ش ــرکت بازرگان ــی نیـــک آرویـــن آســـیا
ارائــه دهنــده دســتگاههــای عطــر افشــان گلبیز
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از دیربــاز تاکنــون عطــر افشــان هــا بــه عنــوان عامــل مهمــی در بهداشــت فــردی
و محیــط نقــش داشــته انــد .عطرهــا بــا اســانس هــای مختلفــی تولیــد مــی شــوند
کــه برخــی از آن هــا بــه دلیــل غلظــت بــاال الزم اســت ،بــه کمــک عطــر افشــان
الکترونیکــی بــه میــزان مــورد نیــاز منتشــر شــوند.
شــرکت بازرگانــی نیــک آرویــن آســیا مفتخــر اســت بــا همــکاری بهتریــن تولیــد
کننــده عطــر در ایــران کــه بیــش از  20ســال ســابقه فعالیــت دارد و دارای مجــوز
از وزارت بهداشــت و ســازمان غــذا و دارو میباشــد در زمینــه عطــر و اســانس
همــکاری نمایــد .اســانس هــا شــامل انــوع مختلــف بــا رایحــه هــای متفــاوت
مــی باشــند و بــرای مــدل هــای مختلــف دســتگاه قابــل اســتفاده هســتند کــه
تیــم کارشناســی مــا بــا توجــه بــه محیــط مــورد نظــر در اماکــن عمومــی ،اماکــن
مذهبــی ،هتــل هــا ،ســالن هــای زیبایــی ،رســتوران و فروشــگاه هــای زنجیــره
ای ،منــازل ،باشــگاه هــای ورزشــی ،البــی ســاختمان هــا ،بانــک هــا و غیــره نــوع
دســتگاه را معرفــی مــی نمایــد.
نیــک آرویــن آســیا نماینــده شــرکت  Scent-Eمــی باشــد کــه دارای گواهینامــه
 CEو  FCCاز اروپــا و آمریــکا اســت و محصــوالت آن بــه بیــش از  100کشــور در
اروپــا ،آســیا ،آفریقــا ،آمریــکای شــمالی ،آمریــکای جنوبــی و اقیانوســیه صــادر
مــی شــود و بــه بیــش از  2میلیــون مشــتری خدمــات ارائــه مــی کنــد .مفتخــر
هســتیم دســتگاه عطرافشــان بــا برنــد  GOLBIZرا بــا 1ســال گارانتــی و  5ســال
خدمــات پشــتیبانی ارائــه نماییــم.
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..E200
..
..
..

Dimension: 200mm*80mm*210mm
Voltage: DC12V
Coverage: 200-300m³
Power: 5W
weight: 3kg
Color: Black
Essential oils: 120ml
Installation method: Wall mounted/
connect to HVAC system

مناسب برای
فروشگاه ها و اداره ها
کافی شاپ ها و رستوران
باشگاه های ورزشی و اسپا
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..SC010
..
..
..
.

Dimension: 80mm*80mm*33mm
Coverage: 10m³
Rated voltage: 3.7V
Power: 1W
Input: DC5V1A
Charging voltage: 5V
Atomization method: Ultrasonic
Essential oil Capacity: 25ml
Weight: 0.136kg

مناسب برای
اتومبیل
منازل مسکونی
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..SD008
..
..
..
.

Size: 227*87*306mm
Voltage: 12V
Power: 6W
Weight: 3.57KG
Coverage: 300m³-1000m³
Material: acrylic+iron
Essential oil capacity: 500ml
Color: White/ Black
Installation: Wall-mounted/
stand alone

مناسب برای
بیمارستان ها
البی هتل ها و باشگاه های ورزشی
مساجد و سایر مکان های مشابه

..SE8150
..
..
..

Dimension: φ110mm*288mm
Coverage: 200m³
Rated voltage: DC12V
Power: 3W
Essential oil capacity: 120ml
Weight: 1.8kg
Installation method: Stand alone
Color: Rose golden/ Silver

مناسب برای
منازل مسکونی و سالن های زیبایی
اتاق کنفرانس و مکان های مشابه
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..SD020
..
..

Size: 257*98*351mm
Power: 10W
Weight: 4.69KG
Coverage: 1000m³-2000m³
Essential oil capacity: 880ml
Installation: Wall-mounted/ stand alone

مناسب برای
مجتمع های مسکونی و رستوران ها
فروشگاه و مکان های مشابه

.. SE6400
..
..
..

Dimension: 275mm*80mm*350mm
Coverage: 500m³
Rated voltage: DC12V
Power: 12W
Essential oil capacity: 500ml
Weight: 5.1kg
Color :Black/ White
Installation method: Connect HAVC/
wall mounted/ Stand alone

مناسب برای
البی هتل ها و البی ساختمان ها
مراکز خرید
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..F5000
..
..

Dimension: 300mm*132mm*180mm
Coverage: 2000m³-5000m³
Power: 20W
Essential oils capacity: 1000ml
Gross weight: 6.9kg
Installation method: connect to HVAC/
air conditioner/ fan-coil unit

مناسب برای
البی هتل ها و فروشگاه های بزرگ
فرودگاه ها و سایر مکان های مشابه

..F10000
..
..

Dimension: 350mm*217mm*165mm
Coverage: 5000m³-10000m³
Power: 40W
Essential oils capacity: 1000ml
Gross weight:10.8kg
Installation method: connect to HVAC/
air conditioner/ fan-coil unit

مناسب برای
فرودگاه ها و نمایشگاه ها
فروشگاه های زنجیره ای
سازمان ها و سایر مکان های مشابه
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ش ــرکت بازرگان ــی نی ــک آروی ــن آس ــیا
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دفتــر مرکــزی  :تهــران ،خیابــان ولــی عصــر ،باالتــر از
ایس ــتگاه محمودی ــه ،نب ــش کوچ ــه کام ــران ،پ ــاک
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