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Rubbermaid Commercial Products představuje novou revoluční 
technologii o péči o ovzduší Microburst® 3000, napájené dobíjecím 
napájecím systémem LumeCel™.

Díky snadnému a flexibilnímu nastavení a spolehlivosti světové kvality 
Microburst 3000 nabízí efektivní systém pro osvěžování ovzduší, který 
je nyní lepší a bezpečnější vůči životnímu prostředí. 

Přestaňte měnit baterie 

Dobíjecí napájecí článek a vylepšené 
solární panely LumeCel zajistí, že 
Microburst 3000 je zcela samonapájen 
z interiérového a přirozeného osvětlení.

15
NAPÁJECÍ ČLÁNEK 

VYDRŽÍ AŽ

LET

Inovativní technologie

Proaktivní zobrazení zbývajícího 
počtu dnů před doplněním, 

ukazatel výměny vůně a volitelná 
zvuková signalizace  

Snadné a flexibilní nastavení

Maximální kontrola nákladů, 
nastavte podle Vašich potřeb

Spolehlivost světové kvality

Microburst® 3000
bezbateriové dávkovací systémy

Doživotní 
záruka



  

Jednoduché povahou. Jednoduché designem.

LumeCel™ zachytává energii z 
běžného interiérového osvětlení
Stejně jako solární panel zachytává energii ze slunce, 
LumeCel zachytává energii z jakéhokoli interiérového 
světelného zdroje. 

LumeCel™ je čistý
Revoluční ekologický napájecí systém LumeCel je 
nejčistší nejlepší volba pro životní prostředí. Je 100 % 
recyklovatelný a snižuje potřebu výroby, používání a 
likvidace alkalických baterií. To znamená žádné další 
poplatky za odpad nebo likvidaci toxických alkalických 
baterií, minimální dopad na životní prostředí a vyšší 
certifikaci LEED.

REVOLUČNÍ EKOLOGICKÝ NAPÁJECÍ SYSTÉM, KTERÝ MĚNÍ SVĚTLO NA ENERGII 

LumeCel™ je chytrý
Dobíjecí napájecí články LumeCel jsou vyrobeny 

hybridní technologií plně recyklovatelného niklového 
kovu. Super efektivní, uchovávají energii ze světla, 

poskytují interní elektrické napájení při téměř 100 % 
efektivitě. Snadno se používají, okamžitě připravené k 

použití přímo z krabice. 



  

Jednoduché povahou. Jednoduché designem.

kilo alkalických a lithiových baterií skončí na světě každý rok 
v odpadu. Díky LumeCel už nebudete do tohoto proudu 
odpadu nadále přispívat.   

Jeden dobíjecí napájecí článek 
LumeCel vydrží stejně dlouho jako 
30 běžných alkalických baterií.

Na základě typického nastavení zásobníku

250 milionů

LumeCel™ vydrží 
léta a léta
Tento globálně patentovaný revoluční ekologický 
napájecí systém je zcela samostatně napájen a 
zaručuje se u něj automatický provoz po dobu 
nejméně 15 let. 

LumeCel™ šetří 
čas a peníze

Personál již nemusí nakupovat, 
uchovávat, vyměňovat a likvidovat 

baterie. LumeCel je rovněž prakticky 
bezúdržbový, snižuje pravděpodobnost, 

že na pracovišti dojde k nepříjemnostem 

1 = 30*1
30



Webová stránka Light Lux Meter

Žádné baterie

Microburst 3000 je napájen za pomoci 
dobíjecího napájecího systému LumeCel™, který 
eliminuje potřebu alkalických baterií. Je zcela 
samonapájecí za pomoci interního osvětlení 
(umělé i přirozené světlo) a po zaručenou dobu 
chodu nejméně 15 let.  

Nižší náklady na údržbu

Každý dávkovač Microburst 3000 pro péči o 
ovzduší je samonapájecí a pracuje přímo z 
krabice. Potřeba nakupovat, uchovávat, měnit 
a likvidovat baterie zcela odpadá. Je rovněž 
prakticky bezúdržbový, snižuje 
pravděpodobnost, že na pracovišti dojde k 
nepříjemnostem nebo nehodám. 

Nízké množství odpadů 

Dobíjecí napájecí článek a solární panely 
LumeCel pomáhají vytvářet pozitivní dopad na 
životní prostředí, neboť jsou 100 % 
recyklovatelné, což značně snižuje poplatky za 
odpad a poplatky za likvidaci toxických 
alkalických baterií.

Stávající zásobník
Černý talíř

Kryt Retrofit
s napájecím článkem 

SNADNÝ UPGRADE STÁVAJÍCÍHO 
MICROBURST 3000

Konverze Vašeho stávajícího systému péče o 
ovzduší Microburst 3000 na revoluční 
ekologickou technologii LumeCel je rychlá a 
snadná. Jednoduše odstraňte stávající čelní 
kryt Microburst 3000 a nahraďte jej 
LumeCel s krytem retrofit, který obsahuje 
solární panely a dobíjecí napájecí článek. 

1955228 1955229 1955230

Zásobníky Microburst® 3000        
Č.  Popis    Metrické rozměry    Metrická hmotnost při přepravě/schránka                   Balení
1955228  Dávkovač Microburst® 3000 s technologií LumeCel™ - černý   12,06 cm x 20,32 cm x 12,7 cm 3,5 kg   6
1955229  Dávkovač Microburst® 3000 s technologií LumeCel™ - bílý   12,06 cm x 20,32 cm x 12,7 cm 3,5 kg   6
1955230  Dávkovač Microburst® 3000 s technologií LumeCel™ - chromovaný   12,06 cm x 20,32 cm x 12,7 cm 3,5 kg   6
1955291  Dávkovač Microburst® 3000 s technologií LumeCel™ - kryt Retrofit - černý   12,06 cm x 20,32 cm x 12,7 cm 2,5 kg   6
1955292  Dávkovač Microburst® 3000 s technologií LumeCel™ - kryt Retrofit - bílý   12,06 cm x 20,32 cm x 12,7 cm 2,5 kg   6
1955293  Dávkovač Microburst® 3000 s technologií LumeCel™ - kryt Retrofit - chromovaný  12,06 cm x 20,32 cm x 12,7 cm 2,5 kg   6
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Charakteristické svými intenzivními tóny růže, jasmínu, fialek a zeleně, které evokují 
vůni čerstvě posečené trávy, listí a stvolů.

KVĚTINOVÁ

FRUITY

květinová       ovocná         sladká           pudrová   svěží s nádechem zeleně    vodní / ozónová

Dostupné vůně: Spring Blossoms a Fresh Bouquet

Charakteristické svými sladkými ovocnými tóny jablka, hrušky, švestky, manga, broskve nebo melounu.

CITRUS

ovocná      sladká s nádechem      zeleně           květinová

Dostupné vůně: Tropical Fruits, Mango Blast a Cucumber Melon

Charakteristické svými osvěžujícími a povzbudivými tóny citrónu, mandarinky a jiných citrusových olejů.

ORIENTAL

citrusová                svěží                květinová            ovocná

Dostupné vůně: Citrus Zest, Mediterranean Citrus a Mandarin Burst 

Charakteristické svými exotickými orientálními tóny s nádechem koření, sladkých vonných olejů a pryskyřice.

HERBAL

kořeněná            sladká             dřevnatá

Dostupná vůně: Oriental Fusion

Charakteristické svými pronikavými aromatickými tóny bylinek, jako je rozmarýn, máta, koriandr, levandule a šalvěj.

FOUGERE

ovocná            pudrová               svěží

Dostupné vůně: Eucalyptus Mint, Lavender Mint a Herb Garden

Charakteristické svými maskulinními tóny levandule, mechu a dřevin.

GOURMANDE

     svěží            námořnická            dřevnatá            kořeněná

Dostupné vůně: Marine Fresh a Linen Fresh

Charakteristické svými lahodnými tóny a sladké, uklidňující vanilky.

CHYPRE

sladká              lahodná

Dostupné vůně: Vanilla Delight a Cinnamon Spice

Charakteristické komplexní směsicí tónů s nádechem svěžích citrusů, dřevin a mechu.

 dřevnatá ovocnákvětinová             zeleně

K dostání na globálním trhu

Rubbermaid Commercial Products’ Microburst 
3000 spojuje průmyslově nejspolehlivější a 
energeticky efektivní zásobovací technologii s 
vůněmi určenými k tomu, aby splňovaly rozličné 
potřeby toalet mimo domov, efektivně eliminující 
pachy a zanechávající na toaletách čistou svěží 
vůni.

Náplně - vůně 
Portfolio

Technologie Microtrans®

Tradiční osvěžovače vzduchu pouze překrývají pachy. Systém péče o 
ovzduší od Rubbermaid Commercial Products je vytvořen, aby poskytoval 
kompletní servis! Všechny formule RCP obsahují Microtrans®, skutečný 
neutralizér pachů, který je spojen s nejkvalitnějšími vůněmi na trhu, aby 
efektivně likvidoval "nevyhnutelné pachy" v komerčních umývárnách.

Doplňování Microtrans® 3000

Neutralizér pachů Microtrans® rozkládá a eliminuje pachy.
• Obsahuje o 63 % méně VOC u spreje než běžný aerosol
• Dávkovač náplně šíří nejjemnější suchou mlhu, která působí dlouho
• Všechny náplně obsahují neutralizér pachů Microtrans®

63%

MÉNĚ VOC  
VE SPREJI 

než běžný aerosol

Č. Popis Vůně Hmotnost Objem kartonu Baleni ks v kartonu
R0260001 Perceptions - aerosol 75 ml Chypre 1,4 kg 0,04 m3 12
R0260041 Clean Sense - aerosol 75 ml citrusová 1,4 kg 0,04 m3 12
R0260037 Discretion - aerosol 75 ml citrusová 1,4 kg 0,04 m3 12
1910728 Energizing Spa - aerosol 75 ml citrusová 1,4 kg 0,04 m3 12
R0260004 Expressions - aerosol 75 ml citrusová 1,4 kg 0,04 m3 12
R0260043 Tranquil Sense - aerosol 75 ml citrusová 1,4 kg 0,04 m3 12
R0260042 Vibrant Sense - aerosol 75 ml citrusová 1,4 kg 0,04 m3 12
R0260028 Devotion - aerosol 75 ml květinová 1,4 kg 0,04 m3 12
1910752 Floral Sense - aerosol 75 ml květinová 1,4 kg 0,04 m3 12
1910730 Impressions - aerosol 75 ml květinová 1,4 kg 0,04 m3 12
R0260007 Inspirations - aerosol 75 ml květinová 1,4 kg 0,04 m3 12
1910726 Purifying Spa - aerosol 75 ml květinová 1,4 kg 0,04 m3 12
R0260040 Radiant Sense - aerosol 75 ml květinová 1,4 kg 0,04 m3 12
R0260017 Sensations - aerosol 75 ml květinová 1,4 kg 0,04 m3 12
R0260056 Ice Age - aerosol 75 ml Fougere 1,4 kg 0,04 m3 12
1910753 Illusions - aerosol 75 ml Fougere 1,4 kg 0,04 m3 12
1904007 Anticipation - aerosol 75 ml ovocná 1,4 kg 0,04 m3 12
R0260046 Orchard - aerosol 75 ml ovocná 1,4 kg 0,04 m3 12
R0260052 Island Cocktail - aerosol 75 ml gurmánská 1,4 kg 0,04 m3 12
R0260053 Rain Forest - aerosol 75 ml bylinná 1,4 kg 0,04 m3 12
R0260015 Reflections - aerosol 75 ml bylinná 1,4 kg 0,04 m3 12
1910727 Relaxing Spa - aerosol 75 ml bylinná 1,4 kg 0,04 m3 12
R0260018 Odour Neutraliser - aerosol 75 ml neutrální 1,4 kg 0,04 m3 12
R0260034 Přirozená - s láskou - aerosol 75 ml neutrální 1,4 kg 0,04 m3 12
R0260026 Essence Of Oudh - aerosol 75 ml orientální 1,4 kg 0,04 m3 12
R0260050 Kilimanjaro - aerosol 75 ml orientální 1,4 kg 0,04 m3 12
R0260100* Výběrové balení - aerosol 75 ml směs 1,4 kg 0,04 m3 10
*Výběrové balení obsahuje dvě náplně od každé z následujících vůní: květinové, oslnivá, klidná, pulsující, čistá

Náplně Microburst® 3000


