
De geur van versgebakken brood of vers-

gemalen koffi  e, het brengt ons meteen in 

een aangename gemoedstoestand. 

Geur werkt direct in op ons brein en 

bepaalt onbewust ons oordeel. Vinden 

we het hier prettig? Voelen we ons 

op ons gemak? Maak ook gebruik 

van de kracht van geur met Ambius 

PremiumScenting. De geuren uit onze 

PremiumScenting-collectie zorgen voor 

een warm welkom. Met onze aantrek-

kelijke geuren creëren wij voor u een 

onvergetelijke (merk)ervaring. Of het nu 

gaat om uw vergaderruimte, uw entree 

of de wachtruimtes, met onze systemen 

voorzien wij elke gewenste ruimte van 

een heerlijke geurbeleving. Lees op 

onze website premiumscenting.nl over 

de vele positieve eff ecten van Ambius 

PremiumScenting en download ons 

rapport over de impact van scenting op 

uw business.
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We zorgen voor een vakkundige installatie en een perfecte 

afstelling. Door ons landelijke netwerk van servicemedewerkers 

kunnen we snel ter plaatse zijn wanneer nodig.

Wij plannen een tijdige wisseling van de 

geurfl acons en zorgen zo voor een optimale 

geurbeleving. Daarnaast zorgen we ervoor 

dat al onze diensten discreet worden uitge-

voerd, zodat uw klanten of uw bedrijf zo min 

mogelijk hinder ondervinden.

Onderhoud

De geuren van PremiumScenting worden eff ectief door de ruimte 

verspreid door een unieke technologie. Onze gepatenteerde 

systemen hebben geavanceerde vernevelingstechnieken voor de 

perfecte geurbeleving.

Onze geuren blijven wel tot zestien uur lang 

aanwezig in de lucht. Dit komt door het 

gebruik van microdruppels die vele malen 

lichter zijn dan druppels uit een spuitbus. Als 

een droge damp verspreiden onze geuren 

zich door de hele ruimte, zonder druppelvor-

ming en residu. Met onze kennis 

en ervaring bepalen we de beste 

vernevelingsmethode aan de 

hand van nauwkeurig onderzoek 

Technische informatie

op uw locatie. We testen de luchtstroming, 

meten de ruimte op en bekijken de moge-

lijkheden van uw bestaande luchtbehande-

lingsystemen. 
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