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Tekniske daTa

Det elektroniske vægapparat 
som deodoriserer med stil 
Det innovative Vaportronic vægapparat udsender en naturlig deodoriserende tørdamp ved 
hjælp af  en unik teknologi med udskiftelige diske - nu med en praktisk start/stop knap. 
Vaportronic er økonomisk i drift og har mange anvendelsesområder. Apparatet er batteri-
drevet, fungerer med en programmerbar ventilator og har kapacitet for op til fem diske. Den 
deodoriserende tørdamp tilpasses efter ønske. 

Alle steder, hvor uønsket lugt er et problem eller, hvor man ønsker  
at berige atmosfæren med liflige dufte for krop og sjæl 

•  Innovativt alternativ til  
fedtede geléer og spray

• Nemt at bruge
• Alsidig anvendelse
• Regulerbar ventilator
•  Behandler områder på  

fra 30-300 m³
•  Diske fås i mange  

populære dufte 

ANVENDELSESFORSLAG
• Toiletter, baderum
• Skyllerum
• Vaskerum
• Linnedservice
• Skabe
• Omklædningsrum
• Rygerum
• Kælderrum
• Hotelværelser
• Forhaller/receptioner
• Rygerum
• Dyreklinikker/-hospitaler
• Lægekonsultationer
• Patientstuer/hospitalsgange m.v.
• Affaldsområder
• Både
• Køkkener
...og mange flere!
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VaportronicTM

Det innovative Vaportronic vægapparat er desig-
net for lokalestørrelser/rum på mellem 30-300 
m3. Vaportronic udsender en 100% naturlig deo-
doriserende tørdamp ved hjælp af et unikt og ud-
skifteligt fiberelement system, EZ-Disk. 

Den naturlige olie, som er imprægneret i fiberele-
mentet EZ-Disk, kaldes Neutrox Gamma, og er 
sammensat af over 30 forskellige og uskadelige 
essentielle olier (100% rene planteekstrakter).

EZ-Disk indsættes fra 1-5 stk. i de båse, som fin-
des indvendig i Vaportronic. Lugtintensiteten og 
størrelsen af det lokale/rum, som skal behand-
les, afgøres af hvor mange EZ-Disk der er nød-
vendige, som regel er 1-2 stk. EZ-Disk tilstræk-
kelige.
En stille ventilator, som drives af et 1,5 volts stør-
relse D batteri, pulserer over fiberelementerne 
og trækker derved olien ud, som så frigøres til 
luften som en tørdamp. Denne tørdamp, Neutrox 
Gamma, spredes effektivt i luften og indkapsler 
og neutraliserer al slags forekommende ildelugt.

Miljøvenligt luftfrisker system og aromaterapi 
i et og samme produkt  
Vaportronics unikke fiberelement system 
EZ-Disk indeholder 100% rene planteekstrakter. 
Både fiberelementet og de imprægnerede na-
turlige olier er biologisk nedbrydelige. Systemet 
lugtbehandler og frisker op uden brug af irriteren-
de aerosoler og kunstige gelesystemer. Neutrox 
Gamma tørdampen har, på grund af indholdet af 
flere forskellige citrusolier og fyrretræs olier, en 
antibakteriel virkning på miljøet, d.v.s. olien be-
sidder bakteriedræbende egenskaber.
Aromaterapi er brug af terapeutiske olier, der 
udvindes af naturlige plantematerialer (es-
sentielle olier) for at fremme helbred, lige-
vægt og velbefindende. De essentielle olier, 
der bruges i aromaterapi, er holistiske på den 
måde, at de kan have en kraftig og positiv 
virkning på krop, sjæl og ånd. Alle Vaporteks  
EZ-Disk er baseret på essentielle olier, men der 
findes en speciel aromaterapi serie på 4 forskel-
lige EZ-Disk, som er fremstillet med henblik på, 
at de skal have en bestemt virkning på menne-
sker og miljø, se under specifikationer. 

Specifikationer
•  Neutraliserer lugt fra røg, mug, fugt, 

affald, forrådnelse, dyr, kloak, afføring, 
urin, sved, opkast, friture- og køkken-
lugt m.v.

•  Ingen aerosoler, rent at arbejde med, 
ugiftig og biologisk nedbrydelig.

•  Et alternativt og miljøvenligt luftfrisker 
system med aromaterapi muligheder.

•  Neutrox Gamma tørdampen virker antisep-
tisk, d.v.s. besidder bakteriedræbende egen-
skaber.

•  Vaportronic med EZ-Disk dækker rum- og loka-
lestørrelser på 30-300 m3 – afhængig af antal 
og type af EZ-Disk, lugtintensitet, rumforhold 
og indstilling af apparatet.

•  EZ-Disk holder i 30-60 dage, afhængig af an-
vendelse.

•  EZ-Disk fås i 5 forskellige standard aromaer, 
alle 100% essentielle olier 1. Neutral Neutrox 
Gamma (bedst til lugtneutralisering) 2. Citrus 
3. Potpourri 4. Bær 5. Frugthave. Flere ved 
forespørgsel. Yderligere 4 stk. aroma-terapi.  
EZ-Disk 1. Styrkende 2. Afbalancerende 3. For-
friskende 4. Afslappende.

•  Dimensioner for Vaportronic højde 18 cm, 
bredde 8,5 cm, dybde 7 cm.

•  Monteres med skruer eller dobbeltklæbende 
tape, som medfølger. Eller bare fritstående.

•  Vaportronic er udstyret med start/stop knap 
samt mulighed for programmering af start/
stop intervaller for ventilator. Grøn lysdiode in-
dikerer at batteriet er intakt.

ENESTåENDE TEKNOLOGi

... Det elektroniske vægapparat

som deodoriserer med stil 


