
Zmysł powonienia jest często niedoceniany,  
jednak nie może być lekceważony. 

Zapach otoczenia ma silny wpływ na nasze samopoczucie,  
działanie, myśli, a nawet zamiany nastroju.

SPRING AIR specjalizuje się w efektach, które zapachy wywołują w określonych
obszarach, szczególnie tam, gdzie mają dać najlepsze efekty komercyjne. Najnowsze 
badania oceniające wpływ zapachów na nastrój człowieka pokazały, że oddziaływają 
one bezpośrednio na podświadomość klienta, przez przywołanie wspomnień, obrazów 
i uczuć. W efekcie klienci zostają w danym miejscu dłużej. Jednocześnie stwarza to poczucie  
zaufania, bezpieczeństwa i znajomości obszaru. 

Dystrybutor:



PROFILPROFIL

Dzięki starannemu planowaniu i stałemu postępowi, SPRING AIR stał się czołową firmą
w swojej dziedzinie, wyróżniającą się następującymi cechami:

• Stosujemy systemy zarządzania wysoką jakością, poświadczone
przez międzynarodowy certyfikat ISO 9001:2000 TUV.

• Dostarcza kompletnego rozwiązania i opracowania na polu
profesjonalnego usuwania przykrego zapachu oraz dezynfekcji.

• Ma wyłączność na produkcję Odor Absorbera (pochłaniacza
nieprzyjemnych zapachów).

• Jest obecny na prestiżowych wystawach lokalnych
i międzynarodowych.

Dzisiaj SPRING AIR ma wszelkie podstawy do bycia dumnym ze swoich zdobyczy
i  osiągnięć. Powodem tego jest wieloletnie doświadczenie zarządu SPRING AIR
i kompletna struktura firmy, na którą składa się Dział Badań i Rozwoju, w pełni wyposażone 
laboratorium chemiczne oraz prywatny segment produkcji dozowników. Tym SPRING 
AIR różni się od konkurencji, że firma nie tylko sprzedaje produkty, ale przede wszystkim
jest ich producentem. 

Te certyfikaty traktujemy jako swoje nagrody: 



Zapachy SPRING AIR są inspirowane grecką naturą. Duża różnorodność perfum,
na  którą składają się zapachy cytrusów, owoców, roślin, zieleni oraz morskiej bryzy  
z łatwością pobudzi zmysły. 

Nasze codzienne zadania stają się przyjemniejsze, kiedy czujemy słodki zapach. 
Aby zadowolić swoich klientów, SPRING AIR stworzył 98 unikalnych zapachów.

Wszystkie zostały zatwierdzone przez Grecki Narodowy Instytut Medycyny i są  
produkowane według ściśle określonych procedur narzuconych przez standard ISO 
9001:2000.

Wszystkie zapachy SPRING AIR mają podwójne działanie. Neutralizują nieprzyjemny
zapach, jednocześnie rozpylając przyjemny aromat. Są one przyjazne środowisku, gdyż 
składają się tylko i wyłącznie z naturalnych ekstraktów.

ZAPACHY
250ml
ZAPACHY
250ml

SPRING AIR stworzył unikalną linię zapachów nazwaną “Fresh Line”. Zapachy ‘Fresh
Line’ zawierają olejki eteryczne pochodzące z naturalnych składników. Ich wyjątkowe 
połączenie daje Twojej przestrzeni uczucie świeżości oraz zostawia zapach czystości  
wypranego ubrania. 

cotton
Wyjątkowe połączenie eterycznych olejków o świeżym zapachu, który daje 
Twojej przestrzeni poczucie prawdziwej czystości. 

sensitive touch
Białe kwiaty, jaśmin i tiare powiązane z podstawą z lesistej i piżmowej  
nuty, daje uczucie czułego dotknięcia.

soft 
Łagodny zapach łączący jaśmin, ylang 
i różę w lesistej podstawie 
z nutą bursztynu 
i  wanilii.

Linia FreshLinia Fresh



Linia Refreshing zabierze Cię w podróż po świeżości oraz odmłodzeniu, dzięki magicznej 
kombinacji olejków eterycznych.

addiction
Piękna i mocna kombinacja drzewa sandałowego, cedrowego, jaśminu 
oraz róży.

berberries
Mocna nuta drzewa sandałowego i inne nuty drzewne, tak jak w męskich 
perfumach.

escape
Ucieczka do dzikiego lasu dzięki drzewnym nutom w kombinacji z jaśminem 
i wanilią.

passion
Pożądanie charakterystycznych męskich perfum zostanie zaspokojone dzięki 
temu zapachowi.

secret
Dzięki temu zapachowi sekretna harmonia dzikich kwiatów, drzewa 
sandałowego oraz wiosennej aury stanie się codziennością.

sunrise
Doskonałe połączenie drzewa sandałowego, lawendy oraz lilii przeniosą 
Twoje myśli w romantyczny wschód słońca.

tommy
Świeże, morskie powietrze o męskim zapachu.

breeze
Chłodny powiew morskiej aury.

Linia RefreshingLinia Refreshing
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mystery
Pozwól tej tajemniczej, pikantnej kombinacji uwolnić swoje myśli.

femme
Delikatny ton róży ivoire, wanilii oraz jaśminu.

sparkling water
Letnie orzeźwienie  

ZAPACHY
250ml
ZAPACHY
250ml

Odkryj moc woni kwiatów dzięki nowej linii Flowers.

magnolia
Przyjemny powiew kwiatowego bukietu magnolii.

white flower
Mocna woń jaśminowo-hiacyntowego bukietu.

citrus valley
Chłodna bryza ukwieconych cytrusów.

lemon blossom
Prawdziwy gorzko-słodki zapach, którego źródłem są dyskretny zapach 
kwiatów cytrynowych oraz słodka woń pachnącego drzewa.

white orchid
Biała orchidea

Linia FlowersLinia Flowers



ZAPACHY
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Odkryj ‘owocową’ moc zapachu poprzez linię Exotic Fruits.

mango fresh
Słodka przyjemność soku mango.

grapes
Mieszanka białych i czerwonych winogron, rosnących w greckich 
winnicach. 

orange
Zapach świeżo pokrojonej pomarańczy.

raspberry
Malina

mango delight
Delikatny zapach mango.

pinacolada
Soczysta kombinacja ananasa oraz orzecha kokosowego.

melon
Melon

kiwi
Kiwi

cherry
Wiśnia

Linia Exotic FruitsLinia Exotic Fruits



strawberry delight
Delikatny zapach truskawek.

papaya grape
Zapach papaji z delikatną nutką winogrona.  

green apple
Zielone jabłko 

ZAPACHY
250ml
ZAPACHY
250ml

Wewnętrzny spokój, kreatywność i energia.
antistress
Walczy ze stresem oraz relaksuje, dzięki pięknemu połączeniu drzewa 
piżmowego oraz mimozy.

awake
Obudź się dzięki mistycznemu aromatowi ylang, róży i jaśminu w kombinacji 
z nutami pieprzu oraz piżma.

fresh blue
Tworzy uczucie świeżości morskiej bryzy i tropikalnej roślinności.

relax
Połączenie woni lilii, magnolii, rumianku.

cool river
Połączenie aromatu drzewa 
platanowego i dębowego. 

Linia AromatherapyLinia Aromatherapy



romance
Połączenie wanilii, geranium i świeżej lawendy. 

feelings
Zapach cytrusów skomponowany z zapachem bergamotki i drzewa 
sandałowego. 

silk
Jedwab, niezwykłe połączenie słodkich woni.

blue velvet
Dobroczynne działanie olejków eterycznych skomponowane z wonią jaśminu, 
róży, lawendy, wanilii, cedru, sandałowca i gardenii.

magic
Silna, zmysłowa mieszanka intensywnych zapachów na bazie sandałowca.

charm
Aromatyczna kompozycja cedru, róży i piwonii.

amber
Silna, zmysłowa mieszanka intensywnych zapachów na bazie sandałowca.

nectar
Połączenie nut kwiatu wiśni, wanilii, piżma oraz białej herbaty.

cryptic
Orzeźwiająca kombinacja cytrusów oraz nut drzewnych.

musk
Piżmo

ZAPACHY
250ml
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venice
Nuta cytrusowa połączona z zapachem piżma oraz bergamotki.

ZAPACHY
250ml
ZAPACHY
250ml

Zabierze Cię do krainy delikatnych i słodkich wspomnień.

vanilla
Kremowy aromat prawdziwej wanilii.

bitter almond
Idealnie zharmonizowane połączenie gorzkiego migdału i maraschino.

baby powder
Delikatny zapach dziecięcego pudru.

sweet memories
Zapach przywodzi na myśl wszystkie najlepsze wspomnienia dzieciństwa.

oriental nights
Bazuje na nucie paczulki wonnej, wanilii oraz drzewa sandałowego. 
Naturalne ekstrakty goździka, jaśminu, róży oraz ylang są doskonale  
skomponowane z delikatną wonią pomarańczy i cynamonu.

Linia ReminiscentLinia Reminiscent



Oferuje wyborną podróż po świecie apetycznych zapachów.

brown sugar
Autentyczny aromat brązowego cukru.

homemade cookies
Świeży zapach domowych ciasteczek.

grandma’s cake
Nostalgiczne wspomnienie babcinego ciasta.

white chocolate
Delikatna woń białej czekolady.

dark chocolate
Klasyczna, bogata ciemna czekolada.

lemon pie
Odświeżający aromat ciasta cytrynowego.

apple pie
Zapach ciepłego jabłecznika.

Linia DelicatessenLinia Delicatessen

ZAPACHY
250ml
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caramel
Słodki i delikatny zapach karmelu.

coffee
Mocna woń świeżo 
zaparzonej kawy.



ZAPACHY
250ml
ZAPACHY
250ml

Linia Earth oferuje różnorodność zapachów pochodzących z naturalnych surowców ziemi.

herbal
Kombinacja różnych ziół.

green tea
Bardzo znane starożytne zioło, używane przez chińczyków ze względu 
na  właściwości terapeutyczne.

mint
Mięta. Działa pobudzająco, uwalnia od stresu.

lavender
Lawenda

sandalwood
Stworzony z ekstraktów sandałowca.

chamomile
Aromat rumianku, znany z uspakajającego 
i euforycznego działania.

green leaves
Woń świeżo ściętych 
liści.

Linia EarthLinia Earth

orange-cinnamon
Harmoniczne połączenie pomarańczy i cynamonu. 



ZAPACHY
250ml
ZAPACHY
250ml

mountain rain
Zapach kropli deszczu

cedarwood
Drzewo cedrowe



DOZOWNIKIDOZOWNIKI
Rewolucyjne, estetyczne urządzenie, którego funkcjonalność jest unikalna. Dzięki ogromnej 
różnorodności zapachów Smart Air Mini ma zastosowanie w każdego rodzaju przestrzeni 
profesjonalnej.

Dozownik ten daje niespotykaną w innych urządzeniach elastyczność regulacji oraz  
ustawień. Każdy element działania dozownika można ustawić według własnych  
preferencji. Możliwa jest zmiana częstotliwości aplikacji zapachu co do minuty,  
godzin, dni, tygodni oraz miesięcy pracy, jak i czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy w ciągu 
dnia. Dozownik oblicza na ile dni i porcji wystarczy wybrany plan aplikacji oraz informuje,  
gdy zbliża się czas wymiany zapachu na nowy. Jeśli to zbyt dużo, zawsze można skorzystać 
z 22 zaprogramowanych trybów.

Smart Air gwarantuje niezawodność oraz wysoką wydajność gdyż:

• Został wyprodukowany zgodnie z certyfikatem jakości ISO 9001:2000.

• Posiada certyfikat CE.

• Ma 12 lat gwarancji.

• Żywotność na zasilaniu bateryjnym określana jest na 24 miesiące.

• Posiada możliwość wprowadzenia własnego kodu PIN, w celu zabezpieczenia
przed niepowołaną zmianą ustawień.

JakośćJakość



PHYSIS to nowy produkt SPRING AIR – ekologiczny, rewolucyjny, powstały
ze  względu na potrzeby naszych klientów. Jest ekologiczny i przyjazny środowisku,  
stworzony w całości z owocowych i kwiatowych ekstraktów, nadaje się zarówno 
dla przestrzeni biznesowych, jak i prywatnych.

cool water
Chłodny strumień - połączenie aromatu drzewa platanowego i dębowego.

vergina
Unikatowy aromat olejków eterycznych połączonych z dzikimi kwiatami  
terenów śródziemnomorskich i aromatycznymi ziołami. 

wild flower
Niespotykany dziki grecki kwiat z elegancką nutą.

vanilla
Kremowy aromat prawdziwej wanilii.

pine
Relaksujące uczucie zapachu sosny.

peach
Brzoskwinia.

green apple
Zbiór zielonych jabłek.

exotic fruits
Naturalne soki egzotycznych owoców. 

PHYSISPHYSIS



coconut
Autentyczny aromat orzecha kokosowego.

caramella
Słodycz wanilii w kombinacji z brązowym cukrem daje autentyczny aromat 
karmelu.

apricot
Morela.

tropical
Kolorowa kombinacja tropikalnych owoców przypominająca egzotyczny 
koktajl. 

PHYSISPHYSIS



ULTRA SCENT jest w pełni ekologicznym i przyjaznym środowisku produktem
bazowanym na etanolu. Nie zostawia plam na dywanach, materiale i tekstyliach. Idealnie 
nadaje się dla hoteli, restauracji, wind, łodzi, pralni i podobnych przestrzeni. 

Dostępny jest w dwóch formach:

• Przezroczystej butelki PET 500 ml ze spustem zraszającym.

• 5L wkładu uzupełniającego do butelek 500 ml.

pine
Relaksujące uczucie zapachu sosny, cedru oraz eukaliptusa.

vanilla
Ciepła, bogata, słodka wanilia.

pinacolada
Soczysta kombinacja ananasa oraz orzecha kokosowego bazowana 
na  wanilii.

honeysuckle
Podstawą jest goździk i cynamon, połączone z ekstraktami róży, jaśminu 
i kwiatu pomarańczy. To połączenie daje zapach świeżo ściętego kapryfolium.

lavender
Lawenda z nutami drzewnymi oraz piżmem.

breeze
Chłodny powiew morskiej aury.

ULTRA SCENTULTRA SCENT

Linia Ultra Scent składa się z 16 zapachów oraz Odor Absorber’a:

Linia Ultra ScentLinia Ultra Scent



ULTRA SCENTULTRA SCENT
wild flower
Bazuje na nutach miodu i przypraw przyjemnie złączonych z różą, jaśminem,  
bergamotką, cytryną oraz fiołkiem alpejskim.

cotton
Wyjątkowe połączenie eterycznych olejków o świeżym zapachu, który daje 
twojej przestrzeni poczucie prawdziwej czystości. 

sensitive touch
Białe kwiaty, jaśmin i tiare powiązane z podstawą z lesistej i piżmowej nuty, 
daje  uczucie czułego dotknięcia.

soft
Łagodny zapach łączący jaśmin, ylang i różę w lesistej podstawie z bursztynu 
i wanilii.

feelings
Zapach cytrusów skomponowany z zapachem bergamotki i drzewa 
sandałowego.

magnolia
Przyjemny powiew kwiatowego bukietu magnolii.

orange-cinnamon
Harmoniczne połączenie pomarańczy i cynamonu. 

orange
Zapach świeżo pokrojonej pomarańczy.

white orchid
Biała orchidea.

white flower
Mocna woń 
jaśminowo-hiacyntowego 
bukietu.



ULTRA SCENTULTRA SCENT
silk
Jedwab, niezwykłe połączenie słodkich woni.

passion
Pożądanie charakterystycznych męskich perfum zostanie zaspokojone dzięki 
temu zapachowi.

coffee
Mocna woń świeżo zaparzonej kawy.

sunrise
Doskonałe połączenie drzewa sandałowego, lawendy oraz lilii przeniosą 
Twoje myśli w romantyczny wschód słońca.



SPRING AIR znalazł ostateczne rozwiązanie dla dymu papierosowego.

ODOR ABSORBER jest pozbawiony własnego zapachu i nie tyle przykrywa
każdą nieprzyjemną woń, co zupełnie ją eliminuje, wiążąc molekuły dymu oraz każdego 
innego niepożądanego aromatu.

ODOR 
ABSORBER
ODOR 
ABSORBER


