
EOStream UITVAART

Subtiele geurneutralisatie

Het werk moet gedaan worden, ongeacht wie er voor u ligt en in welke toestand. Dat is niet
eenvoudig maar toch erg belangrijk. De bijzondere geur doet de rest. Door deze geur alleen
al te neutraliseren, kunt u de juiste afstand bewaren.

Wat kunt u daaraan doen?

De geur van een overledene is
specifiek. Het vult de ruimte en
blijft in de kleding hangen. Dat is
onaangenaam voor
medewerkers, familieleden en
bezoekers.

EOStream Frankrijk is onder
andere gespecialiseerd in
geurneutralisatie en ruimte-
begeuring in vele toepassingen,
thuis, op kantoor, in winkels en
industrie.

Geuroverlast verminderen en
daardoor de dagelijkse arbeids-
en leefomstandigheden te
verbeteren, is een van onze
doelstellingen.

Neutraliseer effectief onaangename geuren
Geurneutralisatie - Ruimtebegeuring. Discreet, subtiel, onopvallend, maar wel zeker!

Meer dan 4.000 geuren krijgt de mens bij zijn geboorte mee in zijn geheugen. Goede en slechte. Met
de juiste omgevingsgeur ontspannen familieleden en bezoekers zich beter en kunt u aangenamer uw
werk doen.

Vertrouwen is 80% emotie en 20% verstand. Geur is emotie. EOStream is GEUR.
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ScentGel®

Gepatenteerde biologische
geurgel*. Bijzonder
eenvoudig toe te passen.

PolyScent®

In een kunststof
clip. Onopvallend,
overal te plaatsen.
Droge begeuring
met behulp van de
omgevingslucht.

ScentSpray®

100 ml, 250 ml of 750
ml. sprayflacons voor
optimale en snelle
ontgeuring van
gebruiksruimtes en
crematoria.

* Bevat geen alcohol of andere oplosmiddelen.
Alle producten zijn volgens de Europese Richtlijn 1999/45/CE als niet gevaarlijk ingedeeld

Rouwauto
● Geur van de conserveringsmiddelen
neutraliseren

● Geur van overledene tijdens transport
neutraliseren

Geuroplossing
● BDLC EO-401 als spray Pre-Mix serie X of als
PolyScent (ScentClip)

● BDLC EO-501 als spray Pre-Mix serie X of als
PolyScent (ScentClip) bij grote overlast

Familieruimte
● Geur van de conserveringsmiddelen
neutraliseren

● Ruimtebegeuring met geselecteerde
geuren: fris en respectvol

Geuroplossing
● BDLC EO-401 ScentGel® (met dispenser)
● NeutraFresh luchtverfrisser ScentSpray®

● BDLC EO-301 ScentGel® of ScentSpray®
neutraliseert tabaksrook

Aula - kantoren - crematorium
● Geur van de conserveringsmiddelen
neutraliseren

● Ruimtebegeuring met subtiele frisse
lucht

Geuroplossing
● BDLC EO-401 ScentGel® (met dispenser)
● NeutraFresh luchtverfrisser ScentSpray®

● BDLC EO-201 ScentSpray® (in Crematoria)

De geurneutralisatie- en begeuringsoplossingen van EOStream zijn door de combinatie van de
zekere werking en eenvoud in de verwerking uniek te noemen. De verschillende dragers - de
gepatenteerde ScentGel, de passief actieve PolyScent en de watergebaseerde ScentSpray - bieden
voor elke denkbare toepasing de optimale oplossing. Efficiënt, milieuvriendelijk en veilig. Ter
voorkoming of voor acute behandeling.

MF-20

Een van de
dispensers die de
geurmoleculen uit
de ScentGel in de
lucht brengen. Per
20 m2 is een
dispenser
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