CWS Paradise Air Bar.
Nova merila svežine
in dišavljenja!

Izvrstno odišavljeni prostori ter prijetna delovna atmosfera.
Air Bar CWS predstavlja popolnoma nov sistem dišavljenja za vsak prostor. Vrhunski dizajn ter inteligentna
tehnologija aparata prinašata številne prednosti za uporabnika: devet izjemnih dišav in preklop med dvema
vonjema, nevtralizatorji neprijetnih vonjav, delovanje brez aerosolov in sedem panelov različnih barv...

Paradise Air Bar
Inovacija na področju osvežilcev zraka.
> Raznovrsten: vsebuje dve kartuši z različnima
vonjema in omogoča preklop med dišavama
> Dolgotrajno delovanje: s preklopom iz prazne na
polno kartušo deluje do 6 mesecev
> Ekonomičen: s senzorjem svetlobe prihrani dišavo, saj se aparat ponoči izklopi

Notranjost aparata z dvema kartušama
in intuitivnim displejem

> 9 dišav: primernih za vsak prostor in z nevtralizatorji neprijetnih vonjav, ki poudarijo učinek dišave
> Okolju prijazen: dišavo po prostoru nežno razporedi brez uporabe škodljivih aerosolov
> Zanesljiv in prilagodljiv: deluje brez električnega
priključka na baterije in omogoča prostostoječo
rabo brez montaže

NOVO!

Naročite brezplačni

test!

9 vrhunskih dišav za Air Bar

Oplemenitev zraka v vseh prostorih
Neprijetni vonji nas spremljajo povsod, najsi bo v poslovnih prostorih, restavracijah, barih, lokalih, v
sejnih sobah, kuhinjah, sanitarijah ali kadilnicah. Air Bar predstavlja rešitev za vsak prostor z edinstvenim konceptom dišav, posebej ustvarjenih za vsak posamezen prostor.
Z osvežilcem zraka Air Bar poskrbimo za prijetno odišavljen ambient in dobro pučutje, v katerem smo
produktivni in osredotočeni na delo.

Nevtralizatorji neprijetnih vonjav
Da neprijetnih vonjav zgolj ne prekrijemo,
vendar jih tudi onemogočimo, smo v dišave
za Air bar vključili posebne arome, ki izničijo
točno določene neprijetne vonje; to je vonj
tobaka, sanitarij, znoja ali kuhanja.
Posamezne nevtralizatorje vsebujejo vsaka od
dišav za Air bar in je tako učinkovita na točno
določenem področju uporabe.

Dišave za umivalnice, slačilnice,
kadilnice
CWS Sweet Orange
Št. art.: 630000

CWS Ocean Fresh
Št. art.: 633000

CWS Flower Rain
Št. art.: 631000

CWS Summer Sense
Št. art.: 634000

CWS Peach Heaven
Št. art.: 632000

CWS Frorrest Soul
Št. art.: 635000

Dišave za pisarne, sejne in sprejemne
sobe, salone, lokale, butike, spaje...
Z varnostnimi certifikati in zdravju
neškodljivimi sestavinami
Vse dišave CWS so v skladu s predpisi IFRA za
dišave za prostore. S tem potrjujemo, da so
varne in prijazne do ljudi ter okolja. To je potrdil
še dodaten neodvisni inštitut.
V dišavah CWS uporabljamo zgolj sestavine,
ki so nealergene in brez škodljivih vplivov na
okolje.

Servis CWS
CWS-boco nudi celovito storitev najema za Air Bar.
Vsake tri mesece vas obišče naš serviser, ki opravi
pregled in vzdrževanje aparata, zamenja dišavo
ter po potrebi tudi baterije. In še ena prednost:
ob vsakem obisku lahko izbirate med različnimi
dišavami.

CWS Silent Wood
Št. art.: 636000

CWS Secret Spa
Št. art.: 637000

Dišava za kuhinje
CWS Magic Fruit
Št. art.: 638000

Pokličite nas in naročite predstavitev
ali brezplačni 3-dnevni test aparata!
Tel: 01 530 25 92 , e-pošta: info@cws-boco.si
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