
Feel the expertise

Geuren zijn in verhouding tot beeld en geluid de krachtigste drager van herinneringen, beelden, 
emoties, aandacht en informatie. Geur vertelt onmiddellijk een boodschap bij binnenkomst en is 
voor 45 procent van invloed op hoe men die ruimte ervaart. Waar het lekker ruikt voelen mensen 
zich op hun gemak, beoordelen ze de omgeving positief en willen ze er dankzij de positieve 
herinnering langer verblijven en weer terugkomen.

Het AirCare concept van Facility Trade Group combineert natuurlijke geuren met moderne 
technologie en zorgt voor een unieke en optimale geurbeleving in elke ruimte, binnen elke 
organisatie.

De ultieme geurbeleving
Geurmarketing is een onmisbaar deel van de totaalbeleving van een bedrijf of 
organisatie. Beleving omvat namelijk veel meer dan alleen het visuele gedeelte, de service die er 
verleend wordt of de muziek die hoorbaar is. Geur is misschien wel het meest onderschatte 
zintuig, terwijl het juist de meest effectieve manier is om op emotioneel niveau een band met 
gasten, klanten of medewerkers te creëren.

Geur op maat
AirCare biedt een uitgebreid assortiment aan modules en geuren die zorgen voor een ultieme 
geurbeleving. Onze op maat gemaakte oplossingen zijn geschikt voor
verschillende marktsegmenten zoals hotels, kantoren en de zorg. Omdat elke ruimte een eigen 
functie heeft en vraagt om een speci�ieke geur, is maatwerk essentieel voor een optimale 
geurbeleving.
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De kracht van geur

Wist u dat...
• 75% van onze emoties wordt bepaald door geur.

• Mensen zich veiliger voelen wanneer het fris ruikt.

• Geur 45% van onze totale beleving vormt.

• Een prettige geur zorgt voor een langer verblijf.

• Geur het imago en de sfeer van uw bedrijf versterkt.



+31 (0) 85 049 88 51
www.facilitytradegroup.nl
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Feel the expertise

Het AirCare concept van Facility Trade Group
Het AirCare concept van Facility Trade Group draagt zorg voor een unieke en optimale geurbele-
ving. Op basis van de grootte van verschillende ruimtes, de functies en uw wensen en behoeft-
en, ontwikkelen we een geurplan passend bij uw organisatie. Hierbij een greep uit ons assorti-
ment:

De Zaluti collectie van Allsens 
Een heerlijke geur, op maat in elke ruimte tot maar liefst 3000m3
Allsens maakt gebruik van de modernste technieken. De geurmachines vernevelen de geur door 
middel van geavanceerde micro diffusie techniek. Het aantrekkelijke en unieke design, gecombi-
neerd met zeer intelligente en gebruiksvriendelijke programma’s zorgen voor een perfecte 
geurbeleving. 

Ontdek de Paradise Air Bar
Door het fraaie design en via intelligente technologie is de Air Bar de nieuwe slimme 
norm als het gaat om functie en uitstraling. Het rechte, gestroomlijnde ontwerp van de 
module past vrijwel naadloos in elk interieur. Het verwisselbare kleuraccent zorgt ervoor 
dat de Air Bar in elke ruimte tot zijn recht komt.

Maak indruk met een aangename geur
Frisse inspirerende geuren, variërend van zoete bloemengeuren tot rijke fruittonen, 
zorgen voor meer kwaliteit in elke ruimte. De geuren van de Air Bar zijn niet alleen 
ontwikkeld om onaangename luchtjes te maskeren, maar ook om deze te neutraliseren. 
Ze richten zich speciaal op rook, zweet en toiletgeuren.

Verrassend en innovatief!
Ontdek de nieuwste innovaties op het gebied van geurbeleving. 
Zo verhelpen onze speciale geurkorrels de vervelende geurtjes 
van uw stofzuiger en zorgen ze voor een optimale geurbeleving 
op uw werktrolley. 

Wat dacht u van onze geurabsorberende folie? Deze bevat een 
werkzame stof die organische en anorganische geuren 
absorbeert. Nare luchtjes verdwijnen doordat deze worden 
opgezogen en niet alleen worden gecamoufleerd. Bovendien is 
het een ware eyecatcher! Vraag onze Experts naar alle 
geuroplossingen. 

All-in Formule
Het AirCare concept is een all-in formule. Dat betekent dat de 
kosten inclusief advies, onderhoud, geuren en navullingen zijn. U 
betaalt maandelijks een vast bedrag voor de geurbeleving, wel zo 
transparant en overzichtelijk. De afnameperiode heeft een duur 
van minimaal zes maanden.  

Air 1 | Ruimtes tot 100m3
Sportief model
Verkrijgbaar in vijf kleuren
Verrassend kleine en stil

Air 2 | Ruimtes tot 1000m3 
Compact, stil en krachtig
Verkrijgbaar in twee kleuren
Special voor bevestiging aan muren
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100 days of joy
Met meer dan 50 geuren (van fris, stoer, bloemig, schoon, tot food 
geuren zoals versgebakken brood en cappuccino) krijgt iedere ruimte 
een passende beleving. En dat voor een vaste prijs per maand. De hoog 
geconcentreerde geuren in combinatie met de geavanceerde techniek 
zorgen voor een duurzaam verbruik. De gemiddelde levensduur van een 
�les van 200 ml is 100 dagen. 

Flower
Rain

Ocean
Fresh

Silent
Wood

Secret
Spa

Magic
Fruit

Summer
Sense

Forest
Soul

Sweet 
Orange

Peach
Heaven

Air 7 | Ruimtes tot 1000m3 
Luxe uitstraling 
uiterst intelligent systeem
Verkrijgbaar in drie elegante kleuren

Air 10 | Ruimtes tot 3000m3 
Speciaal voor luchtbehandelingskanalen
Verkrijgbaar in twee kleuren  


