
Luonnollista tuoksua kaikkiin tiloihin

Wulff Fresh on pienikokoinen, tehokas ja tyylikäs hajuhaittojen neutralisoija, joka 
toimii myös tuoksulaitteena. Wulff Fresh -tuoksut on tehty ekologisista, luonnollisista 
öljyistä. Tuoksulaitteiden käyttäminen on ympäristöystävällistä ilman haitallisia 
ponnekaasuja. 

Tuoksuilla vahvistat mielikuvaa laadusta ja puhtaudesta. Luo tuoksuilla yritykseesi sopiva tunnelma, 
jonka asiakkaasi muistavat. Positiivinen mielikuva kutsuu asiakkaasi tulemaan takaisin yhä uudelleen ja 
uudelleen. 

 Tuoksulaite sopii muun muassa palvelutaloihin, sairaaloihin, pieniin ja keskikokoisiin  
 toimistotiloihin, avokonttoreihin, pukeutumis- ja wc-tiloihin, hotellien auloihin ja   
 hotellihuoneisiin, käytäville sekä esimerkiksi kauppoihin ja ravintoloihin. 

Laitteet ovat uudelleentäytettäviä ja helppokäyttöisiä. Tuoksuöljyt ovat valumattomia. Täyttöpatruunat 
ovat kierrätyskelpoisia ja ne voidaan laittaa muovinkeräykseen.

Tuoksulaitteissa käytetään patentoitua OdorAxe-tekniikkaa. Laite luovuttaa huoneilmaan luonnon 
kasvientsyymejä, jotka patentoidun tekniikan ansiosta sitovat hajumolekyylit ja poistavat hajuhaitan 
ilmasta. 

Valikoimissamme on suomalaisille tunnistettavia, raikkaita ja pirteitä sitrus- ja metsäntuoksuja. 
Kaikilla tuoksuilla voidaan sekä luoda miellyttävää tunnelmaa erilaisiin tiloihin että neutraloida 
ongelmahajuja.  
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Voit valita sinulle mieluisimman tuoksun seuraavista vaihtoehdoista: Lemongrass, Green Apple,  
Lemon & Basil, Green Leafs, Sweet Mango, Coffee Beans, Warm Vanilla tai Fragrance Free (neutralisoiva). 

Wulff Better 
Products

Wulff Fresh



Wulff innovaatiot   •   Kilonkartanontie 3, 02610 Espoo   •    p. 0300 870 405   •   myynti@wulffinnovaatiot.fi     

POD SOLO DUAL
Paras pieniin tiloihin

Pod on markkinoiden ympäris-
töystävällisimpiä ja tehokkaimpia 

tuoksulaitteita. Pod toimii ilman pat-
tereita eikä se sisällä liuottimia tai 

ponnekaasuja. Se vapauttaa tuok-
suja huoneilmaan tasaisesti neljästä 
sivusta ja sopii hyvin pieniin tiloihin, 
kuten kokoushuoneisiin, työtiloihin, 

hotellihuoneisiin ja wc-tiloihin. 

Avotilan raikastaja
Tuoksulaite, joka on parhaimmil-
laan n. 20 neliömetrin kokoisissa 
tiloissa. Solo toimii missä tahan-

sa paikassa, kuten pöydällä, 
ikkunalaudalla, hyllyllä, mutta se 
voidaan kiinnittää myös seinälle. 

Täyttökapseli on ympäristöys-
tävällinen ja valumaton, ja siksi 

Solon voi asentaa mihin 
tahansa asentoon. 

Vaihtelua tuoksuihin
Haluatko vaihelua tuoksuihin? 

Voit asentaa Dualiin kaksi erilais-
ta tuoksua ja ohjelmoida laitteen 

päästämään eri tuoksuja eri aikaan. 
Pieni sisäänrakennettu moottori 

pyöräyttää tuuletinta, joka 
vapauttaa ilmaan valitsemasi 

tuoksut. Dual sopii hyvin keskiko-
koisiin, n. 60 neliömetrin tiloihin. 
Dualissa on hiljainen käyntiääni.  

Ekologiset ja tyylikkäät 
Wulff Fresh-tuoksulaitteet  


