -suoja,  joka 

tarjoaa molemmat tuoksu ja entsyymisuo-

jan. Suodattimen sydän ei pelkästään vä-

hennä bakteereja vaan antaa myös mielyt-

tävän tuoksun. Suoja sydämmen ympärillä 

torjuu hajusteen kulumista. Suojan suuri pin-

ta-ala luovuttaa myös laajemmin tuoksun.

3-tehoinen suoja

Ainutlaatuinen muotoilu, tuoksun luovutus jopa 

60 päivää ja roiskeen estin tekee  P-Screen® -tuot-

teesta  täydellisen ratkaisun urinaalin ylläpitoon.

Joustava ydin on rakennettu lomittamalla EVA-ma-

teriaali vahvaksi. Tuote on suunniteltu, että

suoja on vähemmän jäykkä kuin monet muut suo-

jat. Näin  mahdollistuu sopivuus lähes kaikkiin 

urinaaleihin.

Suunnittelussa kehitetyt ”syvät” kuplat ja harjakset 

vähentävät riskiä, että roiske lentää takaisin. 

Tämä lisää tuotteen hygieniaa kun  vesi pääsee 

virtaamaan sulvasti.

Nerokas suunnittelu Ominaisuudet ja hyödyt

Korkea laatu ja 
hajusteen kesto 
jopa 60 päviää.

Syvätkuplat estävät 
takaisin roisketta

Iso tartunta-alue

Kirkaan väriset suojat
rohkaisevat käyttöä

Täysin kierrätettävä materiaali

Ainutlaatuinen 
kuplien suunnittelu 
parantaa veden virtausta
Estää tehokkaasti
tukoksia ja urea suolan 
muodostumista putkiin.

Sopii lähes kaikkiin
urinaareihin.

VOC  vapaa.

Tietoja tuotteesta

Materiaali: Joustava EVA         Kierrätettävä 100%
Pakkauksessa 6 kappaletta Tuotteen kestävyys: Jopa 60 pv.
Paino: n. 210g / 7.4 oz

Hajut

1.) Citrus Mango on sitrus hedel-
män ja hedelmäisten marjojen tuok-
suinen.

2.) Linen Breeze on liinavaatteiden tuoksuinen.

3.) Marine Musk. Myskinen meriteemainen tuoksu, josta löy-
dät vivahteet sitrushedelmistä, ruusuista, jasmiinista, laventelista 
ja kumariinista.
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Myynti- ja markkinointi

Noso-Tuote Oy
Palkkikuja 4 A, SulaCenter
PL 137, 04301 TUUSULA
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