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          USB Ultrasonic Scent Diffuser 

Porlassza kedvenc illatát az USB diffúzor segítségével bárhova is megy.  
Használhatja laptop-hoz munka közben, autóban is magával viheti, ha 
utazik. Mobil, kompakt és csendes.  
Beállítható 10-30-60 másodpercenkénti porlasztásra.  
Egyszerűen használható illóolaj diffúzor és légtisztító.  
Az ultrahangos porlasztó technika az illóolajat mikrorészecskékre alakítja és 
gőznemű állapotban szórja a légtérbe. 

Teljesítmény: 4.5-5.5 V/3.30 OmA 
Diffúziós eljárás: Ultrahangos hideg párásítás 
Használati idő: 25 óra minimum beállítás esetén 
Kapacitás: 20 m2 
 

               6.500 Ft + Áfa 

USB Ultrasonic Scent Diffuser with Battery 

 Egy remek kis készülék, mely megjelenésében és funkciójában 
kifejezi tulajdonosa ízlését, személyiségét és kellemes illatot biztosít 
otthonában, munkahelyén, a fürdőszobában, vagy az autóba. 

Ultrahangos technológia 
Anyaga: PP+ABS 
Mérete:  70*90*100 mm 
Kapacitás: 2 ml 
Víz nélkül működik 
Színes LED 
Működési idő egy feltöltéssel 3 óra 
Zajszint: 15 dB 
Súly: 0,11 kg 
 
 
 

                6.500 Ft + Áfa 

 

     Mia Ultrasonic Essential Oil Diffuser 

 Ultrahangos vízpáraképzés, aromaolaj illatosítással. 
Üzemmódja folyamatos  kb.10 óra / Aromaolaj cseppek utánpótlása 
igény szerint szükséges / 
Automatikusan kikapcsol, ha a tartálya kiürül. 
Diszkréten lefelé irányul a bekapcsolt állapot fényjelzése. 
Ajánlott maximális szobaméret: 30m2 / 75m3 
 
Víztartály térfogata: 100 ml 
Zajszint: < 26 dB 
Tápfeszültség / Teljesítmény: 12V / 7.2W 
Méretek: 100 x 90 x 100 mm 
Súly: 0.3kg 
Szín: fehér, fekete, bronz, lime 
 
Csak 100 %-os illóolajjal működik 
 

         10.200 Ft +Áfa 

 

   Ultrahangos Diffúzorok 10 – 100 m²-ig 



 

 

 

 

 

 

 

 

              Választható illatok: 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

Millefiori Hydro  Ultrasonic Scent Diffuser 

 
Néhány csepp és egy kellemes illatú környezetet hozhatsz létre. 
A Millefiori illatanyagai oldódnak a vízben és ennek segítségével 
finom illattal töltheted meg környezeted levegőjét. elegáns és 
könnyen kezelhető. 
 
A Millefiori Hydro egy modern, formatervezett, ultrahangos, vízzel 
működő illóolaj diffúzor és légtér párásító egyben. 
Váltakozó Led háttérfényeivel bensőséges hangulatot is teremt a 
kellemes illatok mellé. 
Ajánlott helyiség méret: 40 m2 
 

Funkciók: 
Változó LED háttérfény   
Illóolaj porlasztás (ereje szabályozható)  
Párásítás és légtisztítás 

Teljesítmény: 24V  
Víztartály: 200 ml  
Illatosító: Illóolaj  
Zajszint: csendes      15.700 Ft + Áfa 

 

Millefiori Aria elektromos diffúzer 

 

Ez a diszkréten elegáns eletromos diffuzor, képes egy 
nagyon izléses  és kellemes 
illatú környezetet létrehozni. Egyike az olasz Millefiori által 
kifejlesztett készüléknek. 
Az exkluziv Millefiori illatparfümök 
mindegyike felhasználható a géppel a környezet 
illatosítására. 
 
Szabályozható illaterősség 
 
Egy illatkapszula  6-7 hétig biztosítja az illat élményt. 
 
12 féle exkluzív válaszható illat 
 

     
   

   
   

  
   
    

        
 

 

           3.540 Ft + Áfa 

               

• Fiori d’Orchidea 
• Keemun 
• Oxygen 
• Sandalo Bergamotto 
• Vanilla & wood 
• Cold Water 
• Grape Cassis 
• Orange Tea 
• Pompelmo 
• Spa & Massage Thai 
• White Musk 
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MILLEFIORI ULTRAHANGOS ILLÓOLAJ PORLASZTÓ 
EGG – 1DUEG 

 

Egy modern és funkcionálisan kialakított diffúzor; 
az ultrahangos technológia garantálja a csendes és folyamatos 
porlasztást. A vízben feloldott illóolajok kellemes illatú pára 
formájában keverednek el a helyiség levegőjében.  
A kromatikusan változó háttérvilágítás hozzájárul a még 
pihentetőbb időtöltéshez. 
  

                 12.900 Ft + Áfa 

MILLEFIORI HYDRO ULTRAHANGOS ILLÓOLAJ PORLASZTÓ 
1DUC  KERÁMIA 

 

Ez a modern formájú, elegáns kerámia illóolaj porlasztó az 
ultrahangos technológiának köszönhetően csendes és folyamatos 
működéssel juttatja a finom és kellemes illatú illóolaj párát 
környezetünk légterébe. 

                 19.380 Ft + Áfa 
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MILLEFIORI HYDRO ULTRAHANGOS ILLÓOLAJ PORLASZTÓ 
1DUS  KERÁMIA 

 

Egy modern és funkcionálisan kialakított kerámia diffúzor; 
 az ultrahangos technológia garantálja a csendes és folyamatos 
porlasztást. A vízben feloldott illóolajok kellemes illatú pára 
formájában keverednek el a helyiség levegőjében.  
A kromatikusan változó háttérvilágítás hozzájárul a még 
pihentetőbb időtöltéshez. 
  

                 18.100 Ft + Áfa 

MILLEFIORI GLASS ULTRAHANGOS ILLÓOLAJ PORLASZTÓ 
1DUG  KERÁMIA 

 

Egy modern és funkcionálisan kialakított kerámia diffúzor; 
 az ultrahangos technológia garantálja a csendes és folyamatos 
porlasztást. A vízben feloldott illóolajok kellemes illatú pára 
formájában keverednek el a helyiség levegőjében.  
A kromatikusan változó háttérvilágítás hozzájárul a még 
pihentetőbb időtöltéshez. Bekapcsolása a gömb megnyomásával 
történik. 
  

                 19.700 Ft + Áfa 

KARBANTARÓ KÉSZLET 1DUL és 1Duc DIFFÚZOROKHOZ 

 

                 890 Ft + Áfa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

        
 

                                                                                                         

     

 

 

Julia Ultrasonic Essential Oil Diffuser  

 
Ultrahangos vízpáraképzés, aromaolaj illatosítással. 
Köríven pásztázó illatkibocsájtás is választható. 
A kiáramló nyílás megvilágítása csökkenthető, illetve 
kikapcsolható. 
Automatikusan kikapcsol, ha a tartálya kiürül. 
Folyamatos üzemmódja kb.18 óra / Aromaolaj cseppek 
utánpótlása igény szerint szükséges / 
Szakaszos üzemmód is választható / 10 perc üzem, 20 perc 
szünet / 
 
Ajánlott maximális szobaméret: 50 m² 
Víztartály térfogata: 200 ml 
Zajszint: < 26 dB 
Tápfeszültség / Teljesítmény: 12V / 14W 
Méretek: 135 x 115 x 135 mm 
Súly: 0.5kg 
Szín: fehér, fekete, bronz, lime 
 

               17.250 Ft +Áfa 

Naeo Zebu Pure Essential Oil  Diffuser with Glass 
Cap AN-0512 

 

Fa készülék testen, üvegből készült diffúzor tartály. Természetes illóolaj 
porlasztás. (Hozzáadott víz nélkül üzemel) Intenzív illatot biztosít két 
teljesítmény fokozatban. 
Az illatszert takarékosan beosztó porlasztási fázis maximum 2 órás és 
mindig szakaszos: 2 perc üzem, 1 perc szünet, ciklikusan 
 
LED világítás jelzi az illatszórási periódusokat 
Működtetése a készüléktest rövid idejű megérintésével történik  
3 lépésben: 1. Bekapcsolás, 2. Teljesítmény csökkentés, 3. Kikapcsolás 
Táplálás: 10.5V DC, 200 mA hálózati tápegység 
Fogysztás: 2.1 Watt 
Méretek: 100 x 100 x 225 mm 
Ajánlott terület: 40 – 50 m2 
Víz hozzáadása nélkül üzemel 
 
              20.395 Ft + Áfa 

 

AromaLux Atomizing Essential Oil Di 

 

Illóolaj diffúzor, légtisztító, légtér-illatosító és atomizáló 
egyben.  
A beépített időzítő segítségével a működési idő 1-10 óra 
időtartamra állítható. A porlasztási idő 1-20 perce közötti 
időtartamra programozható. A porlasztási szünet szintén 1-
20 perc időtartamra állítható.  
Az illat és porlasztási intenzitás szabályozható.  
Egyszerű kezelés, kitűnő hatékonyság.  
5 féle LED háttérvilágítás választható.  
Az 5 és 15 ml-es illóolaj fiola közvetlenül a diffúzor 
belsejébe csatlakoztatható. 

Teljesítmény:  12W / enyhe LED világítás 
Zajszint:  <60 dB 
Elektromos áram: bemenet AC 110 V – AC  220V 50/60 
Hz. kimenet 12V DC, 1,0A 
Méret:  130*130*147 mm 
Súly: 0,345 kg 
A behelyezhető fiolák űrmértéke: 5 ml és 15 ml 
Ajánlott terület: 80 m2 
Víz hozzáadása nélkül üzemel 

AromaLux  Atomizing Diffuser 

 

                    40.550 Ft + Áfa  
               Bérelhető: 15.500 Ft/Hó 
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        Légtérillatosító rendszerek  100 m² - 2000 m² 
 

IS AirQ 100 Air Freshener  

 Prémium kategóriájú illatosító készülék, amelynek tartozéka 
egy Ön által kiválasztott alapillat palack.  
Alkalmazásával segíti a relaxációt, enyhíti a stresszt, javítja a 
hangulatot és a munkavégző képességet csökkentheti a 
fájdalmat és a depressziót! Programozható és időzíthető, így a 
kívánatos napszakban a legharmonikusabb illaterősséggel 
üzemeltethető.  
Mini kompresszor segítségével mikron méretű illatcseppeket 
juttat a légtérbe, akár 14 órás lebegéssel. A 90 ml-es 
illatpalack átlagosan 2-4 hónapra elegendő.  
 
Az illatok az egészségre ártalmatlanok, az International 
Fragnance Assotiation ajánlásával előállítva.    
 
Használata: 200 m³- ig javasolt, óránkénti légcsere mellett.  
Javasolt légtér: 10-100 m2 területű helyiség  
Intenzitásszintek: 50  
LCD kijelzés  
Mérete: 149 x 140 x 140 mm  
Súlya: 1,4 kg  
 
Választható üzemmódok:  
1. 24/7 üzemmód: A készülék a hét minden napján 24 órát 
üzemel. Be-Ki kapcsológombbal üzemeltethető  
2. Automata üzemmód: A napi üzemidő kezdete és vége 
beprogramozható.  
3. Időzített üzemmód: A bekapcsoláskor megadott időtartamig 
működik (max. 12 óra).    
 
Nemzetközi referenciájú felhasználói kör: Hilton, Mariot, 
Swisscom, Apple, Lifeline Fitness, Gold’s Gym, 
Disneyland Paris 
 
 
 
 

                    48.740 Ft + Áfa 
   
 

IS OS-3  Air Freshener & Negative Ion 
Generator 

  

 

Az elegáns OS-3 légtér illatosító és negatív ion 
generátort úgy tervezték, hogy kellemes illattal töltse 
meg a helyiség levegőjét. Olyan magas minőségű 
anyagból készült, mely tökéletes egyensúlyt teremt a 
kényelem és a divat között. Ezt minimalista stílusú 
megjelenés és a teljesen funkcionális működés 
biztosítja. Falra is szerelhető. 

A beépített negatív ion generátor tisztítja a levegőt és 
közben kellemes illatot juttat a légtérbe. 

Méret:     224*186*86 mm 
Súly:       1 kg 
Névleges feszültség: 12V 
Teljesítmény:  4W 
Illattartály:       200 ml 
Ajánlott terület: 200 m²-ig 
Szín:  fehér 
          51.500 Ft. + Áfa 

   Bérelhető: 16.500 HUF/hó 
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IS OW-606  Air Freshener  

 
Az elegáns OW-606 légtér illatosító hatékonyan 
juttatja a légtérbe az illatrészecskéket. 
Tervezése során arra törekedtek, hogy a gép 
jellemzői egy finom és elegáns butik hangulatát 
keltsék. Falra is szerelhető. 
 
A japán légszivattyú és az egyedi hangtompító 
rendszer biztosítja a minden igényt kielégítő halk 
működést, hogy használója tökéletesen élvezze az 
illatok kellemes hatásait 
 
Méret: 175 * 273,5 * 98 mm 
Súly:    3.0 kg 
Névleges feszültség:  12V 
Teljesítmény:   4W 
Zajszint:   <35 db 
Illattartály:  250 ml 
Ajánlott terület: 300 m²-ig 
Szín:  fehér, fekete 

             78.500 Ft + Áfa 
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Model: IS 202 
 

Méret: 360,5*330*83mm 

Névleges feszültség: 12 V 

Teljesítmény: 8,5 W 

Zajszint: <40 dba 

Tartály: 500 ml 

Súly: 4,7 kg 

Kapacitás: 300  m² (800 m³) 

Szín: fehér, fekete 

 

  Beépített ventilátor                          Intelligens időzítő rendszer               Egyszerű kezelhetőség 

IS-202 Egyedi forma, egyszerű kezelhetőség 

A készülék működhet önállóan, de csatlakoztatható 
a helyiség szellőztető, illetve klíma berendezéséhez 
is. 
 
Kiválóan alkalmas recepciók, hotel lobbyk, 
konferencia termek, üzletek, várótermek, közlekedő 
folyosók légterének illatosítására. 
 

 
     

  
 

            114.960 Ft + Áfa 
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Model IS- 499-B 
 
Méret: 169*378*169 mm 

Névleges feszültség: 12 V 

Teljesítmény: 13,7 W 

Zajszint: <60 dba 

Tartály: 500 ml 

Súly: 5,8 kg 

Kapacitás:  600 m² (~2000 m³) 

Szin: fehér, fekete 

 

Zajcsökkentett technológia              Kényelmes kezelhetőség                Beépített halk ventillátor 

OW-499-B Egyedi forma, egyszerű 
kezelhetőség. 
 
A készülék működhet önállóan, de csatlakoztatható 
a helyiség szellőztető, illetve klíma berendezéséhez 
is. 

Kiválóan alkalmas recepciók, hotel lobbyk, üzletek, 
konferencia termek, várótermek, fittness és 
konditermek, közlekedő folyosók légterének 
illatosítására. 
 

            150.000 Ft + Áfa 
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Méret:                              285*365*120 mm 

Névleges feszültség:       12 V DC 

Teljesítmény:                   14 W 

Zajszint:                            <50 dba 

Tartály:                             1000 ml 

Súly:                                 4,5 kg 

Kapacitás:                        1600 m² (~5000 m³) 

Szín:                                 fekete,fehér 

  Beépített ventillátor                         Intelligens vezérlés                       Egyszerű kezelhetőség 

IS-007 Egyedi, letisztult forma, egyszerű 
kezelhetőség. 

A készülék működhet önállóan, de csatlakoztatható 
a helyiség szellőztető, vagy klíma berendezéséhez. 
Falra is szerelhető. 
 
Kiválóan alkalmas nagyobb légterű helyiségek 
illatosítására. 
 

Ár: 114.200 Ft + Áfa 

IS-007 Long Distance Scent System 
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IS-MIU Elektromos légtér illatosító 
 
A MIU egy olyan készülék, amely kiválóan alkalmas a 
kisebb területek, mint például nappalik, hálószobák, 
dolgozószobák, irodák és tárgyalók illatosítására. 
Praktikus kialakítása, csendes működése, kiváló 
illatkibocsájtása kellemes környezetet biztosit minden 
felhasználó számára. 
A polírozott alumíniumból készült fóliával bevont 
készülék, elegáns megjelenést ad a gépnek. A 
beépített japán szivattyú megbízható, tartós működést 
biztosít. 
Illatanyag tárolója 60 ml-es barna üveg, mely a 
használat során tisztán és frissen tartja az illataromát. 
Segítségével élvezheti az illatok kellemes hatásait. 
 

      
 

 

PARAMÉTEREK 
 
Bemeneti feszültség:          100 - 200V AC 
Teljesítmény:                      2,2 W 
Zajszint:                             <40 dBA 
Méretek:                            123*123*112 mm 
Súly:                                  1,1  kg 
Ellenőrzés:                        programozható időzítés 
Illattartály:                         60 ml Fogyasztás 0,01-0,32g/h 
Anyag:                              alumínium és műanyag 
Szín:                                 ezüst, titánium 
Kapacitás:                        150-200m3  (30-40 m2 
 

Ár: 66.000 Ft + Áfa 

IS-PRO Intelligens légtér illatosító 
 A PRO egy olyan készülék, amely kiválóan alkalmas közepes méretű helyiségek, például üzletek, 

szalonok, kiállító termek, irodák, orvosi rendelők váróinak illatosítására. 
A Crearoma mindig ragaszkodik a következő tervezési koncepcióhoz: a kevesebb több. 
A készülék tervezése során arra törekedtek, hogy a méret és a hatékonyság megfelelő egyensúlyban 
legyen. 
Megjelenése,  lényegesen eltér a hagyományos, robosztus légtér illatosító gépekétől. Exkluzív 
formájával szinte beleolvad a helyiségek meleg, otthonos környezetébe. 
A készülékbe épített csendes ventilátor felgyorsítja az illat terjedését és hatékonyan lefedi a teljes 
alkalmazási területet. 
Az illatosítás mellett a beépített 500 w-os negatív ion generátor kiválóan tisztítja a légtér levegőjét is. 
 Falra is szerelhető és csatlakoztatható a helységek szellőző, illetve klima berendezéséhez  
 

PARAMÉTEREK 
 
Bemeneti feszültség:       100 - 200V AC 
Teljesítmény:                    2,2 W 
Zajszint:                            <40 dBA 
Méretek:                           123*123*112 mm 
Súly:                                 1,1  kg 
Ellenőrzés:                       programozható időzítés 
Illattartály:                        60 ml Fogyasztás 0,01-0,32g/h 
Anyag:                              alumínium és műanyag 
Szín:                                 ezüst, titánium 
Kapacitás:                        150-200m3  (30-40 m2 
 

                     
            

Ár: 110.000 Ft + Áfa 
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IS-ULTRA Intelligens légtér illatosító 
 

Az ULTRA egy olyan készülék, mely kiválóan alkalmas nagy területek, mint például 
szállodák, bevásárlóközpontok, autószalonok illatosítására. 
Használata egyszerű, kényelmes, üzemelése rugalmasan szabályozható. 
Stabil és tiszta illatkibocsájtása, csendes üzemmódja, minden képzeletet felülmúl. 
A beépített csendes ventilátor hatásosan juttatja el az illatrészecskéket a helyiség minden 
részébe. 
A készülék felhasználóbarát, falra is szerelhető és csatlakoztatható a helyiségek szellőző, 
illetve klíma berendezéséhez is. 
 

                           

      
      

PARAMÉTEREK 
Bemeneti feszültség:         100 - 240V AC 
Teljesítmény:                     9,5 W 
Zajszint:                             <45 dBA 
Méretek:                           67,5*239*335 mm 
Súly:                                 4,7 kg 
Ellenőrzés:                        programozható időzítés és LCD vezérlőpanel    
Illattartály:                        1000 ml, Fogyasztás 0,05-1,31g/h 
Anyag:                              alumínium és műanyag 
Szín:                                 ezüst 
Kapacitás:                        2000-3000 m3  (600-1000 m2) 
 

Ár: 145.000 Ft + Áfa 

Scent-Fly AIRING Intelligens légtér illatosító 
 Az AIRING kis mérete és könnyű kezelhetősége miatt egy sokoldalú, előnyős termék. 
A szigorú elvárásoknak megfelelő gép méretéből adódóan ( 300*110*215 mm, a súlya 
mindössze 2,2 kg), könnyen szállítható és bárhová könnyen telepíthető. 
A beépített 500 ml-es illatanyag tároló és ventilátor, folyamatos, hosszantartó, kiváló 
illatosítást eredményez. 
Az APP vezérlőpanel biztosítja a készülék intelligens, kényelmes és megbízható 
működtetését. 
A készülék kiválóan alkalmas nagyobb területek, így bevásárló központok, szállodák, 
ügyfélvárók illatosítására. 
Falra is szerelhető és csatlakoztatható a helyiségek szellőző, illetve klíma berendezéséhez 
is. 
 

      

 

      

            

            

PARAMÉTEREK 
Bemeneti feszültség:         100 - 240V AC 
Teljesítmény:                     9,5 W 
Zajszint:                             <45 dBA 
Méretek:                           110*300*215 mm 
Súly:                                 2,2  kg 
Ellenőrzés:                        programozható időzítés és APP vezérlőpanel 
Illattartály:                        1000 ml, Fogyasztás 0,05-1,29g/h 
Anyag:                              alumínium és műanyag 
Szín:                                 fehér 
Kapacitás:                         2000-3000 m3  (500-800 m2) 
 
 
 

Ár: 75.000 Ft + Áfa 
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VoitAir High Tech Air Freshener Modell 400 

A VOITAIR 400 modellhez tartozékként egy kiváló 
minőségű alumínium láb, mely lehetővé teszi, hogy a 
gép bárhol, szabadon elhelyezhető. A csatlakozó 
kábel a láb belsejében futtatható, így nem látható és 
nem lóg külön, így nem töri meg a formai összhatást. 

Egyedülálló VOITAIR – TECHNOLÓGIA 

- Teljesen automatikus és programozható működés 
- Az illatintenzitás egyszerűen szabályozható 

- Az illatanyag cseréje alkalmával nincs szükség                
a készülék tisztítására 

     - Illatosítási kapacitás 50 – 300 m² (1000 m³) 
                   - Nem igényel szervizt 

- 5 év garancia 
 

Műszaki adatok – készülék 
Méret: 20 * 20 * 20 cm 

 Elektromos áram: 220-240V 50/60Hz / 100V 50/60Hz 
 Teljesítmény: 240V 9W / 110V 9W 

 Súly:4,5kg 
 Anyag: Eloxált alumínium 
 Szín: fekete, fehér, piros 

 
Műszaki adatok - tartó oszlop 

 
Magasság: 57 cm 

 Átmérő (alaptányér): 20 cm 
 Teljes magasság: 77 cm 

 

 

 
Hatékony és intelligens technológia. A 100%-os tisztaságú illatanyagok hideg párologtatása azok 
természetes eloszlását biztosítja.  
A mikro illatrészecskék annyira könnyűek, hogy hosszú ideig lebegnek a légtérben. Ez a technika 
biztosítja az illatmarketing hatékony és gazdaságos alkalmazását. 

              990,00 € 
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VoitAir High Tech Air Freshener Modell 701 

 

A VA 701 Falra is szerelhető Illatgép alkalmazásával lehetőség 
nyílik arra, hogy az eszközt fixen rögzítse az Önnek 
legmegfelelőbb helyre. 

              Egyedülálló VOITAIR – TECHNOLÓGIA 

- Teljesen automatikus és programozható működés 
- Az illatintenzitás egyszerűen szabályozható 

- Az illatanyag cseréje alkalmával nincs szükség a készülék 
tisztítására 

                - Illatosítási kapacitás 50 – 300 m2 (1000 m³) 
 

- Nem igényel szervizt 
- 5 év garancia 

 
                                     Műszaki adatok 

Méret: 23 * 31,5 * 12 cm 
Elektromos áram: 220-240V 50/60Hz / 100V 50/60Hz 

Teljesítmény: 240V 9W / 110V 9W 
Súly:4,5kg 

Anyag: Eloxált alumínium 
Szín: fehér 

 
 

 

         990,00 € 

 

VoitAir High Tech Air Freshener Modell 9021  
 Klimához 
 

VOITAIR Illatosítás határok nélkül. Ez az egyedülálló VOITAIR 
technológia lehetővé teszi, hogy az illatosító rendszert közvetlenül a 
szellőztető vagy a klíma berendezéshez csatlakoztassa. A 
mikroszkopikus illatrészecskék így közvetlenül a légáramláson keresztül 
jutnak a légtérbe. Ezzel biztosítva a tökéletes illatelosztást. Az eszköz 
egy tömlő és egy alumínium cső segítségével egyszerűen 
csatlakoztatható a szellőző rendszer, vagy a klíma berendezés 
légcsatornájába. 

             Egyedülálló VOITAIR – TECHNOLÓGIA 

           - Teljesen automatikus és programozható működés 
               - Az illatintenzitás egyszerűen szabályozható 
 - Az illatanyag cseréje alkalmával nincs szükség a készülék tisztítására 
                            - Illatosítási kapacitás 3000 m³ 
                              - Nem igényel szervizt 
                                  - 5 év garancia 
                             Méret: 40 * 40 * 21 cm 
            Elektromos áram: 220-240V 50/60Hz / 100V 50/60Hz 
                     Teljesítmény: 240V 9W / 110V 9W 
                                     Súly: 17 kg 
                                     Anyag: Fém 
                              Szín: világos szürke 
 

   1.690,00 € 
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VoitAir High Tech Air Freshener Modell 702 

 
A VA 702 falra is szerelhető illatgép alkalmazásával 
lehetőség nyílik arra, hogy egy, kettő vagy akár négy 
különböző illatot juttasson a légtérbe például a napszakoknak 
megfelelően. Az illatváltás teljesen automatikus. ennek 
segítségével változatos illattal teheti kellemesebbé a légteret. 

         Egyedülálló VOITAIR – TECHNOLÓGIA 

- Teljesen automatikus és programozható működés 
- Az illatintenzitás egyszerűen szabályozható 

- Az illatanyag cseréje alkalmával nincs szükség a készülék 
tisztítására 

              - Illatosítási kapacitás 50 – 300 m² (1000 (m³) 
                              - Nem igényel szervizt 

- 5 év garancia 
Műszaki adatok  

Méret: 23 * 31,5 * 12 cm 
Elektromos áram: 220-240V 50/60Hz / 100V 50/60Hz 

Teljesítmény: 240V 9W / 110V 9W 
Súly:4,5kg 

Anyag: Eloxált alumínium 
Szín: fehér 

 

 

 
 

         1.790,00 € 

 

VoitAir High Tech Air Freshener Modell 9001  
Klimához 
 

VOITAIR Illatosítás határok nélkül. Ez az egyedülálló VOITAIR 
technológia lehetővé teszi, hogy az illatosító rendszert közvetlenül a 
szellőztető vagy a klíma berendezéshez csatlakoztassa. A 
mikroszkopikus illatrészecskék így közvetlenül a légáramláson 
keresztül jutnak a légtérbe. Ezzel biztosítva a tökéletes illatelosztást. Az 
eszköz egy tömlő és egy alumínium cső segítségével egyszerűen 
csatlakoztatható a szellőző rendszer, vagy a klíma berendezés 
légcsatornájába. 
 
               Egyedülálló VOITAIR – TECHNOLÓGIA 
 
           - Teljesen automatikus és programozható működés 
               - Az illatintenzitás egyszerűen szabályozható 
 - Az illatanyag cseréje alkalmával nincs szükség a készülék tisztítására 
                            - Illatosítási kapacitás 1500 m³ 
                              - Nem igényel szervizt 
                                  - 5 év garancia 
                             Méret: 40 * 40 * 21 cm 
            Elektromos áram: 220-240V 50/60Hz / 100V 50/60Hz 
                     Teljesítmény: 240V 9W / 110V 9W 
                                     Súly: 17 kg 
                                     Anyag: Fém 
                              Szín: világos szürke 
 

 

 

 

    1.190,00 € 
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VOITAIR Illatosítás határok nélkül. Ez az egyedülálló VOITAIR 
technológia lehetővé teszi, hogy az illatosító rendszert közvetlenül a 
szellőztető vagy a klíma berendezéshez csatlakoztassa. A 
mikroszkopikus illatrészecskék így közvetlenül a légáramláson 
keresztül jutnak a légtérbe. Ezzel biztosítva a tökéletes illatelosztást. 
Az eszköz egy tömlő és egy alumínium cső segítségével egyszerűen 
csatlakoztatható a szellőző rendszer, vagy a klíma berendezés 
légcsatornájába. 

               Egyedülálló VOITAIR – TECHNOLÓGIA 

- Teljesen automatikus és programozható működés 
- Az illatintenzitás egyszerűen szabályozható 

- Az illatanyag cseréje alkalmával nincs szükség a készülék 
tisztítására 

                                 - Illatosítási kapacitás 6000 m³ 
                                      - Nem igényel szervizt 

- 5 év garancia 
 

                                      Műszaki adatok 
 

Méret: 40 * 40 * 21 cm 
Elektromos áram: 220-240V 50/60Hz / 100V 50/60Hz 

Teljesítmény: 240V 9W / 110V 9W 
Súly: 17 kg 
Anyag: Fém 

Szín: világos szürke 

 

 
 

     2.190,00 € 
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    George -  elektromos légtér illatosító rendszer 

Innovatív design, feltűnő színek, 
barátságos forma, ami tárt 

karokkal árasztják magukból a 
Mr&Mrs illatkapszulák illatait, 

bármely környezetben. 

Ajánlott helyiség méret:              40 m²-ig 
Áramfelvétel:                      12V vagy akku 
Illatanyag fogyasztás:  kb. 1 kapszula/hó 
Refill:                                              kapszula 
Méret:                                    190*215 mm 
 

Működés: 
1. program, ZÖLD LED: 10 perc ON - 10 perc OFF 
     program ideje 360 perc, ezután a készülék leáll. 
2. program: NARANCS LED 60 perc ON utánal leáll. 
 
KI-BE kapcsoló és érintőgomb a készüléken. 
                       
 

              28.500 Ft + Áfa 

 

Színek 
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    George -  Scent & Suond 
     elektromos légtér illatosító rendszer 

A hangnak mostantól illata van. 
Köszönhetően az 

illatkapszulás George 
Scent&Sound-nak, amely 

bluetooth technológián keresztül 
tölti meg a teret zenével és 

illatokkal. 

  
    

  

 

Ajánlott helyiség méret:              40 m²-ig 
Áramfelvétel:                      12V vagy akku 
Illatanyag fogyasztás:  kb. 1 kapszula/hó 
Refill:                                              kapszula 
Méret:                                    190*215 mm 
 
Működés: 
1. program, ZÖLD LED: 10 perc ON - 10 perc OFF 
     program ideje 360 perc, ezután a készülék leáll. 
2. program: NARANCS LED 60 perc ON utánal leáll. 
 
KI-BE kapcsoló és érintőgomb a készüléken. 
                       
 

                  42.800 Ft + Áfa 

 

                    

                            Színek 



 

        

 

 

    

         Otello – elektronikus légtér illatosító rendszer 
    

Az Otello elektronikus illat 
diffuzor innovatív formája mellett 

eleganciával tölti meg a 
teret.  Illatkapszulákkal működik. 

Közvetlenül a készülékről vagy 
távirányítással is bekapcsolhatja. 

 
 

 

 

 

Ajánlott helyiség méret:              80 m²-ig 
Áramfelvétel:                                      12V  
Illatanyag fogyasztás:  kb. 1 kapszula/hó 
Refill:                                              kapszula 
Méret:                                  ø220*215 mm 
 

Működés: 
1. program, FEHÉR LED (nagyobb intenzitás) 
                10 perc ON – 10 perc OFF, a program ideje 
                    360 perc. 
2. program, PIROS LED  (kisebb intenzitás) 
                12 óra ON -12 óra OFF 
3. program, KÉK LED (nagyobb intenzitás) 
                  5 perc ON – 5 perc OFF 12 órán át, utána 
            a készülék leáll,majd 12 óra múlva újra indul. 
KI-BE kapcsoló és programváltó gomb a készüléken. 
Távirányító 
                       
 

                    49.900 Ft + Áfa 
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