
U wilt graag dat uw toiletruimte kwaliteit uitstraalt.
Daarom kunt u kiezen uit diverse geuren, die onprettige
luchtjes verdrijven en de lucht verfrissen. 

Geurnavullingen



KIMBERLY-CLARK ® Professional Geuren – zorgen voor een
aangename toiletruimte, elke dag, de hele dag lang.

KIMBERLY-CLARK® Professional Geuren zorgen voor een schone,
frisse en altijd aangename toiletruimte. Ze zijn met behulp van
complexe micromorf-technologie samengesteld om onprettige
luchtjes te verdrijven en de lucht met een aangename geur te
verfrissen.

KIMBERLY-CLARK® Professional Geuren zijn gecreëerd door
Givaudan, het vooraanstaande parfumhuis dat wereldberoemde
parfummerken op zijn naam heeft staan.

Geuren die uw gebruikers altijd aanspreken.
Om te zorgen dat de KIMBERLY-CLARK® Professional Geuren door zoveel mogelijk
gebruikers als prettig worden ervaren, is van de uiterst gespecialiseerde “fragrance
mapping”-technologie gebruik gemaakt. Het Geurenmix pakket bestaat uit diverse
geuren, zodat u regelmatig de geur van uw toiletruimte kunt veranderen. Daarmee
voorkomt u dat gebruikers voortdurend dezelfde geur ruiken en er “immuun” voor
worden.

Over de productveiligheid:
De Kimberly-Clark ® Professional
Geurnavullingen zijn uitsluitend
bedoeld voor professioneel gebruik
en zijn uitgebreid getest om te
zorgen dat ze aan alle Europese
veiligheidsvoorschriften voldoen.

infofax@kcc.com

GRATIS TECHNISCHE INFORMATIE
Stuur ons uw vraag per e-mail. Wij
geven u binnen één werkdag antwoord.

Kimberly-Clark voor een completere aanpak

Kimberly-Clark Luchtverfrissers zijn onderdeel van ons totaalpakket
voor de toiletruimte, dat uit handdoeken, toilettissue, handreinigers en
luchtverfrissers bestaat.

De geurnavullingen zijn heel
eenvoudig te plaatsen, u klikt
ze gewoon vast.

De dispensers blinken uit door
bedieningsgemak. U kunt zelf
de sprayfrequentie instellen en
ze geven aan wanneer
onderhoud vereist is.
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Product Code Inhoud per omdoos

KIMBERLY-CLARK® Professional Luchtverfrissingssystemen

Melodie Navulling 6135 Bloemenaroma met een kruidig tintje 6 à 310ml   6971 6984

Rhapsodie Navulling 6136 Harmonieus met een citrusnoot 6 à 310ml 6971 6984

Serenade Navulling 6137 Harmonieus met een vruchtenmix 6 à 310ml 6971 6984 

Prelude Navulling 6138 Fris met een houtachtige noot 6 à 310ml 6971 6984

Neutraliza Navulling 6139 Neutraliseert onaangename geurtjes 6 à 310ml 6971 6984

Geurenmix Navulling 6128 Een pakket met de geuren Melodie, 8 à 310ml 6971 6984
Rhapsodie Serenade en Prelude. 
Twee navullingen van iedere geur

RIPPLE* 
dispenser

AQUA* 
dispenser

00 44 1352 806006 (B)
00 800 00 35 45 65 (NL)


