FlexMiniElit
Professionella luftrenare
EN TEKNIK, EN DESIGN, FLERA FÄRGER – UPPFRISKANDE DOFTER!

EFFEKTIVA OCH SNYGGT DESIGNADE AUTOMATER FÖR ATT PASSA IN I DITT UTRYMME.
Med ett stort utbud av färger av utbytbara skal kan du äntligen anpassa din dispenser till alla miljöer. Du
byter lätt färg på ditt skal till din automat.

LOUNGER - VÄNTRUM - KONTOR
2 INSTALLATIONSMETODER, 2 TYPER AV RUMS SPRIDNING
Kan placeras eller väggmonteras. Med ett extra munstycke,
kan du välja mellan horisontell diffusion (för väggmontering)
eller lodrät (placerad på ett bord, skrivbord ...)

Specifikationer
Ekonomi

7,5 min
intervall

15 min
intervall

30 min
intervall

MAX (ca. 1500 sprayer)

8 dagar

15 dagar

31 dagar

MED (ca. 3000 sprayer)

15 dagar

31 dagar

62 dagar

MIN (ca. 6000 sprayer)

31 dagar

62 dagar

125 dagar

Vikt 40 g
Strömförsörjning 3 x LR6 1.5V (6 till 19 månader)
Typ av refill 150 ml
Täckt område 80 till 180m3
Information som lämnas är en uppskattning.

Färger
Vit, himmelsblå, mörkblå,
Lavendel, Chrome, grönt, orange,
rosa, röd

Storlek: 150 x 65 x 80 mm

Flexsell AB • Box 56 • 745 21 Enköping • Sweden • Huvudkontor / Headoffice vxl 010-45 00 300 • www.flexsell.se

FlexMiniElit

Dofter

FRUIDO
Denna doft är som att vandra genom
en trädgård – här blandas på bästa
sätt en fruktsorbet med blomster i fin
harmoni. Melon och äpple framträder
tydligt innan liljekonvalj och jasmin i
harmoni dröjer kvar, för att slutligen
lämna en touch av skogens gröna
mossa.

TENTA
Ett magnetiskt ögonblick uppstår där
violens sötma och blommighet och
lila heliotrop träffas med grapefrukt
och svarta vinbär i fruktig harmoni.
Avslutningen är en spröd vaniljdoft,
som ger en passionerad och subtilt
feminin doft.

Art nr FA150FDOE

Art nr FA150TENE

150ml

24 st / fp

150ml

24 st / fp

COLOMBE d’Or – GOLDEN DUVA
En fräsch doft med blommig kärna,
sötad med svarta vinbär och jordgubbar i ett moln av puderaktig mysk.

DAVANIA
Sensuell, blommigt fruktig doft som
för tankarna till bärnsten. Innemiljön
blir lugn och bekväm.

VERVEIN EUCALYPTUS - LUFTRENARE En härligt fräsch och citronfylld
doft med luftrenande egenskaper.

Art nr FA150DAVE

Art nr A500SCORE

500ml

150ml

24 st / fp

24 st / fp
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