
LUCHTVERFRISSING

Luchtverfrisser zonder drijfgassen 

en batterijen

Eenvoudig plaatsbaar

Keuze uit vier frisse geuren

Everfresh dispenser

De geur in een toiletruimte speelt een grote rol 
als het gaat om de vraag of een toilet als schoon 
wordt ervaren. Als antwoord op de behoefte aan 
een oplossing zonder batterijen of drijfgrassen 
biedt Vendor de Everfresh dispenser met 
geurstrips: variabele geurbeleving op basis 
van verdamping, eenvoudig plaatsbaar, 
storingsvrij en keuze uit diverse parfums. Door 
de mogelijkheid om te variëren in het aantal 
geurstrips, sluit de geurbeleving telkens perfect 
op uw situatie. Met de frequente wisseling van 
de strips door onze dienstverlener, weet u zich 
altijd verzekerd van een aangename geur.

• 100% recyclebaar kunststof
• Luchtverfrissing o.b.v. verdamping
• Variabele geurbeleving: 
 plaatsing 1, 2 of 3 geurstrips
• Storingsvrij
• Alle parfums voldoen aan de IFRA (Inter-
 national Fragrance Association) standaard
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Stel in 2 stappen uw Everfresh dispenser samen

Everfresh parfums

Kies uw kleur
Welke kleur geniet uw voorkeur? 
De Everfresh dispenser is op voor-
raad verkrijgbaar in de Alpine Wit, 
Metal of Black Vision uitvoering.

 Alpine Wit Metal

 Black Vision

Kies uw geur
Welke geurbeleving wenst u voor uw toilet-
bezoekers? Maak uw keuze uit één van de parfums 
uit de BREEZE geurlijn of kies voor de klassieker 
Forever Fresh. Alle Vendor parfums worden lokaal 
ontwikkeld, uitvoerig getest en geproduceerd.

Breeze of Mango
Breeze of Mango neemt 
u mee op reis naar het 
Caribisch gebied waar 
topnoten als Mango, 
Ruby Orange en Fresh 
Green u verwelkomen 
bij binnenkomst in de 
toiletruimte.

Breeze of Passion
Breeze of Passion biedt
uw bezoekers vrolijk-
heid en ontspanning 
wanneer zij gebruik 
maken van uw sanitaire 
voorzieningen.

Breeze of Lemon
Bent u op zoek naar 
een verfrissende geur-
beleving voor uw toilet-
bezoekers dan biedt 
Breeze of Lemon alles 
wat u wenst.

Forever Fresh
Met Forever Fresh is 
uw toiletruimte altijd 
voorzien van een fris-
ruikende lucht met een 
hint van bergamot.

LUCHTVERFRISSING



Technische gegevens

Artikelnummer  90034 90020 90022 90024    

Geur  Forever Fresh Breeze of Passion Breeze of Lemon Breeze of Mango

Vullingen

Vendor B.V.
Persephonestraat 38
5047 TT Tilburg
T: 0800-0448
E: welkom@vendor.nl
www.vendor.nl

Vendor NV
Kapelanielaan 33
9140 Temse
T: 0800-125 25
E: welkom@vendor.be
www.vendor.be

LUCHTVERFRISSING

  EVERFRESH DISPENSER

Artikelnummer 90039

  90039MET

  90039BLC

Kleur Alpine Wit, Metal, Black Vision

Materiaal Kunststof

Afmeting 21,5 x 10,0 x 8,5 cm (hxbxd)
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