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Specialrens-serien

Ren luft i bilen
Hjælp din kunde til en 
bedre køreoplevelse ved at 
rengøre bilens aircondition/
klimaanlæg med Bell Add’s 
effektive Aircon produkter.

– Det er god kundeservice.

Tid til udluftning
Kondensvand, støv og snavs sætter sig i bilens AC/klimaanlæg over tid, og specielt henover vinteren.  
I daglig brug er det uundgåeligt at urenhederne suges ind og sætter sig på friskluftanlæggets indven-
dige dele. Det kan give anledning til opbygning af så meget snavs og belægning, at det forårsager 
øget risiko for infektion af luftvejene, øjengener og ikke mindst muggen lugt.

3 metoder
Bell Add tilbyder 3 metoder til 
rengøring af AC/klimaanlæg-
get. Ved pollenfilterskift er der 
altid en metode, der passer 
ind i service- og reparations-
forløbet. 

Aircon Spray Rens er således 
velegnet ved serviceeftersyn. 
Produktet sprøjtes direkte på 
AC/klimaanlæggets køleflade 
og indvendige dele.

Aircon Kabine Rens er en 
nem og hurtig løsning, der 
ikke kræver afmontering. 
Både AC/klimaanlæg og  
bilens kabine renses 
via forstøvning på 
blot 15 min. 

Aircon Skum Rens er 
udviklet til den ekstra 
grundige rengøring af AC/
klimaanlæggets rør og kanaler.

Kabineflyer
Giv din kunde klar infor-

mation om at bilens  
AC/klimaanlæg er blevet 

renset. Den smalle flyer 
kan placeres synligt i venti-
lationskanalens riller.

”Hands-on”-display til disken
Giv din kunde syn for 
sagen. Med dette unikke 
display kan du vise de 
uhygiejniske belæg-
ninger, der opbygges 
inde i klimaanlægget.
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Aircon Kabine Rens
RENSER AIRCONDITION OG OPFRISKER KABINEN

Aircon Kabine Rens renser AC/klimaanlægget og opfrisker sam-
tidig kabinen. Fjerner lugt fra tobaksrøg, mad, kæledyr m.m. 

Rensning med Aircon Kabine Rens kræver ingen afmontering 
af instru mentpanelet og tager kun 15 min. Efterlader kabinen 
med en frisk og langtidsholdbar duft af Cool mint, Green lemon 
eller New car. Der anvendes 1 spraydåse pr. behandling.

• Nem at bruge – kræver 
ingen afmontering

• Fjerner lugtgener fra f.eks. 
røg, mad og kæledyr

• Reducerer risiko for 
luftvejsgener

• Frisk og langtidsholdbar 
duft i kabinen

Aircon Spray Rens
RENSER OG FJERNER DÅRLIG LUGT FRA AIRCONDITION/KLIMAANLÆG

Aircon Spray Rens sikrer effektiv rensning af AC/klima-
anlæggets køleflade og indvendige dele. Fugt og uren heder 
i anlægget kan give anledning til snavs og belægninger, som 
kan give muggen lugt og risiko for infektion af luftvejene.

Aircon Spray Rens forstøves igennem bilens friskluftsind-
tag med pollen filteret afmonteret. Produktet dufter svagt af 
Cool mint og indeholder ingen stoffer, der kan skade anlæg-
gets komponenter. Der anvendes 1 spraydåse pr. behandling.

• Rens til aircondition/
klimaanlæggets køleflade

• Undgå muggen lugt i kabinen

• Formindsker risiko 
for luftvejsgener

• Optimalt virkende klimaanlæg

Aircon Skum Rens
EFFEKTIV RENSNING AF AIRCONDITION/KLIMAANLÆGGETS INDVENDIGE DELE

Aircon Skum Rens er et skumprodukt udviklet til ekstra grundig 
rensning af klimaanlæggets indvendige dele. Der kan renses nede-
fra via AC/klimaanlæggets afløbsrør eller inde fra kabinen.

Aircon Skum Rens rengør fordamperens køleflader og ventilations-
anlæggets kanaler. Velegnet til problembiler med lugtgener. Der  
anvendes 1 spray dåse pr. behandling.

• Rengør effektivt på 
problembiler

• Fjerner lugtgener

• Renser klimaanlæggets for-
damper og dennes kanaler

• Nem at arbejde med

Varenr. 9810
Indhold: 100 ml / 83 g
Leveres i karton á 48 stk 

Varenr. 9820 - Cool mint 
Varenr. 9835 - Green lemon
Varenr. 9840 - New car  
Indhold: 150 ml
Leveres i karton á 12 stk

Varenr. 9830
Indhold: 170 ml / 176 g
Leveres i karton á 24 stk
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Øg loyaliteten
Øg kundeloyaliteten ved at yde 
en ekstra god service, f.eks. 
ved at rense klimaanlægget 
efter hvert pollenfilterskift. 

Du giver kunden en bedre 
komfort og har muligheden for 
at øge din omsætning løbende.

Væk med dårlig lugt Reducer luftvejsgener Bedre indeklima

Bestil hos din leverandør eller kontakt din Bell Add 
konsulent. Tlf. 70 20 77 69 / info@belladd.dk

Udregn potentialet 
for indtjening
Udfyld skemaet til højre og 
udregn hurtigt dit potentia-
le for øget indtjening.

SP900020 
0622

5
708397

044335

Potentiel indtjening ved brug af Aircon-
rensemidler ved hvert pollenfilterskift

Antal AC årligt (antal pollenfilterskift)

Indkøbspris

Salgspris AC

DB pr. stk

DB samlet

Totalomsætning

Total DB


