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EcoShell® virtausilmaraikastin
Kehitetty yksinkertaiseksi

Voidaan asentaa helposti ja nopeasti lähes mille tahansa pinnalle käyttäen 

yhtä valittua kiinnitystä kahdesta vaihtoehdosta – kiinnitys klipsillä tai liimatyy-

nyllä (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 EcoShel-

liä® 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 vaihtami-

seksi käyttäjä korvaa käytetyn raikastimen täysin uudella versiolla käyttäen 

samoja kiinnitystä. EcoShell® on täysin kierrätettävissä ilman hävittämison-

gelmia. Pelkkä luonnollinen virtausilma riittää

EcoShell® virtausilmaraikastin on tehty joustavasta EVA materiaalista

Mahdollistaa sen, että pelkkä virtausilma riittää toimiakseen. Ei tarvita ym-

päristöjä kuormittavia paristoja tai virtalähdettä. 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.



P-Screen® -pisuaarisuoja
P-Screen® pisuaarisuojissa 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 harjaspäästösuodatti-

mella, joka estää roiskumisen ja pisuaarintukkeutumisen.

3-teho suoja

Maailman ensimmäinen 3-teho -suoja, joka tarjoaa molemmat tuoksu ja ent-

syymisuojan. Suodattimen sydän ei pelkästään vähennä bakteereja vaan an-

taa myös mielyttävän tuoksun. Suoja sydämmen ympärillä torjuu hajusteen 

kulumista. Suojan suuri pinta-ala luovuttaa myös laajemmin tuoksun.

Nerokas suunnittelu

Ainutlaatuinen muotoilu, tuoksun luovutus jopa 60 päivää ja roiskeen estin 

tekee P-Screen® -tuotteesta täydellisen ratkaisun urinaalin ylläpitoon. Jous-

tava ydin on rakennettu lomittamalla EVA-materiaali vahvaksi. Tuote on suun-

niteltu, että suoja on vähemmän jäykkä kuin monet muut suojat. Näin mah-

dollistuu 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.

WEE-SCREEN® -pisuaarisuoja
Wee-Screen on 30 päivän pisuaarisuoja.

Vähentää huonoja tuoksuja. Tuote on suunniteltu tarjoamaan optimaalisen 

tuoksun urinaaleille ja ympäröiville alueille. 

Ainutlaatuinen muotoilu

Ainutlaatuinen kupla muotoilu, jotta vesivirtaa hyvin. Kuplien kohomuotoilu 

estää tehokkaasti roisketta. 

Joustava rakenne

Joustava EVA-ristikkorakenne, joka istuu mukavasti kaikissa urinaaleissa.

Korkealaatuinen ja voimakas tuoksu, jopa 30 päivän ajan. Auttaa estämään 

tukoksia urinaaleissa ja viemäreissä. Suojan pinta-ala on hyvin kiinnittyvä 

(pito). Kirkkaat ja elinvoimaiset sävyt kannustavat ja rohkaisevat käyttöä. Täy-

sin kierrätettävä. Useita tuoksuja vaihtoehtoja.



V-Air® SOLID MVP
Ilman elektroniikkaa toimiva virtausraikastin 

Palkintoja ja tunnustuksia saanut V-Air® SOLID on ehkäpä tuote jollaista ei 

muualla ole. Tuote luovuttaa raikasta tuoksua jopa 60 päivää ja on täysin 

ympäristöystävällinen, täysin vapaa liuottimesta, ponneaineista ja paristois-

ta, joka luokittelee sen turvalliseksi ja ehkäpä älykkäimmäksi ilmastointirai-

kastimeksi. Ilmanvirtaus kulkee laitteen läpi ja samalla laite luovuttaa raikasta 

tuoksua.

Tarvitsee toimiakseen ilmavirtauksen. 

Annostelija suunniteltu siten, että ilmavirtaus pääsee kosketuksiin tuoksutti-

men kanssa. Ei tarvitse toimiakseen pattereita tai sähköä.

Tuoksuydin

Keskusosassa sijaitsee ns. tuoksuydin ja keraamisessa kapselissa on tuoksu 

hajuste. Hajusteen toimituksen kesto jopa 60 päivään.

VOC -vapaa

Ei sisällä: ponneaineita, liuottimia, HFC-yhdisteitä ja on VOC vapaa.

Käyttää sub-micronin hajustetegnologiaa, joka tuottaa hajusteen hiukkaisa 

tyypillisesti alle 1.0 mikronin.(<1.0μm) tarkoittaa sitä, että tuoksuhiukkasten 

teho pysyy useita tunteja ilmassa.

Turvallinen ei sisällä nesteitä. Kuljetus ja varastointi vapaa ja voidaan hävittää 

turvallisesti.

V-AIR® SOLID MVP TÄYTTÖPATRUUNAT:

• Aerosoliton patruuna

• VOC vapaa ilman pattereita

• Uniikki keraaminen rakenne

• Korkealaatuiset tuoksut

• Kestävä hajuste

• Saatavilla 5-tuoksua: Minttu, Kurkku meloni,

Omenatarha, Valtameren tuulahdus, Sitrus mango
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