
Ontdek de kracht
van geurbeleving

...



GEURBELEVING...DAT RUIKT NAAR MEER!

Wist u dat geuren invloed hebben op uw emotionele reacties? 
De neus staat immers in direct contact met dat deel van de hersenen dat emotie reguleert.

U KIEST WAT U WILT BEREIKEN MET UW GEURBELEVING:

HOE BEÏNVLOEDEN GEUREN ONS GEVOEL?

LAVENDEL
Opbeurend, angstremmend,  
kalmerend

EUCALYPTUS
Rustgevend, geeft een voldaan en 
tevreden gevoel

CITRUS
Oppeppende werking, maakt vrolijk, 
stimuleert concentratie

JASMIJN
Meer zelfvertrouwen, euforie en wekt 
romantiek op 

GOURMAND  
Verhoogt consumptie en creëert 
positieve herinneringen

• Herkenbaarheid
• Tijd vergeten
• Omzetverhogend
• Uitstraling

• Stimulerend
• Sfeer bevorderend
• Verhoogt concentratie
• Minder ziekteverzuim

• Ontspannend
• Rustgevend
• Stimuleert autonomie
• Maskerend

• 1ste indruk
• Ontspannend
• Uitstraling
• Beleving

• Creëer klantenbinding
• Bepaal de gedragsemotie
• Zorg voor de associatie met hygiëne en kwaliteit
 

• Verhoog de klantbeleving
• Stimuleer het koopgedrag
• Beïnvloed het welzijn op de werkvloer
 



Met een zuiderse geur 
heet u klanten op 
een warme manier 

welkom



• Verspreidt aroma’s via etherische oliën zonder warmte
• Geavanceerde micro-diffusie technologie
• Voor wandmontage of vrijstaand
• Laag energieverbruik & stille werking
• Instelbaar op 35, 70 of 100 dagen
• Dekking tot 300m² bij instelling van 35 dagen
• Verbruik: gemiddeld 1 vulling = 70 dagen
• Afmeting: B152 x H145 x D87mm

AROMA DIFFUSER CLASSIC

AROMA DIFFUSER CLASSIC GEUREN

LAVENDER 
Lavendel - eucalyptus
INTENSITEIT:

BIG BOSS 
Citrus - jasmijn
INTENSITEIT:

CUTE 
Mango - nectarine - bloedappelsien
INTENSITEIT:
DARK SAPPHIRE 
Pompelmoes - tabaksbloem - kruidnagel
INTENSITEIT: 

< 300m³

100

50ml

Bij juiste toepassing zijn de aroma’s niet schadelijk voor 
mens en dier, deze zijn op basis van natuurlijke oliën.



Een frisse geur 
stimuleert uw bezoekers 

om tot actie 
over te gaan



AROMA DIFFUSER PLUS GEUREN

AROMA DIFFUSER PLUS

• Verspreidt aroma’s via etherische oliën zonder warmte
• Geschikt voor aansluiting op airco en luchtventilatie
• Laag energieverbruik & stille werking
• Geavanceerde micro-diffusietechnologie
• Vrijstaand model
• Digitaal display met 24-uren klok
• Aanpasbare start- en stoptijd
• Instelbaar op verschillende niveau’s 
• Gourmand-geuren verkrijgbaar
• Verbruik: gemiddeld 1 vulling = 50 dagen
• Afmeting: B365 x H287 x D190mm

BREEZE
Citroen - limoen
INTENSITEIT:
CUTE
Mango - nectarine - bloedappelsien
INTENSITEIT:
FRESH BREAD GOURMAND
Aroma’s van vers gebakken brood
INTENSITEIT:
WAFFLE GOURMAND
Aroma van versgebakken wafels
INTENSITEIT:

GREEN JUNGLE
Citrus - thee
INTENSITEIT:

<6000m³

900ml

50

AMERICANO ESPRESSO GOURMAND
Steranijs - koffiebonen - caramel - chocolade
INTENSITEIT:

Bij juiste toepassing zijn de aroma’s niet schadelijk voor 
mens en dier, deze zijn op basis van natuurlijke oliën.



Door een complexe geur 
worden klanten 

rustig en
blijven ze langer



AROMA DIFFUSER PRO GEUREN

AROMA DIFFUSER PRO

• Verspreidt aroma’s via etherische oliën zonder warmte
• Laag energieverbruik & stille werking
• Geavanceerde micro-diffusie technologie
• Voor wandmontage of vrijstaand
• Digitaal display met 24-uren klok
• Aanpasbare start- en stoptijd
• Instelbaar op verschillende niveau’s 
• Gourmand-geuren verkrijgbaar
• Verbruik: gemiddeld 1 vulling = 50 dagen
• Afmeting: B280 x H240 x D145mm

ORIENTAL AROMATIC
Jasmijn
INTENSITEIT:
CUTE
Mango - nectarine - bloedappelsien
INTENSITEIT:
FRESH BREAD GOURMAND
Aroma’s van vers gebakken brood
INTENSITEIT:
WAFFLE GOURMAND
Aroma van versgebakken wafels
INTENSITEIT:

FRESCA
Citrus - blauwbes
INTENSITEIT:

< 900m³

450ml

50

AMERICANO ESPRESSO GOURMAND
Steranijs - koffiebonen - caramel - chocolade
INTENSITEIT:

Bij juiste toepassing zijn de aroma’s niet schadelijk voor 
mens en dier, deze zijn op basis van natuurlijke oliën.



AIR SOLID

• Verspreidt een hoogwaardig parfum 
• Neutraliseert onaangename geuren
• Eenvoudig in gebruik
• Geen batterijen of stroom nodig
• Voor wandmontage of vrijstaand
• Vulling in gelvorm
• Air Solid vervaardigd van natuurlijke componenten
• Verbruik: 1 vulling = 60 dagen
• Afmeting: B57 x H138 x D62mm

De refills dragen het carbon footprint certificaat en 
zijn 100% organisch en biologisch afbreekbaar. 

De Air Solid Refills zijn volledig vrij van oplosmiddelen,  
drijfgassen, HFK’s en schadelijke vluchtige organische stoffen.

AIR SOLID GEUREN

MANGO CITRUS
Mango - appelsien - citroen
INTENSITEIT:

DARK WOOD BERGAMOT
Hout - kruiden - bergamot
INTENSITEIT:

OCEAN MIST
Citrus - bloemen
INTENSITEIT:

BELANGRIJK: De aangegeven cijfers in deze brochure geven het verbruik aan in laboratoriumomstandigheden en kunnen variëren afhankelijk van de temperatuur, 
luchtvochtigheid, luchtstroom, spanning, enz. Bielen Produkten maakt duidelijk dat bovengenoemde cijfers niet bindend zijn. Bielen Produkten kan niet aansprakelijk 
gesteld worden voor afwijkingen. 

< 170m³

60

60d.



Walenstraat 65 | B-3500 Hasselt
+32 (0)11 81 91 41

info@bielenprodukten.be
www.bielenprodukten.be

Alles voor
Toilethygiëne

Reiniging
Catering


