
Patentovaná technológia firmy Ekcos

Efektívna kontrola rozstreku

Líder v hygiene toaliet a pisoárov

Ekcos prináša neprekonateľnú hodnotu a benefity pre tisícky
verejných aj súkromných toaliet po celom svete.



Možnosť vlastného brandingu

Vhodný aj pre bezvodné pisoáre

Vyvinutý pre frekventované toalety

Neprekrýva, ale eliminuje pachy

Skracuje dobu upratovania o polovicu

Efektívna antibakteriálna zložka
zabraňuje šíreniu nepríjemných pachov 

100% recyklovateľný a ako jediný
produkt na trhu biologicky rozložiteľný 

Vonia a osviežuje po dobu 60 dní

Vyhovuje európskym VOC normám

Patentovaná technológia zabraňuje
rozstreku moču vo vnútri a okolo pisoára

60-dňové vonné
pisoárové sitko
ëkcoscreen

Možnosť vlastného brandingu

Vhodný aj pre bezvodné pisoáre

Vyhovuje európskym VOC normám

Vonia a osviežuje po dobu 30 dní

Flexibilný dizajn navrhnutý pre
akýkoľvek tvar pisoáru

Patentovaná technológia zabraňuje
rozstreku moču vo vnútri a okolo pisoára

Efektívna antibakteriálna zložka
zabraňuje šíreniu nepríjemných pachov 

100% recyklovateľný a ako jediný
produkt na trhu biologicky rozložiteľný 

Neprekrýva, ale eliminuje pachy

Skracuje dobu upratovania o polovicu

30-dňové vonné
pisoárové sitko
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Možnosť vlastného brandingu

Ekologický produkt vyrobený z EVA plastu - 
100% recyklovateľný

Vyhovuje európskym VOC normám

Vône sa dajú jednoducho kombinovať
s ostatnými produktmi z našej ponuky

11 príjemných vôní a farieb

Vytvára príjemnejšie prostredie na toaletách

Inovatívny dizajn s flexibilnou úchytkou,
ktorá sa prispôsobí tvaru toaletnej misy

Technológia postupného uvoľňovania vône

Dlhotrvajúci vonný účinok

Ako jediný produkt na trhu biologicky rozložiteľný

Možnosť vlastného brandingu

Vyhovuje európskym VOC normám

Vône sa dajú jednoducho kombinovať
s ostatnými produktmi z našej ponuky 

Dlhotrvajúci vonný účinok

Príjemný a hravý dizajn

Vytvára príjemnejšie prostredie v interiéri

Ekologický produkt vyrobený z EVA plastu,
100% recyklovateľný

Technológia postupného uvoľňovania vône

Multifunkčné využitie, napr. v domácnosti,
kancelárii alebo automobile 

Ako jediný produkt na trhu
je biologicky rozložiteľný 
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Balenie produktov

1 balenie = 2 ks
2 ks ëkcoscreen uložené proti sebe na ochranu štetín,
zapečatené v jednom vrecku

1 ks = 121 g
Jedno balenie (2 ks) = 242 g

1 kartón = 6 balení = 12 ks
20 x 20 x 20 cm = 1.81 kg

1 master kartón = 12 kartónov = 144 ks
40 x 60 x 40 cm = 22.68 kg

1 balenie = 1 ks
1 ks ëkcoclip 

1 ks = 32.5 g

1 kartón = 10 balení = 10 ks
21.2 x 11.5 x 19.5 cm = 428 g

1 master kartón = 6 kartónov = 60 ks
22 x 60 x 25 cm = 3 kg

Výhradný distribútor pre SR:

1 balenie = 2 ks
2 ks powërscreen uložené proti sebe na ochranu štetín,
zapečatené v jednom vrecku

1 ks = 70 g
Jedno balenie (2 ks) = 140 g

1 kartón = 5 balení = 10 ks
21.5 x 19.5 x 12 cm = 750 g

1 master kartón = 6 kartónov = 60 ks
22 x 60.5 x 25 cm = 5.4 kg

1 balenie = 1 ks
1 ks trüFresh

1 ks = 30 g

1 kartón = 10 balení = 10 ks
18.5 x 18.5 x 5 cm = 456 g

1 master kartón = 12 kartónov = 120 ks
40 x 60 x 13.5 cm = 5.6 kg

www.car ta.sk


