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Vlastnosti a výhody: 

Čo je Airoma® Burst ?
Airoma Burst je veľký ručný osviežovač, ktorý rýchlo eliminuje nepríjemné zápachy a 
prevonia priestor jedným mohutným tryskom 

Ako funguje Airoma® Burst ?
Airoma Burst pomocou veľkého dávkovača vytvorí krátky, ale silný trysk vône, ktorá 
okamžite prevonia priestor sviežosťou. Zároveň odstráni nepríjemné zápachy. Burst 
je navrhnutý na väčšie priestranstvá a je ideálny keď je potrebné rýchle a jednoduché 
riešenie. Može sa použiť aj na prevoňanie textílií ako napr. kobercov, záclon atď.

Airoma® Burst Vlastnosti Výhody
Možná okamžitá aplikácia vône do priestoru

Veľký dostrek dosiahne aj na neprístupné miesta

Jeden výstrek je efektívny až na ploche 1200m³

Väčšia variabilita pre zákazníka

Možné použiť na rôznych miestach za rôznych podmienok

Ručný osviežovač vône

Silná tryska

Pokrytie veľkej plochy

3 rôzne vône

Univerzálne aerosóly 

“Sviežosť prostredníctvom vône a technológie”



Kde je ideálne použitie?
Napríklad:

• Umyvárky

• Kancelárie

• Toalety

• Domov dôchodcov

• Šatne

• Hotely

• Recepcie

• Školské tiredy / chodby / telocvične

• Letiskové haly

• Policajné stanice

• Kiná / Spoločenské miestnosti

• Nákupné centrá / posilňovne

• Autoservis

• Štadióny a športoviská

• Knižnice

• Náboženské centrá

• Butiky

• Hromadná doprava

• Vlakové stanice

Airoma® Burst  vône
CITRUS:  Čerstvá citrusová vôňa s dominantou pomaranča, citrónu, limetky a  

grepfruitu; prechádzajúca cez srdce melónu, chrumkavého zeleného jablka, 
bieleho jasmínu a ľalie. Všetky tieto vône ležia na jemnom nádychu čerstvého 
dreva

EXOTIC:  Jemná a ovocná vôňa s nádychom čučoriedok, brusníc a exotického ovocia,  
ktoré dotvárajú  tento závan exotiky. Je možné badať aj stopy 
čerstvého pomaranča.

FLORAL: Bohatá luxusná kvetinová vôňa s poprednými tónmi fialky a korenia,  
na báze vzácnych driev, korenín a orchideí.

Špecifikácia produktu
Rozmery:  345mm(v) x 65mm(š) x 65mm(h)

Funkčnosť:     750ml nádoba s 36 strekmi s dlhou trvácnosťou    

Pokrytie:      Jeden výstrek pokryje plochu o rozlohe až 1200m³

Kód produktu
CAERO - CIT01 Citrus Burst x 6 náplní v krabici 
CAERO - EIT02 Exotic Burst x 6 náplní v krabici 
CAERO - FIT03 Floral Burst x 6 náplní v krabici




