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Performance Patenteada

O UriWave liberta 2x mais fragrância que os seus 

concorrentes, criando um ambiente fresco por mais de 

30 dias.

Ambienta o ar durante 30 dias

Material patenteado que contém até 30x mais 

fragrância que os produtos tradicionais Liberta 

fragrância durante 30 dias

Personalização

Possibilidade de personalização, contacte-nos

Embalagem

10 unidades por embalagem

6 embalagens por caixa

Amigo do ambiente

100% reciclável

Não polui nem se dissolve com a água

Design

Design revolucionário flexível e translúcido permitindo 

a total visualização do urinol e assegura o escoamento 

fácil da urina. A parte superior do disco é composta 

por vários picos que permitem reduzir os salpicos 

enquanto liberta fragrância e bactérias

Relembra-lhe quando o deve substituir

Possui um fácil sistema para o relembrar de o 

substituir Bastando para isso remover o número ou a 

letra da semana e mês em que deve ser substituido
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Ambienta o ar durante 30 dias

Material patenteado que contém até 30x mais 

fragrância que os produtos tradicionais Liberta 

fragrância durante 30 dias

Elimina 99% dos Salpicos

Super inovador na redução dos salpicos, através 

duma rede de furos e picos que portenciam o 

escoamento, travam os salpicos e garantem a correcta 

instalação.

Instalação Sempre Correcta

O novo design do UriWave® 3D e UriWave® Extreme, 

elimina o erro de instalação e permite a aplicação em 

ambos os sentidos, sem sacrificar a sua performance 

reduzindo 99% os salpicos da urina.

Relembra-lhe quando o deve substituir

Possui um fácil sistema para o relembrar de o 

substituir Bastando para isso remover o número ou a 

letra da semana e mês em que deve ser substituido

Embalagem

2 unidades por blister

5 blisters por embalagem

6 embalagens por caixa

Personalização

Possibilidade de personalização, contacte-nos
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Novo Design

Perfeito para urinois em calha. Use um UriWave® 

Extreme para mictórios em calha, ou encaixe múltiplos 

UriWaves para cobrir toda a largura do urinol.

Instalação Sempre Correcta

O novo design do UriWave® 3D e UriWave® Extreme, 

elimina o erro de instalação e permite a aplicação em 

ambos os sentidos, sem sacrificar a sua performance 

reduzindo 99% os salpicos da urina.

Ambienta o ar durante 30 dias

Material patenteado que contém até 30x mais 

fragrância que os produtos tradicionais Liberta 

fragrância durante 30 dias

Amigo do ambiente

100% reciclável

Não polui nem se dissolve com a água

Relembra-lhe quando o deve substituir

Possui um fácil sistema para o relembrar de o 

substituir Bastando para isso remover o número ou a 

letra da semana e mês em que deve ser substituido

Embalagem

2 unidades por blister

3 blisters por embalagem

6 embalagens por caixa

Personalização

Possibilidade de personalização, contacte-nos
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Fácil de usar

Utilizável nas sanitas mais comuns Fixado no exterior da sanita 

Encolhe à medida que a fragrância se evapora

ATENÇÃO

Devido à presença de óleos essenciais não colocar 

em contacto directo com superfícies plásticas ou 

envernizadas.

Ambienta o ar durante 30 dias

Material patenteado que contém até 30x mais fragrância que 

os produtos tradicionais Liberta fragrância durante 30 dias

Amigo do ambiente

100% reciclável

Não polui nem se dissolve com a água

Embalagem

10 unidades por embalagem

6 embalagens por caixa

Personalização

Possibilidade de personalização, contacte-nos
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Ambienta o ar durante 30 diasAmbienta o ar durante 30 dias

Material patenteado que contém até 30x mais 

fragrância que os produtos tradicionais Liberta 

fragrância durante 30 dias

Personalização

Possibilidade de personalização, contacte-nos

Embaalagem

10 unidades p/ embalagem + 2 suportes

6 embalagens p/ caixa

Amigo do ambienteAmigo do ambiente

100% reciclável

Não polui nem se dissolve com a água

O mais versátil ambientador disponível 

actualmente!

Perfeito para locais escondidos, ou zonas que precisam de 

uma dose de frescura. O Curve providencia um agradável 

perfume e relembra-lhe quando o substituir.

Fixa em todo ladoFixa em todo lado

O Curve traz um suporte em plástico que permite afixar o 

produto em qualquer local. E não precisa de substituir o 

suporte.

Relembra-lhe quando o deve substituirRelembra-lhe quando o deve substituir

Possui um fácil sistema para o relembrar de o substituir 

Bastando para isso remover o número ou a letra da 

semana e mês em que deve ser substituido
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O único ambientador no mundo que utiliza a tampa como recarga ambientadora Agora, em 

vez de abrir o ambientador, retirar a recarga antiga, colocar a nova recarga e voltar a fechar 

o ambientado, basta retirar a tampa e substitui-la por uma nova

O único ambientador no mundo que utiliza a tampa como recarga ambientadora Agora, em 

vez de abrir o ambientador, retirar a recarga antiga, colocar a nova recarga e voltar a fechar 

o ambientado, basta retirar a tampa e substitui-la por uma nova

Sensor de LuzSensor de Luz Alarme SonoroAlarme Sonoro Carregar no Botão para 

Iniciar

Carregar no Botão para 

Iniciar

Amigo

do Ambiente

Amigo

do Ambiente

Facilmente o melhor

Cada tampa é composta por um material único que 

contém o dobro da fragrância que o melhor dos 

ambientadores convencionais e que vai ser libertada 

durante 30 dias

Amigo do ambiente

100% reciclável

Não polui nem se dissolve com a água

12 recargas por embalagem

6 embalagens por caixa

Embalagem

Tampas

1 dispensador por embalagem

12 embalagens por caixa

Dispensador

Ambienta o ar durante 30 diasAmbienta o ar durante 30 dias

Material patenteado que contém até 30x mais 

fragrância que os produtos tradicionais Liberta 

fragrância durante 30 dias

PersonalizaçãoPersonalização

Possibilidade de personalização, contacte-nos
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A solução de ambientador para qualquer 

quarto de banho.

Coloque um Door Fresh Brain perto da porta do 

quarto de banho e coloque um Door Fresh Drone em 

cada cabine / WC ..

A unidade de controle Door Fresh Brain indica quando 

substituir todas as unidades incluindo os próprios 

Door Fresh Drones.

A gama de fragrâncias irá proporcionar um 

desempenho incomparável para os lavabos, a baixo 

custo.

Eficiente

A sua concepção utiliza o fluxo de ar criado pela 

abertura de portas.

Quanto mais vezes a porta é aberta e fechada, mais 

fragrância é libertada. Uma grande vantagem 

ambiental em relação aos gels e sprays, durando mais 

de 30 dias.

A unidade central tem garantia vitalícia!

Fácil manutenção.

O Door Fresh Brain informa sobre a necessidade de 

substituir as recargas.

Uma luz vermelha alertará a partir do 30º dia de uso. 

E um alarme sonoro vai alertar a partir do dia 34, se 

você ainda não tiver colocado a recarga.

Ecológico

Cada recarga é 100% reciclável.

a) La centrale (indiquée en rouge).

A installer près de la porte d’entrée afin de créer un 

premier et dernier impact positif.

b) Le support (indiqué en vert).

A installer á l’intérieur de chaque cabine pour créer une 

odeur agreable.

RecargaRecarga

SuporteSuporte

CentralCentral




