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®

 voňavý            neutralizuje        rýchly            hygienická       univerzálna      zabraňuje         praktická
pachy               oddtok             rukavica            veľkosť             prskaniu           úchytka



Čo je V-Screen®? 
V pisoároch sa vďaka upchatým potrubiam a nahromadenej močovej soli tvoria 
nepríjemné zápachy. V-Screen ® pisoárové sítko ponúka efektívny spôsob zabráneniu 
upchatia potrubia a zároveň bojuje proti zápachu medzi čisteniami toaliet.

Ako produkt funguje?  
V-Screen® pisoárové sítko sa položí cez oddtok a funguje ako záchytná sieť pre 
odhodené žuvačky, cigarety, papier a iné predmety, ktoré upchávajú potrubie. 
V-Screen® je napustené substanciou, ktorá úspešne likviduje nepríjemné zápachy 
a zároveň osviežuje vzduch vôňou po dobu až 30 dní. Vďaka špeciálnemu dizajnu sítka 
zabraňuje prskaniu tekutín mimo pisoára.





~pecifiƪłŎƛŀ ǇǊƻŘǳƪǘǳ
 
.aƭŜƴƛŜ:                       мн sítok v balení (každé sítko balené v PE sáčku s rukavicou)
Pack size: (D)190mm (Š)73mm (V)220mm 
±łƘŀ ōŀƭŜƴƛŀΥ               570g  
±ȇŘǊȌ ǾƾƴŜ:                   až po dobu 30 dní
CŀǊōŀ:                          Priehladná / svetle šedá
½ƭƻȌŜƴƛŜ:           EVA (Ethylene Vinyl Acetate Copolymer) 
±ŜƯƪƻǎǙ ǎƝǘƪŀ:              78mm x 178 mm (7” x 7”)

Wŀōƭƪƻ 
Bohatá vôňa nabitá ovocnou sviežosťou 
YƽŘ Ǉroduƪǘǳ:  V-Screen Red

 
Mango 
Vôňa s nádychom tropického raja 
YƽŘ ǇǊƻŘǳƪǘǳ:  V-Screen Yellow

Ľadová sviežosť
Vôňa nabitá sviežím mentolom
Kód produktu:  V-Screen Blue

Zelená uhorka
Čistá sladká vôňa čerstých uharkov 
Kód produktu:  V-Screen Green





Využitie a benefit: 
V-Screen®  Využitie 

Uvoľňuje príjemnú vôňu 
Unikátny dizajn sítka 

Benefit v praxi
Udržiava pisoár voňavý po dobu 30 dní.  
Dizajn sítka vytvára záchytnú sieť, ktorá úspešne 
zabraňuje zanášaniu odtoku             

Inovatívny povrch sítka                              Zabraňuje nežiadúcemu prskaniu 
mimo pisoár

Praktická úchytka
Veľká hygienciká rukavica 

Umožňuje čistú a rýchlu výmenu 
Hygienicky bezpečná inštalácia sítka

pri každom sítku
Tekutinou uvoľňovaná vôňa 
Stredový bod

Technológia na boj so zápachom 
Univerzálna velkosť
Ľahký prietok tekutín
Protišmykový materiál

Prietok tekutiny zvyšuje uvoľnenie vône
Pre jednoduchšiu identifikáciu typu vône,  zároveň 
simuluje stredový terč
Vôňa pohlcuje nepríjemné zápachy
Velkosť sítka pasuje do všetkých pisoárov       
Dizajn umožňuje rýchly odtok tekutín
Pomáha udržať sítko na určenom mieste

ihneď po rozbalení




