
PŘEDSTAVUJEME 
TCell™ 2.0   

Bezbateriový 
pasivní systému řízení zápachu 



TCell™ 2.0

Díky svému kompaktnímu 

designu a možnosti montáže na 

libovolném místě představuje 

systém TCell™ 2.0 skvělou volbu 

pro kanceláře, vestibuly a další 

společné prostory, kde mohou mít 

nepříjemné pachy negativní vliv 

na prostředí. 

Nový systém průběžného řízení zápachu TCell™ 2.0 

Rubbermaid je elegantní, moderní a kompaktní. Je také 

nezávislý na orientaci a umožňuje montáž na libovolném 

svislém nebo vodorovném povrchu – stěnách, stropech,  

a dokonce nábytku. Díky tomu je odolný vůči rozlití  

a nehrozí úniky.  

Systém TCell™ 2.0 využívá moderní a patentovanou 

technologii palivových článků, díky které zajišťuje 

přesné a časované dávkování vysoce kvalitních vůní. 

Zlepší se tak prostředí v každém prostoru. 



Odolný vůči rozlití

Bez těkavých 
organických látek (VOC)

Možnost montáže na 
libovolném místě bez ohledu 

na orientaci

Tichý a diskrétní provoz

Doba rozptylu vůně ve 
variantě 30 nebo 45 dní

Bezbateriový, pasivní systém

Elegantní, moderní a 
kompaktní design systému 

TCell 2.0 je k dispozici 
v 6 barevných variantách.
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Montáž na nábytku
(na něm nebo pod ním)

Montáž na stěnu

Montáž na stropě

Patentovaná technologie Fuel Cell

Patentovaná technologie palivových článků TCell™ 2.0 umožňuje 
výrobu vodíku přímo v komoře s náplní. Každá molekula vytvořeného 
vodíku vytlačí z komory stejné množství pohlcovače zápachu. Odtud 
přirozené proudění vzduchu roznese vůni a pohlcovač zápachu celým 
prostorem, přičemž pokryje až 170 metrů krychlových. 
 

• Tichý provoz   •  Šetrné k životnímu prostředí  

• Provoz bez baterií                   Bez škodlivých emisí 
                              • Nákladově efektivní řešení péče 
             o vzduchs

Preferované vůně

Společnost RCP nabízí celou řadu svěžích vůní, které představují  
oblasti vůní preferované spotřebiteli, což vede ke zvýšení spokojenosti 
jednotlivých zákazníků. Hlavní vůně jsou nabízeny jako samostatné 
produkty, nebo v praktických baleních Preference Pack. 

Všechny vůně TCell™ 2.0 obsahují Microtrans™, odstraňovač 
veškerého zápachu.  Nedochází k prostému překrytí zápachu, ale k jeho 
naprostému odstranění. Vůně TCell™ 2.0 vydrží v závislosti na vybraném 
nastavení zásobníku 30 nebo 45 dní, díky čemuž nabízí flexibilitu 
vyhovující požadavkům každého prostoru.

Výhody systému TCell™ 2.0
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Nové inovativní, moderní a vytříbené vůně 
Kromě tradičních vůní TCell™ nyní společnost Rubbermaid nabízí několik nových vůní pro TCell™ 2.0.  
Tyto nové vůně se dokonale hodí do každého prostředí, ať už se jedná o halu, předsíň nebo kancelářské prostory. 

Elegance

V této svěží lesní vůni se 
výrazné citronové tóny 
snoubí s bílými květy a 
luxusním dřevem, a vytváří 
tak dokonalé prostředí. 

Dekadence

Může se pochlubit tóny 
řízného citronu, šťavnaté 
mandarinky a lahodné 
limety. Je také doplněna 
chladivými bylinnými tóny a 
bohatými dřevitými podtóny.

Opulentnost

Náznaky bergamotu, citronu 
a mandarinky okouzlí 
smysly. Tóny luxusní kytice 
květů pomerančovníku, 
levandule a jasmínu.

Čistota

Odstraňovač zápachu 
bez vůně 

Náplně 

Č. Popis Metrické rozměry Počet ks v balení
1957531 Zásobník TCell™ 2.0 – černý 10,39 cm x 5,99 cm x 10,39 cm 6
1957532 Zásobník TCell™ 2.0 – bílý 10,39 cm x 5,99 cm x 10,39 cm 6
1957533 Zásobník TCell™ 2.0 – chromový 10,39 cm x 5,99 cm x 10,39 cm 6
1972664 Zásobník TCell™ 2.0 – matný chromový 10,39 cm x 5,99 cm x 10,39 cm 6

Zásobníky TCell™ 2.0

Náplně TCell™ 2.0 – intenzivní vůně

Náplně TCell™ 2.0
Č. Popis Metrické rozměry Počet ks v balení
1957522 Náplň TCell™ 2.0 – Řízný citron 9,7 cm x 4,7 cm x 9,19 cm  6
1957521 Náplň TCell™ 2.0 – Jarní květy 9,7 cm x 4,7 cm x 9,19 cm  6
1957523 Náplň TCell™ 2.0 – Mangový výbuch 9,7 cm x 4,7 cm x 9,19 cm  6
1957524 Náplň TCell™ 2.0 – Okurka a meloun 9,7 cm x 4,7 cm x 9,19 cm  6
1957525 Náplň TCell™ 2.0 – Mořská svěžest 9,7 cm x 4,7 cm x 9,19 cm  6
1957526 Náplň TCell™ 2.0 – Levandule a máta 9,7 cm x 4,7 cm x 9,19 cm  6
1957527 Náplň TCell™ 2.0 – Opulentnost 9,7 cm x 4,7 cm x 9,19 cm  6
1957528 Náplň TCell™ 2.0 – Dekadence 9,7 cm x 4,7 cm x 9,19 cm  6
1957529 Náplň TCell™ 2.0 – Elegance 9,7 cm x 4,7 cm x 9,19 cm  6
1967263 Náplň TCell™ 2.0 – Čistota 9,7 cm x 4,7 cm x 9,19 cm  6
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