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Rijke collectie interieurparfums voor een ultieme geurbeleving.

SCENT M PARFUMS

Interieurparfums

DE ONTSPANNENDE EN REVITALISERENDE
STRELING VAN DE ZEE
Kop akkoord van marinegeur, eucalyptus en geranium
Hart anjer, neroli, bamboe, fleur de sel
Basis cederhout, groene noten, zeemos
LICHT EN FRIS ALS EEN EERSTE ZOMERDAG
Kop gele mandarijn, citroen, watermeloen
Hart pioen, cyclaam, vioolblaadjes
Basis lelie, klimop, witmos
EEN ZUIVER DISTILLAAT VAN ZOETE
SENSUALITEIT
Kop bergamot, zoete sinaasappel, amandelbloesem
Hart amandel, jasmijn, witte perzik
Basis vanille, cederhout, witmos
EEN REIS DOOR ONBEKEND GEBIED
Kop rode grapefruit, vijgenbladeren, groene bladeren
Hart vijg, jasmijn, viool
Basis tonkaboon, patchoeli, cederhout

DE VERKWIKKENDE ENERGIE VAN GEMBER
Kop sinaasappel, mandarijn, granaatappel
Hart gember, gemberbloesem, oranjebloesem
Basis copaiba, cederhout, witmos
DE ESSENTIE EN DE GEUR VAN GEBAK DAT NET
UIT DE OVEN KOMT
Kop tarwekiem, kokos, poedersuiker
Hart akkoord van brioche, amandel, bakkersroom
Basis melk, vanillestokjes, tonkaboon
HET OMHULLENDE EN INTENSE AROMA VAN
HET EERSTE KOPJE KOFFIE IN DE OCHTEND
Kop zure sinaasappel, bergamotcitroen, koffiepoeder
Hart groene koffie, cacao, vanille
Basis heliotroop, vetiverolie, sandelhout
DE VERFIJNDE ELEGANTIE VAN EEN MYSTERIEUZE
GEUR
Kop citroen, bergamot, plantensap
Hart vijgennectar, ylang ylang, kamperfoelie
Basis amber, kasjmier hout, witmos
DE ZOETHEID VAN EEN EEUWENOUDE GEUR
Kop rode bosbes, framboos, zwarte bes
Hart sering, orchidee, witte chocolademousse
Basis zwarte peper, amber, patchoeli
DE ZIEL VAN KERS OPGESLOTEN IN EEN
BETOVERENDE KERN
Kop kersenbloesem, morel, frambozenijs
Hart pure chocolade, brandy, steranijs
Basis vanillestokjes, praline, cacaoboter

DE PARFUMS
Zep heeft een geurlijn ontwikkeld op basis van de nieuwste
generatie parfums. Een succesvol parfum is als een symfonie,
opgebouwd uit drie lagen: De Kopnoot vangt onze aandacht en
leidt ons naar de Hartnoot die onze ziel vangt. De Basisnoot blijft
hangen in het olfactorisch (reukzintuig) geheugen en verbindt
ons onlosmakelijk met die geur.

GEURBELEVING
De Zep parfums die ontwikkeld zijn conform IFRA richtlijnen
zorgen voor een aangename ambiance en geurbeleving.
Geurbeleving is een nieuwe manier om een ontspannen sfeer te
creëren. Het verbetert de totale beleving van gasten in de horeca,
van klanten in winkels en van medewerkers in kantoren en
bedrijven. Het ondersteunt een positieve eerste indruk. Verbetert
de sfeer in openbare gebouwen en openbaar vervoer. Creëert
een vermindering van angst en stress bij patiënten in medische
instellingen, etc. etc.

GEURMACHINES
Onze automatische geurmachines maken gebruik van de nieuwste
micro diffusie technologie die geurverbruik optimaliseert en de
opbrengst maximaliseert. Duurzaam, betrouwbaar en eenvoudig
te programmeren. De geurmachines voldoen aan alle eisen van
“stand-alone” tot toepassingen via luchtbehandelingskanalen.
Zep levert 3 geurmachines:
•
SM UNIT SMART: voor ruimtes tot 200 m3
•
SM UNIT MAXI: voor ruimtes tot 2000 m3
•
SM UNIT TITAN: voor ruimtes tot 6000 m3

GEBRUIKSAANWIJZING
Bij vervanging van een parfum wordt aanbevolen om:
 het reservoir volledig te ledigen zodat er geen parfum
achterblijft.
 het reservoir tenminste tweemaal te spoelen met een product
op alcoholbasis (zoals ZEPALCO RTU).
 na te spoelen met water om resten te verwijderen.
 het reservoir te laten drogen gedurende enkele minuten.
 het reservoir te vullen met het nieuwe parfum.

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden
getest in de praktijk. Deze technische documentatie kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten
of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.
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