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Luft & duft hygiene

Duft system
Tilbud til kunden
Vårt utvalg av duftsystemer sørger for at alle brukere ønskes velkommen med en behagelig duft, hvilket gir et
godt førsteinntrykk av at toalettet er rent og hygienisk. Våre teknologisk avanserte, fullstendig programmerbare
duftsystemer er ideelle til bruk i toalettmiljøet for å sikre en ensartet aroma hele arbeidsdagen.

Nøkkelfunksjoner og fordeler

Dispenser
• Luftspaltene er spesielt utformet for å optimere luftstrøm og duftspredning
• Elegant, moderne design
• Kontinuerlig mild duft for å fjerne ubehagelig toalettlukt
• Duftspredningssystem uten aerosol
• Fullstendig programmerbar enhet som gir kunden fleksibilitet til å justere dufttilsetningsfrekvensen

Forbruksmateriell
• Tidsriktig duftutvalg som kun fås fra Rentokil Initial
• Duftene har AromaGuard™-teknologi, spesialutviklet for å behandle ubehagelig lukt på toaletter
• Typisk varighet 8 uker med standard innstilling



Luft & duft hygiene

Duft system

Produkt

Mål (mm)
Bredde 102,5 mm

Høyde 219,5 mm

Dybde 92,5 mm

Kapasitet
100 -110 ml

 

Produktsjekkliste
• Lysende pulserende symbol som viser at
enheten er i gang

• Indikator for lav batteristand er synlig ved
service

• Robust konstruksjon

• Stillegående

• Samsvarer med relevante globale regler

• Låsbart deksel

• Fås i hvitt eller sølvgrå

Service

Anbefalt plassering av produktet
• På toaletter inntil 30 m3 for én enhet, større
toaletter kan kreve flere enheter
• Installeres ved siden av inngangsdør i ca. 1,80
cm høyde så duft spres jevnt inn i rommet
• Må ikke installeres nær åpne vinduer, over
stråleovner eller luftuttak

Serviceelementer
• Enheten ettersees av Initial

Installasjon
• Installeres av montør fra Initial
• Monteres på vegg med skruer eller eventuelt
dobbeltsidig tape etter ønske

Serviceløfte
• Egen kundetelefon for spørsmål
• Rask montering etter kontraktinngåelse
• Gratis reparasjon eller utskifting i henhold til
livstidskontrakten med Initial

Reparasjon/utskifting
• Innen 48 timer etter at varsling er registrert


