
• Vonné sítko k provonění pisoárů – účinnost 30 dní

• Vyhovuje normě VOC v USA i v Evropě – Ekologicky příznivý 

produkt

• Omezuje tvorbu pachů – uvolňuje bakterie působící proti vzniku 

   nežádoucích pachů – revoluční transparentní a flexibilní design, 

   umožňuje náhled do odpadových cest, redukuje rozstřikování moči, 

   udržuje pisoár v čistotě a redukuje čas potřebný na očistu o cca 50%

• Privátní potisk k dispozici – na zakázku 

Vonné sítko do pisoáru

Vonné sítko do pisoáru 

s indikátorem data výměny
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• Snadno nastavitelné datum doporučené výměny 

   pro efektivnější použití

• Delší bodlinky pro dokonalejší provonění 

   a pro zvýšení efektu zabránění rozstřikování moči

PROVOŇME SI CELÝ SVĚT!
MADE IN USA



• K zavěšení z vnější strany mísy, pro všechny typy toalet

• Revoluční transparentní design

• Nerozpouští se ve vodě 

– při splachování nedochází ke znečištění produktu 

Vonná závěska pro dámské toalety

• Doporučená doba použití – 30 dní

• Vyhovuje normě VOC v USA a v Evropě 

   – Ekologicky příznivý produkt

• Privátní potisk k dispozici – na zakázku

Víceúčelová vonná závěska
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• K zavěšení na stěnu nebo na skryté místo

• Revoluční transparentní design

PROVOŇME SI CELÝ SVĚT!



• Doporučená doba použití – 30 dní

• Vyhovuje normě VOC v USA a v Evropě 

   – Ekologicky příznivý produkt

• Privátní potisk k dispozici – na zakázku

• Ekologicky příznivý  výrobek, splňuje kriteria certifikátu 

   „Purchase of Sustable Cleaning Products and Materials“ 

   a byla mu udělena ochranná známka LEED.

• Charakteristika – LED dioda – indikátor pro výměnu baterie, 

   nenápadný zvukový signal spuštění provozu, Provoz na baterie 

    – z výroby nastaveno pro zachování stabilní úrovně provonění 

• Vůně = výměnný kryt, dodává se pouze v bilé nebo krémové barvě

• P-Shield absorbuje tekutiny a neutralizuje kyselinu močovou chrání podlahy 

před působením agresivních látek a udržuje okolí pisoáru v čistotě.

• Jednoduchým odstraněním příslušného měsíce nastavíme datum doporučené 

výměny pro zajištění efektivní funkce produktu.

• Doporučená doba používání: 60 dní.

• Protiskluzná spodní vrstva garantuje pevné přilnutí k podlaze 

– podložka se neposouvá, po celou dobu působení zůstává upevněna na jednom 

místě.

• Kryje skvrny a nečistoty 

– černá barva svrchní vrstvy decentně skrývá nevzhledné skvrny a nečistoty.

• Zachycuje a neutralizuje močové kyseliny 

– Nepropustná spodní vrstva chrání před vznikem louží, svrchní absorbční 

vrstva pohlcuje tekutiny a pachy, neutralizuje močové kyseliny, zabraňuje vzniku 

nepříjemných pachů.

• Privátní potisk k dispozici – na zakázku.

Absorbční protiskluzná 

předložka před pisoár

Víceúčelový osvěžovač vzduchu



Vonné sítko do pisoáru

• Úspora servisu o 50% – působnost garantována 60 dní 

   (2x vice než ostatní pisoárová sítka).

• Indikátor data výměny – při instalaci jednoduše odtrhněte den 

   a  měsíc požadované výměny  

• Snižuje náklady spotřebitele

• Udržuje mísu v čistotě – brání rozstřikování moči

• Vhodné pro všechny druhy pisoárů – flexibilní materiál 

• Eliminuje pachy – obsahuje billiony aktivních bakterií 

  – dochází k eliminaci zápachu v odpadních cestách

• Chrání odpadní cesty před ucpáním
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• Vonné účinky garantovány pro 30 denní použití 

   – obsahuje o 35% vice vonných látek než běžné osvěžovače vzduchu

• Indikátor data výměny – při instalaci jednoduše odtrhněte den 

   a měsíc požadované výměny  

• Stálá kontrola účinnosti – při výměně dle nastaveného 

   data garantuje trvalé provonění.

• K provonění běžných menších prostor, lze aplikovat na stěny, 

   pod stůl apod. nebo k provonění toalet 

   – aplikujte na vnější stranu mísy podobně jako Bowl clip.

   Výhodou je možnost ukrytí na neviditelné místo.

PROVOŇME SI CELÝ SVĚT!
MADE IN USA
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Mnohoúčelová vonná závěska

Privátní potisk k dispozici – na zakázku.

KALVEI, s.r.o.

autorizovaný distributor Freshproducts pro východní Evropu  

www.fre-pro.com


