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Sense Geurmachine

Optimale
geurbeleving zonder 

dispensers

Kenmerken
•  Aansluiting geurmachine op uw bestaande luchttoevoersysteem waardoor de geur verspreid wordt. Aanleg eigen luchtkanaal 

met buizen en rooster uitgangen boven het systeemplafond indien er geen luchttoevoersysteem aanwezig is.
• Een ventilator zorgt voor een aangename geur naar de roosteruitgangen  
•  Plaatsing geurmachine in de technische ruimte, de schoonmaakkast of een eventueel andere geschikte ruimte
• Keuze uit 3 milieuvriendelijke, volledig afbreekbare Eco geuren 
•  Een frisse geur door koud verneveling waarbij luchtdruk de geurolie omzet in fijne nevel
•  Online naar wens instelbare dosering van de gekozen geur, af te stemmen op te verwachte bezoekerspieken  
•  Geschikt voor toiletruimtes en wasruimtes, maar ook voor diverse andere ruimtes in uw pand, zoals bijvoorbeeld uw entree.

Aansluiting geurmachine op bestaand luchttoevoersysteem 

Aanleggen geurmachine met ventilator en een eigen buizen luchtkanaal boven systeemplafond
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Sense Geurmachine

Geuren
• Eco Blue: frisse oceaan geur
• Eco Green: vrolijke fruitige geur  
• Eco Brown: stoere houttint geur

Werkwijze
• Uitleg Sense geurmachine bij u op locatie door de Vendor adviseur

• Inventarisatie van de mogelijkheden, de ruimtes en uw wensen 

• Advies op maat over het aantal geurmachines, de juiste geur en de dienstverlening

• Montage geurmachine(s) en (indien van toepassing) het luchtkanaal van buizen met rooster uitgangen

• Instellen geurmachine(s) voor de juiste geurdosering

•  Drie keer per jaar service en onderhoud van de geurmachines inclusief wisselen geurflacons door Vendor dienstverlener   

• Afvoer gebruikte flacons door Vendor dienstverlener

• Recycling restvulling gebruikte geurflacons en de flacons zelf 

• Online bijsturen geurintensiteit op uw verzoek  

•  Service en garantie op de geurmachines, de ventilatoren en het aangelegde luchtkanaal gedurende de samenwerking    

Voorbeeld
Voor deze 2 toiletgroepen wordt vanuit de

technische ruimte gewerkt met één geurmachine,

één flacon en een ventilator. Het aangesloten

buizenluchtkanaal – boven het systeemplafond –

heeft 9 rooster uitgangen. 

• Wasruimte Heren en Dames: 2 rooster uitgangen

• Urinoirs Heren: 1 rooster uitgang 

• Toiletten Heren en Dames: 6 rooster uitgangen
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