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Iedereen is op zoek naar een plek waar je je goed
voelt. Iedereen heeft het recht op ontspanning. Wij
staan erop dat de ervaring op een locatie net zo
plezierig zou moeten zijn als thuis.

DE KR ACHT VAN GEUR

WA A R O M G E U R ?
Creër een unieke indoor
ervaring

75% van onze waarneming en ons gedrag
wordt beïnvloed door geur.

De juiste geur is een teug van frisse lucht voor
bezoekers, bewoners en klanten.
Onderscheid u van de rest en creëert
denkwaardige ervaringen.
Breng uw atmosfeer naar een hogere niveau
met geur!

DE KR ACHT VAN GEUR

MAAK VERBINDINGEN
E e n m e r k v e r s t e r ke n m e t g e u r e n c r e ë e r t d e m o g e l i j k h e i d o m
o p e m o t i o n e e l n i v e a u v e r b i n d i n g t e k r i j g e n m e t b e z o e ke r s ,
bewoners en klanten om zo een memorabele relatie te
verkrijgen.
“75% of the emotions we generate on a daily basis are affected by smell¹ and
long term, we are 100x more likely to remember something we smell than
what we see, hear, touch or taste”²
¹ Lindstrom 2005
² Vlahos, 2007

DE KR ACHT VAN GEUR

P O S I T I E V E R I M PA C T O P
WINKEL PERCEPTIES
Perfect ruikende omgevingen verbeteren de perceptie
van onze producten
• “74% van de mensen zegt te worden aangetrokken tot een winkel of locatie vanwege
de geur¹

• 42% van de mensen zeggen dat de ambiance of een aangename atmosfeer hetgeen ze
het meeste waarderen aan een winkel of een locatie ²
¹ University of Kassel, 2012
² Iowa State University, 2000

DE KR ACHT VAN GEUR

LANGER VERBLIJF
Onderscheid uw bedrijf met geur waardoor mensen
w o r d e n a a n g e m o e d i g d l a n g e r t e v e r b l i j v e n e n v a ke r
t e r u g ko m e n .

A pleasant scent improves evaluation of store environment, quality of
services provided, the level of pleasure experienced, the level of
stimulation, their intention to revisit the store and customers’ spending” ¹
¹ International Journal of Marketing Studies. 2014

SUPERIEURE GEUREN
Superieure geuren

• Hyper-allergeen en duurzaam

• Geschikt voor elke ruimte, van een klein kantoor
tot een heel gebouw en te voorzien van een scala
aan geuren
• Door de gepatenteerde moleculaire technologie

zijn de geuren in staat moleculen die stank in de
lucht veroorzaken te elimineren
• Alle geuren voldoen aan de hoogste standaards en
voldoen uiteraard aan de strikte landelijke
veiligheidswetten.

Hoe maken wij het?

SCENT DESIGN
Onze geur expertise is opgebouwd door de
samenwerking met onze eigen master
parfumist, Raymond Matts, tevens strategisch
partner van ‘s werelds grootste parfumbedrijf,
Firmenich. Raymond is verantwoordelijk voor
successen zolals Ambercombe & Fitch “New
York” en Tommy Hilfiger en heeft vele Jaren
voor Estee Lauder gewerkt.
“For a scent to be enjoyed as an
olfactive journey, all of the
elements in the fragrance must
work in unison. Each scent is
evenly diffused to immerse you in
an interplay of textures,
sensations, and feelings”
RAYMOND MATTS, FRAGRANCE DESIGNER

DUURZAAM

Duurzaam

Als onderdeel van onze verbintenis voor duurzaamheid
zijn wij partners van wereldwijde leiders op het gebied
van veranwoordelijk gebruik maken van natuurlijke
bronnen. Wereldleiders zoals Firmenich. Firmenich is het
grootste particuliere geur- en smaakbedrijf ter wereld.
Firmenich vindt haar oorsprong in Geneve in 1895. Het
bedrijf is verantwoordelijk voor succesvolle parfums.
Firmenich heeft 125 jaar ervaring, heeft meer dan 1.950
patenten, meer dan 35 awards voor research and
development inclusief een Nobelprijs voor Scheikunde
op haar naam.

Alle geuren voldoen aan de hoogste standaards en
voldoen uiteraard aan de strikte landelijke
veiligheidswetten.

HOW WE DO IT

H E R KO M S T G E U R E N
Firmenich is het grootste particuliere geur- en smaakbedrijf ter
wereld. Firmenich vindt haar oorsprong in Geneve in 1895. Het
bedrijf is verantwoordelijk voor succesvolle parfums zoals Chanel,
Tommy Hilfiger, Abercombe & Fitch en Clinique;

Firmenich heeft 125 jaar ervaring, heeft meer dan 1.950
patenten, meer dan 35 awards voor research and development
inclusief een Nobelprijs voor Scheikunde op haar naam.

HOW WE DO IT

H E R KO M S T G E U R E N
•

Autoriteit op het gebied van aromatherapie;

•

Ambachtelijk gefabriceerd;

•

Hoogste kwaliteitseisen;

•

35 jaar wellness ervaring;

•

Duurzaam door het consequente "groene" bedrijfsconcept

•

Award-winnende geuren gecreëerd in de strijd tegen de

21ste eeuw stressors en huidige leefcondities;
•
•
•
•
•
•

Globale speler;
Niet op dieren getest
Geen synthetische additieven of minerale oliën;
Geen conserveringsmiddelen;
Prestigieuze retailers verkopen het merk
Uitsluitend 100% natuurlijke geuren

“Selecting plants nurtured in the
best environments ensures they
release the finest oils. Zestful
citrus fruits, precious woods,
fragile petals and pungent spices
all give up their prized oils under

our craftsman's watchful eye.”
—Aromatherapy Associates

VEILIGE TECHNOLOGIE

Technologie

De AirQ® technologie is de meest geavanceerd
computer-bestuurd precisie-systeem.
• Gepatenteerd diffusiesysteem zet vloeibare parfums
om in microdruppels, gemidddeld 1 micron wat
gelijk staat aan 1/50de diameter van een
mensenhaar.
• De vloeistof gedraagt zich als een droge damp. Het
geureffect is veilig, hypo-allergeen en laat geen
residu achter
• AirQ® houdt zich aan de strikte wereldwijde
veiligheidswetten:
US, California, EPA VOC, IFRA, RIFM, TSCA, OSHA.
• De geuren voldoen aan de hoogste standaards

Wat maakt SEC Airdesin anders?

AirQ Technology

G E L I J K M AT I G E
VERSPREIDING

De intensiteit van de geur
wordt gelljkmatige verspreid
door de ruimte ongeacht waar
men staat

Geurbeleving bewerkstelligen we met een aantal
verschillende geurapparaten met een gepatenteerd

diffusiesysteem voor optimale verspreiding. Deze zet
vloeibare parfum of etherische oliën om in microdruppels
die zich in de hele ruimte verspreiden.

Traditionele luchtverfrissers
Overheersend voor het

De gepatenteerde moleculaire technologie (DeodEclyx®R,

dichtbijzijnde bron en niet

DeodEclyx®Rpat en DeodAcil™ ontworpen door Firminich)

detecteerbaar op de verste

zijn in staat moleculen die stank in de lucht veroorzaken te

plekken in een ruimte

neutraliseren.

SEC Airdesign apparatuur

AREA @HOME
KLEIN MAAR
FIJN
Optie 1
AERA@HOME

Voor thuis of op bet werk zeer fijne vernevelaar met 100%
natuurlijke geuren welke in staat zijn de luchtkwaliteit te
verbeteren, stress te verminderen en onze gezondheid weet te
ondersteunen door schimmels, bacteriën en virussen te
elimineren.
Bereik: tot en met 125 m³ (40 m²)

SEC Airdesign apparatuur

ONZE CUBE
Optie 2
AQ 160
AQ160 CUBE is ontworpen om op de
tafel, bureau, boekenkast, toonbank
of op de grond te staan. Perfect voor
kleinere ruimtes en is beschikbaar in
wit of zwart.
Installatie: Vrijstaand
Bereik: tot en met 283m³ (100 m²)
Programmering:
21 programma’s en een 24/7 modus met 50 intensiteitsniveaus’s

SEC Airdesign apparatuur

ONZE GENIE
Optie 3
AQ 270

Ons meest veelzijdige en gebruikt apparaat is de AQ270 is
perfect voor kleine of middelgrote ruimtes en is beschikbaar in
wit of zwart met of zonder standaard.
Installatie: Aan de muur of vrijstaand
Bereik: tot en met 450m³ (125 m²)
Programmering:
21 programma’s en een 24/7 modus met 50 intensiteitsniveaus’s

SEC Airdesign apparatuur

ONS MEEST
VEELZIJDIGE
A P PA R A AT
Optie 4
AQ580 met ScenXus

Ons meest veelzijdige en gebruikt apparaat is de AQ580. De
AQ580 is perfect voor kleine of grote ruimtes en is beschikbaar
in wit of zwart.
Installatie: Aan de muur, Track-light, HVAC, vrijstaand
Bereik: tot en met 850 m³ (250 m²)
Programmering:
21 programma’s en een 24/7 modus met 50 intensiteitsniveaus’s

ScenXus compatiliteit (IoT)

SEC Airdesign apparatuur

ONS MEEST
VEELZIJDIGE
A P PA R A AT
Optie 5
AQ1280 met ScenXus

Ons meest veelzijdige en gebruikt apparaat is de AQ1280. De
AQ1280 is perfect voor grote ruimtes
Installatie: HVAC, vrijstaand

Bereik: tot en met 4250 m³ (1500 m²)
Programmering:
21 programma’s en een 24/7 modus met 50 intensiteitsniveaus’s
ScenXus compatiliteit (IoT)

SCENXUS TECHNOLOGIE

Scenxus

Te c h n o l o g i e

ScenXus
Onze Scenxus innvatieve wi-fi control system is
ideaal voor snel service zonder contact te hebben.
Dit simpele systeem stelt ons in de gelegenheid om:
• Op afstand aanpassingen te verrichten in de
intensiteit van de geurverspeiding
• Inzichtelijk maken dat het apparaat naar behoren
werkt
• Nauwkeurig in het voorspellen van cartrigdes
wisselingen
• Voortdurende monitoring
• Snelle reactietijd in service
• Als klant heeft u geen omkijken naar de
geurbeleving, maar alleen de voordelen

Hoe gaat het in zijn werk?

WERKWIJZE AQ270/AQ580/AQ1280

We Adviseren

We Installeren

Wij Ontzorgen

U Geniet

Wij bieden u een
passende geur op
basis van uw
specifieke zakelijke
doelstellingen en
bezoeken uw locatie

Wij adviseren u de
beste bij uw bedrijf
passende geur en de
beste technologie
keuzes gebasseerd op
uw locatie en merk

Wij zorgen voor een
all-inclusieve service
om u van een
complete
tevredenheid te
voorzien

Een intensievere en
verbeterde ervaring
waar mensen van
houden

ALL – INCLUSIEF
SERVICE OPTIE

Onze service

• De geurunits kunnen worden gekocht of

gehuurd
• Dankzij onze volledige service hoeft u zich
geen zorgen te maken over het functioneren
van de apparatuur en het bijvullen ervan

• Wij programmeren de apparatuur en zullen
deze bijstellen waar nodig is

HET VERSCHIL
met AirQ

Wereldwijde leverancier

SEC AIRDESIGN IS ONDERDEEL
VAN DE FAMILIE VAN PROLITEC

• 1996

Frans R&D bedrijf

• 2000

Eerste patenten

• 2002

Geurbeleving in Parijs

• 2004

Verhuisd naar de VS

• 2015

70,000 installaties

• 2015

85 landen

• 2016

100,000+ installaties

• 2017

125,000+ installaties

• 2018

Home Scenting herontwikkeld door Aera

• 2019

IoT solution Scenxus

• 2020

150, 000+ installaties

Wereldwijde voetafdruk

WERELDWIJDE VOETAFDRUK
Onze wereldwijde voetafdruk zorgt voor top
kwaliteit service op het gebied van geurbeleving
in 84 landen over de wereld.
Vandaag worden meer dan 150,000 installaties
voorzien van geurbeleving door ons netwerk van

Certified Service Partners (CSPs).
In Nederland is onze CSP Linda Keemink van SEC
AIRDESIGN.

LINDA KEEMINK
Certified Service Provider
Nederland
+31 6 15042513
linda@sec-airdesign.com
Koningin Julianalaan 325 | Voorburg 2273 JJ
The Netherlands
https://sec-airdesign.com

SOCIAL MEDIA
Linda Keemink | LinkedIn.

