
 
 

                 
 
 
 
    

aromatický gelový závěs na toaletní mísuaromatický gelový závěs na toaletní mísuaromatický gelový závěs na toaletní mísuaromatický gelový závěs na toaletní mísu    
    

� eliminuje pachyeliminuje pachyeliminuje pachyeliminuje pachy    
� 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    
� neruší design toaletyneruší design toaletyneruší design toaletyneruší design toalety    
� vhodný vhodný vhodný vhodný na dámské toaletyna dámské toaletyna dámské toaletyna dámské toalety    

    

POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
ODOR ODOR ODOR ODOR KLIPKLIPKLIPKLIP    je vhodný především na dámské toalety. Neobsahuje chemikálie negativně 
ovlivňujících životní prostředí. Po dobu 30 dnů postupně uvolňuje osvěžující vůni. Obsahuje 10x 
více vůně než běžné závěsky. Neruší design toalety – decentně skryto pod sedátkem. Materiál je 
100% recyklovatelný.  
Nepřichází do styku sNepřichází do styku sNepřichází do styku sNepřichází do styku s    vodou vodou vodou vodou ––––    zavěšuje se vně toaletní mísy.zavěšuje se vně toaletní mísy.zavěšuje se vně toaletní mísy.zavěšuje se vně toaletní mísy. 
             

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
ODOR ODOR ODOR ODOR KLIPKLIPKLIPKLIP vyjměte z obalu a zavěste z vnější strany na toaletní mísu pod sedátko, na 
splachovače, rozvody topení, vody, atd. Závěsku lze také použít kdekoliv v místnosti, kterou 
potřebujeme provonět osvěžující vůní.  
    

    
    
Všechny Všechny Všechny Všechny údaje o prvníúdaje o prvníúdaje o prvníúdaje o první    pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny pomoci a 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 
      granátové jablko 
      citrus 
      levandule    
    

BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ: box á 12 ks (obj. č. 109001)    
    

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ 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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