Linia produktów
zapachowych
Katalog produktów

Kocham Polskę
Świece zapachowe
Patyczki zapachowe
Celuloza zapachowa
Linia produktów zapachowych

Elegance Series
Świece zapachowe
Patyczki zapachowe

Unique Fragrances
Świece zapachowe
Patyczki zapachowe

Black Series
Świece zapachowe
Patyczki zapachowe

Inne produkty
Świeca - Wosk pszczeli
Świece sojowe

Basic Line
Świece zapachowe

Aro m a H o m e | Ka ta lo g p ro d uk tów

Patyczki zapachowe
Saszetki zapachowe
Neutralizatory zapachów
Spray 300 ml

“

Kto ma władzę nad zapachami, ten
ma władzę nad sercami ludzi.
Patrick Süskind, Pachnidło. Historia pewnego mordercy
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Dostępne
produkty
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Poznaj nasze unikalne linie
zapachowe
Z wielką pasją wciąż poszukujemy nowych, innowacyjnych
rozwiązań – bazujemy na wiedzy, którą wciąż pogłębiamy
współpracy z uniwersytetami i renomowanymi jednostkami
badawczymi, jak i poprzez niezliczone podróże do najdalszych
zakątków świata, w których poznajemy i uczymy się działania
i tworzenia nowych kompozycji zapachowych.
Nie stajemy w miejscu, wciąż się uczymy i eksplorujemy

Witaj w świecie
naszych zapachów
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Linia produktów zapachowych

poprzez liczne badania naukowe realizowane przy stałej

potrzeby nas- ludzi, poznajemy nieskończone bogactwo
upodobań, pragnień, marzeń… świat sentymentów i pasji!
Mamy
główną

bogatą

historię

inspiracją

jest

tworzenia
natura

zapachów
i

ludzkie

–

naszą

Kocham Polskę
Linia świec, patyczków zapachowych i celuloz inspirowana polską kulturą ludową.

emocje.

Nasz kreatywny zespół wciąż tworzy nowatorskie rozwiązania
by jak najlepiej spełnić oczekiwania tych, którzy w życiu
poszukują czegoś więcej… chcą harmonii ze światem,
bliskości natury, spokoju, relaksu, orzeźwienia, emocjonalnych
uniesień, lub powrotu do dzieciństwa….

Zgłębiamy i

implementujemy innowacyjne rozwiązania technologiczne,
stawiając zdecydowanie na pierwszym miejscu na jakość
i bezpieczeństwo – jako zdecydowany wyróżnik naszych
wyjątkowych produktów.

W dzisiejszym zatłoczonym świecie
wszyscy powinniśmy umieć się
zatrzymać, aby cieszyć się chwilą
zachwytu
Posiadamy szeroka ofertę produktów, a łączy je zapach!
Zapachy wytwarzane na bazie francuskich perfum, spełniają
oczekiwania

nawet

najbardziej

wymagających

klientów.

Nowoczesne wzornictwo, wysoka jakość materiałów oraz
technologicznie zaawansowane linie produkcyjne sprawiły
iż znaleźliśmy uznanie na wielu światowych rynkach, gdzie
nasze produkty są obecne na stałe.

Black Series
Elegancja, luksus, prostota i ciekawy design to właśnie cechy nowej serii Black. Orientalne zapachy sprawią, że
wnętrze Twojego domu zyska niebanalny charakter oraz magiczną atmosferę.
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Linia produktów zapachowych
Aro m a H o m e | Ka ta lo g p ro d uk tów

Unique fragrances
Linia zapachowa stworzona dla fanów tradycyjnych, lekkich , świeżych,
owocowych i kwiatowych zapachów inspirowanych aromatami lata.

Elegance Series
Każdy moment jest wyjątkowy, każdy zasługuje na oryginalną oprawę i magiczny klimat. Podkreśl unikalny
nastrój wyjątkowych chwil za pomocą naszych perfumowanych świec i dyfuzorów zapachowych. Elegancka
szklanka będzie ozdobą każdego wnętrza, a niebanalne i intensywne kompozycje przyjemnie otulą Twoje
wnętrze.
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Linia produktów zapachowych

Basic Line
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Linia standardowa

Świece sojowe
Zalety sojowych świec zapachowych:
• Podczas spalania wytwarzają nawet do 90% mniej sadzy niż świece parafinowe
• Palą się nawet do 50% dłużej niż klasyczne świece
• Są nietoksyczne i bezpieczne dla dzieci oraz zwierząt domowych
• Palą się czystym i równym płomieniem
• Dzięki niższej temperaturze topnienia wosku sojowego ich zapach uwalnia się
szybciej i wypełnia intensywnym aromatem całą przestrzeń

Zapach – jego moc może w jednej
milisekundzie oddać utracony spokój
wykorzystując magiczne działanie
zapachów, może przenieś nas w świat
przygód, adrenaliny i wakacyjnych
uniesień , potrafi również zabrać nas do
przeszłości – poprzez zapach pieczonego
ciasta, lub otoczyć nas aksamitnym
niewidzialnym szalem luksusu.

Dostępne produkty w serii

Świece zapachowe
Linia produktów zapachowych

Kwiat maku, Konwalia

Wosk:
100% naturalny, roślinny, wegański.
Wosk mix roślinny (certyfikat RSPO)
Nie uwalnia szkodliwych substancji.
Wzmacnia intensywność kompozycji zapachowych.
Waga wosku:
115 g

jest POLSKA firma MTM Industries, posiadająca ponad 12 letnie

JESTEM Z

POLSKI

doświadczenie w branży perfumeryjnej.

Patyczki zapachowe
Pojemność produktu:
50 ml
Długość odparowywania zapachu:
ok. 2 tygodni*
*w zależności od warunków panujących w
pomieszczeniu (temperatura, wilgotność).

Długość spalania:
ok. 35 h palenia

Celulozowe patyczki.

Minimalny czas palenia:
Świeca powinna palić się min. 2 godziny.

nie trzeba ich odwracać.

Bardzo dobrze chłoną kompozycję zapachową,

Knot bawełniany.

Świece zapachowe
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Miód

Wosk:
100% naturalny.
Neutralizuje negatywne promieniowanie od urządzeń
elektromagnetycznych.
Pozytywnie wpływa na koncentracje.
Ma korzystny wpływ na osoby cierpiące na astmę i
alergię.
Wosk pszczeli.+ Wosk sojowy
Waga wosku:
115 g
Długość spalania:
ok. 35 h palenia
Minimalny czas palenia:
Świeca powinna palić się min. 2 godziny.
Knot bawełniany.

Celuloza zapachowa
Waga produktu:
5g
Długość zapachu:
ok. 30 dni
Produkt może uszkadzać powierzchnie na skutek
jego nieprawidłowego użytkowania.
Stopniowe uwalnianie zapachu:
Naciąć torebkę i stopniowo wyjmować odświeżacz
w zależności od potrzeby siły zapachu.
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Kocham Polskę

Producentem produktów i właścicielem brandu Aroma Home

Kocham Polskę
Zaproś do swojego wnętrza linię produktów zapachowych Kocham Polskę ,
inspirowanych Polską kulturą Ludową.

Linia produktów zapachowych

Świece wykonane są z wosków naturalnych.

Kocham Polskę

Kwiat maku
Pewny siebie i zdecydowany Kwiat Maku zaprasza
w podróż do dzieciństwa !Pozwól wkraść się
subtelnym akordom maku, róży i jaśminu do
Twojego wnętrza
Nuta głowy: gruszka, mandarynka, czarna
porzeczka
Nuta serca: róża, mak, jaśmin
Nuta bazy: piżmo, yacynt, ylang ylang

Kocham Polskę

Konwalia
Prawdziwa, wiosenna uczta dla zmysłów ! Zastrzyk
pozytywnej energii, który urzeknie Cię delikatnym,
świeżym i zmysłowym zapachem kwitnących w
maju konwalii
Nuta głowy: gruszka, mandarynka, czarna
porzeczka
Nuta serca: neroli, jaśmin, kwiat pomarańczy,
konwalia
Nuta bazy: piżmo, wanilia, ptasie mleczko

Kocham Polskę
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Miód

Pachnie ulem, woskiem i żywicą. Słodki i
intensywny zapach, który przywoła przyjemny
obraz i dźwięk trzepoczących w pełnym słońcu
spracowanych, pszczelich skrzydełek..
Nuta głowy: kwiat pomarańczy
Nuta serca: miód
Nuta bazy: wanilia
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Świece zapachowe

Kocham Polskę
Zaproś do swojego wnętrza linię produktów zapachowych Kocham Polskę ,
inspirowanych Polską kulturą Ludową.

Linia produktów zapachowych

Produkt posiada certyfikat FSC.

Kocham Polskę

Kwiat maku
Pewny siebie i zdecydowany Kwiat Maku zaprasza
w podróż do dzieciństwa !Pozwól wkraść się
subtelnym akordom maku, róży i jaśminu do
Twojego wnętrza
Nuta głowy: gruszka, mandarynka, czarna
porzeczka
Nuta serca: róża, mak, jaśmin
Nuta bazy: piżmo, yacynt, ylang ylang

Kocham Polskę

Konwalia
Prawdziwa, wiosenna uczta dla zmysłów ! Zastrzyk
pozytywnej energii, który urzeknie Cię delikatnym,
świeżym i zmysłowym zapachem kwitnących w
maju konwalii
Nuta głowy: gruszka, mandarynka, czarna
porzeczka
Nuta serca: neroli, jaśmin, kwiat pomarańczy,
konwalia
Nuta bazy: piżmo, wanilia, ptasie mleczko

Kocham Polskę

Aro m a H o m e | Ka ta lo g p ro d uk tów

Miód

Pachnie ulem, woskiem i żywicą. Słodki i
intensywny zapach, który przywoła przyjemny
obraz i dźwięk trzepoczących w pełnym słońcu
spracowanych, pszczelich skrzydełek..
Nuta głowy: kwiat pomarańczy
Nuta serca: miód
Nuta bazy: wanilia
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Patyczki zapachowe

Kocham Polskę
Linia produktów zapachowych

Zaproś do swojego wnętrza linię produktów zapachowych Kocham Polskę ,
inspirowanych Polską kulturą Ludową.
Produkt posiada certyfikat FSC.

Kocham Polskę

Kwiat maku
Pewny siebie i zdecydowany Kwiat Maku zaprasza
w podróż do dzieciństwa !Pozwól wkraść się
subtelnym akordom maku, róży i jaśminu do
Twojego wnętrza
Nuta głowy: gruszka, mandarynka, czarna
porzeczka
Nuta serca: róża, mak, jaśmin
Nuta bazy: piżmo, yacynt, ylang ylang

Kocham Polskę

Konwalia
Prawdziwa, wiosenna uczta dla zmysłów ! Zastrzyk
pozytywnej energii, który urzeknie Cię delikatnym,
świeżym i zmysłowym zapachem kwitnących w
maju konwalii
Nuta głowy: gruszka, mandarynka, czarna
porzeczka
Nuta serca: neroli, jaśmin, kwiat pomarańczy,
konwalia
Nuta bazy: piżmo, wanilia, ptasie mleczko

Kocham Polskę
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Miód

Pachnie ulem, woskiem i żywicą. Słodki i
intensywny zapach, który przywoła przyjemny
obraz i dźwięk trzepoczących w pełnym słońcu
spracowanych, pszczelich skrzydełek..
Nuta głowy: kwiat pomarańczy
Nuta serca: miód
Nuta bazy: wanilia
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Celuloza zapachowa

Ważne dane

Linia produktów zapachowych

Świece zapachowe
Konwalia - EAN 5902846837398
Kwiat maku - EAN 5902846837404
Miód - EAN 5902846837411

Dane logistyczne
Waga produktu netto: 115 g
Waga produktu brutto: 0,365 kg
Wymiar produktu z opakowaniem:
8,6 x 8,6 x 5,8 cm
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Sposób pakowania:
Display Box 6 pcs
Wymiary: 30 x 20 x 6,30 cm
Liczba sztuk w opakowaniu: 6
Ilość kartonów na warstwie: 16
Ilość warstw na palecie: 13
Ilość kartonów na palecie: 208

Patyczki zapachowe
Konwalia - EAN 5902846837435
Kwiat maku - EAN 5902846837442
Miód - EAN 5902846837459

Dane logistyczne
Waga produktu netto: 100 ml
Waga produktu brutto: 0,33 kg
Wymiar produktu z opakowaniem: 23 x 15 x 20,7
cm
Sposób pakowania:
Master Box 6 pcs
Wymiary: 23 x 15,5 x 24,4 cm
Liczba sztuk w opakowaniu: 6
Ilość kartonów na warstwie: 25
Ilość warstw na palecie: 6
Ilość kartonów na palecie: 150

Celuloza zapachowa
Konwalia - EAN 5902846838654
Kwiat maku - EAN 5902846838661
Miód - EAN 5902846838678

Dane logistyczne
Waga produktu netto: 1 g
Waga produktu brutto: 0,013 kg
Wymiary produktu z opakowaniem: 0,3 x 19,5 x 7,7 cm
Sposób pakowania:
Display Box 24 pcs
Wymiary: 19,3 x 8,4 x 20,2 cm
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Ilość kartonów na warstwie: 52
Ilość warstw na palecie: 7
Ilość kartonów na palecie: 364
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Kocham Polskę

Elegance Series

jest POLSKA firma MTM Industries, posiadająca ponad 12 letnie

JESTEM Z

POLSKI

doświadczenie w branży perfumeryjnej.
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Linia produktów zapachowych

arom ah om e .e u

Dostępne produkty w serii

Producentem produktów i właścicielem brandu Aroma Home

Świece zapachowe

Patyczki zapachowe

Wosk:
100% naturalny, roślinny, wegański.
Wosk mix roślinny (certyfikat RSPO)
Nie uwalnia szkodliwych substancji.
Wzmacnia intensywność kompozycji
zapachowych.

Pojemność produktu:

Waga wosku:
115 g

pomieszczeniu (temperatura, wilgotność).

Długość spalania:
ok. 35 h palenia
Minimalny czas palenia:
Świeca powinna palić się min. 2 godziny.
Knot bawełniany.
Cechy produktu:
- Wysoko zaperfumowane
- Unikatowe, eleganckie zapachy
- Szkło malowane od środka
- Eleganckie, błyszczące zdobienia
- Bez piktogramów CLP

50 ml
Długość odparowywania zapachu:
ok. 2 tygodni*
*w zależności od warunków panujących w

Celulozowe, czarne patyczki.
Bardzo dobrze chłoną kompozycję zapachową,
nie trzeba ich odwracać.
Kolor patyczków nie wpływa na ich jakość.
Cechy produktu:
- Wysoko zaperfumowane
- Unikatowe, eleganckie zapachy
- Kompozycja oparta na alkoholu
- Eleganckie, błyszczące zdobienia

Linia produktów zapachowych

Elegance Series
Linia Elegance, to seria produktów z eleganckimi złotymi i chromowanymi etykietami, do
stylowych wnętrz. Stworzona dla sympatyków orientalnych, drzewnych nut z domieszką
przypraw i kwiatów. Miłośnicy słodkich aromatów również znajdą w tej linii zapachowej
swoich ulubieńców. Wszystkie świece z tej serii zostały wykonane z wosku naturalnego.

Elegance Series

Mascarade Masai
Aroma Home Mascarade Masai to świeca
zapachowa, o bogatym, perfumowym aromacie z
nutami drzewnymi.
Nuta głowy: cukier, wanilia
Nuta serca: jaśmin, nuty pudrowe
Nuta bazy: piżmo, drewno, drzewo sandałowe

Elegance Series

Gentle Sandalwood
Pokochają go miłośnicy niecodziennych doznań.
Zapach idealny na wieczór z książką lub na
zmysłową randkę.
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Nuty głowy: bylica, goździk, eukaliptus
Nuty serca: włoska skóra, balsam gurjum
Nuty bazy: patchoula, przypalone drzewo cedrowe,
wanilia

Elegance Series

Cotton Vanilla
Połączenie świeżości czystej bawełny suszonej w
słońcu ze słodkimi nutami wanilii. Zakochasz sie w
tym zapachu!
Nuta głowy: owocowa, pomarańcza
Nuty serca: paczula, ylang
Nuty bazy: piżmo, wanilia
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Świece zapachowe

Linia produktów zapachowych

Elegance Series
Linia Elegance, to seria produktów z eleganckimi złotymi i chromowanymi napisami, do
stylowych wnętrz. Stworzona dla sympatyków orientalnych, drzewnych nut z domieszką
przypraw i kwiatów. Miłośnicy słodkich aromatów również znajdą w tej linii zapachowej
swoich ulubieńców.

Elegance Series

Mascarade Masai
Wprowadź do swojego domu elegancki zapach z
nutami jaśminu i drzewa sandałowego za pomocą
Sticks – Mascarade Masai.
Nuta głowy: cukier, wanilia
Nuta serca: jaśmin, nuty pudrowe
Nuta bazy: piżmo, drewno, drzewo sandałowe

Elegance Series

Gentle Sandalwood
Nuty drzewne i roślinne umilą każdy dzień. Możesz
dozować intensywność zapachu, za pomocą ilości
włożonych patyczków.
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Nuty głowy: bylica, goździk, eukaliptus
Nuty serca: włoska skóra, balsam gurjum
Nuty bazy: patchoula, przypalone drzewo cedrowe,
wanilia

Elegance Series

Cotton Vanilla
Patyczki zapachowe stworzone dla miłośników
tradycyjnych i lekkich aromatyzacji. Połączenie
świeżości czystej bawełny suszonej w słońcu ze
słodkimi nutami wanilii.
Nuta głowy: owocowa, pomarańcza
Nuty serca: paczula, ylang
Nuty bazy: piżmo, wanilia
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Patyczki zapachowe

Elegance Series

Linia produktów zapachowych

Świece zapachowe

Patyczki zapachowe

Mascarade Masai - EAN 5902846835189
Cotton Vanilla - EAN 5902846836650
Gentle Sandalwood - EAN 5902846836643

Mascarade Masai - EAN 5902846836582
Cotton Vanilla - EAN 5902846836599
Gentle Sandalwood - EAN 5902846836605

Dane logistyczne

Dane logistyczne

Waga produktu netto: 115 g
Waga produktu brutto: 0,365 kg
Wymiar produktu z opakowaniem:
8,6 x 8,6 x 5,8 cm
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Sposób pakowania:
Display Box 6 pcs
Wymiary: 30 x 20 x 6,30 cm
Liczba sztuk w opakowaniu: 6
Ilość kartonów na warstwie: 16
Ilość warstw na palecie: 13
Ilość kartonów na palecie: 208

Waga produktu netto: 50 ml
Waga produktu brutto: 0,0194 kg
Wymiar produktu z opakowaniem: 6 x 20 x 6 cm
Sposób pakowania:
Master Box 6 pcs
Wymiary: 19 x 12,6 x 20,7 cm
Liczba sztuk w opakowaniu: 6
Ilość kartonów na warstwie: 30
Ilość warstw na palecie: 7
Ilość kartonów na palecie: 210
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Ważne dane

Unique Fragrances

jest POLSKA firma MTM Industries, posiadająca ponad 12 letnie

JESTEM Z

POLSKI

doświadczenie w branży perfumeryjnej.
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Dostępne produkty w serii

Producentem produktów i właścicielem brandu Aroma Home

Linia produktów zapachowych

Świece zapachowe
Wosk:
100% naturalny, roślinny, wegański.
Biodegradowalny, bezpieczny dla środowiska.
Wosk palmowy (certyfikat RSPO)
Nie uwalnia szkodliwych substancji.
Wzmacnia intensywność kompozycji
zapachowych.
Wyższa twardość.
Efekt szronu, półprzezroczysta struktura.
Waga wosku:
115 g
Długość spalania:
ok. 35 h palenia
Minimalny czas palenia:
Świeca powinna palić się min. 2 godziny.

Patyczki zapachowe
Pojemność produktu:
50 ml
Długość odparowywania zapachu:
ok. 2 tygodni*
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*w zależności od warunków panujących w
Knot drewniany.
Knot przyjemnie skwierczy podczas spalania
imitując odgłosy z kominka
Knota drewnianego nie przycinamy.
Cechy produktu:
- Wysoko zaperfumowane
- Unikatowe, świeże, owocowe i kwiatowe
zapachy
- Bez piktogramów CLP

pomieszczeniu (temperatura, wilgotność).
Celulozowe patyczki.
Bardzo dobrze chłoną kompozycję zapachową,
nie trzeba ich odwracać.

Cechy produktu:
- Wysoko zaperfumowane
- Unikatowe, świeże, owocowe i kwiatowe
zapachy
- Kompozycja oparta na alkoholu

Linia produktów zapachowych

Unique Fragrances
Linia zapachowa stworzona dla fanów tradycyjnych, lekkich , świeżych, owocowych i
kwiatowych zapachów inspirowanych aromatami lata. Wszystkie świece z tej serii zostały
wykonane z wosku naturalnego.

Unique Fragrances

Owoc Mango
Aroma Home Owoc Mango to świeca o cudownym
zapachu, jonizująca powietrze. Jej działanie
korzystnie wpływa na samopoczucie i zdrowie.
Nuta głowy: ananas, biała brzoskwinia, czarna
porzeczka
Nuta serca: mango, melon, marakuja
Nuta bazy: kokos, jabłko, malina

Unique Fragrances

Rabarbar

Ten zapach w pierwszych nutach przywodzi na
myśl świeży rabarbar zrywany we mgle letniego
poranka. Uwodzi i czaruje.

Aro m a H o m e | Ka ta lo g p ro d uk tów

Nuta głowy: grejpfrut, pomarańcza, zielone liście
Nuty serca: rabarbar
Nuta bazy: czerwone owoce, gourmand

Unique Fragrances

Kwiat Bzu
Intensywny zapach zabierze Cię w podróż do
przeszłości, do wiejskiego domku i otaczających go
łąk i ścieżek przy których skąpane w słońcu kwiaty
bzu roznoszą po okolicy cudowny aromat.
Nuta głowy: róża
Nuta serca: bez, konwalia, jaśmin
Nuta bazy: heliotrop, styraks
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Świece zapachowe

Linia produktów zapachowych

Unique Fragrances
Linia zapachowa stworzona dla fanów tradycyjnych, lekkich , świeżych, owocowych i
kwiatowych zapachów inspirowanych aromatami lata.

Unique Fragrances

Owoc Mango
Patyczki zapachowe o orzeźwiającym zapachu
Mango w połączeniu z ananasem, brzoskwinią
czy melonem wprowadzą do Twojego wnętrza
przyjemny, owocowy klimat.
Nuta głowy: ananas, biała brzoskwinia, czarna
porzeczka
Nuta serca: mango, melon, marakuja
Nuta bazy: kokos, jabłko, malina

Unique Fragrances

Rabarbar

To wspomnienie wakacji i świeżych, owocowych
smaków. Dzięki naszym patyczkom, kompozycja
zapachowa utrzyma się w pomieszczeniu nawet 30
dni.
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Nuta głowy: grejpfrut, pomarańcza, zielone liście
Nuty serca: rabarbar
Nuta bazy: czerwone owoce, gourmand

Unique Fragrances

Kwiat Bzu
Patyczki zapachowe Kwiat bzu, zabiorą miłośników
tego intensywnego i tajemniczego kwiatu w
podróż do przeszłości, do wiejskiego domku i
otaczających go łąk.
Nuta głowy: róża
Nuta serca: bez, konwalia, jaśmin
Nuta bazy: heliotrop, styraks
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Patyczki zapachowe

Unique Fragrances

Linia produktów zapachowych

Świece zapachowe

Patyczki zapachowe

Owoc Mango - EAN 5902846835196
Rabarbar - EAN 5902846836674
Kwiat Bzu - EAN 5902846836667

Owoc Mango - EAN 5902846836612
Rabarbar - EAN 5902846836629
Kwiat Bzu - EAN 5902846836636

Dane logistyczne

Dane logistyczne

Waga produktu netto: 115 g
Waga produktu brutto: 0,365 kg
Wymiar produktu z opakowaniem:
8,6 x 8,6 x 5,8 cm
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Sposób pakowania:
Display Box 6 pcs
Wymiary: 30 x 20 x 6,30 cm
Liczba sztuk w opakowaniu: 6
Ilość kartonów na warstwie: 16
Ilość warstw na palecie: 13
Ilość kartonów na palecie: 208

Waga produktu netto: 50 ml
Waga produktu brutto: 0,0194 kg
Wymiar produktu z opakowaniem: 6 x 20 x 6 cm
Sposób pakowania:
Master Box 6 pcs
Wymiary: 19 x 12,6 x 20,7 cm
Liczba sztuk w opakowaniu: 6
Ilość kartonów na warstwie: 30
Ilość warstw na palecie: 7
Ilość kartonów na palecie: 210
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Ważne dane

Black Series

jest POLSKA firma MTM Industries, posiadająca ponad 12 letnie

JESTEM Z

POLSKI

doświadczenie w branży perfumeryjnej.

Linia produktów zapachowych
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Dostępne produkty w serii

Producentem produktów i właścicielem brandu Aroma Home

Świece zapachowe

Patyczki zapachowe

Waga wosku:

Pojemność produktu:

155 g

100 ml

Długość spalania:

Długość odparowywania zapachu:

ok. 45 godzin

ok. 4 tygodni*
*w zależności od warunków panujących w

Minimalny czas palenia:

pomieszczeniu (temperatura, wilgotność).

Aro m a H o m e | Ka ta lo g p ro d uk tów

Świeca powinna palić się min. 2 godziny.
Cechy produktu:
- Wysoko zaperfumowane
- Unikatowe, orientalne zapachy
- Szkło malowane od środka
- Eleganckie, błyszczące zdobienia

Celulozowe, czarne patyczki.
Bardzo dobrze chłoną kompozycję zapachową,
nie trzeba ich odwracać.
Kolor patyczków nie wpływa na ich jakość.
Cechy produktu:
- Wysoko zaperfumowane
- Unikatowe, orientalne zapachy
- Kompozycja oparta na alkoholu
- Eleganckie, błyszczące zdobienia

Linia produktów zapachowych

Black Series
Elegancja, luksus, prostota i ciekawy design to właśnie cechy nowej serii Black. Orientalne
zapachy sprawią, że wnętrze Twojego domu zyska niebanalny charakter oraz magiczną
atmosferę.
Seria Black to świece i patyczki zapachowe dostępne w czterech aromatyzacjach
skomponowanych z orientalnych nut.

Black Series

Exotic Flower
Nuta głowy: krwista pomarańcza, ylang-ylang, różowy pieprz
Nuta serca: kwiat pomarańczy, fasolka tonka, mleko kokosowe
Nuta bazy: wanilia, frangipani, drzewo cedrowe

Black Series

Magic Place
Nuta głowy: cynamon, drzewo waniliowe, kandyzowana wiśnia
Nuta serca: czarna róża, kandyzowane owoce, dymne drewno
Nuta bazy: fasolka tonka, drzewo sandałowe, pudrowe piżmo

Black Series

Oriental Garden
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Nuta głowy: cistus, cyrpiol, tymianek
Nuta serca: paczula, drzewo cedrowe, szafran
Nuta bazy: drzewo sandałowe, bursztyn, wanilia

Black Series

White blossom
Nuta głowy: ylang, różowy pieprz pieprzu
Nuta serca: kwiat pomarańczy, jaśmin
Nuta bazy: drzewo sandałowe, drzewo kaszmirowe, paczula, białe piżmo
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Świece zapachowe

Linia produktów zapachowych

Black Series
Elegancja, luksus, prostota i ciekawy design to właśnie cechy nowej serii Black. Orientalne
zapachy sprawią, że wnętrze Twojego domu zyska niebanalny charakter oraz magiczną
atmosferę.
Seria Black to świece i patyczki zapachowe dostępne w czterech aromatyzacjach
skomponowanych z orientalnych nut.

Black Series

Exotic Flower
Nuta głowy: krwista pomarańcza, ylang-ylang, różowy pieprz
Nuta serca: kwiat pomarańczy, fasolka tonka, mleko kokosowe
Nuta bazy: wanilia, frangipani, drzewo cedrowe

Black Series

Magic Place
Nuta głowy: cynamon, drzewo waniliowe, kandyzowana wiśnia
Nuta serca: czarna róża, kandyzowane owoce, dymne drewno
Nuta bazy: fasolka tonka, drzewo sandałowe, pudrowe piżmo

Black Series

Oriental Garden
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Nuta głowy: cistus, cyrpiol, tymianek
Nuta serca: paczula, drzewo cedrowe, szafran
Nuta bazy: drzewo sandałowe, bursztyn, wanilia

Black Series

White blossom
Nuta głowy: ylang, różowy pieprz pieprzu
Nuta serca: kwiat pomarańczy, jaśmin
Nuta bazy: drzewo sandałowe, drzewo kaszmirowe, paczula, białe piżmo
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Patyczki zapachowe

Black Series

Linia produktów zapachowych

Świece zapachowe
Exotic Flower - EAN 5902846835103
Magic Place - EAN 5902846835110
Oriental Garden - EAN 5902846835127
White Blossom - EAN 5902846835134

Exotic Flower - EAN 5902846835066
Magic Place - EAN 5902846835073
Oriental Garden - EAN 5902846835080
White Blossom - EAN 5902846835097

Dane logistyczne

Dane logistyczne

Waga produktu netto: 155 g
Waga produktu brutto: 0,587 kg
Wymiar produktu z opakowaniem:
8,6 x 8,6 x 5,8 cm
Sposób pakowania:
Display Box 6 pcs
Wymiary: 26 x 17 x 9 cm
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Patyczki zapachowe

Liczba sztuk w opakowaniu: 6
Ilość kartonów na warstwie: 18
Ilość warstw na palecie: 6
Ilość kartonów na palecie: 108

Waga produktu netto: 100 ml
Waga produktu brutto: 0,330 kg
Wymiar produktu z opakowaniem: 6 x 20 x 6 cm
Sposób pakowania:
Master Box 6 pcs
Wymiary: 23 x 15,5 x 24,4 cm
Liczba sztuk w opakowaniu: 6
Ilość kartonów na warstwie: 25
Ilość warstw na palecie: 6
Ilość kartonów na palecie: 150
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Ważne dane

Soya series
Zalety sojowych świec zapachowych:

• Podczas spalania wytwarzają nawet do 90% mniej sadzy niż świece parafinowe
• Palą się nawet do 50% dłużej niż klasyczne świece

Soya series

Raspberry Jasmine
Nuta głowy: gruszka, róża, malina
Nuty serca: irys, jaśmin, wytrawny bursztyn
Nuty bazy: wanilia, drzewo cedrowe, pudrowe
piżmo

• Są nietoksyczne i bezpieczne dla dzieci oraz zwierząt domowych
• Palą się czystym i równym płomieniem
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Linia produktów zapachowych

• Dzięki niższej temperaturze topnienia wosku sojowego ich zapach uwalnia się szybciej i wypełnia
intensywnym aromatem całą przestrzeń

Soya seres

Orris Sage
Nuty głowy: szałwia, jałowiec, bergamotka, kwiat
ciste
Nuty serca: irys, soczewica, drzewo cedrowe,
maroko, akord roślinnych liści
Nuty bazy: czystek, paczula, labdanum, drzewo
gwajakowe, fasola tonka

Soya series

Rosemary Cloves
Nuta głowy: gruszka, róża, malina
Nuty serca: irys, jaśmin, wytrawny bursztyn
Nuty bazy: wanilia, drzewo cedrowe, pudrowe
piżmo
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Świece zapachowe z wosku sojowego

Soya series
Świece zapachowe
Linia produktów zapachowych

Raspberry Jasmine - EAN 5902846839484
Orris Sage - EAN 5902846839491
Rosemary cloves - EAN 5902846839507

Dane logistyczne
Waga produktu netto: 155 g
Waga produktu brutto: 0,587 kg
Wymiar produktu z opakowaniem:
8 x 8,2 x 8,1 cm
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Sposób pakowania:
Master box 6 pcs
Wymiary: 26 x 17 x 9 cm
Liczba sztuk w opakowaniu: 6
Ilość kartonów na warstwie: 18
Ilość warstw na palecie: 6
Ilość kartonów na palecie: 108
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Ważne dane

arom ah om e .e u

Wosk Pszczeli

Linia produktów zapachowych

Świeca zapachowa
Wosk:
100% naturalny.
Neutralizuje negatywne promieniowanie od
urządzeń elektromagnetycznych.
Pozytywnie wpływa na koncentracje.
Ma korzystny wpływ na osoby cierpiące na astmę
i alergię.
Wosk pszczeli.+ Wosk sojowy
Waga wosku:
115 g
Długość spalania:
ok. 35 h palenia
Minimalny czas palenia:
Świeca powinna palić się min. 2 godziny.
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Knot bawełniany.
Cechy produktu:
- Przyjemny, miodowy zapach.
- Bez piktogramów CLP.

Wosk Pszczeli

Miód
Aroma Home Wosk Pszczeli to świeca zaprojektowana do
każdego pomieszczenia, spełniająca nie tylko estetyczną funkcję
jak również zdrowotną. Polecana dla alergików i astmatyków.
Nuta głowy: kwiat pomarańczy
Nuta serca: miód
Nuta bazy: wanilia

Wosk Pszczeli
arom ah om e .e u

Ważne dane

Linia produktów zapachowych

Wosk pszczeli - EAN 5902846835745

Dane logistyczne
Waga produktu netto: 115 g
Waga produktu brutto: 0,365 kg
Wymiar produktu z opakowaniem:
8,6 x 8,6 x 5,8 cm
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Sposób pakowania:
Display Box 6 pcs
Wymiary: 30 x 20 x 6,30 cm
Liczba sztuk w opakowaniu: 6
Ilość kartonów na warstwie: 16
Ilość warstw na palecie: 13
Ilość kartonów na palecie: 208

Basic Line
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Linia produktów zapachowych

Sól morska z konwalią

Kwiat pomarańczy z eukaliptusem

Zanurz się w objęciach spokojnego oceanu i poczuj ogrom nadciągającej świeżości. Pozwól,

Przygotuj się na nuty sosny i eukaliptusa, pobudzający kwiat pomarańczy oraz niebanalny

by subtelny aromat bryzy przywołał cudowne wakacyjne wspomnienia nawet w mroźny,

aromat dębowego mchu. Ten delikatny aromat doskonale pasuje do każdego wnętrza,

zimowy wieczór. Zmysłowy zapach natury w pełnym rozkwicie przypomni ulubione smaki

czyniąc je przytulnym, otulonym słońcem i muśniętym wiatrem .

i aromaty lata. Soczyste arbuzy, błyszczące od rosy konwalie, łąki wypełnione zapachem
polnych roślin… Chwile pełne beztroski i wieczory na plaży. Podaruj swoim najbliższym ten
zaczarowany świat…

Nuta głowy: sosna, eukaliptus
Nuta serca: kwiaty pomarańczy, owoce leśne, len

Nuta głowy: morski akord, zielone liście, zielone jabłko

Nuta bazy: drzewo sandałowe, wanilia, mech dębowy

Nuta serca: konwalia, róża, arbuz
Nuta bazy: drzewo sandałowe, kwiaty pomarańczy, piżmo

Irys z białą różą

Drewno cedrowe z paczulą

Nic nie stoi na przeszkodzie, by własny dom zamienić w zaczarowany ogród pełen wonnych

Nie musisz udawać się w daleką podróż, by poczuć magię orientu. Oto zapach

kwiatów! Romantyczny jaśmin, eteryczny irys oraz słodka mandarynka otwierają bramę do

majestatycznego drzewa cedrowego połączony z wyrazistym anyżem, przełamany

bajecznej krainy, w której nigdy nie pada deszcz, a niebo zachwyca swym błękitem. Pozwól

orzeźwiającą miętą. Dzięki nutom słodkiej wanilii i arbuza zapach jest subtelny. Świetnie

sobie na relaks w tej czystej i świeżej atmosferze. Spraw, by na dobre zagościła w Twoim

sprawdzi się, gdy zapragniesz zaakcentować uroczysty charakter kolacji z rodziną lub

otoczeniu, zyskując uznanie domowników i gości.

przyjaciółmi. Możesz też po prostu odpocząć, relaksując się w zaciszu magicznego drzewa…

Nuta głowy: zielone jabłko, skoszona trawa, mandarynka

Nuta głowy: mięta, arbuz, anyż

Nuta serca: jaśmin, biała róża

Nuta serca: paczuli, drzewo cedrowe, morski akord

Nuta bazy: irys, morski akord, piżmo

Nuta bazy: piżmo, wanilia

Lawenda z rozmarynem

Gruszka z melonem

Intensywna lawenda, której towarzyszą bardziej stonowane nuty mięty i sosny, wypełni Twój

Energetyzujące aromaty bergamotki i dojrzałej gruszki zrównoważone słodkim melonem

dom przyjemnym aromatem lata. Urozmaicenie w postaci rozmarynu i tytoniu intryguje,

mogą dziś spełnić Twój owocowy sen o letnim ogrodzie w środku miasta.

nadając nowy charakter tradycyjnemu zapachowi. Pozwól sobie na odrobinę tajemniczości i
zaskocz najbliższych nową wersją ulubionej aromatyzacji.

Nuta głowy: melon, bergamotka
Nuta głowy: lawenda, liście mięty

Nuta serca: kwiat brzoskwini, gruszka

Nuta serca: rozmaryn, drzewo cedrowe

Nuta bazy: piżmo

Nuta bazy: sosna, tytoń
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Dostępne aromatyzacje

Basic Line

Irys z białą różą

Drewno cedrowe z paczulą

Gruszka z melonem

Kwiat pomarańczy
z eukaliptusem
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Linia produktów zapachowych
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Spray 300 ml

Ulubione zapachy, gdy tego potrzebujesz.
Wspaniały aromat dokładnie wtedy, gdy tego potrzebujesz! Delikatna mgiełka w sypialni czy salonie
otuli Cię przyjemną wonią, by zagwarantować relaks. Energetyzujący aromat o poranku pobudzi i
wprawi w dobry nastrój. Zadbaj o dobre samopoczucie, dopasowując zapachy do swoich upodobań.
Wygodny w użyciu odświeżacz w sprayu błyskawicznie uwalnia piękny zapach. Połączenie substancji
odświeżającej z wodą sprawia, że zapach jest subtelny i zmysłowy.

Lawenda z
rozmarynem

Sól morska z konwalią

Basic Line

Drewno cedrowe
z paczulą

Gruszka
z melonem

Irys z białą różą

Kwiat pomarańczy
z eukaliptusem
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Linia produktów zapachowych
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Patyczki zapachowe

Podkreśl zapachem
cudowne chwile
Nadaj niepowtarzalny klimat
magicznym chwilom. Rozkoszuj się
świeżym, długotrwałym aromatem.
Ciesz się subtelnymi nutami
zapachowymi zainspirowanymi naturą.
Dzięki wysublimowanej formie oraz
starannie dobranym materiałom, Sticks
stanowią doskonałe uzupełnienie
zarówno nowocześnie, jak i tradycyjnie

Lawenda
z rozmarynem

Sól morska
z konwalią

zaaranżowanych wnętrz.
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Linia produktów zapachowych

Świece zapachowe

Drewno cedrowe
z paczulą

Gruszka
z melonem

Lawenda
z rozmarynem

Kwiat pomarańczy
z eukaliptusem

Sól morska
z konwalią

Irys z białą różą

Stwórz unikalną atmosferę.
Zabawa z dziećmi, obiad w gronie rodziny, spotkanie z przyjaciółmi, a może romantyczna kolacja?
Każdy moment jest wyjątkowy, każdy zasługuje na oryginalną oprawę i magiczny klimat. Podkreśl
unikalny nastrój cudownych chwil za pomocą naszych aromatycznych świec. Elegancki słoiczek
stanowi ozdobę dowolnego miejsca, a szklane wieczko umożliwia gaszenie świecy bez zadymienia
wnętrza.
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Basic Line

Basic Line

Linia produktów zapachowych
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Saszetki zapachowe

Bergamotka
z lilią
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Drewno cedrowe
z paczulą

Irys
z białą różą

Bursztyn
z drzewem cedrowym

Cytryna
z bazylią

Fiołek
z kardamonem

Gruszka
z melonem

Jaśmin
z piżmem

Kwiat pomarańczy
z eukaliptusem

Roża z wanilią

Sól morska
z konwalią

Twój ulubiony zapach w jednym miejscu.
Starannie dobierasz każdy drobiazg i pragniesz osiągnąć harmonię w swoim otoczeniu? Wiesz, że
to właśnie suma rzeczy małych przekłada się na imponującą całość. Z myślą o Twoich potrzebach
powstał dyskretny odświeżacz. Nasza pachnąca saszetka wypełni wybrane wnętrze aromatem
Kwiatu pomarańczy i eukaliptusa . Produkt idealny do szafy, samochodu, damskiej torebki a nawet
jako dodatek do prezentu. Nie brudzi, nie kapie. Nie niszczy powierzchni z którą ma kontakt.
Zapach utrzymuje się do kilku tygodni w zależności od umiejscowienia saszetki, rozmiaru
pomieszczenia, a także cyrkulacji powietrza.

Lawenda
z rozmarynem

Basic Line

Linia produktów zapachowych
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Neutralizator zapachów
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Eukaliptus
ze świerkiem

Gruszka
z melonem

Irys
z białą różą

ODOURCO
świetnie neutralizuje
niepożądane
zapachy

Życie pod jednym dachem z czworonożnymi
przyjaciółmi to ogromna dawka energii i
pozytywnych emocji. Nie zawsze idzie to w parze
z czystością i świeżością w domu. To samo dotyczy
palenia tytoniu we wnętrzach – bywa przyjemne
jednak nie wpływa dobrze na klimat pomieszczeń.
Zadbaj o komfort swój i swoich najbliższych.

Zielone jabłko
ze skórką pomarańczy

Sól morska
z konwalią

Wanilia
z brzoskwinią

Nie pozwól aby w domu zagościł niepożądany
zapach. Zestaw odświeżaczy Aroma Home Odour
Neutralizer to produkty, które skutecznie usuwają
niechciane aromaty, odświeżając i perfumując
wnętrze. Warto mieć pod ręką jedną z tych
wygodnych butelek, które kryją w sobie intensywny
zapach, zapewniający natychmiastową świeżość.

Basic Line

Linia produktów zapachowych

arom ah om e .e u

Łatwe prasowanie

Czy Twoje żelazko
jest bezpieczne?

Woda do żelazek - 2L

Niezastąpiona pomoc w
prasowaniu

Żelazko , które nie chce prasować?
Nie dopuść do takiej sytuacji!
Czasem wystarczy zmienić drobne
przyzwyczajenia… Na przykład

Czasem rzeczy proste bywają żmudne i skomplikowane. Nie pozwól
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zastąpić zwykłą wodę w żelazku wodą

aby zabierały Twój cenny czas i nadmiernie Cię absorbowały. Użyj

perfumowaną. Ten prosty zabieg

sprayu Aroma Home i spraw by prasowanie stało się przyjemnością.

zamieni sprzęt AGD w dyfuzor, który

Perfumowany spray nie tylko ułatwia prasowanie nawet najbardziej

wypełni pokój, sypialnię lub garderobę

opornych tkanin, lecz także wspaniale je odświeża, sprawia iż

cudownym aromatem oraz ochroni

materiał nie przywiera do żelazka i się nie przypala! Teraz szybko i

żelazko przed kamieniem i korozją,

bez wysiłku wyprasujesz każdą koszulę. Aromat na bazie francuskich

wydłużając jego żywotność.

perfum wnika w tkaninę i nadaje jej niepowtarzalny zapach i
świeżość.

Perfumowana woda do żelazek
zmienia zwykły sprzęt AGD w dyfuzor
cudownego aromatu i zabezpiecza
żelazko przed kamieniem i korozją!

Spray ułatwiający
prasowanie 500ml

Nie komplikuj rzeczy prostych! Perfumowany spray nie tylko ułatwia
prasowanie tkanin, lecz także wspaniale je odświeża i nadaje im
wyjątkowy zapach. Sprawia iż materiał nie przywiera do żelazka i się
nie przypala!

Basic Line

Linia produktów zapachowych

Spray 300 ml

Patyczki zapachowe

Irys z białą różą - EAN 5907718928594
Kwiat pomarańczy z eukaliptusem - EAN 5907718928600
Gruszka z melonem - EAN 5907718928617
Lawenda z rozmarynem - EAN 5907718928624
Drewno cedrowe z paczulą - EAN 5907718928631
Sól morska z konwalią - EAN 5907718928648

Irys z białą różą - EAN 5907718927658
Kwiat pomarańczy z eukaliptusem - EAN 5907718927665
Gruszka z melonem - EAN 5907718927641
Lawenda z rozmarynem - EAN 5907718927634
Drewno cedrowe z paczulą - EAN 5907718927627
Sól morska z konwalią - EAN 5907718927610

Dane logistyczne
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Waga produktu netto: 300 ml
Waga produktu brutto: 0,340 kg
Wymiar produktu z opakowaniem:
5,2 x 22,7 x 6 cm
Sposób pakowania:
Master Box 12 pcs
Wymiary: 23 x 15,5 x 23,5 cm
Liczba sztuk w opakowaniu: 12
Ilość kartonów na warstwie: 25
Ilość warstw na palecie: 6
Ilość kartonów na palecie: 150

Dane logistyczne
Waga produktu netto: 50 ml
Waga produktu brutto: 0,193 kg
Wymiar produktu z opakowaniem: 6 x 20 x 6 cm
Sposób pakowania:
Master Box 6 pcs
Wymiary: 19 x 12,6 x 20,7 cm
Liczba sztuk w opakowaniu: 6
Ilość kartonów na warstwie: 36
Ilość warstw na palecie: 7
Ilość kartonów na palecie: 252

arom ah om e .e u

Ważne dane

Świece zapachowe

Irys z białą różą - EAN 5904224100216
Kwiat pomarańczy z eukaliptusem - EAN 5904224100209
Gruszka z melonem - EAN 5904224100193
Lawenda z rozmarynem - EAN 5904224100186
Drewno cedrowe z paczulą - EAN 5904224100223
Sól morska z konwalią - EAN 5904224100230

Irys z białą różą - EAN 5902846839385
Kwiat pomarańczy z eukaliptusem - EAN 5902846839378
Gruszka z melonem - EAN 5902846839415
Lawenda z rozmarynem - EAN 5902846839408
Drewno cedrowe z paczulą - EAN 5902846839392
Sól morska z konwalią - EAN 5907718928655

Bergamotka z lilią - EAN 5904224100278
Bursztyn z drzewem cedrowym - EAN 5904224100261
Cytryna z bazylią - EAN 5904224100247
Fiołek z kardamonem - EAN 5904224100285
Jaśmin z piżmem - EAN 5904224100254
Róża z wanilią - EAN 5904224100292

Linia produktów zapachowych

Ważne dane
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Saszetki zapachowe

Dane logistyczne

Dane logistyczne

Waga produktu netto: 130 g
Waga produktu brutto: 0,331 kg
Wymiar produktu z opakowaniem:
7,1 x 10 x 7,1 cm

Waga produktu netto: 5,5 g
Waga produktu brutto: 0,025 kg
Wymiar produktu z opakowaniem:
16,9 x 14,4 x 13,5 cm

Sposób pakowania:
Master Box 6 pcs
Wymiary: 22 x 14,6 x 10 cm

Sposób pakowania:
Display Box 20 pcs
Wymiary: 74 x 34,8 x 14 cm

Liczba sztuk w opakowaniu: 6
Ilość kartonów na warstwie: 24
Ilość warstw na palecie: 12
Ilość kartonów na palecie: 288

Liczba sztuk w opakowaniu: 20
Ilość kartonów na warstwie: 3
Ilość warstw na palecie: 11
Ilość kartonów na palecie: 33
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Basic line

Basic Line

Linia produktów zapachowych

Neutralizator zapachów

Łatwe prasowanie

Eukaliptus ze świerkiem - EAN 5907718928518
Zielone jabłko ze skórką pomarańczy - EAN 5907718928525
Wanilia z brzoskwinią - EAN 5907718928532
Irys z białą różą - EAN 5904224100094
Sól morska z konwalią - EAN 5904224100117

Woda do żelazek - EAN 5907718928716
Spray do prasowania - EAN 5907718928709

Dane logistyczne
Neutalizator zapachów 150ml
Waga produktu netto: 150 ml
Waga produktu brutto: 0,18 g
Wymiar produktu z opakowaniem:
7 x 16,5 x 5 cm
Sposób pakowania:
Master Box 9 pcs
Wymiary: 14,5 x 14,5 x 17 cm
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Liczba sztuk w opakowaniu: 9
Ilość kartonów na warstwie: 40
Ilość warstw na palecie: 110
Ilość kartonów na palecie: 400

Dane logistyczne
Woda do żelazek
Waga produktu netto: 2000 ml
Waga produktu brutto: 2,02 kg
Wymiar produktu z opakowaniem:
10 x 29,5 x 21,5 cm
Sposób pakowania:
Master Box 8 pcs
Wymiary: 38,5 x 26,5 x 32,5 cm
Liczba sztuk w opakowaniu: 8
Ilość kartonów na warstwie: 8
Ilość warstw na palecie: 5
Ilość kartonów na palecie: 40

Spray do prasowania
Waga produktu netto: 500 ml
Waga produktu brutto: 0,552 kg
Wymiar produktu z opakowaniem:
7,1 x 22,5 x 9 cm
Sposób pakowania:
Master Box 6 pcs
Wymiary: 21,5 x 14,4 x 22.7 cm
Liczba sztuk w opakowaniu: 6
Ilość kartonów na warstwie: 25
Ilość warstw na palecie: 7
Ilość kartonów na palecie: 175
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Ważne dane

Linia produktów zapachowych

MTM Industries Sp. z o.o. już od blisko 12 lat specjalizuje się w produkcji
odświeżaczy. Nasze produkty charakteryzują się najwyższą jakością
potwierdzoną certyfikatami i licznymi nagrodami. Zapachy wytwarzane
na bazie francuskich perfum, spełniają oczekiwania nawet najbardziej
wymagających klientów. Nowoczesne wzornictwo, wysoka jakość materiałów
oraz technologicznie zaawansowane linie produkcyjne sprawiły iż znaleźliśmy
uznanie na wielu światowych rynkach, gdzie nasze produkty są obecne na
stałe.
Zachęceni sukcesem i bogaci doświadczeniem postanowiliśmy uruchomić
linię zapachów domowych AROMA HOME. Chcemy być obecni w domach
naszych klientów, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom i wymaganiom.
Zaczynaliśmy z produktami praktycznymi o atrakcyjnej stylistyce, nad którymi
długo i wytrwale pracowaliśmy. Rozszerzając asortyment postanowiliśmy
zaprosić do współpracy projektantkę wnętrz i dziennikarkę, Dorotę
Szelągowską znaną z programów wnętrzarskich, które prowadzi w telewizji
HGTV, TVN i TVN Style. Wspólnie tworzymy linię produktów zapachowych do
wnętrz – AROMA HOME & Dorota. Jesteśmy przekonani, że znajdą one swoje
miejsce w domach i mieszkaniach klientów nie tylko w Polsce, ale i na całym
świecie.
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Nasze marki
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Jesteśmy z Kalisza

JESTEM Z

POLSKI

Linia produktów
zapachowych
Producent:
MTM Industries Sp. z.o.o.
ul. Metalowców 6,
62-800 Kalisz

JESTEM Z

POLSKI

Linia produktów
zapachowych
Katalog produktów

Linia produktów zapachowych
Aro m a H o m e & D o ro ta | Kat a l o g p ro d u któw

Mam swoje ukochane
kompozycje, ale często
też próbuje nowych. Co
zabawne, zauważyłam,
że do zapachu nie można
„się przekonać”, albo go
do razu uwielbiasz, albo
po prostu Ci przeszkadza.
Nie ma kompromisów.
Lubię to.

Rozszerzając nasz asortyment
postanowiliśmy zaprosić do współpracy
projektantkę wnętrz i dziennikarkę,
Dorotę Szelągowską znaną z programów
wnętrzarskich, które prowadzi w telewizji
HGTV, TVN i TVN Style. Wspólnie tworzymy
linię produktów zapachowych do wnętrz
– AROMA HOME & Dorota. Jesteśmy
przekonani , że znajdą one swoje miejsce
w domach i mieszkaniach klientów nie
tylko w Polsce, ale i na całym świecie.
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LINIA
PRODUKTÓW
ZAPACHOWYCH
AROMA HOME &
DOROTA

Dorota jest POLSKA firma MTM Industries, posiadająca wieloletnie

JESTEM Z

POLSKI

doświadczenie w branży perfumeryjnej.

Aro m a H o m e & D o ro ta | Kat a l o g p ro d u któw

Linia produktów zapachowych
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Nasze produkty

Producentem produktów i właścicielem brandu Aroma Home&

Świeca
zapachowa

Patyczki
zapachowe

Waga wosku:

Pojemność produktu:

150 g

100 ml

Waga wyrobu gotowego:

Długość odparowywania zapachu:

500 g

ok. 4 tygodni*

Długość spalania:

*w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu (temperatura, wilgotność).

od 40 do 50 godzin
Minimalny czas palenia:

Celulozowe patyczki.

Świeca powinna palić się min. 2 godziny.

Bardzo dobrze chłoną kompozycję zapachową, nie trzeba ich odwracać.

Drewniany knot:
Knot przyjemnie skwierczy podczas spalania imitując odgłosy z kominka
Knota drewnianego nie przycinamy.

Dorota jest POLSKA firma MTM Industries, posiadająca wieloletnie

JESTEM Z

POLSKI

doświadczenie w branży perfumeryjnej.
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Linia produktów zapachowych
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Nasze produkty

Producentem produktów i właścicielem brandu Aroma Home&

Celuloza
zapachowa

Refill
uzupełniający

Saszetka
zapachowa

Waga produktu:

Pojemność produktu:

Pojemność produktu:

5g

100 ml

5,5 g

Długość zapachu:

Długość odparowywania zapachu:

ok. 30 dni

ok. 4 tygodni*

Zawiera 5,5 g skały organicznej.

*w zależności od warunków

Świetnie absorbuje kompozycję zapachową.

Produkt może uszkadzać

panujących w pomieszczeniu

powierzchnie na skutek jego

(temperatura, wilgotność).

nieprawidłowego użytkowania.

Produkt idealny do szafy, samochodu, damskiej torebki a nawet jako dodatek do prezentu.
Nie brudzi, nie kapie. Nie niszczy powierzchni z którą ma kontakt.

Celulozowe patyczki.
Stopniowe uwalnianie

Bardzo dobrze chłoną kompozycję

zapachu:

zapachową, nie trzeba ich odwracać.

Naciąć torebkę i stopniowo
wyjmować odświeżacz w

Zawiera:

zależności od potrzeby siły

- celulozowe patyczki

zapachu.

- kompozycje zapachową 100 ml

Jesienny deszcz

Linia produktów zapachowych

Konfitura malinowa
Kadzidło i popiół
Świeże powietrze
Bazylia i werbena
Guma balonowa
Mrożona herbata
Arbuz
Mglisty poranek
Róża
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Babka z rodzynkami
Truskawki z bitą śmietaną
Lawenda z cytryną
Tymianek z oliwką
Czarna róża z paczulą

“

Cynamonowy wieczór

Zapach jest dla mnie dopełnieniem wystroju domu. Najsilniejszym
przekaźnikiem wspomnień i emocji. Jedni są uzależnieni od kupowania
butów czy płyt, ja zdecydowanie wpadłam w świecowy zakupoholizm.
Lubię, gdy w każdym pomieszczeniu pachnie inaczej, zmieniam też
zapachy w zależności od pory dnia i nastroju.

Zimowy las
Czysta przyjemność
Dzień i Noc
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Dostępne
aromatyzacje

arom ah om e .e u

Jesienny deszcz
Jesień to cudowna pora roku: wiatr, liście i deszcz tworzą cudowną mieszkankę. Powstał z
niej lekki i świeży zapach - idealny na każdy nastrój i porę dnia.

Nuta serca: chaber, orchidea, fiołek
Nuta bazy: drewno egzotyczne
Patyczki zapachowe

Świeca zapachowa

Celuloza zapachowa

Refill zapachowy
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Linia produktów zapachowych

Nuta głowy: morski, jabłko, melon
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Konfitura malinowa
Słodki, owocowy zapach, trochę jak letnie wspomnienie dzieciństwa.
Trudno mu się oprzeć.

Nuta serca: jaśmin, brzoskwinia, fiołek
Nuta bazy: nuty słodkie, nuty drzewne, paczula,
wanilia
Patyczki zapachowe

Świeca zapachowa

Celuloza zapachowa

Refill zapachowy
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Linia produktów zapachowych

Nuta głowy: truskawka, malina, czarna porzeczka, rabarbar,
jabłko
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Kadzidło i popiół
Elegancki i intensywny zapach. Łączy w sobie nuty palonego drewna, paczuli i kadzidła.
Delikatnie orientalny i bardzo przytulny. Ulubiony.

Nuta serca: szafran, zapach kominka, skóra
Nuta bazy: paczula, drzewo cedrowe
Patyczki zapachowe

Świeca zapachowa

Celuloza zapachowa

Refill zapachowy
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Linia produktów zapachowych

Nuta głowy: sosna syberyjska, rabarbar, jodła
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Świeże powietrze
Jak pachnie świeżość? To coś pomiędzy morską bryzą, czystym praniem, a dobrą wodą
kolońską. Ten zapach nigdy się nie nudzi.

Linia produktów zapachowych

Nuta głowy:

jabłko, morela, zielone owoce, przyprawy

Nuta serca: lipa, jaśmin, róża
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Nuta bazy: drzewo cedrowe, paczula, mech

Patyczki zapachowe

Świeca zapachowa

Celuloza zapachowa

Refill zapachowy
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Bazylia i werbena

Linia produktów zapachowych

Bazylia i werbena, z dodatkiem mięty i lawendy - letni zielnik. Magiczne rośliny ukryte
wśród traw. Wyrazisty, znajomy zapach - wytrawny i lekki zarazem. Te aromaty nie tylko
przywodzą na myśl beztroskie wakacje na wsi, ale też odstraszają komary. Świeca nadaje
się zarówno do wnętrz jak i na zewnątrz.

Nuta głowy: mięta, cytryna, anyż, kardamon
Nuta serca: bazylia, eukaliptus, trawa cytrynowa
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Nuta bazy: geranium, lawenda, goździk

Patyczki zapachowe

Świeca zapachowa

Celuloza zapachowa

Refill zapachowy
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Guma balonowa
Nuta głowy: brzoskwinia, śliwka, akord gumy balonowej,
truskawka, ananas
Nuta serca: kokos, jaśmin, konwalia
Nuta bazy: irys, wanilia

Patyczki zapachowe

Świeca zapachowa

Celuloza zapachowa

Refill zapachowy
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Linia produktów zapachowych

Słodkie, owocowe nuty zamknięte w kolorowej kulce - deficytowe wspomnienie
dzieciństwa. Wyczujecie tu smoczy owoc, winogrono i poziomkę, a zapach utrzymuje się
dużo dłużej niż smak dawnych gum.

Mrożona herbata
arom ah om e .e u

Lekkie, energetyczne połączenie białej herbaty i mięty. Orzeźwienie i relaks - jak kubek
dobrej herbaty w sobotni, słoneczny poranek. Klasyczny, delikatny, elegancki zapach bardzo uniwersalny.

Linia produktów zapachowych

Nuta głowy: bergamotka, jabłko
Nuta serca: herbata, konwalia, róża, mięta

Aro m a H o m e & D o ro ta | Kat a l o g p ro d u któw

Nuta bazy: kwiat pomarańczy,
drewno cedrowe

Patyczki zapachowe

Świeca zapachowa

Celuloza zapachowa

Refill zapachowy
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Arbuz
Pamiętacie jak w dzieciństwie zajadaliście się arbuzami w gorące, letnie dni? Ten słodki
i jednocześnie orzeźwiający smak i lepkie policzki? To wspomnienie zamknęłam w tym
zapachu. Wnikliwi wyczują tu też aromat ogórka i mięty.

Nuta serca: melon, arbuz
Nuta bazy: malina, wanilia
Patyczki zapachowe

Świeca zapachowa

Celuloza zapachowa

Refill zapachowy

Aro m a H o m e & D o ro ta | Kat a l o g p ro d u któw

Linia produktów zapachowych

Nuta głowy: czarna porzeczka, gruszka, ogórek
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Mglisty poranek
Nuta głowy: sosna, eukaliptus
Nuta serca: głóg
Nuta bazy: jodła, wanilia
Patyczki zapachowe

Świeca zapachowa

Celuloza zapachowa

Refill zapachowy
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Linia produktów zapachowych

Inspiracją dla tego zapachu było powietrze letniego brzasku, spacer po lesie - miękki
mech i kropelki wody na wyłaniających się pajęczynach. To połączenie orzeźwiającej rosy
z drzewnymi nutami. Subtelny i delikatny.

Róża
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Po prostu i aż róża. Nasza jest świeżo ścięta i dopiero co wsadzona do wazonu. Klasyczna,
romantyczna i słodka jak zapach miłosnych wyznań. Podobno nie ma róży bez kolców, a
jednak jest.

Linia produktów zapachowych

Nuta głowy: przyprawy orientalne, goździk
Nuta serca: róża
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Nuta bazy: drewno sandałowe, białe piżmo

Patyczki zapachowe

Świeca zapachowa

Celuloza zapachowa

Refill zapachowy

Babka z rodzynkami
arom ah om e .e u

Kto z nas nie kocha zapachu świeżych wypieków? Mamy tu aromat drożdży, cukru,
wanilii i słodko-kwaśnych rodzynek. Idealny dla tych którzy lubią się otulić zapachem jak
miękkim kocem, a dom kojarzy im się z niedzielnym podwieczorkiem z dzieciństwa.

Linia produktów zapachowych

Nuta głowy: rodzynki, rum, mleczko migdałowe
Nuta serca: cynamon, suszone śliwki, ciasto
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Nuta bazy: pieczone jabłko, wanilia, palony cukier

Patyczki zapachowe

Świeca zapachowa

Celuloza zapachowa

Refill zapachowy

Truskawki ze śmietaną
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Nuta głowy: mleko, truskawka
Nuta serca: poziomka, pieczone jabłko, owoce leśne
Nuta bazy:

jagoda, karmel
Patyczki zapachowe

Świeca zapachowa

Celuloza zapachowa

Refill zapachowy

Aro m a H o m e & D o ro ta | Kat a l o g p ro d u któw

Linia produktów zapachowych

Przecież w tych owocach, nie tylko o smak chodzi - zapach truskawek w gęstej słodkiej
śmietanie, to kwintesencja lata i przyjemności.

arom ah om e .e u

Lawenda z cytryną

Nuta głowy: biała herbata, bergamotka, limonka, kardamon
Nuta serca: bazylia, dzika róża, lilia, jaśmin
Nuta bazy: piżmo
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Linia produktów zapachowych

Lawenda z dodatkiem cytryny, to jeden z ulubionych zapachów lata. Subtelne połączenie
aromatów, które nie tylko pozwala ukoić nerwy, ale także odstrasza komary.

Patyczki zapachowe

Świeca zapachowa

Celuloza zapachowa

Refill zapachowy

Czarna róża z paczulą
arom ah om e .e u

Orientalne, zmysłowe nuty, które dominują we wnętrzu. Podniecający i intrygujący
zapach, obok którego nie można przejść obojętnie. Albo pokochasz od pierwszego
zapalenia, albo ... Dorota pokochała.

Nuta serca: lilia, róża, cyprys
Nuta bazy: przyprawy korzenne, bursztyn
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Linia produktów zapachowych

Nuta głowy: dzika róża, hiacynt

Patyczki zapachowe

Świeca zapachowa

Celuloza zapachowa

Saszetka zapachowa

arom ah om e .e u

Tymianek z oliwką

Nuta głowy: grejpfrut, kardamon, cytryna, mięta pieprzowa
Nuta serca: fiołek, melon, lawenda
Nuta bazy: drzewo sandałowe, bursztyn
piżmo, kaszmir
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Linia produktów zapachowych

Idealne połączenie południowych inspiracji. Jest jak letni wiatr -ciepły, mydlany i
aromatyczny. Miękkie nuty delikatnie wypełniają wnętrze spokojnym, przytulnym
zapachem.

Patyczki zapachowe

Świeca zapachowa

Celuloza zapachowa

Saszetka zapachowa

Nuta głowy: pietruszka, grejfrut, liść brzozy
Nuta serca: seler, imbir, szałwia
Nuta bazy: benzoes, drewno gwajakowca, drewno cedrowe
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Linia produktów zapachowych

Połączenie nut zapachowych szałwii i pietruszki to niezwykle świeży i aksamitny
aromat. Ta nieoczywista ziołowa kooperacja wprowadza do domu orzeźwiający,
śródziemnomorski nastrój wakacji. Relaksujące właściwości szałwii i cytrusowy,
pobudzający zapach pietruszki to doskonała równowaga o każdej porze dnia.

Patyczki zapachowe

Świeca zapachowa

Celuloza zapachowa

arom ah om e .e u

Szałwia z pietruszką

arom ah om e .e u

Cynamonowy wieczór

Linia produktów zapachowych

Zapach znajomy, przyjemny i kojący - wspomnienie rodzinnego domu. Idealne
dopełnienie zimowych wieczorów - jak pierniczki dopiero co wyjęte z piekarnika, kubek
kakao z pianką i ciekawa książka. Wystarczy pozwolić by ten aromat otulił nas jak ciepły
koc.

Nuta głowy: cynamon, goździk
Nuta serca: jabłko, pomarańcza
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Nuta bazy: bursztyn, kakao, wanilia

Patyczki zapachowe

Świeca zapachowa

Box świąteczny

arom ah om e .e u

Zimowy las

Linia produktów zapachowych

Śnieg skrzypiący pod stopami, lodowe iskry i ostry zapach igliwia - choinka dopiero co
wniesiona do domu - jeszcze zimna i skulona w ochronnej siatce. To wszystko udało mi
się zamknąć w tej świeczce.

Nuta głowy: cyprys, kadzidło
Nuta serca: jaśmin, frezja
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Nuta bazy: drzewo cyprysowe, igły sosnowe, patchuoli
wetyweria, heliotrop

Patyczki zapachowe

Świeca zapachowa

Box świąteczny

Dzień
Nuta głowy: mandarynka, brzoskwinia, frezja

Linia produktów zapachowych

Nuta serca: fiołek, róża
Nuta bazy: drewno sandałowe, piżmo, wanilia

Noc
Subtelne podkreślenie wyjątkowego nastroju - Zapach elegancki i tajemniczy, a zarazem
lekki. Idealne dopełnienie wieczoru z książką, romantycznej randki lub nocy przegadanej
z przyjaciółmi przy winie.

Nuta głowy: elemi, cytryna, ylang ylang
Nuta serca: irys, goździki, jaśmin
Aro m a H o m e & D o ro ta | Kat a l o g p ro d u któw

Nuta bazy: piżmo, bursztyn, paczula

Świeca zapachowa - Dzień

Świeca zapachowa - Noc

arom ah om e .e u

Zakochasz się w tym zapachu! Jest świeży i energetyczny, a zarazem delikatny. Tak
jak większość dni - od słonecznego poranka, przez deszczowe, leniwe popołudnie, do
spokojnego wieczoru przy świecach.

Czysta przyjemność
arom ah om e .e u

Zapach który idealnie wpasuje się w każde wnętrze. Świeży, lekko mydlany, z nutami
pomelo - idealne perfumy do twojego domu Zapach uzupełniający linię środków i
kosmetyków do pielęgnacji domu Czysta Przyjemność Aroma Home&Dorota.

Linia produktów zapachowych

Nuta głowy: mandarynka, grejpfrut, czarna porzeczka
Nuta serca: jaśmin
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Nuta bazy: róża, drzewo sandałowe, piżmo

Zobacz również naszą linię kosmetyków do pielęgnacji
domu Czysta Przyjemność - Aroma Home&Dorota.

Patyczki zapachowe

Świeca zapachowa

Celuloza zapachowa

Kody EAN
Świeca zapachowa - EAN 5902846830450
Patyczki zapachowe - EAN 5902846830412
Celuloza zapachowa - EAN 5902846830498
Refill zapachowy - EAN 5902846832607

Konfitura malinowa

Linia produktów zapachowych

Świeca zapachowa - EAN 5902846830474
Patyczki zapachowe - EAN 5902846830436
Celuloza zapachowa - EAN 5902846830511
Refill zapachowy - EAN 5902846832812

Kadzidło i popiół
Świeca zapachowa - EAN 5902846830467
Patyczki zapachowe - EAN 5902846830429
Celuloza zapachowa - EAN 5902846830504
Refill zapachowy - EAN 5902846832829

Świeże powietrze
Świeca zapachowa - EAN 5902846830481
Patyczki zapachowe - EAN 5902846830443
Celuloza zapachowa - EAN 5902846830528
Refill zapachowy - EAN 5902846832805

Bazylia i werbena
Świeca zapachowa - EAN 5902846830924
Patyczki zapachowe - EAN 5902846831716
Celuloza zapachowa - EAN 5902846831013
Refill zapachowy - EAN 5902846832836

Guma balonowa
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Świeca zapachowa - EAN 5902846830917
Patyczki zapachowe - EAN 5902846830887
Celuloza zapachowa - EAN 5902846830993
Refill zapachowy - EAN 5902846832850

Mrożona herbata
Świeca zapachowa - EAN 5902846830900
Patyczki zapachowe - EAN 5902846832843
Celuloza zapachowa - EAN 5902846831006
Refill zapachowy - EAN 5902846832843

Arbuz
Świeca zapachowa - EAN 5902846830894
Patyczki zapachowe - EAN 5902846830863
Celuloza zapachowa - EAN 5902846830986
Refill zapachowy - EAN 5902846832867

Mglisty poranek
Świeca zapachowa - EAN 5902846831495
Patyczki zapachowe - EAN 5902846831457
Refill zapachowy - EAN 5902846832874
Celuloza zapachowa - EAN 5902846836308

Róża
Świeca zapachowa - EAN 5902846831471
Patyczki zapachowe - EAN 5902846831433
Refill zapachowy - EAN 5902846832881
Celuloza zapachowa - EAN 5902846837756

Babka z rodzynkami
Świeca zapachowa - EAN 5902846831488
Patyczki zapachowe - EAN 5902846831440
Refill zapachowy - EAN 5902846832898
Celuloza zapachowa - EAN 5902846837909

Truskawki z bitą śmietaną
Świeca zapachowa - EAN 5902846833345
Patyczki zapachowe - EAN 5902846833321
Celuloza zapachowa - EAN 5902846835271
Refill zapachowy - EAN 5902846833369

Lawenda z cytryną
Świeca zapachowa - EAN 5902846833338
Patyczki zapachowe - EAN 5902846833314
Celuloza zapachowa - EAN 5902846835271
Refill zapachowy - EAN 5902846833352

Tymianek z oliwką
Świeca zapachowa - EAN 5902846836490
Patyczki zapachowe - EAN 5902846836506
Celuloza zapachowa - EAN 5902846836520
Saszetka zapachowa - EAN 5904224100919

Czarna róża z paczulą
Świeca zapachowa - EAN 5902846836476
Patyczki zapachowe - EAN 5902846836483
Celuloza zapachowa - EAN 5902846836513
Saszetka zapachowa - EAN 5904224100902

Szałwia z pietruszką
Świeca zapachowa - EAN 5902846837619
Patyczki zapachowe - EAN 5902846837626
Celuloza zapachowa - EAN 5902846837633

Cynamonowy wieczór

Świeca zapachowa - EAN 5902846830757
Patyczki zapachowe - EAN 5902846831709
BOX Świąteczny - EAN 5902846832010
Perfumy do domu - EAN 5902846837305

Zimowy las
Świeca zapachowa - EAN 5902846836339
Patyczki zapachowe - EAN 5902846836322
BOX Świąteczny - EAN 5902846836315
Perfumy do domu - EAN 5902846837299

Czysta przyjemność
Świeca zapachowa - EAN 5902846836186
Patyczki zapachowe - EAN 5902846836179
Celuloza zapachowa - EAN 5902846836193
Refill zapachowy - EAN 5902846837329

Dzień i Noc
Świeca Dzień - EAN 5902846836162
Świeca Noc - EAN 5902846836155

arom ah om e .e u

Jesienny deszcz
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Linia produktów zapachowych

arom ah om e .e u

Dane logistyczne

Świeca
zapachowa

Patyczki
zapachowe

Waga produktu netto: 150 g
Waga produktu brutto: 0,570 kg
Wymiary produktu z opakowaniem: 8 x 9,9 x 8 cm

Waga produktu netto: 100 ml
Waga produktu brutto: 0,32 kg
Wymiary produktu z opakowaniem: 23 x 15 x 20,7 cm

Sposób pakowania:
Master Box 6 pcs
Wymiary: 24,30 x 16,30 x 13,3

Sposób pakowania:
Master Box 6 pcs
Wymiary: 23 x 15,5 x 24,4 cm

Liczba sztuk w opakowaniu: 6
Ilość kartonów na warstwie: 20
Ilość warstw na palecie: 6
Ilość kartonów na palecie: 180

Liczba sztuk w opakowaniu: 6
Ilość kartonów na warstwie: 25
Ilość warstw na palecie: 6
Ilość kartonów na palecie: 150
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Linia produktów zapachowych

arom ah om e .e u

Dane logistyczne

Celuloza
zapachowa

Refill
uzupełniający

Waga produktu netto: 1 g
Waga produktu brutto: 0,013 kg
Wymiary produktu z
opakowaniem:
0,3 x 19,5 x 7,7 cm

Waga produktu netto: 100 ml
Waga produktu brutto: 0,117 kg
Wymiary produktu z
opakowaniem:
3,4 x 20,5 x 3,4 cm

Sposób pakowania:
Display Box 24 pcs
Wymiary: 19,3 x 8,4 x 20,2 cm

Sposób pakowania:
Master Box 6 pcs
Wymiary: 10,8 x 7,3 x 21 cm

Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Ilość kartonów na warstwie: 52
Ilość warstw na palecie: 7
Ilość kartonów na palecie: 364

Liczba sztuk w opakowaniu: 6
Ilość kartonów na warstwie: 105
Ilość warstw na palecie: 7
Ilość kartonów na palecie: 735

Saszetka
zapachowa
Waga produktu netto: 5,5 g
Waga produktu brutto: 0,117 kg
Wymiary produktu z opakowaniem:
3,4 x 20,5 x 3,4 cm

Sposób pakowania:
Display box 20 pcs (Master Box 200 pcs 10x20 pcs)
Wymiary: 74 x 34,8 x 14 cm
Liczba sztuk w opakowaniu: 200
Ilość kartonów na warstwie: 3
Ilość warstw na palecie: 11
Ilość kartonów na palecie: 33

Linia produktów
zapachowych
Producent:
MTM Industries Sp. z.o.o.
ul. Metalowców 6,
62-800 Kalisz

JESTEM Z

POLSKI

LINIA KOSMETYKÓW DO PIELĘGNACJI DOMU

KATALOG PRODUKTÓW

CZYSTY DOM,
CZYSTA
PRZYJEMNOŚĆ
Uwielbiam poranki. Ten moment,
kiedy dom jeszcze śpi, a ja mam czystą
przestrzeń tylko dla siebie. Jestem ja,
leniwe światło i mnóstwo pomysłów.
Mogę pracować i nic nie zakłóca
moich myśli . Biała kartka… Czysta
przyjemność... idealny początek…

SPIS TREŚCI
Do wszystkich pomieszczeń
MEBLE
SZYBY
PODŁOGI
PŁYN UNIWERSALNY
Do kuchni
KUCHNIA
NACZYNIA
Do łazienki
ŁAZIENKA
Linia produktów zapachowych
PATYCZKI ZAPACHOWE
ŚWIECE ZAPACHOWE
CELULOZA ZAPACHOWA

CZYSTY DOM,
CZYSTA
PRZYJEMNOŚĆ
Linia produktów do pielęgnacji
domu Aroma Home & Dorota
powstała z myślą o wszystkich
dla których ważna jest jakość i
skuteczność środków czystości
oraz piękny zapach w całym
domu.

Do wszystkich pomieszczeń

Do kuchni

Do łazienki

Meble

Szyby

Podłogi

Płyn uniwersalny

Kuchnia

Naczynia

Łazienka

Mleczko do
pielęgnacji
powierzchni
drewniancyh

Płyn do mycia
szyb

Płyn do mycia
podłóg

Płyn do mycia
wszystkich
zmywalnych
powierzchni w domu

Płyn uniwersalny
do kuchni

Płyn do mycia
naczyń

Płyn uniwersalny
do łazienki

EAN: 5902846834991

EAN: 5902846835028

EAN: 5902846835035

EAN: 5902846835042

EAN: 5902846835004

wkrótce w sprzedaży

EAN: 5902846835011

Dane logistyczne
Waga produktu netto: 500 ml
Waga produktu brutto: 0,5394 kg
Wymiar produktu z
opakowaniem:
24,3 x 6,3 x 6,3 cm

Dane logistyczne
Waga produktu netto: 500 ml
Waga produktu brutto: 0,5394 kg
Wymiar produktu z
opakowaniem:
24,3 x 6,3 x 6,3 cm

Dane logistyczne
Waga produktu netto: 1000 ml
Waga produktu brutto: 1,042 kg
Wymiar produktu z
opakowaniem:
25,5 x 8,3 x 8,3 cm

Dane logistyczne
Waga produktu netto: 1000 ml
Waga produktu brutto: 1,042 kg
Wymiar produktu z
opakowaniem:
25,5 x 8,3 x 8,3 cm

Dane logistyczne
Waga produktu netto: 500 ml
Waga produktu brutto: 0,5394 kg
Wymiar produktu z
opakowaniem:
24,3 x 6,3 x 6,3 cm

Dane logistyczne
Waga produktu netto: 500 ml
Waga produktu brutto: 0,5394 kg
Wymiar produktu z
opakowaniem:
24,3 x 6,3 x 6,3 cm

Dane logistyczne
Waga produktu netto: 500 ml
Waga produktu brutto: 0,5394 kg
Wymiar produktu z
opakowaniem:
24,3 x 6,3 x 6,3 cm

Sposób pakowania:
Master Box 8 pcs
Wymiary: 28 x 14,3 x 25,8 cm

Sposób pakowania:
Master Box 8 pcs
Wymiary: 28 x 14,3 x 25,8 cm

Sposób pakowania:
Master Box 6 pcs
Wymiary: 33,9 x 17,2 x 26,4 cm

Sposób pakowania:
Master Box 6 pcs
Wymiary: 33,9 x 17,2 x 26,4 cm

Sposób pakowania:
Master Box 8 pcs
Wymiary: 28 x 14,3 x 25,8 cm

Sposób pakowania:
Master Box 8 pcs
Wymiary: 28 x 14,3 x 25,8 cm

Sposób pakowania:
Master Box 8 pcs
Wymiary: 28 x 14,3 x 25,8 cm

Liczba sztuk w opakowaniu: 8
Ilość kartonów na warstwie: 20
Ilość warstw na palecie: 5
Ilość kartonów na palecie: 100

Liczba sztuk w opakowaniu: 8
Ilość kartonów na warstwie: 20
Ilość warstw na palecie: 5
Ilość kartonów na palecie: 100

Liczba sztuk w opakowaniu: 8
Ilość kartonów na warstwie: 14
Ilość warstw na palecie: 4
Ilość kartonów na palecie: 56

Liczba sztuk w opakowaniu: 8
Ilość kartonów na warstwie: 14
Ilość warstw na palecie: 4
Ilość kartonów na palecie: 56

Liczba sztuk w opakowaniu: 8
Ilość kartonów na warstwie: 20
Ilość warstw na palecie: 5
Ilość kartonów na palecie: 100

Liczba sztuk w opakowaniu: 8
Ilość kartonów na warstwie: 20
Ilość warstw na palecie: 5
Ilość kartonów na palecie: 100

Liczba sztuk w opakowaniu: 8
Ilość kartonów na warstwie: 20
Ilość warstw na palecie: 5
Ilość kartonów na palecie: 100

MEBLE 500 ml

Płyn do pielęgnacji
powierzchni drewnianych
Odświeża i przywraca piękno mebli. Delikatnie czyści
powierzchnie drewniane. Łatwo się rozprowadza,
chroni przed ponownym zabrudzeniem oraz
zarysowaniami. Działa antystatycznie.

Zastosowanie:
- pielęgnuje i zabezpiecza powierzchnie mebli
- ma działanie antystatyczne, dzięki czemu cząsteczki
kurzu nie osadzają się na meblach
- skutecznie usuwa zabrudzenia
-czyści bez smug
- chroni przed zarysowaniami
- pozostawia świeży, lekko mydlany zapach z
wyczuwalnymi nutami pomelo

Przeznaczony do pielęgnacji:
mebli drewnianych
stołów i krzeseł
mebli z tworzyw sztucznych
drewnianych elementów sofy

SZYBY 500 ml

Płyn do mycia szyb,
luster, glazury i innych
powierzchni szklanych
Dzięki dużej zawartości alkoholu rozpuszcza wszystkie
zabrudzenia i odtłuszcza powierzchnię, szybko
odparowuje nie pozostawiając smug i zacieków.
Specjalnie opracowany skład preparatu sprawia, że
z łatwością usuwa on odciski palców, brud, zacieki
wodne i ślady po insektach pozostawiając lśniące,
pozbawione smug powierzchnie oraz świeży, lekko
mydlany zapach z wyczuwalnymi nutami pomelo.

Zastosowanie:
- skutecznie usuwa odciski palców i ślady po
insektach
- usuwa tłuszcz
- zawiera wyselekcjonowaną mieszaninę alkoholi
- nadaje połysk czystym powierzchnią
- łatwo się aplikuje
- nie zostawia smug
- pozostawia świeży, lekko mydlany zapach z
wyczuwalnymi nutami pomelo

Przeznaczony do mycia:
okien
szyb i luster
gładkich powierzchni z tworzyw sztucznych
balustrad
glazury

PODŁOGI 1 L

Płyn do mycia i pielęgnacji
podłóg drewnianych,
parkietów i małych
powierzchi drewnianych,
paneli podłogowych oraz
gresów.
Skutecznie czyści, nie wymaga spłukiwania. Zapobiega
osadzaniu się kurzu. Pozostawia przyjemny cytrusowy
zapach.

Zastosowanie:
- zawiera najwyższej jakości środki czyszczące,
- odżywia, odświeża i pielęgnuje powierzchnie,
- efektywnie czyści i usuwa kurz,
- nie pozostawia smug,
- nie niszczy struktury czyszczonych powierzchni,
- pozostawia świeży, lekko mydlany zapach z
wyczuwalnymi nutami pomelo

Przeznaczony do mycia:
podłóg drewnianych (parkietów)
innych powierzchni drewnianych
paneli
gresów

PŁYN UNIWERSALNY 1 L

Płyn uniwersalny do
mycia wszystkich
zmywalnych powierzchni
w domu.
Usuwa nawet najbardziej uciążliwy brud,
pozostawiając myte powierzchnie lśniące i czyste.
Nie wymaga spłukiwania, pozostawia długotrwały
cytrusowy zapach. Doskonale skomponowana
kompozycja zapachowa zapewnia wyjątkowy świeży
zapach. Produkt jest gwarancją doskonałej czystości
bez smug i zacieków.

Zastosowanie:
- skutecznie usuwa zabrudzenia,
- nie pozostawia smug,
- nadaje połysk,
- nie wymaga spłukiwania,
- pozostawia świeży, lekko mydlany zapach z
wyczuwalnymi nutami pomelo

Przeznaczony do mycia:
ram okiennych,
drzwi,
elementów ozdobnych,
powierzchni odpornych na działanie wody,
schodów,

KUCHNIA 500 ml

Preparat do czyszczenia
powierzchni kuchennych.
Skutecznie usuwa tłuszcz, przypalone jedzenie, lepki
brud. Czyści zlewozmywaki, blaty kuchenne, kuchenki,
okapy, kuchenki mikrofalowe oraz inne sprzęty
kuchenne i powierzchnie zmywalne. Bezpieczny w
kontakcie z żywnością

Zastosowanie:
- czyści tłuste zabrudzenia,
- skutecznie usuwa zaschnięty brud i kurz,
- nie pozostawia smug ani zacieków
- nie niszczy czyszczonych powierzchni
- rozpuszcza ciężkie do usunięcia przypalenia
- przywraca blask
- pozostawia świeży, lekko mydlany zapach z
wyczuwalnymi nutami pomelo

Przeznaczony do mycia:
zlewozmywaków
blatów kuchennych
kuchenek
piekarników
okapów

NACZYNIA 500 ml

Płyn przeznaczony do
ręcznego mycia naczyń
i innych akcesoriów
kuchennych.
Delikatne i bezpieczne dla środowiska substancje
czyszczące skutecznie usuwają zabrudzenia
pochodzenia spożywczego, tłuszcze, brud, nie
pozostawiając przy tym smug i zacieków.

Zastosowanie:
- skutecznie zmywa tłuszcz oraz pozostałe
zabrudzenia
- tworzy aktywną pianę przyśpieszającą proces mycia
- nie pozostawia zacieków
- neutralizuje nieprzyjemne zapachy
- nie pozostawia smug
- pozostawia świeży, lekko mydlany zapach z
wyczuwalnymi nutami pomelo

Przeznaczony do mycia:
naczyń szklanych
naczyń kryształowych
naczyń ceramicznych
metalowych garnków i patelni
przyborów kuchennych
talerzy i sztućców
naczyń ze stali nierdzewnej
naczyń teflonowych
naczyń silikonowych

ŁAZIENKA 500 ml

Preparat do czyszczenia
łazienek.
Skutecznie usuwa kamień, osady mydlane oraz rdzę.
Czyści powierzchnie ceramiczne, chromowane,
szklane i ze stali nierdzewnej.
Aktywne składniki płynu znakomicie radzą sobie
z osadami z mydła, zaciekami wodnymi, tłustymi
plamami i trudniejszymi zanieczyszczeniami.

Zastosowanie:
- czyści tłuste zabrudzenia,
- skutecznie usuwa zaschnięty brud i kurz,
- nie pozostawia smug ani zacieków
- nie niszczy czyszczonych powierzchni
- rozpuszcza ciężkie do usunięcia przypalenia
- przywraca blask
- pozostawia świeży, lekko mydlany zapach z
wyczuwalnymi nutami pomelo

Przeznaczony do mycia:
powierzchni ceramicznych
powierzchni chromowanych
powierzchni szklanych
powierzchni ze stali nierdzewnej
armatury łazienkowej,
elementów ozdobnych,
wanien

CZYSTY DOM,
CZYSTA
PRZYJEMNOŚĆ
Produkty Aroma Home
& Dorota z serii czysta
przyjemność idealnie
uzupełniają zapachy świec
i patyczków.
Czysta Przyjemność Aroma Home & Dorota to
stworzona we współpracy z Dorotą Szelągowską
linia środków i kosmetyków służących do pielęgnacji
wszystkich powierzchni w naszych domach . Nasza
oferta to najwyższa jakość, dlatego oferowane przez
nas produkty zawierają komponenty zapachowe
pochodzące z południowej Francji oraz środki
powierzchniowo-czynne wytwarzane przy ścisłej
współpracy z polskimi technologami.

LINIA PRODUKTÓW
ZAPACHOWYCH
Zapach który idealnie wpasuje się w każde wnętrze. Świeży, lekko mydlany, z
nutami pomelo - idealne perfumy do twojego domu.

Patyczki zapachowe

Świeca zapachowa

Celuloza zapachowa

EAN: 5902846836179

EAN: 5902846836186

EAN: 5902846836193

Dane logistyczne
Waga produktu netto: 100 ml
Waga produktu brutto: 0,32 kg
Wymiar produktu z
opakowaniem:
7,2 x 24 x 7,2 cm

Dane logistyczne
Waga produktu netto: 150 g
Waga produktu brutto: 0,570 kg
Wymiar produktu z
opakowaniem:
8 x 9,9 x 8 cm

Dane logistyczne
Waga produktu netto: 1 g
Waga produktu brutto: 0,013 kg
Wymiar produktu z
opakowaniem:
0,3 x 19,5 x 7,7 cm

Sposób pakowania:
Master Box 8 pcs
Wymiary: 23 x 15,5 x 24,4 cm

Sposób pakowania:
Master Box 8 pcs
Wymiary: 24,3 x 16,3 x 13,3 cm

Sposób pakowania:
Display Box 24 pcs
Wymiary: 19,3 x 8,4 x 20,2 cm

Liczba sztuk w opakowaniu: 6
Ilość kartonów na warstwie: 25
Ilość warstw na palecie: 6
Ilość kartonów na palecie: 150

Liczba sztuk w opakowaniu: 6
Ilość kartonów na warstwie: 20
Ilość warstw na palecie: 6
Ilość kartonów na palecie: 120

Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Ilość kartonów na warstwie: 52
Ilość warstw na palecie: 7
Ilość kartonów na palecie: 364

Nuty
zapachowe

LINIA KOSMETYKÓW DO PIELĘGNACJI DOMU

KATALOG PRODUKTÓW

