
Gold Fresh
Luchtverfrisser 

Onderzoek van Vereniging Schoonmaak Research (VSR)

“ Onderzoek wijst uit dat  
   een frisse geur eis nummer 1 is  

aan een schoon toilet ! “

" Er mogen geen vieze geurtjes  
zijn en er moet wel een  

luchtverfrisser aanwezig zijn.”



www.dreumex.com

* Onderzoek van Vereniging Schoonmaak Research (VSR)
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Eenvoud
• Simpele en snelle montage
• Variabele geurintensiteit
• Eenvoudig aanvullen /  

verwisselen van strips
• Geen batterijen, geen LCD en geen 

programmering noodzakelijk

Milieuvriendelijk
• Uitgewerkte strip u papier afval
• Geen batterijen

Zeer economisch
• Lage aanschafkosten houder
• Economisch verbruik  

van strips
• Geen batterijen

En verder?
• Altijd functioneel (geen batterijen)
• Geen spray in het gezicht /  

op het hoofd

Gold Fresh
De Gold Fresh is een luchtverfrisser voor gebruik in sanitaire ruimtes, gangen, kantoren, etc. Deze luchtverfrisser 

is speciaal ontwikkeld om, in combinatie met de geurstrips, tot twee maanden lang een bijzonder prettige geur te 

verspreiden. Afhankelijk van de ruimte en de gewenste geurintensiteit kan de Gold Fresh luchtverfrisser gevuld 

worden met één, twee of drie strips. Zowel de montage van de Gold Fresh luchtverfrisser alsook het verwisselen 

van de geurstrips is eenvoudig & snel.

Luchtverfrisser

Definitie van “schoon”
• Afwezigheid van zichtbaar vuil (41%)

• Frisse geur (20%)
• Orde / netjes (11%)

• Blinken / glanzen (9%)
• Hygiëne (8%)
• Droog zijn van bril pot en vloer (7%)
• “Schoon” aanvoelen (1%)
• Overig (3%)

Logistieke informatie
Referentie Barcode Verpakking Inhoud Afmetingen

99999091040 8712602016625 Gold Fresh luchtverfrisser 1 houder 174 x 84 x 162 mm. (lxbxh).

99900001008 8712602000686 Geurstrip Pacific Blue 15 geurstrips 100 x 65 x 140 mm. (lxbxh).

99900001007 8712602016649 Geurstrip Oriental Flower 15 geurstrips 100 x 65 x 140 mm. (lxbxh).

Gebruiksaanwijzing
Plaats het gewenste aantal strips in de houder (afhankelijk van de grootte van de ruimte en de gewenste geurintensiteit). Vervang elke 
maand 1 strip. Zo houdt u constant een frisse geur.


