
 

 



 

    

De oplossing tegen onaangename geuren 

 

Good Sense Service is een nieuw ontgeuringssysteem waarmee publieke ruimten ontgeurt 

kunnen worden om een constante en regelmatige geurbeleving te waarborgen. 

                                         

                                                                                  plaatsen waar Good Sense zijn werk doet 

 

Good Sense Technologie 

• Verwijdert onaangename geur in: 

o Vergaderzaal 

o Kantoor 

o Receptie 

o Slaap- en hotelkamer 

o Restaurant, bar, café 
o Fittness-, sport- en recreatieruimte 
o Kleedruimte en zwembad 
o Trappenhuis 
o Centrale woonruimte 
o Wachtkamer 
o Afvalruimte 

 

• Levert al na 30 minuten het gewenste resultaat en werkt 24/7 het gehele jaar door 

 

• Bijzonder doeltreffend tegen: etensgeuren, frituurgeuren, afvalgeuren, rioolgeuren, 

lichaamsgeuren, schimmelgeuren, rook- en tabaksgeuren, sanitaire geuren 

 

• Good Sense “Service”, uitgevoerd door BioTECK, zorgt ervoor dat u geen handelingen 

dient te verrichten 

 



 

    

ZO WERKT GOOD SENSE 

In veel gevallen wordt voor het bestrijden van een onaangename 

geur een luchtverfrisser ingezet. Hierbij wordt met behulp van een 

spuitbus of automatisch systeem een geurstof of parfum verspreid 

die de onaangename geur maskeert. Doordat het parfum een 

sterkere geur heeft dan de onaangename omgevingsgeur wordt de 

onaangename geur tijdelijk niet meer waargenomen. Gezien het 

tijdelijke effect moet de luchtverfrisser steeds opnieuw worden 

ingezet.  

Figuur 1: Het maskeren van een onaangename geur 

     

De GOOD SENSE technologie berust op het inkapselen van stikstof- 

en zwavelcomponenten waardoor de onaangename geur simpel-

weg wordt vernietigt. De actieve GOOD SENSE ontgeurings-

component zit ingekapseld in een specifiek gelelement of gelplaat. 

Door het gelelement/plaat in een actieve luchtstroom te plaatsen 

wordt de actieve ontgeuringscomponent langzaam in de 

luchtstroom opgelost. 

 De GOOD SENSE technologie werkt actief in op alle onaangename 

geuren en verspreidt een zeer discrete geur die uw gasten, 

bezoekers, cliënten en werknemers onbewust als aangenaam en 

fris ervaren. Het GOOD SENSE systeem verfrist een ruimte binnen 

30 minuten, zo nodig 24 uur per dag en 7 dagen per week.  

GOOD SENSE SYSTEMEN 

De GOOD SENSE technologie kan worden toegepast voor een 

individuele ruimte als ook voor meerdere ruimten die zijn 

aangesloten op een centraal luchtverversingssysteem. 

GOOD SENSE DE-CENTRAAL 

Voor het ontgeuren van een individuele ruimte kunnen 2 systemen 

toegepast worden. 

GSS SOLO 

                                   

Een houder met gelelement wordt onopvallend in de natuurlijke 

luchtcirculatie binnen een ruimte geplaatst. Nadat het gelelement 

is verbruikt wordt de houder vervangen door een nieuwe houder 

met gelelement.    

GSS TOWER           

                   

Deze de-centrale variant bestaat uit een losstaande ventilatietoren 

met ingebouwde 220Vac ventilator. Deze toren kan in elke ruimte 

geplaatst worden tot een maximaal inhoud van 40m
3
. De ventilator 

draagt zorg voor een actieve luchtstroom langs het gelelement 

welke boven in de toren geplaatst wordt. Na verbruik van het 

gelelement wordt deze eenvoudig vervangen. 

 

GOOD SENSE CENTRAAL 

Indien u beschikt over een centraal airconditioning- of 

ventilatiesysteem dan is GSS PLAQUE van toepassing. 

                      

Gelplaten worden in een daarvoor bestemde houder in de 

centrale aanvoer van het ventilatiesysteem geplaatst. 

TOEPASSINGSVOORBEELDEN  

      

Mogelijke geurproblemen Ruimten waar problemen zijn

 - lichaamsgeuren  - kleedruimten

 - chloor  - fitnessruimten

 - vocht  - sanitaireruimten

 - riool  - vergaderruimte

 - urine  - kantine

 - fecaliën  - patiëntenkamers

 - bezoekerruimten

 - rook en tabak  - rook en aanverwante ruimten

 - lichaamsgeuren  - receptie / lobby

 - vocht  - bars / cafés / restaurants

 - riool  - sport- en recreatieruimten

 - afval  - kleedruimten

 - etensgeuren  - sanitaireruimten

 - afvalruimten

 - etensgeuren  - gebouwen en kantoren

 - frituurgeuren  - afvalruimten

 - afvalgeuren  - sanitaireruimten

 - rioolgeur

 - chloorgeur

Gezondheidszorg / 

welness

Lodging

Horeca (cafés, bars, 

restaurants)

 

GOOD SENSE SERVICE 

BioTECK biedt een turn-key service concept waarbij iedere 10 

weken de gelelementen door eigen personeel vervangen worden.  

 

GOOD SENSE GARANTIE 

BioTECK garandeert het resultaat bij toepassing van het juiste 

product en regelmatige (iedere 10 weken) vervanging van de 

gelelementen. 



  

  

 

                     

Systeem Omschrijving Artikelnummer

GSS SOLO

Houder met gelelement type SPRING 7513688

Bureaumodel toren met 220Vac 

ventilator
7513694

Vloermodel toren met ingebouwde 

220Vac ventilator
7513695

SPRING barrette 7513686

SUMMER barrette 7513689

CHEF barrette 7513692

Rek voor enkele gelplaat 7513696

Rek voor 6 gelplaten 7513697

SPRING plaque 7513687

SUMMER plaque 7513690

CHEF plaque 7513693

GSS TOWER Systemen

GSS TOWER Gelelementen

GSS PLAQUE Systemen

GSS PLAQUE Gelplaten
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