®
Sanitär-Systeme mit Umweltplus

Sanicus® F1

Luchtverfrisser
Eenvoudig te installeren en eenvoudig bijvullen
Contactloze automatische activering
Per vulling 60 dagen constante geur, zonder sprayen
Verschillende geuren om uit te kiezen
Weinig afval, beveiligde dispenser
Geen giftige aërosolen/ ozongassen
Geen motor of spray
Anti-vandalisme met edelstaal/rvs dispenser
LED-Signalisering voor batterij en vulling
De meeste luchtverfrissers bedekken slechte geuren met zware
Parfum. De Sanicus® F1 luchtverfrisser gebruikt Neutralox, een eigen
geur die slechte geuren niet bedekken maar elimineren zodat alleen de
frisse geur in de lucht komt.
Als de geur moleculen worden vrijgegeven, verspreiden zij door de gehele
ruimte.
De gepatenteerde geur neutraliserende Neutralox moleculen elimineren
concurrerende slecht geurende moleculen, zodat slechts de moleculen
van de frisse geur verspreid worden in de lucht.
Het elimineert slechte geuren zoals rook, zweet, schimmel maar ook
dier- , lichaams- en kookgeuren.
Dit Sanicus® luchtverversingssysteem werd ontworpen en ontwikkeld,
om een consistent en duurzaam geurniveau met een constante
geurbestrijding voor de duur van elke (na)vulling te verzorgen.
Door de eenvoudige installatie en eenvoudig bijvullen past het Sanicus®
luchtverversingssysteem probleemloos in het onderhoudsplan, mede
omdat vullingen 60 dagen en de batterijen tot 2 jaar meegaan.
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Sanicus® F1

Luchtverfrisser
De batterijen wisselen:

Geuren om uit te kiezen:

Een verfijnde geur, de
frisse appel geur met
amber en kruiden
gecombineerd

Een pure, schone geur uit
delicate bloemen

Een frisse mandarijn
geur, gezoet met
volledig rijpe
sappige sinaasappel

Een tropische sensatie die
de geur van verse
citrusvruchten met zoete
mango en zongerijpte
papaya verenigd.

Een zachte, warme
geur, gemarkeerd met
een vleugje witte
bloemen

De navulling wisselen:

1

2

3

4

5

6

LOCK

Een warme, sensuele geur,
een combinatie van oud
hout, sandelhout en
saffraan

LOCK
LOCK

1 Trek aan de lus en verwijder verzegeling.
2 Druk en draai dop met de klok mee tot hij stopt.

LED-signalering

3 borgring tegen de klok in draaien tot hij open gaat.
4 De navulling met de voorkant naar voren in de dispenser
duwen.
5 De borgring van de dispenser met de klok mee weer

LOCK

knippert elke
30 seconden:
Perfecte werking
LOCK

sluiten.
knippert elke 10 seconden
oranje: inhoud van de
vulling is op!

knippert elke 10 seconden
rood: batterijen moeten
vervangen worden!

6 LED moet groen gaan knipperen.

Uitvoeringen:
.
Artikelnr.

Omschrijving

Type

8620014

F1 luchtdispenser Wit

Sanicus®

8620114

F1 luchtdispenser Wit

Neutraal

8620201

Navulling

Soothe

8620202

Navulling

Flair

8620203

Navulling

Flora

8620204

Navulling

Adore

8620205

Navulling

Punch

8620206

Navulling

Zing
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