
Verbeter de geurbeleving in uw 
sanitaire- en verkeersruimten.

DSP Fresh

sfeervolle geuren

Revolutionaire 
technologie

Geen drijfgas
lage VOS  

Slimme 
 programmering 

Aangename
geuren  

Geen
vergelijkbaar
alternatief

veilig voor
u en de natuur



De Ster Products 
Bedrijventerrein Groot Schooten 3472 
Schootense Loop 6  5708 HX Helmond  The Netherlands
Tel: +31 (0)492 - 55 26 66  www.desterproducts.nl   

 1 dispenser = maximaal 120 m2

   De geur wordt verspreid dankzij 
de piëzo trillende lucht 
technologie 
  in gebruik en service
  Gepersonaliseerd programma  = 
gebruik het alleen wanneer nodig
 Geen drijfgas

  Zuiniger in vergelijk met 
aerosol (spray)  
Lichte mist geur blijft langer in 
de ruimte hangen
  Laag batterij verbruik  

 
  

Gemaakt van meer dan 30% 

 
gerecyclede materialen.

 1 navulling = maximaal 4 maanden

  Verschillende geuren 
beschikbaar  

 
Lage VOS
(vluchtige organische stoffen)

  Lichte verpakking = weinig  
ruimte nodig in afvalbakken.

Geproduceerd in Zwitserland. DSP Fresh is het enige efficiënte en groener alternatief voor 
de aerosol. Het systeem zorgt voor een constante frisse geur zonder schadelijke stoffen. 
De geur wordt verspreid door de trillende piëzo technologie, wat er voor zorgt dat er een 
lichte mist ontstaat. Mede hierdoor blijft er geen residu achter op vloeren en wandtegels. 
Een uniek systeem wat u zeker gezien moet hebben.

DSP Fresh
UNIEKE GEURBELEVING IN UW SANITAIRE- EN VERKEERSRUIMTEN.

DETAILS VAN EEN UNIEKE TECHNOLOGIE

Gemaakt van duurzaam en sterk 
ABS kunststof

Verkrijgbaar in wit en zwart

H: 185 mm. | B: 85 mm. | D: 62 mm. 

Gepersonaliseerde programmering: 
aantal dagen / aantal uren per dag

Werkt op 3 AAA alkaline batterijen

Gemaakt voor sanitaire ruimten, 
kleedruimtes, entrees, 
wachtruimten etc.

  

 
 

 

 

 
 

Designed 
in Switzerland

Gemakkelijk

 1 dispenser = maximaal 120 m2

   De geur wordt verspreid dankzij 
de piëzo trillende lucht 
technologie 

  in gebruik en service
  ammargorp dreesilanosrepeG  = 
gebruik het alleen wanneer nodig

 Geen drijfgas

  Zuiniger in vergelijk met 
aerosol (spray)  
Lichte mist geur blijft langer in 
de ruimte hangen

  Laag batterij verbruik  

 
  

Gemaakt van meer dan 30% 

 
gerecyclede materialen.

 1 navulling = maximaal 4 maanden

  Verschillende geuren 
beschikbaar  

 
Lage VOS
(vluchtige organische stoffen)

  Lichte verpakking   giniew = 
ruimte nodig in afvalbakken.

Geproduceerd in Zwitserland. DSP Fresh is het enige efficiënte en groener alternatief voor 
de aerosol. Het systeem zorgt voor een constante frisse geur zonder schadelijke stoffen. 
De geur wordt verspreid door de trillende piëzo technologie, wat er voor zorgt dat er een 
lichte mist ontstaat. Mede hierdoor blijft er geen residu achter op vloeren en wandtegels. 
Een uniek systeem wat u zeker gezien moet hebben.

DSP Fresh
UNIEKE GEURBELEVING IN UW SANITAIRE- EN VERKEERSRUIMTEN.

DETAILS VAN EEN UNIEKE TECHNOLOGIE

Gemaakt van duurzaam en sterk 
ABS kunststof

Verkrijgbaar in wit en zwart

H: 185 mm. | B: 85 mm. | D: 62 mm. 

 :gniremmargorp edreesilanosrepeG
aantal dagen / aantal uren per dag

Werkt op 3 AAA alkaline batterijen

Gemaakt voor sanitaire ruimten, 
kleedruimtes, entrees, 
wachtruimten etc.

  

 
 

 

 

 
 

Designed 
in Switzerland

Gemakkelijk

De Ster Bedrijfshygiëne
0492-552666
info@desterbedrijfshygiene.nl
www.desterbedrijfshygiene.nl


