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Ontdek de verschillende geuren van de 
luchtverfrissers van Satino by WEPA



Luchtverfrisser
ECO
Satino luchtverfrisser gels veranderen elke 
sanitaire ruimte in een feel good oase.

BLUE ATLANTIC 
Na een frisgroene start betoveren 
de bloemige geuren met kruidige 
ondertonen de zintuigen.

TOPNOTEN: fris, groen / aldehyden

HARTNOTEN: bloemig / jasmijn, roos, groene   
 appel

BASISNOTEN: kruidig / patchoeli, hout, muskus

BLUE ATLANTIC

WHITE MOUNTAIN

ORANGE DESERT

WHITE MOUNTAIN 
De frisheid van citrusvruchten met 
tonen van sinaasappel, een bloemige, 
fruitige kern en een aromatische 
zoetheid.

TOPNOTEN: citroenfris / sinaasappel, citrus

HARTNOTEN: bloemig-fruitig / groene appel,   
 roos, viooltje

BASISNOTEN: kruidig-zoet / vanille, mos,   
 sandelhout

ORANGE DESERT 
Een frisse ervaring met vleugjes 
bloemen en donkere, prikkelende 
oriëntaalse kruiden.

TOPNOTEN: fris / bergamot, mandarijn,   
 sinaasappel

HARTNOTEN: bloemig / groene thee, jasmijn,   
 magnolia, roos

BASISNOTEN: kruidig-sensueel / witte muskus,  
 cederhout, sandelhout

VRAAG NU 
EEN GRATIS 
GEURMONSTER 
AAN!

AR1-compatibele luchtverfrisser



GINGER FLOWER

CUTE

BIG BOSS

GINGER FLOWER 
Fris-groene geur van kruiden en 
citrusnoten met een vleugje reinheid 
en oriëntaalse afwerking.

TOPNOTEN: groen, fruitig / bergamot, limoen,  
 sinaasappel, grapefruit

HARTNOTEN: fris fruitig, kruidig / eucalyptus,   
 gember, orchidee, roos, viooltje

BASISNOTEN: houtachtig, kruidig / labdanum,  
 ambra, sandelhout, muskus

CUTE 
Een bloemige geur die positieve 
gevoelens opwekt. Met exotische 
noten die de zintuigen inspireren.

TOPNOTEN: fruitig / mango, nectarine,   
 bloedsinaasappel

HARTNOTEN: fruitig, bloemig / lotus, cainito,   
 framboos, waterlelie

BASISNOTEN: sensueel zoet, houtachtig /   
 muskus, sandelhout, kokosnoot

BIG BOSS 
Een frisse begroeting met bloemige, 
aromatische ondertonen.

TOPNOTEN: citroenfris / bergamot, lavendel

HARTNOTEN: bloemig-kruidig / kaneel, anijs,   
 jasmijn

BASISNOTEN: sensueel zoet / muskus

Luchtverfrisser 
PREMIUM
Satino luchtverfrisser Premium – 
frisheid in XXL-ruimtes.

VRAAG NU 
EEN GRATIS 
GEURMONSTER 
AAN!

AR2-compatibele luchtverfrisser



DISPENSER

Luchtverfrisser
PREMIUM
Satino luchtverfrisser Premium 
voor langdurige geurbeleving. 

Stroom- of batterijvoeding 
kiezen, een van de drie geuren 
inschakelen, intensiteit selecteren 
en geniet van de frisheid van 
Satino, tot wel 30-60 dagen lang!

DISPENSER

Luchtverfrisser
ECO
De Satino luchtverfrisser voor 
een feel good sfeer in sanitaire 
ruimtes tot 20 m3. 

Werkt zonder batterijen of 
elektriciteit.
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