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Collectie interieurparfums - Kerstgeuren

SUPERIOR EMOTIONAL FRAGRANCES X-MAS EDITION
KENMERKEN:

CHRISTMAS TIME

CHRISTMAS SWEETS

Top Bergamot, Muntbladeren, Spar.
Hart Aromatisch Bouquet, Sparbalsem, Hars.
Basis Vetiver, Eikenmos, Patchoeli.

Top Zoete Sinaasappel, Gekonfijte vruchten, Witte Bloemen.
Hart Rozijn, Melk.
Basis Cacao, Kaneel, Vanillestokjes.

DE PARFUMS:

GEURMACHINES:

Zep heeft een geurlijn ontwikkeld op basis van de
nieuwste generatie parfums. Een succesvol parfum is als
een symfonie, opgebouwd uit drie lagen: De Kopnoot
vangt onze aandacht en leidt ons naar de Hartnoot
die onze ziel vangt. De Basisnoot blijft hangen in het
olfactorisch (reukzintuig) geheugen en verbindt ons
onlosmakelijk met die geur.

Onze automatische geurmachines maken gebruik van
de nieuwste micro diffusie technologie die geurverbruik
optimaliseert en de opbrengst maximaliseert. Duurzaam,
betrouwbaar en eenvoudig te programmeren. De
geurmachines voldoen aan alle eisen van “stand-alone”
tot toepassingen via luchtbehandelingskanalen.

GEBRUIKSAANWIJZING:
Bij vervanging van een parfum wordt aanbevolen om:
 het reservoir volledig te ledigen zodat er geen parfum
achterblijft.
 het reservoir tenminste tweemaal te spoelen met een
product op alcoholbasis (zoals ZEPALCO RTU).
 na te spoelen met water om resten te verwijderen.
 het reservoir te laten drogen gedurende enkele
minuten.
 het reservoir te vullen met het nieuwe parfum.

Zep levert 3 geurmachines:
• SM UNIT SMART: voor ruimtes tot 200 m3.
• SM UNIT MAXI: voor ruimtes tot 2000 m3.
• SM UNIT TITAN: voor ruimtes tot 6000 m3.

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden
getest in de praktijk. Deze technische documentatie kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten
of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.
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