
Rozloženie 
Po zatomizovaní 

sa účinná látka (3a.),
 pomocná látka (3b.) 

a aróma (3c.) rozdelia.

SMART VÔŇA
trojzložková

Vôňa

Pomocná látka

Účinná látka

Účinná látka
ničí baktérie a vírusy vo vzduchu,

 eliminuje 40% - 90% patogénov za 24h
 

Atomizácia
Po spustení 
difuzéra sa 

vytvorí kinetická 
energia, na 

základe ktorej
 sa olej 

zatomizuje na 
čiastočky 

1 až 4 
mikrometre.

Smart vôňa
Vonný olej zložený z arómy , účinnej látky 
a pomocnej látky , sa naleje do difuzéra,

 kde dochádza k atomizácií.

Pomocná látka
klesá k zemi, kde 

ničí baktérie a vírusy na 
povrchov

 

Výsledkom
je čistý, voňavý a 
svieži vzduch bez 

škodlivých patogénov .

 

Vôňa, 
ktorá sa naďalej

príjemne šíri 
interiérom, je 

znakom čistoty
 a bezpečia.  

 

AKO
FUNGUJE

NAŠA
TECHNOLÓGIA?

www.newaroma.sk
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Basic
Univerzálny difuzér vhodný na montáž
na stenu, s predným dizajnovým sklom

a ovládaním cez Bluetooth. Automatické
dávkovanie vonného oleja. Napájanie

aj na batérie, pokryje 100 m² plochy.

Black / White,
Rozmer: 236 x 77 x 240 mm,

 Hmotnosť: 2,2 kg,
Náplň: 450 ml

Napájanie: batérie, el.
adaptér, Výkon: DC12V

Difúzer na
batérie

Lift
Praktický a výkonný aroma difuzér

určený na montáž na stenu, na strop
alebo na vetraciumriežku. Ovládanie cez

Bluetooth, elektrické napájanie.
Pokryje 100 m² plochy.

White,
Rozmer: 158 x 150 x 128 mm,

Hmotnosť: 597 g,
Náplň: 200 ml,

Napájanie: el. adapter

Stropný
difúzer

Cube
Dizajnový a zároveň praktický difuzér

montovateľný na stenu. S predným sklom
a dotykovým displejom na ovládanie.

Automatizované dávkovanie vonného oleja
posilnené ventilátorom.

Pokryje od 300 do 500 m².

Black / White,
Rozmer: 305 x 220 x 104 mm,

Hmotnosť: 4 kg,
Náplň: 500 ml,

Napájanie: el. adapter

Difúzer s
ventilátorom

Big Tower
Dizajnový voľne stojaci

difuzér v luxusnej hliníkovej
 úprave. Ovládanie cez Bluetooth

Automatické dávkovanie
vonného oleja, pokryje

od 300 do 500 m²

Black / Silver,
Rozmer: 470 x 120 x 150 mm,

Hmotnosť: 3,1 kg,
Náplň: 1000 ml,

Napájanie: el. adapter

Designový 
difúzer

VVYBERTE SI SVOJ
SIMPLY PLÁN
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