VôŇA AKO MARKETINGOVÝ NÁSTROJ
Zvýšenie
návštevnosti
a spokojnosti
zákazníkov

INTELIGENTNÉ A EKOLOGICKÉ PREVOŇANIE INTERIÉRU
HYScent, to sú elektrické a ekologické interiérové vône. Na výber je 18 druhov vôní z rôznych kútov
sveta. Príjemné navodenie pokojnej atmosféry, vytvorenie čistého priestoru, ale aj eliminácia pachov.

Výhody oproti aerosólovým osviežovačom:

• Zdravotná nezávadnosť • Efektívnejšie prevoňanie • Tichá prevádzka

SOLO osviežovač vzduchu
Informácie o výrobku:
* Rozmery: výška 12 cm x priemer 8,5 cm
* Batérie: 2 ks a veľkosť C (odporúčame alkalické GP ULTRA)
* Prevoniteľnost: 70 m3
* Na „vysoké“ nastavenie - vôňa trvá 30 - 45 dní, pri nastavení „low“ - vôňa trvá 45 - 60 dní
* Environmentally Friendly
* Jednoduchá obsluha
Hyscent SOLO je vhodný napríklad
* Bez aerosolu, propylénov a škodlivých látok
pre menšie priestory ako sú toalety
* Neutralizácia zápachu pomocou OdorAxe
alebo kúpeľne.
* Tichá prevádzka
Hyscent SOLO je jednotka na trhu v prevoniteľnosti sociálnych zariadení. Máte možnosť si nastaviť denný
(svetelné čidlo) alebo 24 hodinový režim, ale tiež intenzitu dávkovania. Biela alebo čierna farba.
Vďaka pravidelnej cirkulácií vzduchu a vône sa vône v priestore neustále držia po celú dobu ich trvanlivosti.

Vôňa v pohybe
Sólo nemusíte len namontovať na stenu. Vďaka ekologickej suchej náplni je možné Solo používať
kdekoľvek a v akejkoľvek orientácii. Použite ho na ploche, policovom systéme, parapete, bočnom
stole alebo pod stolom! Môže sa voľne pohybovať z priestoru do priestoru. Sólo stojí samostatne
ako vkusné, elegantné riešenie pre prevoňanie priestoru.

DUAL osviežovač vzduchu
Informácie o výrobku:
* Rozmery: dĺžka 24 cm x priemer 8 cm
* Batérie: 2 ks a veľkosť D
(odporúčame alkalické GP ULTRA)
* Prevoniteľnost: 180 m3
* Na „vysoké“ nastavenie - vôňa trvá 30 - 45 dní,
pri nastavení „low“ - vôňa trvá 45 - 60 dní
* Environmentally Friendly
* Jednoduchá obsluha
* Bez aerosolu, propylénov a škodlivých látok
* Neutralizácia zápachu pomocou OdorAxe
* Tichá prevádzka
* Možnosť zaistenia proti krádeži
2 REŽIMY - INTENZITA - KOMBINÁCIA 2 vôní

Hyscent DUAL sa používa v stredne veľkých
priestoroch, akým je napr. recepcia hotela,
hotelová izba, väčšie toalety a kúpeľne,
wellness.

Na výber máte z prevedení v bielej alebo čiernej farbe. Hyscent DUAL je perfektným nástrojom pre automatické
prevoňanie interiéru. Môžete si nastaviť intenzitu, denný alebo 24 hodinnový režim a tiež dávkovanie vôní.
To znamená, že si môžete ľubovoľne 2 vône kombinovať a vytvárať si svoje vlastné zmesi vôní. Dual môžete mať
umiestnený voľne vo zvislej polohe alebo si ho môžete navŕtať priamo na stenu. Všetko príslušenstvo je obsiahnuté
v krabičke. Odporúča sa pred kúpou poradiť ohľadom vhodnej kombinácie vôní. Zlá kombinácia vôňa môže tiež
znamenať vytvorenie nepríjemnej a ťažkej vône.

STEALTH ELEKTRICKÝ osviežovač vzduchu

Informácie o výrobku:
* Prevoniteľnost: 1000 m3
* Pripojenie k elektrickej sieti
* Životnosť: Dlhotrvajúce vône, trvajú až 30 dní
(v závislosti od zvolenej rýchlosti ventilátora)
* Plnohodnotné nastavenie vrátane dní, intenzity,
časovo vymedzeného dávkovania
* Jednoduchá obsluha
* Priateľský k životnému prostrediu
* Bez aerosolu, propylénov a škodlivých látok
* Neutralizácia zápachu pomocou OdorAxe
* Tichá prevádzka
* Možnosť zaistenia proti krádeži
* Rozmery: dĺžka 25,4 cm x hĺbka 15,9 cm x výška 22,9 cm
Pre veľké priestory

Hyscent STEALTH je vhodný pre priestory
s veľkou koncentráciou ľudí, akými je napr.
vstupná hala, veľká recepcia, kongresová
sála, reštaurácia, lobby bar a iné.

Stealth má 6 plniacich portov a sedem ventilátorov. Ponúka cenovo najvýhodnejšie a najúčinnejšie riešenie pre
prevoňanie veľkých a náročných priestorov. Namontujte prístroj Stealth na stenu pomocou viacsmerového držiaka
na stenu (predáva sa samostatne) alebo na dlážku pomocou integrovaného otočného stojana, ktorý pomáha nasmerovať uvoľňovanie vonných látok do stredu priestoru.
Súčasťou balenia je aj diaľkový ovládač, pomocou ktorého si dokážete na diaľku upravovať intenzitu dávkovania vôní.
Nastavenie dávkovanie je veľmi obsiahle a samotné nastavenie prebieha vždy pri montáži tohto prístroja, vzhľadom
k priestorovým možnostiam. Vďaka tomuto prístroju dokážete prevoňať aj dve poschodia, ktoré sú prepojené.

Vône hyscent

VÝHODY
• neobsahujú aerosoly
• konštantná vôňa = postupné uvoľňovanie
• ekologická vôňa, vhodná aj pre deti
• systém sledujúci trvanlivosť vôní
• plne automatické nastavenie
• indikácia stavu batérie

SOLO a DUAL

STEALTH

Prírodné
HYScent náplne sú vyrobené z patentovanej polymérnej zmesi naplnenej čistými esenciálnymi a vonnými
olejmi. Neprítomnosť propylénov a škodlivých rozpúšťadiel spôsobuje, že HYscent spĺňa „eko happy“
dlhotrvajúce riešenie pre vaše vonné potreby. Váš zákazník bude cítiť len čisté a krásne vône, ktoré príroda
poskytuje.

MOŽNOSTI KOMBINÁCIE vôní:
REŠTAURÁCIA
KAVIAREŇ

HOTELOVÁ
IZBA, SPÁLŇA

COFFEE BEANS (káva)

CRUSHED PETALS (drvené kvety)

Prebudenie, vyvolávanie hladu, inšpirujúce

Posilňujúce emócie, duševná jasnosť, upokojujúca

WARM VANILLA (vanilka)

LAVENDER FIELDS (levanduľa)

Relaxačné, upokojujúce, antistresové

Upokojujúce, vyvážené, povznášajúce

CEYLON CINNAMON (škorica)

CRISP LINEN (svieža bielizeň)

Zvýšenie energie, antistres, zlepšenie nálady

Schladenie, omladenie, pokoj

RECEPCIE
VSTUPY
CRUSHED PETALS (drvené kvety)

CHODBY
HALY, LOBBY
FOREST (les)

Posilňujúce emócie, duševná jasnosť, upokojujúca

Pokojná, prírodná, relaxačná

POMEGRANATE (granátové jablko)

KISMET (korenie)

Regeneračné, osviežujúce, proti úzkosti

Povzbudzujúce, mentálne stimulujúce, radostné

SWEET MANGO (mango)

CRUSHED PETALS (drvené kvety)

Anti-stres, povznášajúci, pokojný

TOALETY
KÚPEĽNE
COASTAL WINDS (vánok)

Posilňujúce emócie, duševná jasnosť, upokojujúca

Distribútor pre Slovensko:

Čerstvá, svieža, prírodná

JTF partnership s.r.o.

CITRUS HARVEST (citrusy)

P.O.BOX 43, 020 61 Lednické Rovne

Veselá, povznášajúca, oživujúca

SUMMER LILIES (ľalia)
Kreativita, harmónia, schladenie

www.jtf.sk
www.gastro-jtf.sk

