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Te gebruiken 
in combinatie 

met iedere 
ventilator box

De Odor-Connect zorgt voor een gezonde, 

aangename, frisse en sfeervolle omgeving. De 100% pure intense geurolie is 

een originele creatie op basis van actieve ingrediënten, gebaseerd op NANO-

technologie. D.m.v. het gebruik van luchtkanalen en flexibele-ducts kunnen 

alle ruimtes van uw locatie profiteren van een ‘geurbeleving op maat’.

•Min. 60 dagen krachtig, doeltreffend en  

 betrouwbaar

•De Odor-Connect geurverspreider is  

 compact en makkelijk te installeren

•De geurmoleculen worden door de  

 absorbeerstick gelijkmatig verspreidt en  

 aan uw luchtinstallatie afgegeven

•Monteerbaar direct op de uitblaaszijde  

 van uw ventilator box of in uw lucht- 

 kanalen systeem

•Maakt van uw luchtinstallatie een  

 geurinstallatie

•Handig haakje om op te hangen

Professionele geurverspreider



Professionele geurverspreider

In gebruikstelling:

Monteer de connector op uw luchtinstallatie. Dit kan 

rechtstreeks op de uitblaaszijde van uw ventilator 

box d.m.v. een hulpstuk, in uw luchtkanaalsysteem of 

op het eind van uw luchtinstallatie. 

Na het openen van de fles, de absorbeerstick rustig 

in de hals van de fles plaatsen. Draai de fles met 

absorbeerstick rustig in de connector. Zorg ten alle 

tijden dat de fles met absorbeerstick recht/verticaal 

in de connector is gedraaid. 

Wanneer de geur te sterk wordt afgegeven aan uw 

luchtinstallatie,  kan u ervoor kiezen de absorbeerstick 

in te korten d.m.v. de stick af te knippen. 

Wanneer u juist kiest om de geur sterker te krijgen 

kunt u ervoor kiezen 2 of meerdere ODOR-CONNECT 

systemen in uw luchtinstallatie te plaatsen. 

Na ca. 3 uur is de absorbeerstick volledig gevuld met 

geurolie, waarna de ODOR-CONNECT zijn volledige 

werking heeft. 

Technische eigenschappen:

Elke fase van de productie wordt gecontroleerd in 

overeenstemming met zeer precieze en strenge  

Europese specificaties.

Afmetingen geurolie fles:  40 x 125 mm

Inhoud geurolie fles:  100 ml

Afmetingen absorbeerstick: 16 x 250 mm

Afmetingen connector in mm:  Ø127–Ø160–Ø200–Ø250

 Ø315–Ø355–Ø450

Ingrediënten:

<5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen,

99,4% undecanal oil

Verkrijgbaar in:

Starterspakket (connector + geurolie + absorbeerstick)

Navulverpakking (geurolie + absorbeerstick)

A = AIRFAN® geurolie
B = Ophangbeugel
C = AIRFAN® absorbeerstick
D = AIRFAN® connector
E = Ventilator box
F = OphangoogBA
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Er is met uiterste zorg aandacht besteed aan het opmaken van deze folder. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele zet-/drukfouten.


