
Viacfázový pasívny osviežovač vzduchu so 
submikrónovou vonnou technológiou.

VECTAIR 

Znaky a 
výhody:
Bez prchavých organických zmesí
V-Air® Solid neobsahuje žiadne rozpúšťadlá, stlačený 
plyn a škodlivé prchavé organické zmesi. 

Bez batérie
Všetko, čo potrebuje na fungovanie, je prúdenie vzduchu. 
Náplň je 100% organická a schopná rozkladu a dávkovač je 
100% recyklovateľný.

Submikrónová technológia
Častice  V-Air® Solid umožňujú kvalitnejšie šírenie vône, ale 
majú veľkosť pod 1.0 mikrón. Znamená to, že sú omnoho 
menšie a ľahšie ako častice v iných osviežovačoch vzduchu a 
zotrvávajú vo vzduchu veľa hodín. 

Viacfázový
Keramická kapsula V-Air® Solid je naplnená vysoko 
kvalitnými vôňami, potom doplnená integrovaným 
vnútorným vonným jadrom. Toto kombinuje a šíri intenzívnu 
vôňu, ktorá je rafinovane iná.

Len tri časti
Technológia V-Air® Solid je vtesnaná do jednej silnej zložky 
náplne, takže sme ťažkú prácu spravili za Vás – žiadny zmätok, 
len vôňa. Plne recyklovateľný zásobník pripája náplň k 
dávkovaču.

Žiadne kvapaliny
V-Air® Solid neobsahuje žiadne kvapaliny, takže sa nevyleje, ani 
ak by bol zhodený.

Science made simple. 
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Vôňa vydrží až 60 dní (v porovnaní s typickými 30 

dňami aerosólnej náplne) 

Pokryje plochu az 170 m3

Univerzálnosť – navrhnutý, aby vošiel do väčšiny 

podobných pasívnych dávkovačov

Približná váha náplne  : 220 g (na náplň) 

Balenie : 6 náplní

5 čerstvých vôní 

Kódy produktu
V-SOLID MINT: Cool Mint

V-SOLID MELON: Cucumber Melon

V-SOLID APPLE: Apple Orchard

V-SOLID OCEAN: Ocean Spray

V-SOLID CITRUS: Citrus Mango

Kombinácia vôní jablka, korenistých bohatých vôní zálivu, 
škorice a muškátového orecha a so štipkou zamatovej 

vanilky..

Skvelý mix sladkej a ľahkej vône. Čerstvá 
uhorková vôňa prechádza do upokojujúcej 
melónovej s prímesou broskyne.

Zažína čerstvou vôňou cédru a borovice, vyvíja sa do 
ochladzujúcej bylinnej vône a mení sa na brilantnú zmes 

povzbudzujúcej vône mäty a eukalyptu so štipkou 
citróna.

Tento ovocný koktejl začína dávkou vône čerstvej citrusovej 
kôry a a šťavnatých bobúl, pokračuje vôňou limetky s 
vanilkovou zmrzlinou a končí vôňou broskyne a manga.

začína zmesou zálivu, jazmínu a citrónovej kôry, 
táto kvetinová zmes sa rozvinie do vlny 
mydlového, prímorského pižma.
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