w

w

w

.

s

c

e

n

t

l

i

n

q

.

g

r

H ΕΤΑΙΡΙΑ

Ολοκληρωμένες λύσεις αρωματισμού όχι απλώς εξαιρετικά προϊόντα
Η SCENT LINQ είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες με εξειδίκευση στον αρωματισμό επαγγελματικών χώρων με
παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες. Οι πελάτες μας συμπεριλαμβάνουν διεθνείς αλυσίδες ξενοδοχείων και
καταστημάτων, καθώς και παγκοσμίου εμβέλειας εμπορικά κέντρα, κτίρια και επιχειρήσεις.
Συνεργαζόμαστε με τις γνωστότερες παγκοσμίου φήμης βιομηχανίες εκλεκτών αρωμάτων για να καλύψουμε τις υψηλές
απαιτήσεις των πελατών μας. Παίρνουμε πολύ σοβαρά το κάθε βήμα στην δημιουργία των προϊόντων μας και στη συνέχεια
την τεχνική υποστήριξη που απαιτείται για μια ολοκληρωμένη υπηρεσία αρωματισμού.
Η εξελιγμένη σειρά μηχανημάτων διάχυσης αρωμάτων που κατασκευάζουμε και επιλέγουμε ειδικά για τον χώρο σας, μας
βοηθά να σας προσφέρουμε απρόσκοπτα υπηρεσίες αρωματισμού υψηλής ποιότητας.

Κάθε μέρα χιλιάδες άνθρωποι στον κόσμο επισκέπτονται ένα ξενοδοχείο ή
κυκλοφορούν σε ένα κατάστημα που αρωματίζεται από την SCENT LINQ
και βιώνουν την αισθητική εμπειρία που τους προσφέρει

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
Μια μοναδική σειρά από 150 εκλεκτά αρώματα

Τα αρώματα μας γίνονται οι υπογραφές που αγγίζουν τα συναισθήματα και προσελκύουν τον πελάτη. Αυτοί οι μοναδικοί
αισθητήριοι μηχανισμοί ενδυναμώνουν τις συναισθηματικές αλλά και πραγματικές αξίες των προϊόντων ή υπηρεσιών
που προσφέρει η επιχείρησή σας. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι πολύ σημαντικές. Τα πολυτελή ξενοδοχεία εντυπωσιάζουν
από την στιγμή που μπαίνει ο πελάτης στην είσοδο, συμπληρώνοντας την διακόσμηση τους με ένα μοναδικό άρωμα.
Τα καταστήματα βελτιώνουν την διάθεση του πελάτη παρακινώντας τον να παραμείνει περισσότερο, κάτι που συχνά
αποφέρει περισσότερες πωλήσεις.
Τα αρώματα είναι το πάθος μας και το ζούμε κάθε μέρα. Συνεργαζόμενοι στενά με τους μεγαλύτερους παραγωγούς στον
κόσμο αλλά και με τους πελάτες μας, έχουμε δημιουργήσει μια μοναδική σειρά αρωμάτων που εμπνέουν συναισθήματα
και εκπληρώνουν επιθυμίες.
Η φιλοσοφία της SCENT LINQ και η εμπειρία που συλλέγουμε από το παγκόσμιο δίκτυο μας, είναι η εγγύηση για την
αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας αρωματισμού υψηλής ποιότητας που θα προσφέρουμε στην επιχείρηση σας.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ
Μια πλήρης σειρά για τις ανάγκες κάθε χώρου

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Διαστάσεις: Υ: 37 εκ.. Π: 18εκ. Μ: 34 εκ.
Βάρος Καθαρό: 8 Kg
Ισχύς: 60 Watt - Τάση: 230 V/50 Hz
Χρώμα: Μαύρο
Χωρητικότητα Φιάλης: 1000 ml.
Τεχνολογία: Προηγμένη ψυχρή μικρό-διάχυση
Κάλυψη: έως 1000 τ.μ.

Συνδέονται με τον κεντρικό κλιματισμό
(HVAC). Είναι κατάλληλα για Χώρους υποδοχής
ξενοδοχείων, Εκθέσεις αυτοκινήτων, Εκθέσεις
μεγάλων καταστημάτων, Γυμναστήρια και Spa,
Κέντρα αισθητικής, Συνεδριακά κέντρα,
Αίθουσες εκδηλώσεων, Εμπορικά κέντρα,
Αεροδρόμια.

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

HVAC
1000

MDX
250

MDW
250 SET

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαστάσεις: Υ: 26 εκ. Π: 17 εκ. Μ: 19 εκ.
Διαστάσεις: Υ: 52 εκ.. Π: 16.5 εκ. Μ: 16.5 εκ.
Βάρος Καθαρό: 7 Kg. Μικτό: 8 Kg.
Διαστάσεις κεφαλής: Υ: 27 εκ Π: 12 εκ. Μ: 13 εκ.
Ισχύς: 58 Watt - Τάση: 230 V/50 Hz
Βάρος Συνολικό: 8 Kg.
Χρώμα: Μαύρο/ Λευκό
Ισχύς: 20 Watt- Τάση: 230 V/50 Hz
Χωρητικότητα Φιάλης: 250 ml.
Χρώμα: Μαύρο/ Λευκό / Inox
Τεχνολογία: Προηγμένη ψυχρή μικρό-διάχυση
Χωρητικότητα Φιάλης: 250 ml.
Τεχνολογία: Προηγμένη ψυχρή μικρο-διάχυση
Κάλυψη: έως 280 τ.μ.

Κατάλληλα για αρωματισμό εσωτερικών
χώρων, όπως Λόμπι ξενοδοχείων,
Αίθουσες Συνεδριάσεων,
Καταστήματα, Αίθουσες αναμονής, Εκθέσεις
αυτοκινήτων, Spa και άλλους
κοινόχρηστους χώρους έως 280 τ.μέτρων.

Κατάλληλα για αρωματισμό εσωτερικών
χώρων. Μπορεί να λειτουργήσει με μια ή
δυο κεφαλές διάχυσης αρωμάτων. Κατάλληλα για
Ξενοδοχεία, Καταστήμα, Συνεδριακά κέντρα,
Αίθουσες εκδηλώσεων, Εμπορικά κέντρα,
Μπαρ και Εστιατόρια.

Ηλεκτρονικός Πίνακας Ελέγχου
Οι ώρες λειτουργείας και οι κύκλοι αρωματισμού προγραμματίζονται ξεχωριστά για κάθε μέρα της εβδομάδας

ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Εδώ θα βρείτε μια μικρή λίστα από μεγάλες εταιρίες που μας έχουν εμπιστευτεί

ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΊΑ
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is in over 40 countries worldwide with an exclusive
network of distributors and service partners
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S C E N T L I N Q . C O M

SCENTLINQ HELL A S IKE
ΤΗΝΟΥ 11, 166 73, ΒΟΥΛΑ, ΑΤΤΙΚΗ

τηλ.: 210 89 50 374 - 2 1 0 8 9 5 7 9 5 0 • κιν.: 6 9 3 2 2 0 3 0 7 1
e-mail: i n f o @ sce n t l i nq . g r • web site: w w w . s c en t l i n q . g r
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