
A mosdóillatosítás művészete és tudománya   
most kibővült a Diversey integrált 

rendszerével, amely kiváló higiéniát biztosít  
a kellemetlen szagokat kontrollálva.



Vízmentes piszoároknál Vízzel működő piszoároknál
Alkalmazza vízmentes piszoár esetén vagy alakítsa át a vizes rendszerű piszoárt  
vízmentessé csupán pár perc alatt (egyszerűen telepíthető és alkalmazható)

A teljes rendszer alkalmazásával fertőtleníti a piszoárt, amely ezáltal 
maximális higiéniát biztosít.

99% víz megtakarítás. Könnyű tisztítani és használni.

88% költségmegtakarítás egy hagyományos rendszerhez képest. 60 nap használat után 52% költséget takarít meg a hagyományos 
rendszerhez képest.

A visszafröccsenésgátló kialakítás segít tisztán tartani a padlót és 
falakat, ezzel is csökkentve a rossz szagok képződését.

A visszafröccsenésgátló kialakítás segít tisztán tartani a padlót és 
falakat, ezzel is csökkentve a rossz szagok képződését.

A friss illat garantált minden terméknél a rendszernek köszönhetően. A folyamatos friss illat garantált a rendszer termékeit használva.

Mi ez? Mi ez?
Fenntartható megoldás a vízmentes piszoárok és/vagy az 
átalakított vizes piszoárok terén. Hatékonyan szünteti meg a 
kellemetlen szagokat a mosdókban.

Nagyteljesítményű rendszer a naponta felmerülő kellemetlen szagok ellen.

Ajánlott rendszer:
Power screen 
(30 days)  
or Ekcoscreen 
(60 Days) 

Good Sense 
Breakdown

Ekco Clip Good Sense  
30 Days

Power screen 
(30 days)  
or Ekcoscreen 
(60 Days) 

Sani 4 in 1 Ekco Clip Good Sense  
30 Days

Alkalmazási terület: Alkalmazási terület:
Fröccsenés- 
védelemmel 
ellátott 
illatosított 
piszoár betét 

WC illatosító Folyamatos
illatosítás 

Fröccsenés- 
védelemmel 
ellátott 
illatosított 
piszoár betét 

Fürdőszoba 
tisztító,
vízkőoldó,
fertőtlenítő
&illatosító 

WC illatosító Folyamatos 
illatosítás

- Gyakran nehéz megszüntetni a kellemetlen szagok forrását a mosdókban, még ha 
rendelkezésünkre is  állnak erre a célra kifejlesztett termékek. A mi teljes illatterápiás rendszerünk 
lehetővé teszi ezen szagok megszüntetését a problémás területeken. A kellemetlen szagok helyett 
friss illatot varázsol.
- A mosdóban az illatok összhangja létfontosságú. Az összes termékünkben ugyanazon összetevők 
együttműködve képzik a kellemes illatot, ahelyett, hogy semlegesítenék egymást.
- Olyan megoldást fejlesztettünk ki, amely minden igényt kielégít, legyen szó vízmentes, vagy 
vízöblítéses piszoárról. 
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Bakteriumok által 
okozott szagok 
semlegesítéséhez

Ajánlott rendszer:




