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GEURBELEVING
VISSCHEDIJK
GEURMARKETING VOOR JOUW BEDRIJF
Zonder nog maar een woord gesproken te hebben vertelt geur iets over wie u bent. Geur zet alles op scherp
en prikkelt de zintuigen. In een fractie van een seconde bewijst geur zich als een onmiskenbaar ingrediënt
voor het creëren van merkbeleving en om een aangename gebruikerservaring te bieden. Met behulp van onze
geuren en geurmachines vertalen we het DNA van uw merk en organisatie naar een waardevolle beleving voor
gebouwgebruikers en uw gasten. Voor meer informatie en/of offerteaanvragen kunt u contact opnemen met uw
contactpersoon van Visschedijk of via support@visschedijk.nl.

GEURDISPENSER ESCIENZA
U kunt bij ons diverse geurdispensers en geuren kopen. Wij
kunnen u een breed assortiment aanbieden voor iedere
ruimte en toepassing.
Geurdispenser Escienza 400 incl. schakelkast
Compact (20*20*10cm) geursysteem voorzien van mobiele
bluetooth applicatie om tijdschema’s en intensiteit in te
stellen. Cartridge van 400ml en een bereik van 750m3.*
PRIJS PER STUK: € 1.298,50
Geurdispenser Escienza 6000 incl. schakelkast
Industrieel systeem (30*30*18cm) geursysteem voorzien
van manuele bediening om tijdschema’s en intensiteit in te
stellen. Cartridge van 1000ml en een bereik van 2500m3.*
PRIJS PER STUK: €2.033,76

VULLINGEN
De vulling (geur/ parfum) is erg afhankelijk van de omgeving
waar deze gebruikt gaat worden. Daarbij zijn deze parfums
hoog concentraten, dit maakt het een duurdere vulling dan
een standaard luchtverfrisser. Het grote voordeel is dat u
niet elke week of maand de dispenser hoeft bij te vullen.
Daarbij is de geur goed ‘aanwezig’ maar niet overheersend.
Standaard bieden wij de ‘neutrale’ geur aan. Dit is de Clean
& Soapy (1 liter). Dit is een wat zachtere geur met een
schoon “zepig” karakter wat het schoongevoel nog beter
onderstreept. Alle andere geuren kunnen klant specifiek
aangeboden worden.
PRIJS PER STUK: € 277,78
* Luchtbeweging is van invloed op het daadwerkelijke bereik van het
systeem. Installatie dient door expert te worden uitgevoerd.

CONTACTGEGEVENS
T: 074-3030800
E: support@visschedijk.nl

VERBETERDE LUCHTKWALITEIT
Door de opeenstapeling van ziektekiemen, schimmels, fijnstof, allergenen, slechte geuren en andere ongewenste vervuiling wordt de gezondheid van werknemers of bewoners sterk bedreigd. Hierdoor is er aanzienlijk meer ziekte en dus ook productiviteitsverlies onder werknemers. Niet alle
oppervlakken kunnen via gewone reiniging voldoende behandeld worden. Daarom is de Euro Products PRONANO ontwikkeld die alle oppervlakken permanent met de Synbio® technologie behandelt. Via ultrasoon geluidsgolven vernevelt de Euro PRONANO ongeveer 1 miljoen probiotica per seconde waardoor
reeds na enkele minuten de hele ruimte gevuld is met goede bacteriën. Voor meer informatie en/of offerteaanvragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van Visschedijk of via support@visschedijk.nl.

HUUROPTIE

KOOPOPTIE

PRIJS PER STUK PER MAAND

PRIJS PER STUK EENMALIG

€ 21,95

€ 85,00

TOELICHTING:
• De huurprijs is op basis van 12 maanden
• Inbegrepen in deze prijs zit het bevestigen
van de Euro PRONANA op de gewenste plek
• De huurprijs is inclusief 9 vullingen per jaar
• De huurprijs is inclusief opladen en navullen
tot een maximaal aantal van 10 stuks
• Na 1 jaar is de Euro PRONANO uw eigendom

TOELICHTING:
• De koopprijs is inclusief één vulling
• Eén vulling kost per stuk € 25,95
• Het opladen en navullen kan als extra
service erbij worden gekozen. Hiervoor
gaan wij graag met u in gesprek, dit
betreft namelijk maatwerk.

SPECIFICATIES EN VOORDELEN
• Uitvoering beschikbaar in zwart en wit
• Accu opladen 1 keer per 6 weken
• Bijvullen probiotica 1 keer per 6 weken
• Te gebruiken voor afgesloten ruimte van 75 m2 p.s.
• De luchtkwaliteit wordt verhoogd
• Nare geurtjes worden verminderd zonder chemie
• Aanwezige schimmels komen in mindere mate voor
• Allergenen worden sterk verminderd
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