


40%
Yapılan araştırmalara göre ruh 
halinize uygun kokuların günlük 
yaşanatımızda %40 oranın değişim 
gösterdiği tespit edilmiştir.

75%
Günlük yaşantımızdaki eylemler, 
duygularımız ve bilinç altımız ile 
doğrudan bağlantılıdır. 

100%
Koku görsel hafızaya göre 100 kat 
daha etkilidir. Görülen veya duyulan 
etkileşimleri unutabiliriz fakat 
kokusunu asla...

Buhardan, elektrik-
ten ve nükleerden 
daha kuvvetli bir 

güç var: koku 

kokunun
mucizevi
etkisinden
yararlanın



koku 
makinesi
sistemi

Profesyonel difüzör koku makinesi 
sistemleri ile alana ve sektöre özel 
ürün çeşitleri sunmaktayız. 



Airtop™ Koku Makinesi



Airtop™ Gold Airtop™ BlackAirtop™ Silver

Uzaktan 
Kumanda
Seçeneği



Daha etkili koku yayılımı 
sağlar.

Nanodifüzör
Teknolojisi

Haftalık veya günlük koku-
landırma periyotları ayar-
lamanıza olanak sağlar.

Zamanlama
Sistemi

Herhangi problem olması 
durumunda ücretiz onarım 

garantisi

2 Yıl
Garanti

Geniş alanlara özel olarak tasarlanan koku makinesi sistemi, gelişmiş fan teknolojisi ve  
nebulizatör yardımıyla dakikalar içerisinde alana hükmetmektedir.

Cihaz Modeli:

Kontrol Tipi:

Etki Mesafesi:

Kullanım Alanları:

Koku Kapasitesi:

Boyut:

Airtop™

Uzaktan Kumanda

600m2 ile 1000m2

Otel, Spa, Ofis, Mağaza vs.

500 mL

195x195x638 mm

Airtop Serisi koku deneyimini en lüks biçimde keşfetmenizi 
sağlar. Belirlenen zaman aralıkları ile içerisinde yer alan 
esansı ortama yaymaktadır. 

Uzaktan kumanda yardımı ile dilediğiniz zaman cihazın 
çalışma ayarlarını kolaylıkla yönetebilirsiniz.

Airtop™ Serisi
Black, Gold, Silver



Reborn™ White Reborn™ Black

Pratik
Koku
Sistemi



Daha etkili koku yayılımı 
sağlar.

Nanodifüzör
Teknolojisi

Haftalık veya günlük koku-
landırma periyotları ayar-
lamanıza olanak sağlar.

Zamanlama
Sistemi

Herhangi problem olması 
durumunda ücretiz onarım 

garantisi

2 Yıl
Garanti

IoT 2.0 teknolojisinden yararlanarak üretilen cihazın üfleme zaman aralıklarını akıllı 
ekranında kolaylıkla seçebilirsiniz. Plastik kasaya sahip olmaktadır fakat esansa karşı 
dayanıklı hammaddeden üretilmiştir.

Cihaz Modeli:

Kontrol Tipi:

Etki Mesafesi:

Kullanım Alanları:

Koku Kapasitesi:

Boyut:

Reborn™

LCD Ekran

200 m2 ile 400m2 arası

Otel, Spa, Ofis, Mağaza vs.

200 mL

169x87x230 mm

Koku deneyimi ile ilk kez tanışacak olan ve buna uygun 
daha basic cihaz arayanların tercihi Reborn™ serisi ürün 
gruplarını kullanabilir.

Düşük koku tüketimi, dekoratif tasarım ve duvara asma 
aparatı ile dar alanlara özel çözüm üretmektedir.

Reborn™ Serisi
Black and White



Kötü kokuyu maskelemez, Ozon 
Jeneratörü, kötü kokuları direkt 
olarak yok eder.

hava
temizleyici
makine



Daha etkili ve kısa süre 
içerisinde hava temizlem-

eye olanak sağlar.

Plate Type
Teknolojisi

Haftalık veya günlük hava 
temizleme periyotlarını 
ayarlamanıza olanak 

sağlar.

Zamanlama
Sistemi

Herhangi problem olması 
durumunda ücretiz onarım 

garantisi

2 Yıl
Garanti

Profesyonel ozon makinesi saat boyunca 19gr ozon gazı üretir. Belirli miktar ozon gazı 
ürettikten sonra cihazı otomatik olarak kapanır. Plate Type yöntemi ile ozon üretir. Cihaz 
dahili oksijen sistemlidir. Bu sebeple ekstra sisteme gerek duymadan saf oksijen üretir.

Cihaz Modeli:

Kontrol Tipi:

Etki Mesafesi:

Kullanım Alanları:

Ozon Miktarı / saat

Boyut:

O3-Zone ™

LCD Ekran

300 m2 ile 600 m2 arası

Otel, Spa, Ofis, Mağaza vs.

19gr

26x44.8x35 cm

Profesyonel ozon makinesi, saat boyunca 19gr ozon gazı 
üretir. Belirli miktar ozon gazı ürettikten sonra cihazı 
otomatik olarak kapanır. 

Plate Type yöntemi ile ozon üretir. Cihaz dahili oksijen 
sistemlidir. Bu sebeple ekstra sisteme gerek duymadan 
saf oksijen üretir.

O3-Zone™ Serisi
Silver



referanslarımızdan 
bazıları



Ürünlerimiz ile ilgili sipariş, görüş veya 
önerileriniz için size özel müşteri 
danışmanımız ile görüşebilirsiniz.
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