
TCell
— síla inovace, není třeba žádných baterií

Nepřetržitý vonný program

5 dobrých důvodů proč koupit TCell…

První svého druhu. Nový inovační 
osvěžovač vzduchu, který je ekologický 
a opravdu efektivní

Vytváří prostředí, které je stále čisté 
po celý den, každý den, po celých 
60 dní s každou náplní

Co voní čistě… je čisté. Správná péče 
o zařízení zlepší zaměstnaneckou morálku 
a zvýší zákazníkovu spokojenost

Spotřebitel upřednostňuje design, 
nový dispenser je jedinečný svého 
druhu i po této stránce

Ekologický — žádné baterie, 
recyklovatelné komponenty
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Barevné provedení dispenseru:
chrom, bílá, šedá a černá

5 let
záruka

Zlepšujeme atmosféru 
a vycházíme vstříc lidem 

v každodením životě

FROM



Velikost dispenseru: v 135 × š 70 × h 64 mm
Barevné provedení dispenseru: chrom, bílá, šedá a černá

5 vysoce kvalitních, vysoce účinných vůní 
oblíbených spotřebiteli

:: CRYSTAL BREEZE — křišťálový 
vánek — svěží, čistě bylinkové vůni 
dominuje eukalyptus doplněný jemným 
rozmarýnem, jantarem a vzácným dřevem

:: BLUE SPLASH — mořská vůně míchaná 
s bergamontem a rozmarýnem

:: POLAR MIST — směs levandule a divoké máty

:: WAKENING SPRING — svěží květinová s nádechem 
santalového a cedrového dřeva s jantarem, které zvýrazňuje 
celou vůni

:: CITRUS — svěží pomeranč s grapefruitem 
a zeleným citrónem

Nepřetržitý vonný program

Jak TCell funguje
Na bázi chemické reakce se 
vůně zahřívá a tudíž stále 
stejný objem vůně vychází ven 
z komor přístroje. Přirozený 
pohyb vzduchu vůni rozptýlí 
do celé místnosti.

Dlouhotrvající řešení 
dezodorizace
TCell dodává stále stejnou 
intenzitu vůně po celých 
60 dní. U tradičních gelových 
přístrojů ztrácí vůně na intenzitě 
během užívání náplně, zatímco 
TCell je stálý. A když je třeba 
vyměnit náplň, je to rychlé 
a snadné.
Vůně obsahují kvalitní oleje, 
které zvýrazňují čistotu 
a image provozovny.

Instalace dispenseru
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90 až 180 cm od dveří

Každá náplň nepřetržitě dodá-
vá vůni po 60 dní a pokryje 
plochu o 168 m2 (6 × 9 × 3 m)

Životnost náplně 
překonává tradiční 
gelové produkty

Stejná intenzita vůně 
po celou dobu

Dodává stále stejnou 
intenzitu vůně jak 
1. tak 60. den užívání

Molekuly neutralizéru ničí 
a eleminují nepříjemný zápach

Jednoduchá 1–minutová 
instalace a bezproblémový 
provoz

Tichý, bezhlučný 
dispenser, žádné 
pohybující se části

Nenápadný, dekorativní 
dispenser

Ideální pro užití do různých prostor, např.: koupelen, 
konferenčních místností, výtahů, kanceláří

Čistá vůně a neutralizér zápachu,
žádná pohonná hmota,
není třeba baterií ani jiného elektrického zdroje,
recyklovatelné náplně


