Aroma luchtverfrisser technologie
De aroma luchtverfissers van Carpex maken gebruik van een
geavanceerde mirco-diffusietechnologie. Deze zet vloeibare
aroma’s om tot kleine deeltjes die zo een fijne mist vormen
en onmiddelijk in de lucht verspreid wordt. De luchtverfrissers zijn zo ontworpen om de efficiëntie van geurverspreiding
te maximaliseren en kunnen grotere gebieden parfumeren
met meer intensiteit. Dit zonder het gebruik van warmte,
alcohol,drijfgas en schadelijke chemicaliën.
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Toonzaal openingsuren:
Ma - Vrij: 9u-12u & 13u-18u
Zaterdag: 9u-13u
Zondag: enkel op afspraak

De hoogtechnologische luchtverfrisssers zijn gemakkelijk te
gebruiken. Het apparaat werkt meteen wanneer je het
aansluit op een stopcontact. De werking kan volledig gepersonaliseerd worden naar de specifieke behoeften van uw
bedrijf. Het systeem bevat patronen die zeer eenvoudig te
vervangen zijn.

De professionele luchtverfrisser

Producteigenschappen
• Elegant, discreet en gebruiksvriendelijk
• Geavanceerde mirco-diffusietechnologie
• Digitaal display met 24-uren klok
• Aanpasbare start- en stoptijd
• Aanpasbare diffusie en standby interval
• Weekend aan/uit functie
• Eenvoudig om de aroma patronen te vervangen
• Staand gebruikt worden en bevestigbaar aan de muur
• Laag energieverbruik
• Breed gamma aan geuren

- Cleanstore for professionals
- Totaalconcept hygiënische producten, ecolabel en probiotica
producten
- Ruitenwassystemen
- Schoonmaakartikelen
- Stof- en waterzuigers, tapijtenreinigingsmachines, veegmachines, schrob- en boenmachines
- Verhuur van alle machines
- Vikan, Haccp borstels en aftrekkers
- Vloerreiningssystemen, bewerken van alle soorten vloeren,
advies en begeleiding bij zelfrealisatie
- Q-wax systeem, milieuvriendelijk vloerconcept
- Twister vloersysteem, unieke bewerking en oplossing voor
elk type vloer
- Hobart afwasmachines, alles voor de hygiënische vaat
- Doseerpompen
- Bag & box systeem
- 1001 vuilbakken
- Alle soorten binnen- en buitenmatten
- Zwembadproducten
- Guest supplies: green collection, spa collection, care collection en complementary products
- Duni papierwaren, Duni food solutions
- Toiletdispencer systemen en luchtverfrissingen
- Werkkleding en werkschoenen

Creëer een goede atmosfeer en elimineer
onaangename geuren door het verspreiden
van 100% plantaardige aroma’s
• Professioneel
• Innovatief
• Hoogtechnologisch
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Carpex aroma oliën
De aroma oliën van Carpex bieden een onbeperkt scala van
geuren door de combinatie van verschillende aroma’s. De
hoge kwaliteit van Carpex geuren ontlenen hun kracht uit
100% natuurlijke en essentiële aroma’s.Het is een medisch
erkend feit dat essentiële oliën gunstig zijn voor de menselijke
gezondheid. De helende geuren verspeidt in de lucht door
middel van een speciale mircodiffusie techniek hebben
een positief en versterkend effect op het immuunsysteem.
Bovendien voorkomt en elimineert de Carpex luchtverfrisser
ook onaangename geuren.

De reukzin als marketinginstrument
Van onze 5 zintuigen is de reukzin de enige die niet kan
worden beperkt. Onze reukzin is gelegen in het deel van de
hersenen die het geheugen, emoties en creativiteit regelt. Vele
studies gebaseerd op geur hebben aangetoond dat er een
significant verband is tussen geur en algemene perceptie.
Ruiken is het eerste en meest definitieve mechanisme in het
menselijk lichaam dat onmiddelijk beoordeelt of de sfeer goed
of slecht is.
Geur is een bijzonder krachtig en belangrijk marketinginstrument. Dankzij het gebruik van gepersonaliseerde geuren kunnen bedrijven en merken communiceren met hun klanten op
een onderbewust niveau en zo aangename indrukken nalaten
in hun herinneringen.

Het parfumeren van een omgeving draagt bij aan de
communicatie van uw bedrijfsidentiteit en het overbrengen
van de boodschap van uw merk op een krachtige en blijvende
manier. Deze aanpak voegt een extra dimensie en diepte toe
aan de klassieke marketing en naamsbekendheid technieken.
Dankzij een gepersonaliseerde huisstijl geur voor uw bedrijf
of merk bent u verzekert van een zeer speciale communicatie
met uw klanten.

Een aantal van de voornaamste geuren uit het
Carpex gamma

Dankzij de Carpex aroma’s creëert u een aangename
atmosfeer die onbewust in het geheugen van uw klanten
zal blijven hangen, die hierdoor een positieve band met uw
bedrijf of merk opbouwen.
De luchtverfrisser neutraliseert en verwijdert bovendien
slechte geuren en zorgt voor een gezonde en aangename
omgeving.

Heel wat sectoren zijn geschikt om de techniek van
omgevingsgeuren toe te passen
• Banken
• Auto showrooms
• Kantoren
• Winkels
• Hotels
• Gezondheidsinstellingen
• Fitness- en sportcentra
• Restaurants
• Transportsector oa metronetwerk
• Entertainmentsector
Positieve effecten die de Carpex aroma’s verwezelijken
• Maakt wachttijden aangenamer
• Helpt de klanten te relaxen
• Zorgt ervoor dat klanten langer in uw zaak blijven
• Versterkt de emotionele band met uw merk
• Beïnvloed het consumentengedrag
• Verbetert de luchtkwaliteit
• Minder stress, positieve stemming
• Zorgt ervoor dat klanten terug willen komen

