Din sikkerhed:
Allergen kontrolleret parfumer

Aroma
- en duft af velvære
- til vands, til lands og i luften
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Aroma

- en duft af velvære

PRO-REN er den førende samarbejdspartner, når det gælder udvikling og innovation af duft produkter,
der tager mest muligt hensyn til mennesker, dyr og miljø.
mærket på Aroma produkterne er Deres garanti for at produktet indeholder non allergene parfumer.
Det betyder, at på produktionstidspunktet indeholdt parfumen ikke de 26 allergener i kosmetikbekendtgørelsen nr. BEK 74 af 14.01.05 fra Miljøstyrelsen. De anvendte parfumer er de sikreste og bedst egnede for
folk med allergi, som måtte ønske parfume produkter. PRO-REN er velkendt for sit valg af fint afstemte dufte,
der øger indeklimaet og arbejdskoncentrationen samt fjerner indeklemt luft og efterlader en duft af velvære.
Brancheforeningen for Sæbe,
Parfume og Teknisk/kemiske artikler

Her benyttes Aroma produkter med stor succes:

DUFTDISPENSER

DUFTBLOK

Bobson mekanisk AF-190N
Manuel duftdispenser med lås til gel duftblokke m.m.
Batteridreven med propel, som sørger for jævn fordeling
af dufte. Benyttes til PRO-REN vandbaserede non allergen
duftblokke, samt de fleste andre typer på markedet.
Bruger 1 stk. R20 batteri.

Aroma classic rund/firkantet (4 varianter)
Duftblok, gel med lavt voc. Vandbaseret
med non allergen parfume. Eliminerer og
fjerner dårlig lugt og giver en eksklusiv og
frisk duft i f.eks. Mødelokaler, kantiner, toiletter m.m.
Passer i Aroma og Bobson manuelle duftmaskiner,
samt de fleste andre dispensere.
En blok holder ca. 30 dage.

DUFTDISPENSER

DUFTAEROSOL

Duftdispenser, Bobson programmerbar AD-2000A
Micro programmerbar duftdispenser med lås til lugtbekæmpelse. Kan programmeres efter individuelle behov.
Bruger 1 stk. batteri AA.
Akustisk signal når spray/batteri skal udskiftes.
Ideel til mødelokaler, rygerum, toiletter m.m.
Bruger New Air 3000 spray, samt de fleste andre
varianter på markedet.

New Air spray 3000 [3 varianter]
Duftspray til bl.a. Bobson programmerbar micro
duftdispenser. Fjerner dårlig lugt og fylder rummet
med en behagelig og frisk duft. Ideel til toiletter,
mødelokaler, rygerum m.m.
Varighed 30 dage eller som programmeret.
Kan også benyttes til andre dispensere på markedet.

DUFTDISPENSER

DUFTAEROSOL

Bobson programmerbar AD-220A
Stor programmerbar duftdispenser med lås til lugtbekæmpelse. Kan programmeres efter individuelle behov.
Bruger 1 stk. batteri AA.
Akustisk signal når spray/batteri skal udskiftes.
Ideel til større mødelokaler, opholdsrum, toiletter m.m.
Bruger refill 6000 spray, samt de fleste andre varianter
på markedet.

New Air spray 6000 [3 varianter]
Duftspray til bl.a. Bobson programmerbar stor duftdispenser. Fjerner dårlig lugt og fylder rummet med
en behagelig og frisk duft.
Ideel til større toiletter, mødelokaler, rygerum m.m.
Varighed 60 dage eller som programmeret.
Kan også benyttes til andre dispensere på markedet.

DUFTBREEZE

DUFTKRUKKE

Aroma [2 varianter]
Duft Breeze med non allergen parfume til
bekæmpelse af dårlig luft.
Duo effekt - dvs. neutraliserer dårlige lugte og
afgiver behagelig frisk duft.
Ideel til toiletter, mødelokaler, rygerum m.m.
Varighed ca. 30 dage.

Aroma [3 varianter]
Duftkrukke med non allergen parfume til
bekæmpelse af dårlig luft. Afgiver en frisk
og behagelig duft. Ideel til toiletter, mødelokaler,
rygerum m.m. Vandbaseret og miljøvenlig.
Benyttes til båd, fly, hospital m.m.
Varighed ca. 30 dage.

DUFTDISKETTE

FRISKSPRAY

Aroma Magic Disc [2 varianter]
Duftdiskette, med diameter på 7 cm og en
højde på 2 cm, til ophæng alle steder, hvor
en permanent og frisk duft ønskes.
Indeholdende non allergen parfume. Ideel i mindre rum
f.eks. bil, båd, toilet. Kan let skjules hvis dette ønskes.
Varighed ca. 30 dage.

Aroma [2 varianter]
Friskspray med non allergen parfume til
at fjerne dårlig lugt på toiletter, mødelokaler,
kantiner m.m. Efterlader en behagelig og frisk duft.
Benyttes i fly, både, hoteller m.m.
100 ml flaske med spray sikrer rigtig dosering.

Pro Sæbe Koncept
- en ren fornøjelse

www.proren.dk

PRO-CREME SÆBER
- en ren fornøjelse
Pro creme sæber findes i 3 varianter der alle effektivt løsner og fjerner snavs. De er behagelige i brug og de tilsatte
ingredienser gør huden blød og smidig og bibeholder hudens naturlige fugtighedsgrad.
Kun eksklusive og Ifra certificerede parfumer bruges i de sæber der indeholder parfume.
Pro neutral creme sæbe er svanemærket og indeholder ingen parfume eller farve.
Ideel til sundhedssektoren, fødevareindustrien, restaurationer m.m. hvor kravet til hygiejne er særligt stort.
Alle sæber i emballager: 3oo ml, 5 kg eller efter nærmere aftale.
PRO NEUTRAL CREME SÆBE
Svanemærket neutral creme sæbe uden farve & parfume til vask
hvor kravene er særlig store. Tilsat glycerin der medvirker til at gøre huden
blød og smidig samt bevarer hudens naturlige fugtighedsgrad.
Velegnet til hyppig vask.
Særlig velegnet til fødevare- og mælke industrien
samt til andre virksomheder underlagt egenkontrol.
Emballager: 300 ml, 5 kg, m.m.

PRO CREME SÆBE
Creme sæbe der effektivt løsner og fjerner snavs.
Den tilsatte glycerin medvirker til at gøre huden blød og smidig
og bevarer hudens naturlige fugtighedsgrad.
Eksklusiv og ifra certificeret parfume er tilsat.
Velegnet til hyppig vask.
Emballager: 300 ml, 5 kg, m.m.

PRO HÅR & KROPS-SHAMPOO
Hår- & kropsshampoo med glycerin er en mild og hudvenlig shampoo
der bevarer hudens naturlige fugtighedsbalance. Fjerner effektivt snavs
og efterlader huden blød og smidig med en behagelig og frisk duft.
Parfumen er ifra certificeret. Velegnet til hyppig vask.
Emballager: 300 ml, 5 kg, m.m.

Lotus
- naturens eget rengøringssystem
- kraftfuld og effektiv hygiejne

www.proren.dk

Lotus

- naturens eget rengøringssystem
- kraftfuld og effektiv hygiejne

PRO-REN er førende i udviklingen af produkter baseret på naturlige og ufarlige mikroorganismer der findes overalt i vore omgivelser. Når
den ønskede stamme af mikroorganismer er fundet foregår der afsluttende laboratorie processer f.eks. Sining, sikkerhedstest, kvalitetstests
samt ikke mindst afprøvning i praksis. Derefter tilsættes bakterie sporene de enkelte produkter for igen at vågne op når de kommer i kontakt med organisk materiale. Mikroorganismerne nedbryder og eliminerer organisk materiale der er årsagen til bl.a. dårlig lugt, dårlig
hygiejne m.m. Rengør steder hvor andre rengøringsmidler er uanvendelige. Når alt organisk materiale er "spist" dør eller indgår mikroorganismerne i den naturlige fauna - uden skade for mennesker, dyr og miljø. Derfor kalder vi det naturens eget rengøringssystem.

KANTINE

URINAL

WC

KØKKEN

DAGLIGSTUE

SOVEVÆR.

PRO-REN har et produkt til enhver opgave i et hvert rum.

LUGTFJERNER - DUO FUNKTION

AFLØBSRENS

Fjerner effektivt lugtgener fra møbler, tæpper, gardiner,
hårde overflader m.m.
Velegnet omkring urinaler og toiletter samt alle steder
hvor der er dårlig lugt. Spray direkte på emnet.
Duo funktion - Omgående indkapsling af lugtgener
hvorefter mikroorganismer nedbryder og eliminerer
det organiske materiale, som forårsager lugtgenerne.

Til forebyggelse mod stoppede og ildelugtende afløb.
Ca. 150 ml tilsættes hvert afløb ca. hver 3. mdr.
Mikroorganismerne nedbryder og eliminerer organisk
materiale der er årsag til stoppede afløb og dårlig lugt.
Frie og velduftende afløb sikres ved jævnlig brug.

MULTI RENGØRING

URINAL RENGØRING

Universal rengøringsmiddel til alle hårde overflader.
Fjerner skidt og snavs på en effektiv måde. Organisk
materiale nedbrydes og elimineres, hvilket gør rengøringen lettere fra gang til gang. Spray direkte på
emnet der skal rengøres og lad væsken virke i et par
minutter og tør efter med en fugtig klud.
Resultat: rene og blanke overflader med en behagelig duft.

Specialprodukt til rengøring af urinaler m.m.
Spray direkte på emnet der skal rengøres. Lad væsken
reagere i et par minutter, børst let og skyl efter.
Overfladerne efterlades rene og blanke med en
behagelig duft.

URINAL POWERBLOKKE

TOILETFRISKER

Miljøvenlige urinalblokke til urinaler, kummer m.m.
Bekæmper effektivt urinlugt samt nedbryder og eliminerer organiske reststoffer i afløb, hvilket er den egentlige
kilde til dårlig lugt.
2-4 blokke i hvert urinal eller 1-2 stk. pr. kumme.
Sikrer et frisk miljø. Rengør i dybden og holder afløb rene.

Til ophæng på toilet kant. Sikrer ren og frisk duft.
Mikroorganismerne fjerner og eliminerer organisk
materiale, hvilket gør rengøringen nemmere gang
for gang. Efterlader blanke og rene kummer.

MADRASRENS - DUO FUNKTION

SANITET -KLOSETVÆSKE

Sikrer effektivt eliminering og rensning af organiske reststoffer i madrasser. Duo funktion - omgående indkapsling
af lugtgener hvorefter mikroorganismer nedbryder og
eliminerer de organiske reststoffer. Minimerer bakterievækst, støvmider m.m. Optimal sammensætning af mikroorganismer. Spray direkte på madrassen og de tilsatte
mikroorganismer arbejder sig i dybden og fjerner uønskede
reststoffer.

Fjerner og forebygger dårlig lugt i septiske tanke, afløb
m.m. Virker desuden som opstart i septiske tanke.
Reducerer mængden af slam. Effektiv sanitets væske til
dispensere. Velegnet til holde tanke på skibe, langtursbusser og tørklosetter m.m. Miljøvenligt produkt baseret
på mikroorganismer der rengør, fjerner ubehagelige lugte
og eliminerer organisk materiale.

