Med Berendsen Air Freshener vil du opleve en frisk og
behagelig duft i lokalet hele dagen. En dispenser dækker
3-4 toiletter og urinaler.
Berendsen Textil Service A/S
Skruegangen 6
2690 Karlslunde
Tlf. 46 16 33 50
Fax. 46 16 33 51
46163350@berendsen.dk
www.berendsen.dk

Air Freshener
For toiletrum med
god luftcirkulation.

Air Freshener Plus
Er inklusiv batterier og
propel til toiletrum med
mindre luftcirkulation.

Vælg din favorit farve:
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2 nye duftvarianter
Vores to nye dufte bruger en patenteret keramisk patron,
hvilket betyder, at dit toiletrum bliver fyldt med en frisk og
behagelig duft, som hele tiden ændre sig. Duften i kernen og
den keramiske patron komplimenterer hinanden optimalt.

Med Berendsen Air Freshener er du sikret en frisk og
behagelig duft hele dagen. De små lette partikler forbliver
luftbårne i mange timer.

Enkelt duft
MANDARIN

DUFT STYRKE

En let duft af mandarin som
skaber et rent indtryk.

POLAR MIST

DUFT STYRKE

En frisk og ren duft af mild mint.

RELAXING SPA

Keramisk patron

DUFT STYRKE

En afstressende duft.

Hvorfor vælge Berendsen Air Freshener?
Forskellige duftvarianter og styrkeniveau
– der passer lige til dit behov.

Multi dufte

Duft kerne

To modeller alt efter luftcirkulationen i toiletrummet.

APPLE ORCHARD

Allergivenlig – uden brug af aerosoler.
Miljøvenlig refill.

Nyhed
DUFT STYRKE

Først spredes duften af æble, der efterfølgende går
over i en krydret duft af kanel og muskatnød.

Frisk duft hver dag
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En full service løsning - vi skifter duftene hver 12 uge.

CITRUS MANGO

DUFT STYRKE

Denne frugtagtig cocktail starter med en frisk duft
af citrus og bevæger sig over i en limeduft for til sidst
at dufte af fersken og mango.

