
Air Care
Automatický vonný program

5 dobrých důvodů proč koupit…

Splňuje požadavek č. 1 — svěžest, 
příjemná vůně

Voní čistě… je čisté! Správná péče 
o zařízení zlepší zaměstnaneckou morál-
ku a zvýší zákazníkovu spokojenost

Zákazníci budou přicházet znovu 
a zůstanou déle na místě, kde je o hygienu 
dobře postaráno

Vysoký účinek navržených vůní je 
celosvětově uznáván

Odstraňuje, nemaskuje, nepříjemné 
pachy
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Stále více a více klientů požaduje, 
aby toalety vypadaly nejen čistě 
ale i voněly čistotou. Naše vonné 
programy spojují inovativní a spole-
hlivou dávkovací technologii se špič-
kovou kvalitou náplní, které pozvol-
na uvolňují stále stejnou dávku vůně 
a svěžesti, kdykoliv je třeba.

voní čistě — je čisté

Odstraňuje nepříjemné pachy
všechny Neutralle náplně obsahují 
Microtrans, patentovanou technologii, 
která odstraňuje, nemaskuje, 
nepříjemné pachy

Zůstává bezpečné
všechny Neutralle® vůně byly vyvinuty za pomocí výzkumů 
hlavních Evropských parfumerií. Jsou plně testovány (ne 
na zvířatech), splňují požadavky EU a neobsahují běžně 
užívané ale potenciálně škodlivé přísady, 
jako éter a nynol phenol.

3000 střiků v 1 náplni
Každá náplň spolehlivě dodá 3000 konzistentních dávek 
vůně. Každý střik je automaticky uvolňován v pravidelných 
intervalech, automaticky odstraňuje trvalé a neodstranitelné 
pachy a zanechává svěží, vonící prostředí.

15-ti minutová účinnost
Ve většině prostor vzduch cirkuluje každých 
15 minut. Pro udržení svěží vůně v místnos-
ti, jedna dávka vůně by měla být stříknuta 
každých 15 minut.

Zlepšujeme atmosféru 
a vycházíme vstříc lidem 

v každodením životě

FROM



Microburst 3000 — vůně
… dodávají více vůně … více 
neutralizují zápach…

všechny Neutralle vůně 
určeny pro Microburst 3000 
systém obsahují Microtrans, 
které vlastní eliminátor 
zápachu, ten neutralizuje 

zapáchající molekuly a uvolňuje svěží vůni zpět do vzduchu. 
Neutralle vůně byly vytvořeny s užitím výsledků z výzkumů vedou-
cívh evropských parfémových společností (Davidoff, Laroche, 
Calvin Klein, Dior, Guerlain, Rochas, Lagerfeld…) z celé Evropy.

automatický systém, 
který kontroluje svěžest vzduchu
Microburst 3000 LCD
Nejen, že je poslední novinkou na trhu, ale 
také díky nové technologii se stal vedoucím 
produktem na evropském trhu a plně odpo-
vídá standardům EU.
• jednoduché programování
• možnost nastavení: interval 24 nebo 12 
    hodin denně, noční a denní režim, dny 
    v týdnu a počet střiků

• výběr až ze 7 funkcí
• indikátor životnosti baterie (délka životnosti baterie až do 2 let)
• možnost nastavit audio alarm — signál upozorní, když dochází 
    baterie či náplň
• dispenser je možné objednat ve zlaté, chrómové a saténové barvě
• záruka přístroje až 10 let

Microburst 3000 Economiser
již naprogramován od výrobce
• sprej interval každých 15 minut, 
    24 hodin denně, 7 dní v týdnu
• náplň vydrží 30 dní
• baterie mají životnost 2 roky
• záruka přístroje až 10 let

Wild coast — jasně svěží citrus v souladu s citrónem a limetkou, zjemněný 
čistým ozónem a zakončen sladkým pomerančem

Wild earth — teplý orientální soulad vonného šafránu, růže, vzácných 
dřevin, pačuli, jantaru, pandánu

Wild flowers — svěží vůně gardénie, frézie a fialky zvýrazněná špetkou 
mandarinky. Vše je doplněno pomerančovými květy, jasmínem a mimósou 
spolu s cedrovým dřevem, bramboříkem a zjemněno vyzrálou švestkou

Wild forest — bylinková vůně s fialkou a jemným jasmínem doplněná 
svěží zelení

Wild fruits — vůně tropického ovoce, manga, papáji a melounu, oživena 
špetkou mandarinky, ananasu a doplněna šťavnatou broskví a švestkou

Odour Neutraliser — silná, čistá vůně plná svěží zeleně míchána s vůní 
květinovou, lilií, jasmínem, bramboříkem

Neutralle® 
Naturals: 
Čistě svěží 
vůně tvořena 
přírodními extrakty 
inspirovanými 
přírodou

Tranquil Sense — sladká broskev a exotické 
mango vytváří iluzi plachtění v teplém letním větříku

Floral Sense — sladké květy v kvetoucí zahradě 
mísící se s vůní svěžího citrusu a sladkého pižma

Radiant Sense — směs vůně květin, 
ovoce a lesa

Vibrant Sense — zelené jehličí podníceno 
vůní citrónu a limetky

Clean Sense — perfektně vyvážená směs 
lesních květin a ovoce

Anticipation — šťavnatá jablečná vůně mísící 
se s vůní ovocného pižma

Expressions — sladké pomeranče, kousky 
grapefruitu a citrónu mísící se se sladkou vanilkou

Illusions — vůně růží a květin je zvýrazněna 
eukalyptem a bylinkami

Impressions — ovocné kousky smíchány s něž-
nou vůní růží, vůní sladkého jantaru a lesním pižmem

Inspiration — jasmín, levandule a karafiát 
smíchán s citrónem

Perceptions — citrus a čerstvé koření 
doplněné květinovou vůní s lesním pižmem

Reflections — květiny a ovoce vzájemně 
působící s vůní zeleně a moře

Sensations — sladká vanilka a broskev 
obklopena vůní delikátního jasmínu, kokosového 
ořechu a trochou citrónu

Discretion — exotická vůně ovoce doplněná 
svěžestí a vláhou palmových hájů

Essenece of OUDH — bohatá, exotická vůně 
získaná z esenciálních olejů Aloe

X-BAC Anti Tabaco — zbavuje se zůstávajícího 
zápachu kouře a vytváří tak ovzduší, které je 
svěží a bez zápachu

SWAK — repelent proti hmyzu

Úloha vůně
Čisté, svěží toalety dávají zákazníkovi, majiteli, zaměstnancům jasnou zprávu o standardech 
podniku. Svěží, příjemná vůně zvyšuje fakt, že toalety jsou čisté a že je dbáno o bezpečnost 
a pohodlí těch, co toalety užívají.

Výhody:

Vždy svěží
• garantováno postupným rozprašováním mikromolekul, 
    které zápach neutralizují a vzduch osvěží vybranou vůní
• díky mikromolekulám, které zůstávají ve vzduchu déle, 
    vůně voní déle a intenzivněji
• příjemná vůně posiluje vysoký standard čistoty

Vždy diskrétní
• kompaktní design posiluje vzhled toalety
• díky možnosti naprogramování a pozvolnému uvolňování vůně,
    je prostředí na toaletě zajištěno na 24 hodin denně, 365 dní v roce
• vytváří čisté, bezpečné a pohodlné prostředí na toaletách,
    které podporuje zdraví a je dobré pro obchod a image
• odolná vůči chemikáliím

• unikátní složení — 6× více parfémovaného oleje
• jedinečná kovová trubička, která se nezlomí tak jako plastová 
    = déle vydrží

• díky této trubičce stříkne 3× více ml než z běžných aerosolových náplní
• dostřik vůně až 3 m
• náplň o objemu 75 ml


