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SEGÍT MEGELŐZNI 
A FIZIKAI SZENNYEZŐDÉSEK 
ÁLTAL OKOZOTT  DUGULÁST

MEGAKADÁLYOZZA A 
VISSZAFRÖCCSENÉST

PÁRATLAN ILLATKOMPOZÍCIÓT
BIZTOSÍT AKÁR 30 NAPON ÁT

G-Screen
ILLATOSÍTOT T PISZOÁR RÁCSOK



G-Screen
I L L AT O S Í T O T T  P I S Z O Á R  R Á C S O K

A férfi mosdók piszoár higiéniájának egyik fő frontvonalát 
a piszoár rácsok képezik. A G-Screen illatosított piszoár 
rácsai kompakt megoldásként látják el e funkciót 2013 
óta. Multifunkcionális, így méltán vált a vásárlók kedvelt 
termékévé. 12 páratlan illattal érhető el kínálatunkban. 

Ám sikerük titka nemcsak különleges illakompozíciójukban 
rejlik, hiszen mindemellett:

• felületi kialakításuk is a higiéné és komfortérzet maxima-
lizásának  lett alárendelve, mivel  megakadályozzák 
a használat közbeni visszafröccsenést,

• formájuk pedig lehetővé teszi, hogy a legtöbb piszoárba 
illeszkedjenek. Rugalmasak, mégis stabilan a 
helyükön maradnak, nem csúszkálnak,

• felfogják a fizikai szennyeződéseket, mely a dugulás 
kialakulásáért leggyakrabban felelős,

• kellemes illatkompozíciójukat 30 napon át érezhetjük,

• a piszoárok anyaga 100%-ban újrahasznosítható 
EVA, vagyis környezetbarát termékek.

A fenntarthatóságnak alárendelve ZIPLOCK visszazárható 
tasakba lettek csomagolva négyesével. Egy dobozban 
pedig 3 ZIPLOCK tasakot találunk, azaz dobozonként 
összesen 12 db piszoár rács van.
A ZIPLOCK tasak lényege, hogy felbonthatóak a piszoár 
rácsok illatvesztesége nélkül. Azaz felbontása után 
visszazárva a piszoár rácsok ugyanúgy megőrzik illat 
koncentrációjukat, mint felbontás nélkül.
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SEGÍT MEGELŐZNI 
A FIZIKAI SZENNYEZŐDÉSEK 
ÁLTAL OKOZOTT  DUGULÁST

MEGAKADÁLYOZZA A 
VISSZAFRÖCCSENÉST

KÜLÖNLEGES ILLATKOMPOZÍCIÓT
BIZTOSÍT AKÁR 45 NAPON ÁT

G-Mini
ILLATOSÍTOTT PISZOÁR RÁCSOK



G-Mini
I L L AT O S Í T O T T  P I S Z O Á R  R Á C S O K

A G-Mini professzionális illatosított piszoár rácsok kompakt 
megoldást jelentenek a férfimosdók piszoárjai számára. 
Vastag EVA anyagának több előnyös tulajdonsága van, 
egyrészt 100%-ban újrahasznosítható anyag, azaz 
környezetbarát, másrészt mivel nagy koncentrációjú 
illatolajokkal van átitatva, vaskos teste több illatanyag 
felszívására alkalmas. Ez pedig azt eredményezi, hogy 
kellemesen intenzív illatkompozícióját tovább érezhetjük. 

• Az illatanyagok használat során, nedvesség hatására 
oldódnak ki. Kellemes illatát 45 napig érezhetjük.

• Egyedülálló illatkombinációik mellett rendkívül 
praktikus tulajdonságuk felületi kialakításuk, 
mely megakadályozza, hogy a vizelet 
visszafröccsenjen.

• Formája meggátolja a dugulást azáltal, hogy 
felfogja a fizikai szennyeződéseket, melyek a 
lefolyócsőbe jutva bizonyos idő után elzárhatják a 
lefolyót.

• Nem csúszkál, formája és mérete miatt a legtöbb 
piszoárba gond nélkül illeszkedik.

Javasolt minden nagy forgalmú közösségi mosdóba, ahol 
egyszerű és komplex megoldást keresnek a hosszabb 
ideig tartó egyedi illatosításra, higiénikus és dugulásmentes 
használatra. Vízmentes piszoárba is ideális választás.
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CITRUS - MANGÓ 
Trópusi vidámság a lédús mangó 
és a napérlelt citrus illataival, a 
legkedveltebb illatunk.

FRISSEN MOSOTT RUHA
Virágosan lágy illat jázminnal és 
narancsvirággal. Akár a simogatóan 
illatos tavaszi szellő, mely a száradó 
frissen mosott ruha illatát hozza el. 

CITRUS - MANGO

LINEN BREEZEICE COOL

MARINE MUSK

BERGAMOTT & SZANTÁLFA
Keleties szantálfa és bergamott karak-
teres kombinációja fás, fűszeres illatje-
gyekkel kiegészítve, melyet a virágok 
lágysága szelidít csábító aromává.

BERGAMOT & SANDALWOOD

JEGES FRISSÉSSÉG
A parfümök és virágok könnyed, üde 
egyensúlya, az enyhe bergamott, citrus 
jegyek, valamint a leheletnyi jázmin és 
zöldtea simogatóan puha harmóniája ez a 
tiszta és légies, prémium illat.

TENGERI PÉZSMA
Légies és könnyed illat tengeri 
pézsmával, mely a lágy tenger-
parti szellő édesen egzotikus vi-
rágkavalkádját idézi.

Anyaga
100%-ban újrahasznosítható EVA, 
mely használat során árasztja 

intenzív illatanyagait, 
akár 45 napon át!

Felületkiképzése 
buborékos felülete megakadályozza 
a vizelet visszafröccsenését.

Formai kialakítása
lehetővé teszi, hogy a legtöbb piszoárba 
illeszkedjen. Továbbá meggátolja a fizikai 
szennyeződések lefolyócsőbe jutását, ezáltal 
a dugulást.

        ELÉRHETŐ 5 ILLATBAN

G-Mini
ILLATOSÍTOTT PISZOÁR RÁCSOK

               NAPON ÁT45ILLATOZIK
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SEGÍT MEGELŐZNI A DUGULÁST

MEGAKADÁLYOZZA
 A VISSZAFRÖCCSENÉST

KELLEMES ILLATOT ÁRASZT AKÁR
 60 NAPON ÁT

G-PLUS
ILLATOSÍTOTT, ENZIMKÖVES

PISZOÁR RÁCS

        ELÉRHETŐ 6 ILLATBAN



G-PLUS
ENZIMKÖVES ILLATOSÍTOTT PISZOÁR RÁCS

A G-PLUS egy saját fejlesztésű enzimköves 
piszoár  rács, mely innovatív módon, hármas 
hatásának köszönhetően hatékony és 
higiénikus megoldást nyújt a férfimosdók 
piszoárjainak illatosítására.
Sikere komplex hármas hatásában rejlik.

DUGULÁSMENTES ALKALMAZÁS

Megelőzi a dugulást, mind a fizikai, mind pedig 
a kémiai szennyeződések ellen védelmet nyújt, 
hiszen a fizikai szennyeződéseket felfogja, 
így nem jutnak be a lefolyóba. Továbbá a 
csőhálózat belső felületén megtapadó biofilm 
réteg megvastagodását gátolja meg a magjában 
található enzimek segítségével, melyek a 
használat során, nedvesség hatására kioldódva 
lebontják a biofilm réteget alkotó baktériumokat, 
így nem engedi megvastagodni a réteget, ezáltal 
megakadályozva a dugulás kialakulásának 
lehetőségét.
Használata a vízmentes, öblítés nélküli piszoárok 

esetében kifejezetten előnyös, hiszen az öblítés 
hiánya a csőhálózat tisztulásának hiányosságát is 
jelenti. 
A használat közben kioldódott enzimek azonban 
megoldást jelentenek erre a problémára.

VISSZAFRÖCCSENÉSMENTES HASZNÁLAT

Speciálisan kialakított formája megakadályozza 
a visszafröccsenést, továbbá 100%-ban 
újrahasznosítható rugalmas EVA anyaga 
lehetővé teszi, hogy szinte bármilyen piszoárba 
maradéktalanul illeszkedjen.

FOLYAMATOS ÉS KELLEMES ILLAT AKÁR
60 NAPON ÁT

A G-PLUS piszoár rács magas koncentrátumú 
illatolajjal átitatott maggal rendelkezik, melyből 
az illatanyagok nedvesség hatására 
oldódnak ki, melynek hatására érezhetővé válik 
az intenzív illat a mosdóban. Aromájuk kétfázisú 
ilaltfelépítésük által folyton változik. Akár 60 
napon át folyamatosan árasztja illatát.

G-PLUS
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CITRUS - MANGÓ 
Trópusi vidámság a lédús mangó 
és a napérlelte citrus illataival, a 
legkedveltebb illatunk.

PISZOÁR MAG/ENZIM KŐ 
A G-PLUS piszoár rács magjába integrált 
enzimkő felel a biofilmet alkotó 
baktériumok elpusztításáért. 
Használat során oldódnak ki és jutnak a 
lefolyócsőbe, ahol aztán a baktériumok 
elpusztításával fellazítják a biofilm réteget, ami 
emiatt nem képes megvastagodni továbbá 
a vízkő és húgykő kristályok lerakódását is 
meggátolja. Rendszeres használattal hosszú 
távon biztosítja a dugulásmentes piszoár 
használatot.

Továbbbá a fizikai szennyeződéseket is felfogja 
a piszoár rács teste.

FONTOS, hogy használat során ne 
öntsük le a rácsokat erős savakkal, 
mivel ezek használata az enzimekre 
károsan hat.

FELÜLETKIKÉPZÉS 
 A piszoár rács teste rugalmas EVA, 
mely 100%-ban újrahasznosítható 
környezetbarát anyag. 
Anyagának köszönhetően nemcsak 
könnyen illeszkedik az adott piszoárba, de 
meggátolja a visszafröccsenést is.

ILLATOLAJOK 
a piszoár rács teste nagy koncentrátumú illatolajokkal átitatott 
flexibilis műanyag. Használat során, vagyis nedvesség hatására 
elkezdenek felszabadulni az illatolajok, ezért kellemes aromát 
áraszt használat közben és utána is. Kétfázisú illatfelépítésük 
miatt akár 60 napon át folyamatosan változó 
illatot árasztanak.

FRISSEN MOSOTT RUHA
Virágosan lágy illat jázminnal és 
narancsvirággal. Akár a simogatóan 
illatos tavaszi szellő, mely a száradó 
frissen mosott ruha illatát hozza el. 

CITRUS - MANGO

LINEN BREEZEICE COOL

MARINE MUSK

JEGES FRISSÉSSÉG
A parfümök és virágok könnyed, üde 
egyensúlya, az enyhe bergamott, citrus 
jegyek, valamint a leheletnyi jázmin és 
zöldtea simogatóan puha harmóniája ez a 
tiszta és légies, prémium illat.

TENGERI PÉZSMA
Légies és könnyed illat tengeri 
pézsmával, mely a lágy tenger-
parti szellő édesen egzotikus 
virágkavalkádját idézi.

APPLE ORCHARD

ALMA GYÜMÖLCSÖSKERT
Az alma gazdag és gyümölcsös illatá-
val a vénasszonyok nyara hangulatát 
idézi.

CUCUMBER - MELON
UBORKA ÉS DINNYE 
Nyáridéző, mézédes dinnye illat 
csipetnyi uborával. A dinnye 
édeskés, s az uborka frissítő, élénk 
illatjegyeinek kiváló kombinációja.
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CITRUS - MANGO

G-Screen G-Mini G-PLUS

CITRUS-MANGÓ ·· ·· ··

ICE COOL – Jeges frissesség ·· ·· ··

LINEN BREEZE – Frissen mosott ruha ·· ·· ··

MARINE MUSK – Tengeri pézsma ·· ·· ··

APPLE ORCHARD – Almáskert ·· ··

MELON – Dinnye – uborka ·· ··

BERGAMOTT – SZANTÁLFA ·· ··

COOL MINT – Mentol ··

OCEAN SPRAY – Óceán illat ··

GRÉPFRÚT-KIVI ··

SPA – Levendula-Geránium ··

ZEN – Bambusz-tengeri só ··

 Apple Apple



SPA

CITRUS - MANGÓ 
Trópusi vidámság a lédús mangó 
és a napérlelt citrus illataival, a 
legkedveltebb illatunk.

FRISSEN MOSOTT RUHA
Virágosan lágy illat jázminnal és 
narancsvirággal. Akár a simogatóan 
illatos tavaszi szellő, mely a száradó 
frissen mosott ruha illatát hozza el. 

BERGAMOTT & SZANTÁLFA
Keleties szantálfa és bergamott 
karakteres kombinációja fás, fűszeres 
illatjegyekkel kiegészítve, melyet a virágok 
lágysága szelidít csábító aromává.

HŰSÍTŐ MENTOL
A vad menta és egy csipetnyi jázmin 
fúziója biztosítja a hűvös, energizáló 
illatot.

ÓCEÁNI FUVALLAT
A partot érő hullám vízperme-
tének illata, mely keveredik a 
sós szél frissítő erejével. 

GRÉPFRÚT – KIVI
Lédús grépfrút és zamatos kivi szolid 
kombinációja.

LEVENDULA – GERÁNIUM
A levendula tiszta aromája gerániummal 
egyensúlyban egy relaxáló kompozícióban

BAMBUSZ - TENGERI SÓ
A bambusz és tengeri só 

harmonikusan nyugtató 
illatvariációja.

CUCUMBER - MELON COOL MINT 

CITRUS - MANGO

LINEN BREEZEBERGAMOT & SANDALWOOD

APPLE ORCHARD

ICE COOL

OCEAN SPRAY

MARINE MUSK

ZEN

GRAPEFRUIT – KIWI

JEGES FRISSÉSSÉG
A parfümök és virágok könnyed, üde 
egyensúlya, az enyhe bergamott, citrus 
jegyek, valamint a leheletnyi jázmin és 
zöldtea simogatóan puha harmóniája ez a 
tiszta és légies, prémium illat.

TENGERI PÉZSMA
Légies és könnyed illat tengeri 
pézsmával, mely a lágy 
tengerparti szellő édesen egzotikus 
virágkavalkádját idézi.

UBORKA ÉS DINNYE 
Nyáridéző, mézédes dinnye 
illat csipetnyi uborával. A dinnye 
édeskés, s az uborka frissítő, élénk 
illatjegyeinek kiváló kombinációja.

ALMA GYÜMÖLCSÖSKERT
Az alma gazdag és gyümölcsös 
illatával a vénasszonyok nyara 
hangulatát idézi.
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