
 
 

                 
 
 

    
aromatická mřížka do pisoárů saromatická mřížka do pisoárů saromatická mřížka do pisoárů saromatická mřížka do pisoárů s    antibakteriální účinnostíantibakteriální účinnostíantibakteriální účinnostíantibakteriální účinností    

    
� eliminuje pachy a tvorbu bakteriíeliminuje pachy a tvorbu bakteriíeliminuje pachy a tvorbu bakteriíeliminuje pachy a tvorbu bakterií    
� vůni uvolňuje minimálně 30 dnívůni uvolňuje minimálně 30 dnívůni uvolňuje minimálně 30 dnívůni uvolňuje minimálně 30 dní    
� neomezuje při úkliduneomezuje při úkliduneomezuje při úkliduneomezuje při úklidu    
� až 10x intenzivnější vůněaž 10x intenzivnější vůněaž 10x intenzivnější vůněaž 10x intenzivnější vůně    
� zabraňuje průniku mechanických nečistotzabraňuje průniku mechanických nečistotzabraňuje průniku mechanických nečistotzabraňuje průniku mechanických nečistot    
� vhodný pro běžné typyvhodný pro běžné typyvhodný pro běžné typyvhodný pro běžné typy    pisoárůpisoárůpisoárůpisoárů    

    

POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
ODOR GRIDODOR GRIDODOR GRIDODOR GRID    eliminuje pachy a tvorbu bakterií již v zárodku a udržuje pisoár v čistotě. Ve 
srovnání s běžnými vinylovými mřížkami jsou vonné účinky až 10x intenzivnější. Vůni uvolňuje po 
dobu minimálně 30–45 dnů. Nebrání běžnému úklidu a uspoří polovinu času potřebného pro 
úklid. Transparentní design umožňuje průběžnou kontrolu stavu odpadních cest. Účinněji brání 
ucpávání díky speciálně vyvinutému designu zajišťujícímu rychlejší a účinnější splachování obsahu 
pisoáru. Speciální výstupky zabraňují rozstřikování moči. Mřížka je 100% recyklovatelná. Lze ji 
vytvarovat do všech běžně používaných pisoárů. 
 

POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
ODOR GRIDODOR GRIDODOR GRIDODOR GRID    umístíte všude tam, kde je potřeba udržovat na pánských toaletách příjemné 
prostředí bez zápachu, např. hotelových zařízení, kulturních středisek, úřadů veřejné a státní 
správy, restaurací, na čerpací stanice, administrativní budovy, pečovatelské domy, atd. 
    

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
ODOR GRIDODOR GRIDODOR GRIDODOR GRID vyjměte z obalu a vložte do pisoáru výstupky směrem vzhůru.    
    
Všechny údaje oVšechny údaje oVšechny údaje oVšechny údaje o    první pomoci a první pomoci a první pomoci a první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny 
vvvv    bezpečnostním listu a na etiketě. bezpečnostním listu a na etiketě. bezpečnostním listu a na etiketě. bezpečnostním listu a na etiketě.     
    

TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:        Vůně:    mango 
                        meloun 
      oceán 
      zimolez 
      granátové jablko 
      citrus 
      levandule 
    

BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  box á 12 ks  (obj.č. 110001)        
    

JEN PRO PRJEN PRO PRJEN PRO PRJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍŮMYSLOVÉ VYUŽITÍŮMYSLOVÉ VYUŽITÍŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a 
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití 
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní 
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro 
průmyslové použití. 
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