CWS Paradise Air Bar.
Illatkompozíciók minden helyiségre.

Tegyen kellemes benyomást egy
kiváló illattal.
Egyedi és egyszerű megoldás minden helyiségre.
Az attraktív tervezésnek és az intelligens technológiai fejlesztéseknek köszönhetően a CWS Air Bar egy új mérföldkő az illatosítás
területén.
A letisztult küllem eredményeként az adagoló szinte észrevétlenül
illeszkedik környezetéhez. A cserélhető panel gondoskodik arról,
hogy az Air Bar megjelenése harmóniában legyen a helyiség
hangulatával, valamint a CWS más adagolóival.

Szolgáltatási szerződés kötés esetén a CWS-boco felelős,
az Air Bar kihelyezésén és felszerelésén túl az eszköz
megfelelő beállításáért, karbantartásáért valamint tölteteinek
és elemeinek cseréjéért. Így Önnek nincs más dolga, mint élvezni
a kiválasztott illatok kellemes hatását.
A készülék megvásárlása esetén, a megrendelő maga gondoskodik
a töltetek és elemek cseréjéről, valamint a készülék beállításáról.
A CWS biztosítja a fogyóeszközök utánpótlását, valamint a telepítést
és a karbantartást.

Paradise Air Bar
cikkszám: 4663010

Rendelhető panel színek:

Active White
(fehér)
161048000

Royal Red
(piros)
161048022

Air Bar rozsdamentes acél
cikkszám: 7663000

Black Pearl
(fekete)
161048021

Silversense
(ezüst)
161048060

Forest Green
(zöld)
161048045

Navy Blue
(kék)
161048044

Posh Purple
(lila)
161048040

CWS Paradise Air Bar.
Technikai jellemzők
 áltozatos: akár két különböző illattal is felszerelhető;
V
automatikus átváltás a második illatra amikor az első
elfogyott.

Gyors: az adagoló a CWS kulcs benyomásával nyitható (nincs szükség elfordításra).

Könnyen szervizelhető: az elemek vagy az
illatanyagok cseréjének szükségességére külső
jelzőfény figyelmeztet.

Hosszútávú megoldás:
a kétpatronos rendszernek köszönhetően
az illatanyag akár hat
hónapig is kitart csere
nélkül (24-órás használat, 3-as intenzitás,
hőmérsékletfüggő).

Kellemes: a beépített dupla ventilátor
fokozatosan párologtatja ki az illatanyagot (a készülék
nem permetezi az
illatot).

Bárhova felszerelhető: az energiaellátást
elemek biztosítják, így nincs szükség
hálózati csatlakozóra.

Gazdaságos: a nappali / éjszakai üzemmód
automatikusan vezérli a mindig megfelelő
mennyiségű illatanyag kibocsátását.

Egyszerű:
felhasználóbarát kezelőfelület.

Mindenkori intenzitási szint: állítsa be a plusz gomb megnyomásával.
Válassza ki a patront: a nyíl gomb megnyomásával.
Patron tele és aktív | Patron tele, de nem aktív |
Akkumulátor kijelző:
Akkumulátor feltöltve |

Patron üres, kérjük, cserélje

Akkumulátor majdnem lemerült, kérjük, cserélje

Egyszerű akkumulátorcsere: központilag beépített, könnyen kivehető.

Egyszerűen cserélhető patronok: Húzza ki a régi patront, és nyomja a helyére az újat lezárt állapotban.
A speciális fedő automatikusan kinyitja a patront, miután a készüléket bezárták.

9 lenyűgöző illat.
Friss levegő a CWS-sel.

A CWS új illatosítója, az Air Bar a kirobbanó közérzet hírnöke.
Legyen az irodaház, közintézmény, étterem, bár, bevásárlóközpont vagy éppen fürdő: ahol sok ember megfordul,
előbb utóbb elkerülhetetlen a kellemetlen szag. Emellett
a bútorok, szőnyegek, vagy akár a műanyag is eredményezhet
rossz levegőt egy-egy helyiségben. A CWS Paradise Air Bar
semlegesíti ezeket a szagokat és kellemes, friss illatot
biztosít a helyiségben.
A kellemes levegő biztosítása érdekében, az egyedi igényekre
szabott, terület specifikus illatkombinációk alkalmazása
célszerű.
9 különböző illatanyag választékkal garantáljuk a kellemes
levegőt minden egyes helyiségben. Az inspiráló frissességtől és az édes virágillattól a nyugtató aromán át a gyümölcsöskert érzetéig. Emelje helyiségeinek színvonalát kiemelkedő minőségű illatanyagainkkal!

Szagsemlegesítő hatás
Hogy a kellemetlen szagokat ne csupán elfedje, hanem
semlegesítse is, tölteteinket olyan speciális illatokból állítottuk össze, melyek elegye célzottan semlegesíti az olyan
irritáló szagokat, mint a dohányfüst, az izzadtság vagy
a toalett szag. Ezek az ún. szagsemlegesítők ellensúlyozzák
a bosszantó szagokat miközben meg is szüntetik őket.
Speciálisan kifejlesztett illataink többféle szag semlegesítő
aromát tartalmaznak, a különféle igényeknek megfelelően.

Bizonyított minőség
Minden, a CWS által kifejlesztett, illatanyag megfelel
az IFRA (Nemzetközi Illatanyag Szövetség) beltéri illatosítókra vonatkozó elvárásainak.
E minősítés szerint az illatanyagok sem az emberi szervezetre
sem pedig a környezetre nincsenek káros hatással, mely tényt
több egymástól független vizsgálat is megerősítette.
A CWS Paradise Air Bar illatanyagai tehát, kizárólag a környezetre
ártalmatlan, antiallergén anyagokat tartalmaznak.

CWS illatvariációk fürdőszobákba, mosdókba, öltözőkbe:
Illatanyag

Az illatanyag tulajdonságai

Az illatanyag
intenzitása

Sweet Orange
(narancs) - illat
630000

Sweet Orange: határozott, citrusos illat,
amely a narancs, a mandarin és a citrom
aromáját egyesíti. Semlegesíti a mellékhelyiség szagát és az izzadtságszagot.

Közepes

Flower Rain
(virág) - illat
631000

Flower Rain: édes, virágos illat, jácint, rózsa
valamint egy csipet szantálfa keveréke.
Semlegesíti a mellékhelyiség szagát és
az izzadtságszagot.

Intenzív

Peach Heaven
(barack) - illat
632000

Peach Heaven: az őszi- és kajszibarack
illatát ötvözi édes, gyümölcsös aromával.
Semlegesíti a mellékhelyiség szagát és
az izzadtságszagot.

Intenzív

Ocean Fresh
(óceán) - illat
633000

Ocean Fresh: friss tengeri szellő és gyógyító füvek árnyalatának ötvözete.
Semlegesíti a mellékhelyiség szagát és
az izzadtságszagot.

Intenzív

Summer Sense
(nyár) - illat
634000

Summer Sense: az ébredő nyár illata friss
rózsával, levendulával és jázminnal.
Semlegesíti a mellékhelyiség szagát és
az izzadtságszagot.

Enyhe

Forest Soul
(erdő) - illat
635000

Forest Soul: a friss erdő illatát vegyíti a
fenyő és a cédrus aromájával. Semlegesíti
a mellékhelyiség szagát és az izzadtságszagot.

Intenzív

CWS illatosítók irodákba, tantermekbe, fogadó helyiségekbe, társalgókba,
fürdőkbe, gondozást nyújtó intézményekbe és dohányzó helyiségekbe.
Illatanyag

Az illatanyag tulajdonságai

Az illatanyag
intenzitása

Silent Wood
(erdő) - illat
636000

Silent Wood: a friss fa, eukaliptusz és erdei
illatokkal a természet aromáját csempészi
helyiségeinkbe. Semlegesíti a dohányszagot.

Intenzív

Secret Spa
(fürdő) - illat
637000

Secret Spa: elegáns citrusnövények, tea
és egy csipetnyi rózsa keverékével teremt
nyugodt hangulatot. Semlegesíti a dohányszagot.

Közepes

Magic Fruit
(gyümölcs) - illat
638000

Magic Fruit: egzotikus citrusnövények
aromáját vegyíti a citrom, a grépfrút
és a lime illatával. Semlegesíti a dohányés a konyhaszagot.

Közepes

www.cws-boco.com
Begyűjtés

Mosás / Szárítás

Ellenőrzés
Javítás / Csere

CWS-boco Hungary Kft.
2051 Biatorbágy, Budai út 8.
Tel.: +36 23 323 323 | Fax: +36 23 323 329
E-mail: info@cws-boco.hu | www.cws-boco.hu

A technikai adatok változtatásának joga fenntartva.

Kiszállítás

Önök és a természet
szolgálatában

