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Rubbermaid er konstant på udkig efter metoder til forbedring af produkterne. Via forskning og udvikling 
søger Rubbermaid konstant efter metoder til at styrke sin markedsledende driftssikkerhed, nemme 
installation og brugervenlighed. 

Hvordan genkender du et  
indbydende toiletmiljø?
Alle forventer, at toiletter ser rene ud og dufter rent. Et gennemført rent toilet er ikke meget bevendt,  
hvis ubehagelige lugte bliver hængende for længe. Men samtidig skal god luftkontrol være miljømæssig 
bæredygtig og nem at vedligeholde – et system, som kræver konstant overvågning, er bestemt ikke ideelt.

Rubbermaids luftfriskerprodukter er diskrete, men e�ektive systemer, der efterlader det bedste indtryk. Rubbermaids 
innovative dispensere sikrer yderst e�ektiv og økonomisk lugtkontrol uden behov for konstant vedligeholdelse.  

 Rubbermaids verdensførende dufte forbedrer toiletoplevelsen.

 Driftssikker og økonomisk
 Enkel service
 Fleksible programmeringsmuligheder
 Microtrans-lugtneutralisering gør mere end blot at maskere dårlig lugt – den �erner den!

Aerosolsystemer
Avanceret aerosoldosering med forskellige driftsprogrammer og mulighed for re�ll.

Microburst-systemer
Kompakt system med e�ektiv lugtkontrol, der giver tre gange så stærk lugtkontrol og duft som almindelige re�ller,   
men med 63 % færre �ygtige organiske forbindelser end standardaerosoler.

TCell™
Lille og elegant system til kontinuerlig lugtkontrol og duft; får energi via revolutionerende batterifri 
brændselscelleteknologi.

Pumpespraysystem
Et ikke-aerosolbaseret alternativ til e�ektiv luftrensning og lugtkontrol.

Lu
ftr

en
se

re

Clean Management har med dette sortiment mulighed for at imødekomme kundernes behov indenfor dufte 
til såvel toiletforhold samt steder hvor dårlig lugt i dagligdagen kan være generende - kældre, vaskerum, 
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71%

3X 

 

24902371

24902379 2490237624902373

To specialblandede TC® -dufte giver  
tilsammen et behageligt miljø.

Microburst®

særligt udvalgte aromaer fra vores verdensførende  
palet af dufte i parfumekvalitet. 

 TO DUFTE
 Skifter mellem to dufte, 

eliminerer dufttræthed  
og holder rummet frisk  
og behageligt.

Microburst ®  Duet-refiller
Særligt udvalgte dufte.

 Hver re�ll indeholder en unik kombination af eksklusive aromaer.
 Duftolier af høj kvalitet doseres ved hjælp af Microburst® -

teknologien for at sikre længere holdbarhed.
 Alle re�ller indeholder MicroTrans® -lugtneutralisering

BEDRE LUGTKONTROL 
END MED ALMINDELIGE 
REFILLER

24230410242304302423042024230440

Ref. Beskrivelse Kapacitet Størrelse Farve Pakke
24902371 MB Duet-dispenser krom/sort 13,4 x 9,0 x 22,4 cm 1
24902376 MB Duet-dispenser sort 13,4 x 9,0 x 22,4 cm 1
24902373 MB Duet-dispenser hvid/grå 13,4 x 9,0 x 22,4 cm 1
24902379 MB Duet-dispenser hvid 13,4 x 9,0 x 22,4 cm 1
24230430 Clean Sense/Cool Breeze 2x 75 ml 6,3 x 9,0 x 13,2 cm 4
24230420 Floral Cascade/Vibrant Sense 2x 75 ml 6,3 x 9,0 x 13,2 cm 4
24230410 Tender Fruits/Citrus Leaves 2x 75 ml 6,3 x 9,0 x 13,2 cm 4
24230440 Sparkling Fruits/Cotton Berry 2x 75 ml 6,3 x 9,0 x 13,2 cm 4
24230400 2x 75 ml 6,3 x 9,0 x 13,2 cm 4

VIDSTE DU ? Dufttræthed:
Når en persons lugtorganer bliver mættet med en bestemt duft, bliver de ufølsomme over for den 
pågældende duft.

MICROBURST-SYSTEMER
Kompakt og økonomisk aerosolsystem, som giver tre gange  

 
Mikrosprayteknologi sikrer bred rumdækning, mens stærkt 
virkende og holdbare koncentrerede dufte med Rubbermaids egen 
Microtrans lugtneutralisering holder rummet frisk i længere tid.

Microburst Duet ®

Avanceret lugtkontrolsystem med to dufte giver mærkbar friskhed

 Fleksible programmuligheder: 
 Spraycyklus: time for time, AM til PM, dag for dag, dåse for dåse.
   Skifter automatisk mellem to dufte for fornyet friskhed. 
 Hver re�ll holder op til 180 dage og batterierne i mere end to år;  

kræver meget lidt vedligeholdelse og op til 66 % lavere arbejdsomkostninger.
 Dispenseren er dækket af 10 års garanti.
 Skiftende dufte eliminerer dufttræthed.
 Programmerbar friskhed.
 Økonomisk løsning.
 Kundeforetrukne re�ll-dufte af høj kvalitet.

TOILETLØSNINGER: Luftrensere

FÆRRE VOC'ER  
PR. SPRAY END 
STANDARDAEROSOL

2 DUFTE  

BEDRE END 1

OPLEVER ET FRISK 
LUGTENDE TOILET SOM  
ET VELHOLDT TOILET
(JANUAR 2008-UDGAVEN AF  
CLEANING & MAINTENANCE)

       Programmeringsmuligheder:

60 / 90 / 120 / 180 dage

8 / 12 / 16 / 24 timer

5 / 6 / 7 dage om ugen

63 %  
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PATENTERET BRÆNDSELSCELLETEKNOLOGI 
Brændselscellen danner brint i duftkammeret. Hvert 
brintmolekyle presser en tilsvarende mængde duft ud 
af kammeret. Den naturlige luftcirkulation på toilettet 
fordeler duften i hele rummet.

Ref. Beskrivelse Kapacitet Størrelse Farve Pakke
24900679 TCell Standarddispenser hvid 55 ml-refill 7,6 x 7,6 x 15,3 cm 1
24900671 TCell Standarddispenser krom 55 ml-refill 7,6 x 7,6 x 15,3 cm 1
24900676 TCell Standarddispenser sort 55 ml-refill 7,6 x 7,6 x 15,3 cm 1

TC Standarddispenser (kun på forespørgsel) grå 55 ml-refill 7,6 x 7,6 x 15,3 cm 1
24900779 TCell Kraftig dispenser hvid (kun på forespørgsel) 55 ml-refill 1
24902179 TCell Blæser drevet dispenser hvid 55 ml-refill 8,1 x 12,1 x 17,4 cm 1

2490067124900679

 ■  Ny brændselscelleteknologi sørger for kontinuerlig frisk 
duft og lugtkontrol i 60 til 90 dage pr. refill.

2490217924900779

Blæserdrevet dispenser

 ■   Ideel til brug i rolige områder med let trafik  
og begrænset luftcirkulation.

 ■ Blæserdispenser kræver batterier.

Kraftig dispenser

 ■   Ideel til brug på bodegaer, i fritids- og 
sportsklubber, transport midler, inden for 
detailhandel og på uddannelsesinstitutioner.

TCell™
Revolutionerende luftrensningssystem, som via patenteret 
væskeleveringssystem skaber et miljø, der er frisk hele dagen hver eneste 
dag.

 ■ Patenteret leveringssystem sikrer præcis dosering, og en dispenser dækker  
fra 3 til 4 toiletter og urinaler (169 kubikmeter).

 ■  Microtrans™-neutralisering eliminerer dårlig lugt og skaber et frisk,  
lugtfrit miljø, som toiletbrugere med glæde går ind i.

 ■  Langtidsvarende designerdufte af høj kvalitet, som kunderne vil elske.
 ■  Sørger for et ensartet og kontinuerligt duftniveau.
 ■  Ny brændselscelleteknologi sørger for kontinuerlig frisk duft og lugtkontrol  

i 60 til 90 dage pr. refill.
 ■  Elegant og moderne dispenserdesign, som passer til ethvert toiletinteriør.

TOILETLØSNINGER: Luftrensere

Kræver hverken batterier eller strøm – skal blot anbringes
 ■ Ingen tilføjede flygtige organiske forbindelser (VOC)
 ■ LYDSVAG drift

Standard-dispenser

 ■   Ideel til brug på toiletter, gangarealer, i lobbyer, mødelokaler, 
på hoteltoiletter, restauranter, inden for sundhedspleje, 
på kontorer, inden for detailhandel, på uddannelsesinstitutioner.
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Oplevelsen af en dufts intensitet varierer fra person til person; kontakt venligst din lokale sælger for yderlige information.
Vores sælgere kan også give råd om, hvilke dufte der skal anvendes afhængig af, hvor dispenseren er placeret.

Crystal Breeze

Tropical Sunrise

Fruit C
rush

Mandarin

Citru
s Mix

Oudh

Sweet Lavender

Blue Splash

Polar M
ist

Floral Blaze

TCell™- refill er lugtneutraliserende og er tilgængelige i et bredt 
udvalg af brugerforetrukne dufte – fra mild til intens – som giver 
en ren, frisk og holdbar duft. Traditionelle gelesystemer mister 
duftintensiteten i  løbet af refillens levetid, men TCell™ forbliver 
konstant. 

DISPENSERINSTALLATION

Anbring dispenseren et sted, hvor luftcirkulationen kan sprede duften og neutraliseringsmidlet i hele området 
– normalt en meter eller to fra indgangen. 

1,829 m

0,914-1,829 m

Ref. Duft Beskrivelse Kapacitet Størrelse Pakke
24060631 Cool Water-marine 55 ml   lagervare 5,9 x 5,9 x 11,2 cm 6
24060630 Appelsin, grapefrugt, citron 55 ml   5,9 x 5,9 x 11,2 cm 6
24060632 Lavendel, vanilje 55 ml 5,9 x 5,9 x 11,2 cm 6
24060621 Eukalyptus, lavendel, mentol 55 ml   lagervare 5,9 x 5,9 x 11,2 cm 6
24060624 Lilje, rose, alpeviol med undertoner af frugt 55 ml 5,9 x 5,9 x 11,2 cm 6
24060623 Sandeltræ 55 ml 5,9 x 5,9 x 11,2 cm 6
24060620 Lavendel, mint, moskus 55 ml   lagervare 5,9 x 5,9 x 11,2 cm 6
24060622 Ananas, guava, mango, melon, passionsfrugt 55 ml 5,9 x 5,9 x 11,2 cm 6
24060610 Pelargonie, lilje, sandeltræ, amber, moskus 55 ml   lagervare 5,9 x 5,9 x 11,2 cm 6
24060611 Appelsin, grapefrugt, lime 55 ml   lagervare 5,9 x 5,9 x 11,2 cm 6

TCell™-duftrefiller
Rene designerdufte som toiletbrugere elsker 

  ”Clean air” -teknologi uden drivsto�er eller VOC’er og uden 
aerosolbeholder, der skal bortska�es.

  Microtrans-lugtneutraliseringsteknologi gør mere end blot 
at maskere dårlig lugt – den �erner den!

 Bruger kun 4-6 re�ller om året. Færre re�ller i a�aldsstrømmen.

TOILETLØSNINGER: Luftrensere

OVERSIGT OVER DUFTINTENSITET
Mild Intens

2406062224060632240606102406062024060611
24060621 24060630 24060623 2406062424060631

TCellTM
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TOILETLØSNINGER: Luftrensere

 ■ REFILL-INDIKATOR
 Viser antal dage til 

refilludskiftning; refiller 
holder op til 168 dage.

 ■ FLEKSIBEL 
PROGRAMMERING

 Valg omfatter 8/12/16/24 timer 
pr. dag og 5, 6 eller 7 dage pr. 
uge. 

MICROBURST 
3000-SYSTEM 

Kombinerer flot udseende med 

24903079

249030052490300224903001

Microburst-refiller, globalt udvalg, oplysninger om ”Ref.” findes på næste side. 24903179

Microburst Economiser
Effektivt 3.000-spraysystem ideelt til overvågede toiletter

 ■  24 timers toiletfriskhed med 1 refill, som holder 30 dage.
 ■ Enkel drift – skal blot tændes.
 ■ Kompakt og diskret.
 ■  Vælg mellem refiller – 23 koncentrerede dufte,  

lugtneutraliseringsmidler og insektimidler.
 ■ 10 års garanti på dispenser.

Microburst 3000
Komplet lugtkontrol med ét kompakt system

 ■  Microbursts superkoncentrerede dufte med lugtneutralisering 
holder rummet frisk i lang tid.

 ■  Fleksibel programmering gør det nemt at imødekomme kravene 
på det enkelte toilet, og hver refill holder op til 90 dage.

 ■  Brugervenlige visuelle indikatorer på viser resterende batteri- 
og refill-levetid og letter vedligeholdelsen.

 ■  Vælg mellem refiller – 23 koncentrerede dufte, 
lugtneutraliseringsmidler og insektmidler.

 ■  10 års garanti på dispenser.

Ref. Beskrivelse Kapacitet Farve Pakke
24903179 Microburst Economiser-dispenser hvid 75 ml (Microburst-efill) 6

BATTERIMÅLER
Viser batterilevetid; batterier 

holder op til 36 måneder* 
3000 – 2 C-type

ALARMSYMBOL
Mulighed for lydsignal, når der 

skal skiftes batterier og refill.

       Programmeringsmuligheder:

30 / 60 / 90 dage

8 / 12 / 16 / 24 timer

5 / 6 / 7 dage om ugen

Ref. Beskrivelse Kapacitet Størrelse Farve Pakke
24903079 Microburst 3000-dispenser hvid 75 ml (Microburst-refill) 6,2 x 9,5 x 18,5 cm 6

24903002 Microburst 3000-dæksel satin 75 ml (Microburst-refill) 4,50 x 8,0 x 16,5 cm 1
24903005 Microburst 3000-dæksel forgyldt 75 ml (Microburst-refill) 4,50 x 8,0 x 16,5 cm 1
24903001 Microburst 3000-dæksel krom 75 ml (Microburst-refill) 4,50 x 8,0 x 16,5 cm 1
24904479 Aerosols System - Economiser hvid 243 ml (Aerosols-refill) 9,50 x 8,0 x 24,0 cm 1
24909930 Vandalboks til MB3000-dispensere 7,0 x 9,0 x 21,0 cm 1
24909931 Nøglelås til MB 3000-dispensere 24
24909932 Microburst-refill, konverteringshylde 6

*Kræver 2 "C" alkaline batt, - medf. ikke.



23

www.cleanmanagement.dk

TOILETLØSNINGER: Luftrensere

Illu
sions

Tranquil Sense

Radiant Sense

Clean Sense

Anticipation

Inspirations

Expressions

Island Cocktail

Marrakesh

Kilim
anjaro

Floral Sense

Impressions

Orchard

Sensations

Discretion

American Diner

Essence of Oudh
Ice Age

Rainforest

Devotion

Oriental Nights

Vibrant Sense

Mediterranean Charm

Mild IntensOversigt over duftintensitet

Aerosolrefiller (243 ml)

24431202 Microburst-refiller (75 ml)

Citrusdufte, der er karakteriseret ved friske citrusaromaer som citron, appelsin, lime og grapefrugt. 

 Frugtagtige dufte, der er karakteriseret ved frugtaromaer som æble, pære, blomme, mango og melon. 

 Blomsterdufte, der er karakteriseret ved blomsteraromaer som rose, jasmin, viol og grønt. 

 Urtedufte, der er karakteriseret ved urtearomaer som rosemarin, mint, koriander, lavendel og salvie. 

Fougèredufte, der er karakteriseret ved cologneagtige aromaer som lavendel, mos og træ. 

 Orientalske dufte, der er karakteriseret ved aromaer som krydderier, sød balsam og resiner. 

 Gourmanddufte, der er karakteriseret ved aromaer som vanilje.

 
Lugtneutralisering
En kraftig, ren og frisk duft, 

røg, våd maling, kemisk rens 
samt krops- og dyrelugte.

Luftrenserdufte
Innovative dufte, som skaber et miljø, der styrker oplevelsen 
af, at toilettet er rent, hygiejnisk og sikkert at bruge. 

   Microtrans-lugtneutraliseringsmidlet eliminerer ubehagelige lugte
  Langtidsvirkende duftintensitet, som toiletbrugere bemærker  

og sætte pris på.
  Over 25 kundeforetrukne dufte at vælge mellem .

Duft Type Enheder pr. kasse
Expressions Citrus bestillingsvare bestillingsvare 12
Clean Sense Citrus 24300610 24431210 12
Mediterranean Charm Citrus bestillingsvare bestillingsvare 12
Tranquil Sense Citrus bestillingsvare bestillingsvare 12
Vibrant Sense Citrus 24300611 24431211 12
Anticipation Frugt bestillingsvare bestillingsvare 12
Discretion Frugt bestillingsvare bestillingsvare 12
Orchard Frugt bestillingsvare bestillingsvare 12
Inspirations Blomst bestillingsvare bestillingsvare 12
Oriental Nights Blomst 24300622 bestillingsvare 12
Sensations Blomst bestillingsvare bestillingsvare 12
Devotion Blomst 24300620 bestillingsvare 12
Radiant Sense Blomst bestillingsvare bestillingsvare 12
Impressions Blomst bestillingsvare bestillingsvare 12
Floral Sense Blomst 24300630 24431230 12
Rainforest Urt 24300621 24431220 12
Ice Age Fougère bestillingsvare bestillingsvare 12
Illusions Fougère bestillingsvare bestillingsvare 12
Essence of Oudh Orientalsk bestillingsvare bestillingsvare 12
Kilimanjaro Orientalsk bestillingsvare bestillingsvare 12
Marrakesh Orientalsk bestillingsvare bestillingsvare 12
Island Cocktail Gourmand bestillingsvare bestillingsvare 12
American Diner Gourmand bestillingsvare bestillingsvare 12
Lugtneutralisator Lugtneutraliseringsmiddel 24300600 24431200 12

X-Bac Lugtneutraliseringsmiddel bestillingsvare 24431202 12
Preference Pack Blandet pakke bestillingsvare bestillingsvare 10

Frisk bestillingsvare bestillingsvare 12
Perceptions Frisk bestillingsvare 24431221 12
Marine Frisk bestillingsvare bestillingsvare 12
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24251224 24251223

24251212 242512102425123024251213 24251211

24902579

Ref Beskrivelse Kapacitet Størrelse Farve Pakke
24902579 Pumpespraydispenser (Esprit IV) hvid 310 ml (Pumpesprayrefill) 12,2 x 8,8 x 22,1 cm 6
24909925 Nøglelås til pumpespraydispenser 24
24251223 Expressions-refill 310 ml-pumpespray 4,5 x 10,0 x 15,5 cm 12
24251210 Clean Sense-refill 310 ml-pumpespray 4,5 x 10,0 x 15,5 cm 12
24251213 Tranquil Sense-refill 310 ml-pumpespray 4,5 x 10,0 x 15,5 cm 12
24251211 Vibrant Sense-refill 310 ml-pumpespray 4,5 x 10,0 x 15,5 cm 12
24251212 Radiant Sense-refill 310 ml-pumpespray 4,5 x 10,0 x 15,5 cm 12

Inspirations refill 310 ml-pumpespray 4,5 x 10,0 x 15,5 cm 12
24251230 Floral Sense-refill 310 ml-pumpespray 4,5 x 10,0 x 15,5 cm 12
24251224 Illusions-refill 310 ml-pumpespray 4,5 x 10,0 x 15,5 cm 12
24251200 Lugtneutraliseringsrefill 310 ml-pumpespray 4,5 x 10,0 x 15,5 cm 12
24251221 Perceptions 310 ml-pumpespray 4,5 x 10,0 x 15,5 cm 12

Reflections 310 ml-pumpespray 4,5 x 10,0 x 15,5 cm 12
X-bac 310 ml-pumpespray 4,5 x 10,0 x 15,5 cm 12
Preference Pack 310 ml-pumpespray 4,5 x 10,0 x 15,5 cm 12

PUMPESPRAYSYSTEM
Et stærkt luftrenseralternativ til aerosolsystemer 

 ■  Ideel til justering af duftniveau, afhængigt af rummet.
 ■  Effektiv lugtkontrol – mere end 50 dage pr. refill.
 ■  Eliminering frem for maskering af dårlig lugt ved hjælp af Microtrans-lugtneutralisering.
 ■  Vælg mellem langtidsholdbare designerdufte, som kunderne vil elske.
 ■  5 års garanti.

       Programmeringsmuligheder:

dag / nat / 24 timer

Variable doseringsintervaller  
fra ca. 5 min til 25 min.

TOILETLØSNINGER: Luftrensere


