
EOStream ZORG
Efficiënte geurneutralisatie

In de zorg (verpleeghuizen, ziekenhuizen, ouderenzorg) komen mensen samen
waarbij lichamelijke beperkingen optreden. Hoe goed u dezemensen ook verzorgt,
onaangename geuren zijn niet te vermijden.

Hoe ruikt uw instelling?

Een overheersende geur van
desinfectiemiddelen,
incontinentie en typische geuren
draagt niet bij aan een gewenste
prettige atmosfeer.

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 zullen uw klanten en bezoekers zich prettig voelen en toont u goed
gastheerschap.

EOStream: de GEUR van succes.

Een prettige geur werkt ontspannend voor allen
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Organisch en ander afval
Sterke, onaangename geuren
ontwikkelen zich neit alleen in
prullenbakken in keuken, kantoren
of toiletten. Ook in de
containerruimtes verpest de geur
van afval de omliggende ruimtes
en gangen.

BDLC EO-101 of BDLC EO-501

Entree
● Onaangename geuren neutraliseren en
geur toevoegen

● Tabaksgeur (rokende medewerkers of
gasten)

● Medicinale geur neutraliseren met
behoud desinfectie

Wasserij
● Geurneutralisatie van diverse geuren in
vuile wascontainers, afkomstig van
incontinentie en andere menselijke
geuren.

Ontspanningsruimten en gangen
● Medicinale geur neutraliseren met
behoud desinfectie

● Geurneutralisatie van incontinentie en
zweetlucht

● Keukengeuren neutraliseren

Woonvertrekken
● Sfeerverhogende geur toevoegen
● Tabaksgeur (rokende medewerkers of
gasten)

● Menselijke geuren neutraliseren
(zweetlucht, incontinentie)

Kantoor
● Medicinale geur neutraliseren
● Tabaksgeur (rokende medewerkers of
gasten)

● Menselijke geuren neutraliseren
(zweetlucht, incontinentie)

Afvalcontainers
● Sterke afvalgeuren van organisch of
ander afval

● Neutraliseren van incontinentie materiaal
afkomstig uit de verschillende
verzamellokaties

Kleedruimtes
● Zweetlucht afkomstig uit schoenen van
medewerkers

● Neutraliseren van overige zweetlucht en
andere lichaamseigen geuren.

Sanitaire ruimtes
● Neutraliseren van typische toiletgeuren,
zonder deze te overschreeuwen

ScentGel® droge geuroplossing
EOStream ScentGel® is een gepatenteerde biologische drager voor geuren, betsaande uit water en
geurmoleculen. Het water in de Gel verdampt gedurende de levensduur van ca. 4 weken en de geurmloculen
worden direct door een geruisloze ventilator in de ruimte losgelaten. Geen stroomkabels of vervuiling van de
omgeving door verneveld vloeistof. Door de ventilator in- of uit te schakelen is de intensiteit van de begeuring
goed te regelen. Eenvoudig in het gebruik, de ScentGel is verpakt in een rijstkaf bakje, dat biologisch
afbreekbaar is. Te leveren als geurneutralisator of in ca. 40 verschillende parfums. Ook verkrijgbaar als
aromatherapie, met speciale etherische geuren.

Andere geuruitdagingen
Het puntje op de i is EOStream
geurtoevoeging. Na het onderhoud
door de schoonmaakploeg een
pufje van onze producten
ondersteunt het gevoel van
schoon en zuiver in uw huis.

Verschillende parfums

Menselijke afscheidingen
Urine, fecalien en zweetlucht
verzamelen zich in kamers,
gangen en toiletten. Vuile
wasgoed en incontinentie afval
(zowel wegwerp als katoen) doen
ook een flinke duit in het zakje.

BDLC EO-401
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