
F I R M A

AirFresh

 

 

zapraszamy

do współpracy
jest polskim producentem

zapachów samochodowych. 

Oferujemy odświeżacze samochodowe
w płynie, zawieszki zapachowe z celulozy,
filcu, drewna, zapachy w buteleczkach
z drewnienym korkiem oraz zapachy
z granulatu pakowane w woreczki  
z organzy.  Naszym priorytetem
jest zadowolenie klientów,
dlatego też oferowane przez nas
produkty są najwyższej jakości. 
Staramy się nadążać za zmianami
potrzeb konsumentów, kreować
innowacyjne produkty oraz
wchodzić na nowe rynki.



 

 

 
 

 

 

MOŻLIWOŚC WYKONANIA ZAMÓWIENIA

NAWET W 1 DZIEŃ!

Zawieszka
zapachowa 
z celulozy z grafiką
i kształtem klienta
Zawieszki samochodowe są jednym

z najpopularniejszych gadżetów
reklamowych. Jest to doskonała
i niedroga forma promocji dla każdej

firmy. Dzięki tym przyjemnie
pachnącym gadżetom, Twoja firma
pozostanie na długo w pamięci każdego
klienta. Jako producent zapachów
samochodowych jesteśmy w stanie stworzyć
zawieszki według każdego wzoru,
jaki zażyczy sobie klient.       

W ofercie ponad 200
bezpłatnych wykrojników
oraz ponad 50 różnych
kompozycji zapachowych. 



BEST
CHOICE

 
W ofercie 19 różnych kolorów filcu.

 

Zawieszka zapachowa
z filcu z grafiką i kształtem
klienta 

Pachnące zawieszki do samochodu z filcu. 
Wypełniają wnętrze auta oryginalnym,
przyjemnym zapachem oraz stanowią
supermodny, przyciągający wzrok dodatek.
Zawieszki produkowane są w różnej 
kolorystyce z miękkiego filcu 3mm.
Kształt oraz rozmiar zawieszki jest dowolny.
Możliwość wykonania obu stron zawieszki
w opcji grawerowanej.
Jest to oryginalny pomysł na gadżet
dla Twojej firmy!

Dostępne zapachy:
perfumowane (1 million, Si Armani, Invictus,
Electra, Allure Homme Sport) oraz black ice,
black plum, black, wanilia, new car,
eleganve & style, ocean, pacific, alpen fresh,
aqua, lawenda, truskawka, cytryna, green
lemon, pina colada, cytrus, zielona herbata,
grejpfrut, zapach lasu, rumianek,
papaya & mango, santalux, tropical fruits, 
marakuja, buble gum, pomarańcza,
black grape & kiwi, frozen melon,
coco beach, everfresh, latina lady, giaur,
sport fresh, dragon fruits, wiśnia,
fun cola i wiele innych      
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ZUPEŁNA
NOWOŚĆ
NA ŚWIATOWYM RYNKU!

Innowacyjne
pachnące drewienka
z kolorową wkładką z filcu. 
Zawieszki produkowane są w różnej 

kolorystyce z miękkiego filcu 3mm.
Kształt oraz rozmiar zawieszki
jest dowolny. Jest to oryginalny

pomysł na gadżet dla Twojej firmy!

Olejki aromatyczne:
• Kompozycje renomowanej szwajcarskiej

   firmy Givaudan oraz francuskie
   kompozycje

• Możliwość wyboru kilku zapachów
   w ramach jednego zamówienia
• Każda zawieszka nasączona 3 ml
   kompozycji zapachowej

Kształt i kolor:
• Grubość zawieszki: 9 mm!

• Dowolny kształt bez wpływu na cenę 
   zawieszki
• 19 różnych kolorów filcu

• Realizujemy każdy nietypowy projekt
• Możliwość wykonania zawieszki w opcji
   grawerowanej

Mocowanie:
kolorowa gumka dopasowana
do koloru filcu



 

 

Projekt w cenie!

 

WOW

możliwość wykonania nawet

 1 sztuki!

Wykorzystaj swoje 

ulubione zdjęcia

i stwórz niepowtarzalny prezent!

Pachnąca 
zawieszka 
zapachowa 
z Twoim zdjęciem
i napisem

Wystarczy znaleźć odpowiednie zdjęcie
babci, dziadka, rodziców, kolegów, córki 
lub przyjaciela. Na zawieszce umieścimy

Twoje zdjęcie i wykonamy pachnący

prezent idealny do powieszenia
w samochodzie, domu, biurze. 
Prezent z pomysłem, który z pewnością
ucieszy!

Jest to doskonała i niedroga forma
unikatowego i oryginalnego prezentu
dla ważnej Ci osoby.

Zawieszki wykonujemy na dwóch
wykrojnikach: do wyboru kształt
serca lub prostokąt 90x65 mm

Zapach: new car
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Kolekcja Mystique 5 ml słoik 

Kolekcja Mystique 8 ml słoik   

.

     

Minimalistyczny kształt odświeżacza
i widoczna przez szkło buteleczki substancja
zapachowa sprawiają, że produkt jest
dyskretnym, estetycznym dodatkiem,
który zdobi wnętrze samochodu.
Przed użyciem należy odkręcić drewniany

korek i wyjąć plastikową zatyczkę
zabezpieczającą. Po dokładnym zakręceniu
drewnianego korka, odwracamy buteleczkę
do góry dnem na kilka sekund, aby płyn
nasączył korek i dzięki temu uwolnił zapach.

Dostępne zapachy:
truskawka, liczi+mango, black, wanilia
paradise, blue aqua oraz ginger.
Pojemność butelki: 5 ml 

Pakowanie: karton 12 szt

Produkt dostępny w kolorowych displayach
gotowych do położenia na ladę.

Zapach samochodowy:
kolekcja Mystique
5 ml blister Dostępne zapachy:

truskawka, liczi+mango, black, wanilia
paradise, blue aqua oraz ginger. 
Pojemność butelki: 5 ml

Zawartość kuli: : 42 szt. zapachów

                            (6 zapachów po 7 szt. każdy)

Dostępne zapachy:
truskawka, liczi+mango, black, wanilia
paradise, blue aqua oraz ginger. 
Pojemność butelki: 8 ml

Zawartość kuli: : 36 szt. zapachów

                            (6 zapachów po 6 szt. każdy)

AirFresh; ul. Zbożowa 21; 25-416 Kielce

Tel. 535 140 146 ; 41 373 23 10
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www.zapachysamochodowe.pl
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