
Příjemná vůně
má příznivé účinky na psychický 

stav každého člověka – podporuje 
tzv. well ‑being každého z nás.

Čichový smysl je často podceňován, ale neměl by 
být zanedbáván. Dobře aromatizovaná místnost 
má silný vliv na to, jak se cítíme, jak jednáme a jak 
myslíme. Ve skutečnosti vůně, která existuje v kaž-
dém prostředí, je původem a příčinou změn našich 
nálad.

Dnes je všeobecně známo, že vůně příjemného parfému má 
pozitivní vliv na naše nákupní chování. Například hudba 
a barvy mohou ovlivnit náš sluch a zrak a z tohoto důvodu jsou 
stále častěji používány v obchodech, aby zvýšily prodej. To se 
také děje u vůně, která může představovat neočekávaný zdroj, 
protože každá „dobrá vůně“ může pozitivně ovlivnit zákazníka 
a zasáhnout jeho slabost, čich. Navíc, jak ukazují naše dlou-
holeté zkušenosti, specifické parfémy mohou zvýšit potřebu 
zákazníka nakupovat, jíst více nebo dokonce více relaxovat.

SPRING AIR™ je společnost specializující se na deo
aromatizaci prostorů, která se zabývá analýzou 
a ře šením problémů spojených s účinky vůní v obchodní čin
nosti. Nejnovější výzkum spojil účinek parfémů s nákupními 
úmysly a náladami lidí. Tato studie ukázala, že parfémy přímo 
ovlivňují podvědomí, probuzení pravěkých vzpomínek, pachů 
a pocitů. 
V důsledku toho uvedl vědecký výzkum, jak přimět zákazníky 
obchodů, aby zůstali v určité oblasti déle. Zároveň odhalil, jak 
vybrat různé vůně pro různé potřeby, jako vytvořit pocit dů
věry, poskytnout bezpečnost a rodinnou atmosféru v prostředí 
nebo oddělení.

Všechny naše vůně z kolekce Spring Air jsou vyrobeny z kvalitních 
esenciálních olejů, které mají Certifikát IFRA (International 
Fragrance Association). Ten je důkazem kvality a zdravotní 

nezávadnosti pro naše vonné esence a výrobky.

Spring Air® nabízí produkty a služby související s aromati
zací prostorů a je schopna uspokojit všechny potřeby profesi
onálního trhu, prostřednictvím 2 různých produktových řad – 
PROFESIONÁLNÍ a HOME.



SPRING AIR® vytvořila 8 jedinečných řad vůní, 
které obsahují éterické oleje, všechny na bázi  
přírodních ingrediencí.

Refreshing Line Osvěžující vůně připomínající čerstvě vyprané prádlo.
Aromatherapy Line Vůně, které mají příznivé účinky na celé lidské tělo a mysl.
Delicatessen Line Vůně pro ty pravé gurmány.
Reminiscent Line Vůně, které Vás vrátí do dětských let.
Exotic Fruits Line Vůně z toho nejčerstvějšího a nejsladšího ovoce.
Earth Line Vůně inspirované přírodou v tom pravém slova smyslu.
Flowers Line Vůně pro milovníky rozkvetlých květin.
Premium Line Parfémové vůně.
Odor Absorber  Vůně pro odstranění tabáku a jiných nežádoucích pachů  

(aroma free).

Všechny vůně z řady Spring Air mají tzv. dvojí účinek, 
tzn. že pohlcují nepříjemný zápach a zanechávají prostředí příjemně voňavé, 
a to vše díky tomu správnému uspořádání molekul.
Každý sprej o 250 ml obsahuje 3 100 dávek a dokáže pokrýt až 50 m2 (75 m3).

OSVĚŽOVAČE VZDUCHU 
SMART AIR MINI
• držitel certifikátu kvality ISO 9001:2000, CE certifikát
• možnost výběru z 22 již přednastavených programů 

či možnost vlastní personalizace
• fashion design
• možnost výběru ze 3 barev: bílá, černá,  

chromovaná, zlatá v limitované edici
• dvě tužkové baterie vydrží až 18 měsíců  

díky „úspornému systému“

ULTRA SCENT LINE
Tekutý deodorant na alkoholové bázi s dvojím účinkem, který kro
mě odstranění všech druhů nežádoucích zápachů v prostředí, za
nechává i příjemnou vůni, která má příznivý vliv na lidskou mysl. 
Ultra Scent je vyroben z vonných esenciálních olejů, které ve Vás 
zanechají pocit klidu a relaxu. Tento profesionální přípravek s eta
nolovou bází byl studován tak, aby nezanechával skvrny na tex
tiliích, takže je ideální do hotelů, výtahů, prádelen, wellness, loí
dí apod. Aplikace pomocí rozprašovací pistole bez následného 
oplachování. Výrobek není vhodný k aplikaci na vinyl, kůži a sa
tén. Aplikujte ve vzdálenosti cca 30 cm.
• K dispozici v 18 vůních
• Balení 1×6, 500 ml
• Lze objednat též v balení 50 ml, 200 ml a 5 l



UNO DOS TRES LINE
UNO DOS TRES je inovativní třífázový deo parfém 
vhodný do všech prostorů: vysoce profesionální, 
bezpečný, delikátní, výkonný, „elegantní“ a ve vzta
hu náklady – přínos – bezpečnost – efektivnost je 
na nejvyšších úrovních trhu. Díky speciálnímu postu
pu, který integruje vysoce kvalitní suroviny a proces
ní inovace, je schopen kontrolovat pachy a zpříjem
nit vzduch v prostředí za pouhé tři dávky (množství 
vhodné pro deo parfémování standardního pokoje, 
kanceláře, vstupů nebo učeben o asi 25 m2 na více 
jak 24/48 hodin).
• K dispozici v 8 vůních
• Balení 1×5, 500 ml
• Kolekce je k dispozici ve vůních: Acai berry, 

Atmos, Flo´, Mad Mango, Soap, Re fresh, 
Wellness, Wonder Vanilla.

AIRGUARD LINE
Airguard® Spring Air® je revoluční řada výrobků, které dokáží obnovit svěžest na 
místech, kde jsou přítomny nepříjemné pachy, se zvláštním zřetelem na nejrůznější a spe
cifické odéry přirozeného původu. Eliminuje „zapáchající“ molekuly, osvěžuje vzduch 
a zanechává příjemné prostředí.
Airguard® Cigarette je specifický výrobek, který neutralizuje velmi perzistentní a ne
příjemný zápach cigaret, který je výsledkem spalování nebo chemických pozůstatků. 
Výrobek uvolňuje jemnou a svěží vůni s cílem eliminovat molekuly, chemikálie a toxiny, 
které vnikly do místnosti. Ideální pro kuřácké místnosti, herny, kasina, obchody, lodě, 
karavany, vlakové vagóny, atd.
Airguard® Kitchen je specifický produkt, který neutralizuje pachy všech organických 
sloučenin přítomných během a po ukončení vaření, dále plísní, páchnoucích těkavých 
látek pocházejících z bakteriální proliferace… a tak dále. Zachycuje všechny pachy, 
které lze v tomto specifickém prostředí cítit, osvěžuje vzduch a zanechává příjemnou 
vůni. Ideální pro veřejná místa, Food Courts, jídelny, restaurace, menzy, kuchyně, ško
ly, autobusy, atd.
Airguard® Restroom je spe
cifický výrobek vhodný pro ve
řejné toalety. Pachy toalet mo
hou být způsobeny dočasnými, 
chronickými nebo skrytými zdro
ji, organických a anorganických 
sloučenin jejichž pachy jsou 
zvláště nepříjemné. Po aplikaci 
výrobku, osvěží prostředí uvol
něním příjemné svěží vůně, která 
vyřeší problém zbytkových silně 
páchnoucích látek. Ideální pro 
všechny typy toalet a koupelen 
v hotelích, kancelářích, restau
racích, pečovatelských domech, 
nemocnicích, saunách, tělocvič
nách, školách, vlacích, atd.
• Balení 1×12, 250 ml



LUXUSNÍ SÓJOVÉ SVÍČKY
Okamžité provonění, které vytváří působivou atmosféru. Naše 
vonné svíčky LUXURY SOYA CANDLES rozzáří vaše prosto
ry a dodají vám úsměv a potěšení. Luxusní sójové svíčky Spring 
Air® jsou vyrobeny z vysoce kvalitního přírodního sójového vosku, 
v kombinaci s éterickými oleji a nabízejí jedinečné zážitky pro
střednictvím výběru 12 nejprodávanějších vůní. Každá 235 ml 
svíčka je dodávána v luxusním balení. Balení obsahuje 12 sví
ček v jedné vůni. Svíčka provoní prostor o cca 20 m2 až na 60–
80 hodin. Bavlněný knot je veden až na dno, svíčka tak vyhoří 
celá. Sojový vosk zaručí čistší a pomalejší hoření oproti klasické
mu parafínu. Neprodukuje žádný škodlivý kouř a saze, které by 
se mohly usadit na stropech či způsobit nepříjemný zápach zác
lon a textilií obecně.

LUXUSNÍ AROMA DIFUZÉRY
Pokud si chcete vytvořit jakoukoli atmosféru, můžete si pozvat do 
svého prostoru jednoho z těchto malých olfaktorických společní
ků. Spolehlivý a rafinovaný, extra luxusní ratanový aroma difuzér 
Spring Air® je ideálním estetickým doplňkem pro jakékoli vytříbené 
prostředí: domov, restauraci, kancelář atd. Řešení, které kombinu
je styl a potěšení a současně nabízí dlouhotrvající vůni. Vůně se 
šíří pomocí ratanových tyčinek, ponořených v éterických olejích. 
V sortimentu Spring Air® HOME COLLECTION najdete luxus
ní aroma difuzéry, ve skleněné láhvi o objemu 100 ml. Jsou jed
notlivě balené a nabízejí možnost aromatizace po dobu přibližně 
2 měsíců. K dispozici k výběru 12 nejprodávanějších vůní. Jedno 
balení obsahuje 12 kusů vůní. Vůně s 5 tyčinkami provoní Váš pro
stor až na 2 měsíce v závislosti na jeho velikosti, teplotě a větrá
ní místa, kam difuzér umístíte. Pro dosažení intenzivnějšího účin
ku doporučujeme tyčinky pravidelně otáčet a očistit od prachu.

KOLEKCE HOME

Spring Air® Home Collection vám nabízí 
nejoblíbenější vůně z naší kompletní kolekce, 
které. které jsou k dispozici pro profesionální, 
i domácí použití.
Kolekce HOME je k dispozici ve vůních: Adorable, 
Black Satin, Blue Velvet, Breeze, Grapes, 
Pomegranate delight, Orange Cinnamon, Relax, 
Secret, Tea Pearls, Water Spa a White Orchid.

Luxury Rattan Sticks
Luxury Soya Candles

Ultra Scent Premium
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