®
nová generace voňavých
podložek do pisoárů
Co je to V-Screen®?
Pisoáry často představují živnou půdu pro pachy vyprodukované z nahromaděných
močových solí. V-Screen® je nepostradatelný pro udržení hygienicky čistého a funkčního
pisoáru, bez zápachů a ucpávání odtoku.

Jak V-Screen® funguje?
V-Screen® se položí do pisoáru. Působí tak jako sítko na zbytky jako jsou cigarety, papír,
žvýkačky a podobně. Voňavá podložka V-Screen® je napuštěna luxusními nevtíravými
vůněmi. Má schopnost neutralizovat všechny pachy, které vás většinou na pisoárech
obtěžují. V-Screen® udržuje pisoár provoněný a svěží po dobu až 30 dní.
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Vlastnosti a výhody
V-Screen® Funkce
Uvolňuje příjemnou vůni.
Speciální folie proti cákání.
Jednoduchý servis.
Velká servisní rukavice ke každé
podložce.
Barevný terč uprostřed.
Technologie eliminace zápachů.

Výběr vůní
Výhody

Udržuje pisoár voňavý po dobu 30 dnů.
Speciální úprava povrchu zabraňuje rozstřikování
moči a udržuje tak pisoár čistý.
Rychlá výměna.
Hygienické a bezpečné instalace a odstraňování.

Umožňuje identifikaci vůně.
Absorbuje nežádoucí pachy. Minimalizuje tvorbu
bakterií a zabraňuje šíření pachů v jejich v zárodku.
Univerzální velikost a transparentní Navržen tak, aby se podložky vešly do všech stylů
barva.
pisoárů. Nebrání běžnému úklidu.
Rychlý odtok.
Umožňuje moč rychle spláchnout.
Unikátní protiskluzová funkce.
Udržuje optimální pozici.
* Poznámka: Vlastnosti, výhody a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Cucumber Melon

Svěží sladká vůně melounu a okurky.

Citrus Mango

Ovocná osvěžující vůně tropického ovoce - mango s
citronovou kůrou.

Cool Mint

Směs divoké máty se špetkou jasmínu.

Apple Orchard

Bohatá, ovocná vůně jablka se skořicí.

Popis produktů
Balení: 		
			
Velikost balení:
Váha balení:
Účinnost vůně:
Barva: 		
Hlavní materiál:
Plocha mřížky:

12 podložek (každá mřížka je samostatně balená v uzavřeném 		
obalu včetně hygienické rukavice)
(L)190mm (W)73mm (H)220mm
0.57 kg (1.25 Ib)
Účinnost vůně: Až 30 dní (PAO)
Transparentní světle šedá
EVA (Ethylene Vinyl Acetate Kopolymer)
178mm x 178 mm (7” x 7”)

Kódy Produktů:
V-Screen ® Blue

V-Screen ® Cool Mint (Blue)

V-Screen ® Green

V-Screen ® Cucumber Melon (Green)

V-Screen ® Red

V-Screen ® Apple Orchard (Red)

V-Screen ® Yellow

V-Screen ® Citrus Mango (Yellow)

Camper, s.r.o.
U Michelského mlýna 1535/8, Praha 4 - Michle
Mobil: +420 603 876 864
E-mail: info@4gastro.cz
Web: 4gastro.cz
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