
Ympäristöystävällinen virtausilmaraikastin

®



Mikä on kierrätettävä EcoShell®?
Vallankuomouksellinen  "Clip and go, clip and throw™" malli 

tarkoittaa sitä, että voit ennen käyttöä kiinnittää sen näppärästi 
melkeinpä mille pinnalle tahansa ja käytön jälkeen tuote on 

kierrätettävissä.  EcoShell® virtausraikastin välittää pitkäkestoista 
mielyttävää tuoksua ympäristöönsä. Simpukan muotoinen raikastin 

sopii sisustuksellisesti moneen ympäristöön.  

Tyylikäs EcoShell® 
virtausilmanraikastin on muodoltaan 
kuin simpukka. Raikastin toimii ilman 

aerosoliperäistä tuoksua. 

Lisätiedot tuotteesta
Materiaali (Runko & osat): PP
Sisällä oleva tuoksuydin: EVA

Kaksipuolinen kiinnitys teippi: Joustava Polyuretaani 
vaahto,   Mitat (H x W x D) mm: 52 x 180 x 67 | sisä: 2 x 7.1 

x 2.6 Paino: kg: 0.18 | Ib: 0.4   
Pakkauksen koko: 6 / pakkaus

Ympäristöominaisuudet: VOC vapa & kierrätettävä



Miksi valita EcoShell® ?
Kehitetty yksinkertaiseksi
Voidaan asentaa helposti ja nopeasti lähes mille 
tahansa pinnalle käyttäen yhtä valittua kiinnitystä 
kahdesta vaihtoehdosta - kiinnitys klipsillä tai  
liimatyynyllä  (Voit valita kumpi soveltuu parhaiten  
tarpeeseesi) Ei vaikeita ohjelmoitavia asetuksia.

Lapsille turvallinen
Ei sisällä pieni tuoksuosasia, kuten helmiä tai 
nesteitä, joista voi olla tukehtumisvaara.

Soveltuu tarpeitesi mukaan
EcoShelliä® voidaan käyttää useissa eri 
käyttötarkoituksissa, kuten hotellihuoneissa, 
ilmastointikanavissa, kodeissa, toimistoissa, 
varastoissa jne. parantaaksesi ympäristön 
tuoksumaailmaa.

Suuri sisäinen pinta-ala tuoksulle
EcoShell® voi tarjota erinomaisen tuoksun suuren 
sisäisen täyttöpinta-alansa ansiosta.

Clip and go, clip and throw™ 
Vallankumouksellinen muotoilu antaa käyttäjälle 
mahdollisuuden käyttää samanlaisia sovittimia 
tiloissaan.  Käytetyt annostelijat on helppo vaihtaa. 
EcoShell®-virtausilmaraikastimen vaihtamiseksi 
käyttäjä korvaa käytetyn raikastimen täysin uudella 
versiolla käyttäen samoja kiinnitystä. EcoShell® on 
täysin kierrätettävissä ilman hävittämisongelmia.
Pelkkä luonnollinen virtausilma riittää

EcoShell® virtausilmaraikastin on tehty 
joustavasta EVA materiaalista 
Mahdollistaa sen, että pelkkä virtausilma riittää 
toimiakseen. Ei tarvita ympäristöjä kuormittavia 
paristoja tai virtal'hdettä. Ei tarvitse välittää siitä, että 
tuotteesta irtoisi nestettä, koska tämä tuote on 
nesteaine vapaa. Ei käytä myöskään  aerosolia 
tuoksutukseen.

Ympäristöystävällinen ja VOC vapaa
EcoShell® on täysin kierrätettävissä, Ei ongelmia sen 
hävittämisessä. Tuote on VOC vapaa.



Kiivi & Greippi: 
Hedelmäinen sekoitus kiivistä ja greipistä. 
Kirkas tuoksun ja ripauksen myskiä.[ECOSHL KIWI 2]

Merisuola & Bambu: Pakene arkipäivää tuuliselle meren 
rannalle ympärilläsi merisuolainen raikas ilma. [ECOSHL SEA 
SALT 4] 

Tuoksu vahvuus 1  = Vahva 5  = Hienovarainen

Tuoksut

Bergamotti & Santelipuu: 
Sitrushedelmän sitruunan ja puupohjan tuoksu  tekevät tästä 
houkuttelevan aromin. [ECOSHL BERGAMOT 1]



Ominaisuudet ja hyödyt:

Tilava säiliö 
Suuri säiliö simpukan sisällä, 

joka pidentää tuoksulle 
käyttöikää.

Optimaalinen tuoksu
Kaarevat tuoksu reiät muotoilussa  

parantavat tuoksun jakelua.

Clip and go, clip and throw™
Käytön jälkeen, voit korvata uudella 

tuoksuttimella käyttäen samoja 
kiinnityksiä.

Lapsi suoja
Lapsi turvallinen tuoksu sydän - ei pieniä 
irtoavia helmiä tai nesteitä, jotka tekevät 

tuotteesta turvallisemman.

Laadukas
Laadukkaat tuoksut ja 

kotelo

Kierrätettävä 
Täysin 

kierrätettävissä

Mihinkä vain
Voidaan kiinnittää helposti ja nopeasti melkeinpä 
mihin pinnalle tahansa. Kaksi erillaista kiinnitys tapaa 
- klipsi & tarra tyyny.

Monipuolinen
Voidaan käyttää useissa erilaisissa olosuhteissa, 
kuten hotellihuoneissa, ilmastointilaitteissa, 
kodeissa ja toimistoissa.

Ympäristöystävällinen
Ei patterita tai ponnekaasuja, vain ilman 
virtaus.

Tuoksut
Sisäinen ydin saatavilla useilla tuoksuillla.

Helppo käyttöönotto
Helppo ja näppärä asennus. 

Tyylikäs  muotoilu Tyylikkäästi 
muotoiltu simpukan mallinen 

raikastin kotelo.





North American Headquarters

Vectair Systems Inc.
2095 Spicer Cove

Covington Way Distribution Center
Memphis
TN 38134

USA

Tel: 901 373 7818
info@vectairsystems.com

European Head Office

Vectair Systems Ltd
Unit 3 Trident Centre

Armstrong Road
Basingstoke
Hampshire
RG24 8NU

United Kingdom

Tel: +44 (0) 1256 319 500 
emea.info@vectairsystems.com

www.vectairsystems.com

EcoShell® is a registered trademark of Vectair Systems 
Ltd. The EcoShell® product has protected design rights. 
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Myynti ja markkinointi

Noso-Tuote Oy
Palkkikuja 4 A

SulaCenter, PL 137
04301 TUUSULA
Puh. 09 2759 299

Löydät lisää 
tuotteesta tai 

kysy meiltä lisää.

www.nosotuote.fi




