
Good Sense   
luchtverfrissingssysteem

Het ideale systeem voor het oplossen van  
nare geurtjes – met continue werking

Good Sense automatische dispenser en navulverpakkingen
• Aanpasbare instellingen
• Uniek verstuivingssysteem
• Effectieve geurneutralisatie door de Odour Neutralizing Technology (O.N.T.)
• 1 vulling gaat tot 56 dagen mee, afhankelijk van de instelling

Compacte, stijlvolle dispenser
Het Good Sense dispensersysteem is een luchtverfrissingssysteem dat 
automatisch hoog kwalitatieve luchtverfrissers verstuift via een compacte, 
moderne en afsluitbare dispenser. 
Eenvoudig te monteren door middel van de bijgeleverde schroeven of 
dubbelzijdige tape.
De automatische dispenser werkt op batterijen en verstuift met regelmatige 
intervallen de luchtverfrisser in de ruimte. Afhankelijk van de geur intensiteit 
die u wenst kunt u kiezen uit een interval van 1, 2 of 3 uur. De dispenser is 
zeer zuinig in gebruik en wordt geleverd met 2 AA batterijen die tot wel 18  
maanden meegaan.
Afhankelijk van de instelling geeft de dispenser tot 56 dagen controle over 
de lucht zonder dat onderhoud nodig is. Een duidelijk lichtsignaal geeft aan 
wanneer een vulling of een batterij vervangen moet worden.
De sleutelloze afsluiting zorgt ervoor dat de vulling is beschermd zonder 
kans op verloren sleutels.

Eenvoudige en kostenbesparende luchtverfrissing
De dispenser bevat hoog geconcentreerde vullingen met 45% parfum  
(vergeleken met gemiddeld 2,5% voor conventionele spuitbussen).
Onze geavanceerde technologie voor concentraten zorgt ervoor dat er tot zes 
verstuivingen minder nodig zijn dan bij conventionele geurdispensers.  
Het Good Sense luchtverfrissingssysteem zorgt tot 56 dagen lang voor 
geurbestrijding.
Vullingen kunnen snel en makkelijk worden vervangen.
Eenvoudig en veilig te gebruiken. De dispenser is de ideale oplossing  
om effectief nare geurtjes op te lossen.

Unieke ‘fotocel’ functie
In tegenstelling tot conventionele dispensers die vaak en non-stop 
verstuiven, kan de Good Sense dispenser door middel van de fotocel functie 
in slaapstand gaan wanneer het donker wordt. Wanneer de ruimte dus 
niet wordt gebruikt zal de dispenser geen parfum verstuiven volgens het  
ingestelde interval, maar slechts om de 4 uur.
De fotocel functie kan door een simpele schakelaar worden in- en  
uitgeschakeld. Deze gepatenteerde functie zorgt ervoor dat de vullingen  
langer meegaan zonder op de luchtkwaliteit in te leveren. 
De Good Sense dispenser is de perfecte oplossing om uw geurproblemen 
permanent op te lossen, economisch en automatisch.
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Product  Inhoud            Art.nr.

Good Sense Magnolia & Mimosa – koel en bloemig

• Een frisse citrusgeur gecombineerd met de bloemige geur van 
iris, jasmijn en geranium. Het bloemenboeket zorgt voor een 
verfrissende voorjaarservaring.

2 x 6 x 20 ml 7513063

Good Sense Toscane - koel en fris

• Een mediterrane geur van rozemarijn, tijm en lavendel, gemengd 
met een bloemig accent en een vleugje patchoeli en bemost hout. 
De frisse, kruidige geur komt overeen met aromatherapie en geeft 
de ruimte een kalmerende en verwarmende geur.

2 x 6 x 20 ml 7513071

Good Sense Crusair - fris en koel

• Verse menthol en eucalyptus geur met een vleugje  
pepermunt en frisheid, op een muskusachtige basis.  
Voor een verfrissende geurbeleving.

2 x 6 x 20 ml 7513075

Good Sense Summer Festival - bloemig en fruitig

• Zoete tonen van rozen gecombineerd met een bloemige en 
muskusachtige basis. Waan u in een bloemenveld op een  
warme lentedag.

2 x 6 x 20 ml 7513067

Good Sense Variety Pack - fris, bloemig en fruitig

• Bevat 3 geuren  
(Magnolia & Mimosa, Summer Festival en Toscane)

2 x 6 x 20 ml 7513079

Good Sense automatische dispenser

• Unieke automatische dispenser met lange levensduur

• Elimineert het risico op plafond vlekken  
(90 graden verstuivingshoek)

• Eenvoudige installatie en optimaal gebruiksgemak

• Zorgt ervoor dat vullingen lang meegaan

7514379

Gegarandeerde kwaliteit, opties en flexibiliteit
Good Sense vullingen zijn verkrijgbaar in 4 verschillende parfums, waaronder een gecombineerd variety pack.

Effectief nare geurtjes oplossen met O.N.T.
Alle parfums bevatten de unieke gepatenteerde Odour Neutralizing Technology; O.N.T. (m.u.v. het parfum Summer Festival).  
In tegenstelling tot conventionele luchtverfrissers die nare geurtjes maskeren, worden door de actieve O.N.T. moleculen de moleculen van  
nare geurtjes chemisch vernietigd. Hierdoor wordt de waarneming van het parfum verhoogt en blijft er langdurig een frisse geur achter. 

Verpakking

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad 
(SDS). https://sds.sealedair.com/.  
Alleen voor professioneel gebruik. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Milieu-informatie

De oppervlakte-actieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming  
met de EU-wetgeving voor reinigingsmiddelen, EC 648/2004.


