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spis
treści

witaj w świecie zapachów 
samochodowych

Właścicielem marki Aroma Car jest 
POLSKA firma MTM Industries, posiadająca 
wieloletnie doświadczenie w branży 
perfumeryjnej. Dysponujemy własnym 
laboratorium badawczym. Współpracujemy 
z wieloma renomowanymi laboratoriami 
i naukowcami na całym świecie. MTM 
Industries dostarcza swoje produkty do 

większości krajów w Europie, takich jak 
Włochy, Francja, Anglia, Niemcy 

czy Hiszpanii. Nasze produkty 
docierają również do krajów 
Azji, Bliskiego Wschodu czy 
Ameryki.

Obszerna i niczym nie 
ograniczona gama produktów 

i aromatyzacji zachwyci nawet 
najbardziej wymagające gusta i 

zadowoli najdelikatniejsze nosy. Każdy 
znajdzie zapach dla siebie. Nasza oferta to 
szeroki wachlarz możliwości, od  mocnych 
zapachów dla silnych i niezależnych 
osobowości, poprzez słodkie , lecz delikatne 
aromaty owocowo-kwiatowe, aż po 
świeżość oceanu. 
Wyrusz z nami w świat zapachów! 

Celuloza _01

Filc _02

Żel _03

Membrane _04

Organic _05

Polimer _06

Spray _07

Knot _08

Wood                                                                                  _09

Nośnik ceramiczny                                                            _10

Seria Nature _11
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Merry Christmas _13

Aroma Car & Pepsi                                                             _14
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legenda

TYP PAKOWANIA 

Display box

Karton

Słój

UŻYTKOWANIE

Na kratkę

Na lusterko

Odświeżacz stojący

Spray

Zawieszka/Brelok

Na choinkę



Aroma Car - Katalog produktów - 2022www.aromacar.eu

007 006

01_celuloza

TECHNOLOGIA 
Celulozowa zawieszka zapachowa 
nasączona płynną kompozycja
zapachową. Zapach uwalniany jest przez 
odparowanie.

SPOSÓB UŻYCIA
Wyciągnij zawieszkę z folii. Zawieś produkt 
na wewnętrznym lusterku samochodu  
i ciesz się wybranym zapachem.

30 Dni CZAS TRWANIA ZAPACHU
*w zależności od warunków 

spis  
produktów

Leaf 

Get inspired 

Be Active 

Urban Camo 

City 

Prestige Card 

V Collection 

Dia de los muertos 

Life on the edge 

Royal Brand 

Back to 70‘s & 90‘s 

Hype girl 

Street Art 

Glitter Series 

Animals Series 

Sweets Series 

Letters Series 

Fruits Series 

Games Series 

Love Series 

Zodiac Signs 

Xtra

One line

Bee

Car perfumes

Hot wheels 

4elements

Fruits
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leaf
ZAWIESZKA CELULOZOWA

Celulozowy odświeżacz powietrza w formie zawieszki nasączony płynną kompozycją 
zapachową. Kształt liścia zainspirowany przyrodą oraz delikatne zapachy sprawiają, iż Aroma 
Car Leaf pasuje do każdego samochodu.

ŻYCIA

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 21 x 17,5 x 8
Liczba sztuk w opakowaniu: 36
Liczba kartonów na europalecie: 420ŻYCIA

anti-tobacco
5907718922585

aqua
5907718920871

black
5907718920888

bubble gum
5907718922844

cherry
5907718922158

green tea
5907718922578

lemon
5907718920864

new car
5907718920895

vanilla
5907718920888
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get inspired
ZAWIESZKA CELULOZOWA

Celulozowy odświeżacz powietrza w formie zawieszki nasączony płynną kompozycją 
zapachową. Sentencje umieszczone na produkcie są inspiracją na każdy nowy dzień.

ŻYCIA

woody aquatic
5907718927269

aromatic juicy
5907718927276

glamour fresh
5907718927283

floral fruity
5907718927290

cashmere  
patchouli

5907718927306

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8 x 13 x 8
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA
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be active
ZAWIESZKA CELULOZOWA

Celulozowy odświeżacz powietrza w formie zawieszki nasączony płynną kompozycją 
zapachową. Fluorescencyjne kolory nadają produktowi nowoczesny wygląd i świeżość.

ŻYCIA

ocean wave
5902846831617

spicy root
5902846831631

pink splash
5902846831624

green valley
5902846831600

fruity river
5902846831594

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8 x 13 x 8
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA
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urban camo
ZAWIESZKA CELULOZOWA

Celulozowy odświeżacz powietrza w formie zawieszki nasączony płynną kompozycją 
zapachową. Fluorescencyjne kolory nadają produktowi nowoczesny wygląd i świeżość.

ŻYCIA

ocean wave
5902846831662

ranco cliff
5902846831686

bubble gum
5902846831679

dangerous river
5902846831655

quick drop
5902846831648

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8 x 13 x 8
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA
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city
ZAWIESZKA CELULOZOWA

Celulozowy odświeżacz powietrza w formie zawieszki nasączony płynną kompozycją 
zapachową idealnie wpasuje się w kanony nowomiejskiego stylu łącząc oryginalność  
z funkcjonalnością.

ŻYCIA

black
5907718926675

bubble gum
5907718926705

lemon
5907718927146

new car
5907718926682

vanilla
5907718926699

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8 x 13 x 8
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA
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v collection
ZAWIESZKA CELULOZOWA

V-collection to wysokiej jakości celuloza zapachowa stworzona dla fanów mocnych aromatów, 
uwalniająca zapach nawet do 30 dni.

ŻYCIA

black
5902846835509

bubble gum
5902846835516

new car
5902846835523

silver
5902846835530

strawberry
5902846835547

vanilla
5902846835554

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8 x 13 x 8
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA
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dia de los muertos
ZAWIESZKA CELULOZOWA

Celulozowy odświeżacz powietrza w formie zawieszki nasączony płynną kompozycją 
zapachową. Fantazyjne wzory nadrukowane na produkcie przeniosą nas w świat upiorów  
i demonów.

ŻYCIA

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8x13x8
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA

gold twilight
5902846831174

silver twilight
5902846831181

blue diamond 
girl

5902846831167

pink diamond 
girl

5902846831167

green diamond
girl

5902846832799

headphones 
skull

5902846832775

hat skull
5902846832782

oud&pepper 
skull

5902846831204

skull with pipe
5904224103811

skull in 
high-hat

5904224103804

violet diamond
girl

5904224103781

orange man
5904224103798
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life on the edge

roulette
 5902846832744

ZAWIESZKA CELULOZOWA

Celulozowy odświeżacz powietrza dla fanów gier przy zielonym stoliku. Przenieś się do Las 
Vegas, dzięki zapachowi hazardu, który poczujesz w tych zawieszkach.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8x13x8
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA

dice
5902846832751

black jack
5902846832768
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royal brand

king
 5902846832720

ZAWIESZKA CELULOZOWA

Król, królowa czy joker to celulozowa zawieszka zaprojektowana specjalnie dla fanów gier 
karcianych. Efekt złota i srebra sprawia, że detale zyskują piękny, szlachetny wygląd.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8x13x8
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA

queen
5902846832737

joker
5902846833994
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back to 70‘s&90‘s

boom box
 5902846832706

ZAWIESZKA CELULOZOWA

Przenieś się z Aroma Car do lat 70 i 90. Umieść celulozową zawieszkę w swoim aucie, poczuj 
moc zapachu i baw się razem z nami w rytmie dobrej muzyki.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8x13x8
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA

tape
5902846832690

disco ball
5902846832713
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hype girls

hype girl cap
5902846832638

ZAWIESZKA CELULOZOWA

Wysokiej jakości celuloza z efektem błysku. Coś dla fanów hip-hopu, tatuaży, swobodnego stylu 
życia. Ciekawy design połączony ze wspaniałymi zapachami.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8x13x8
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA

hype girl hair
5902846832621
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street art

jaw
 5902846832676

ZAWIESZKA CELULOZOWA

Celulozowe zawieszki zapachowe i zbuntowani artyści to bardzo… odświeżające połączenie:) Te 
zapachy odświeżą wnętrze samochodu i nadadzą mu odrobinę niegrzecznego wyglądu.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8x13x8
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA

mask
5902846832683
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glitter series

lama
5902846832652

ZAWIESZKA CELULOZOWA

Celulozowy odświeżacz powietrza w kształcie lamy, nasączony płynną kompozycją zapachową. 
Ten przyjemny zwierzak wprowadzi trochę humoru do wnętrza każdego samochodu 
dodatkowo odświeżając jego wnętrze..

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8x13x8
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA

pink perfume
5902846832645

unicorn
5902846832669
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animals series

flamingo
5902846834014

ZAWIESZKA CELULOZOWA

Rozkoszne zwierzaki polecają się do wnętrza Twojego samochodu. Zabawne i miłe, zawieszone 
na przednim lusterku uprzyjemnią każdą podróż. Ciekawe zapachy, przyjemnie odświeżą Twoje 
auto.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8x13x8
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA

sausage dog
5902846833949

sloth
5902846834014

butterfly
5902846833932
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sweets series

bakery blue
5902846833956

ZAWIESZKA CELULOZOWA

Kto z nas nie lubi słodkości? Warto więc zaopatrzyć się w niesamowite zawieszki celulozowe 
od Aroma Car i przenieść zapach ulubionych słodkich przekąsek do wnętrza samochodu. Takie 
słodycze można stosować w nadmiarze!

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8x13x8
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA

bakery pink
5902846833963

ice cream blue
5902846833970

ice cream brown
5902846833987



Aroma Car - Katalog produktów - 2022www.aromacar.eu

0039 0038

letters white

A
5902846833901

ZAWIESZKA CELULOZOWA

Eleganckie literki na marmurkowym tle to ciekawy pomysł na urozmaicenie wnętrza Twojego 
samochodu. Nie tylko ładnie pachną, ale dają ogrom możliwości… Zawieś swoje inicjały i mknij 
przez miasto!

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8x13x8
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA

B
5902846834106

C
5902846834113

D
5902846834120

E
5902846834137

G
5902846834144

H
5902846834151

J
5902846834168

K
5902846834175

L
5902846834182

M
5902846834199

N
5902846834205

P
5902846834212

R
5902846834229

S
5902846834236

T
5902846834243

V
5902846834250
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DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8x13x8
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA

letters black

A
5902846833901

ZAWIESZKA CELULOZOWA

Eleganckie literki na marmurkowym tle to ciekawy pomysł na urozmaicenie wnętrza Twojego 
samochodu. Nie tylko ładnie pachną, ale dają ogrom możliwości… Zawieś swoje inicjały i mknij 
przez miasto!

B
5902846834106

C
5902846834113

D
5902846834120

E
5902846834137

G
5902846834144

H
5902846834151

J
5902846834168

K
5902846834175

L
5902846834182

M
5902846834199

N
5902846834205

P
5902846834212

R
5902846834229

S
5902846834236

T
5902846834243

V
5902846834250
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fruits series

pineapple
5902846833925

ZAWIESZKA CELULOZOWA

Zapraszamy fanów egzotycznych aromatyzacji! Ananas czy avokado to wesołe zawieszki 
wykonane z wysokiej jakości celulozy, utrzymujące zapach nawet 30 dni.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8x13x8
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA

avocado
5902846833918
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games series

controller
5902846834007

ZAWIESZKA CELULOZOWA

Lubisz gry? Mamy coś dla Ciebie! Wypróbuj nowe zapachy od Aroma Car z serii Games,  
a przekonasz się jak pachnie dobra zabawa.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8x13x8
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA
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love series

dinosaur
5902846834656

ZAWIESZKA CELULOZOWA

Podaruj bliskiej osobie zawieszkę samochodową Aroma Car z serii Love i wyznaj swoje uczucia. 
Drobny gest, a tak wiele znaczy. Seria Love to przyjemność podróżowania w pachnącym 
samochodzie nawet do 30 dni !

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8x13x8
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA

sloth
5902846834632

llama
5902846834649

heart
5902846834663
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DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8x13x8
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA

zodiac signs

aries
5902846835561

ZAWIESZKA CELULOZOWA

Seria ‚Znaki zodiaku’ to wysokiej jakości celulozowe zawieszki samochodowe, przygotowane 
dla wymagających kierowców ceniących zarówno estetykę jak i jakość wykonania. Znajdź swój 
znak i ciesz się świeżym zapachem nawet do 30 dni.

taurus
5902846835578

gemini
5902846835585

cancer
5902846835592

leo
5902846835608

virgo
5902846835615

libra
5902846835622

scorpio
5902846835639

sagittarius
5902846835646

capricorn
5902846835653

aquarius
5902846835660

pisces
5902846835677
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xtra
ZAWIESZKA CELULOZOWA

Xtra to wysokiej jakości celuloza zapachowa stworzona dla fanów mocnych aromatów, 
uwalniająca zapach nawet do 30 dni.

black
5902846838081

bubble gum
5902846838159

cherry
5902846838142

gold
5902846838104

mukhalat
5902846838128

new car
5902846838135

silver
5902846838098

strawberry
5902846838074

vanilla
5902846838111

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8 x 13 x 8
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA
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one line
ZAWIESZKA CELULOZOWA

Przenieś nowoczesny design z wnętrza swojego domu do wnętrza swojego samochodu , 
dzięki naszej linii Celulozowych odświeżaczy powietrza w formie zawieszki nasączonych płynną 
kompozycją zapachową.
Perłowy lakier, intrygujące, niestandardowe zapachy i sztuka to przepis na przyjemną podróż 
samochodem. 

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8x13x8
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA

green fig
5904224100599

juicy peach
5904224100636

lily of the valley
5904224100605

sandalwood
5904224100612

white tea
5904224100629
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bee
ZAWIESZKA CELULOZOWA

Słodka pszczółka i motywujące hasła to nasz przepis na dobry dzień !Sięgnij po naszą serię 
celulozowych  odświeżaczy powietrza o przyjemnych, kwiatowych aromatyzacjach.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8x13x8
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA

bee yourself
white vanilla

5904224102050

bee yourself
yellow vanilla

5904224102067

bee happy
vanilla

5904224102074

bee kind
white vanilla

5904224102081

bee kind
yellow vanilla

5904224102098
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car perfumes
ZAWIESZKA CELULOZOWA

Słodka pszczółka i motywujące hasła to nasz przepis na dobry dzień !Sięgnij po naszą serię 
celulozowych  odświeżaczy powietrza o przyjemnych, kwiatowych aromatyzacjach.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8x13x8
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA

black
5904224103521

lumiere
5904224103545

mukhalat amber
5904224103538
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DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8x13x8
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA

hot wheels
ZAWIESZKA CELULOZOWA

Wciąż zakochany w wyścigach samochodowych Hot Wheels? Wracaj na tor! Odświeżacze 
powietrza Hot Wheels Aroma Car przeniosą Cię w chwile dzieciństwa!

Mamy zapachową pamiątkę dla wszystkich miłośników Hot Wheels: Drift Masters, Stunt Lovers, 
Loop Champions czy Corkscrew kickers. Czy przyjmujesz wyzwanie?

corkscrew kickers
5902846839088

drift masters
5902846839118

loop champions
5902846839101

stunt lovers
5902846839095
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fruits
ZAWIESZKA CELULOZOWA

Czas na owocowy zawrót głowy! Prosty pomysł, oczywista grafika i świeże zapachy to recepta 
na samochodowy odświeżacz powietrza. Zawieś nasze owoce na wstecznym lusterku i ciesz się 
letnimi zapachami!

apple
5904224103835

coconut
5904224103873

peach
5904224103842

pineapple
5904224103866

strawberry
5904224103828

watermelon
5904224103859

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8x13x8
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA
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4elements
ZAWIESZKA CELULOZOWA

Rządzą nami żywioły ! Ziemia, ogień, powietrze, woda... . Są esencją świata, mają moc tworzenia 
i destrukcji. Jeśli je okiełznasz i oswoisz to staną się Twoim sprzymierzeńcem..
Ich esencje zawarliśmy w czterech zapachach, które ukoją Twoje zmysły. Zawieś naszą 
zawieszkę w swoim samochodzie i poczuj ich moc ! Jaki zapach będzie pasował do twojego 
temperamentu?

air
5904224100667

water
5904224100674

earth
5904224100650

fire
5904224100643

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8x13x8
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA



Aroma Car - Katalog produktów - 2022www.aromacar.eu

0069 0068

03_żel

TECHNOLOGIA 
Wysokiej jakości kompozycja zapachowa 
w formie żelu. Zapach uwalnia się przez 
odparowanie.

SPOSÓB UŻYCIA
Wyciągnij odświeżacz z opakowania i 
odklej platynkę. Umieść plastikowy zaczep 
w przeznaczonym do tego miejscu z tyłu 
produktu. Zamontuj produkt na kratce 
wentylacyjnej samochodu i ciesz się mocą 
wybranego zapachu.

40 Dni CZAS TRWANIA ZAPACHU
*w zależności od warunków 

Loop gel

Intenso Perfume

Cup gel

Gel

Magic gel

spis  
produktów
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0071 0070

loop gel
ODŚWIEŻACZ ŻELOWY 

Polimerowy korpus wypełniony kompozycją zapachową w postaci żelu. Prosta forma i 
skuteczne odświeżenie dla każdego auta.

aqua
5908241631142

black
5908241631135

lemon
5908241631166

new car
5907718928983

red fruits
5908241631159

vanilla
5907718925999

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,3 x 8,4 x 20,2
Liczba sztuk w opakowaniu: 12
Liczba kartonów na europalecie: 416ŻYCIA
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0073 0072

intenso perfume
ODŚWIEŻACZ ŻELOWY 

Wiszący odświeżacz powietrza inspirowany kształtem tradycyjnych perfum. Korpus z tworzywa 
wypełniony kompozycją zapachową w postaci żelu. Ten ekskluzywny odświeżacz wzbogaci 
zapachem wnętrze samochodu.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 21 x 17,5 x 8
Liczba sztuk w opakowaniu: 20
Liczba kartonów na europalecie: 420ŻYCIA

aqua blue
5907718921717

black jack
5907718921748

citurs squash
5907718921731

new car
5908241631029

red fruits
5908241631036

vanilla  
adventure

5907718921724
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0075 0074

cup gel
ODŚWIEŻACZ ŻELOWY 

Samochodowy odświeżacz powietrza w kształcie kubka wypełniony kompozycją zapachową w 
postaci żelu. Ciekawa, oryginalna forma i skuteczne odświeżenie dla każdego auta.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 38,5 x 23,2 x 17,5
Liczba sztuk w opakowaniu: 30
Liczba kartonów na europalecie: 90ŻYCIA

black
5907718927771

bubble gum
5907718927788

cherry
5907718927795

new car
5907718927801

strawberry
5907718927818

vanilla
5907718927825
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0077 0076

gel
ODŚWIEŻACZ ŻELOWY 

Samochodowy odświeżacz powietrza w kształcie szklanego słoika z nakrętką, wypełniony 
kompozycją zapachową w postaci żelu. Starannie wybrane zapachy stworzone z naturalnych 
olejków cudownie odświeżą wnętrze auta.

cherry
5907718927993

lemon
5907718928754

aqua
5908241631715

forest fruits
5907718920277

black
5908241631722

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 42 x 24 x 31
Liczba sztuk w opakowaniu: 12 x 4
Liczba kartonów na europalecie: 42ŻYCIA

new car
5907718928006
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0079 0078

magic gel
ODŚWIEŻACZ ŻELOWY 

Samochodowy odświeżacz powietrza zamknięty w aluminiowej puszce wypełniony 
kompozycją zapachową w postaci żelu. Ciekawa, oryginalna forma i skuteczne odświeżenie dla 
każdego auta.
Zapach uwalnia się przez otwory umieszczone w plastikowej nakładce.

vanilla
5904224103057

bubble gum
5904224103064

new car
5904224103071

ocean
5904224103088

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 29 x 21,6 x 17
Liczba sztuk w opakowaniu: 48
Liczba kartonów na europalecie: 130ŻYCIA
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0081 0080

Credit Card

Car Membrane

Drop Control

spis  
produktów

CZAS TRWANIA ZAPACHU
*w zależności od warunków 

04_membrane

TECHNOLOGIA 
Pojemnik membranowy wypełniony 

płynną kompozycją zapachową. Zapach 
odparowuje przez mikro pory w ściankach 

membrany.

SPOSÓB UŻYCIA
Wyjmij produkt z opakowania. Pociągnij 
za aluminiowy język wystający z korpusu 

membrany. Zapach stanie się wyraźnie 
wyczuwalny. Zawieś produkt na 

wewnętrznym lusterku samochodu i ciesz 
się świeżością swojego auta.

30 Dni
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0083 0082

credit card
ODŚWIEŻACZ MEMBRANOWY 

Samochodowy odświeżacz powietrza w formie niewielkiej membrany wypełnionej płynną 
kompozycją zapachową, która zamknięta jest w kartonowym korpusie. Innowacyjne 
rozwiązanie o dużej  mocy zapachu.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 21 x 17,5 x 8 
Liczba sztuk w opakowaniu: 20
Liczba kartonów na europalecie: 420YCIA

aqua
5907718920697

lemon
5907718920635

grapefruit
5907718920659

red fruits
5907718920666

vanilla
5907718920628
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0085 0084

car membrane
ODŚWIEŻACZ MEMBRANOWY 

Samochodowy odświeżacz powietrza w formie niewielkiej membrany wypełnionej płynną 
kompozycją zapachową, która zamknięta jest w kartonowym korpusie. Innowacyjne 
rozwiązanie o dużej  mocy zapachu.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 21 x 17,5 x 8 
Liczba sztuk w opakowaniu: 20
Liczba kartonów na europalecie: 432YCIA

aqua
5902846831037

cherry
5902846831754

lemon
5902846831044

new car
5902846831051

pine
5902846831068

red fruits
5902846831075

vanilla
5902846831082
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0087 0086

drop control
ODŚWIEŻACZ MEMBRANOWY 

Połączenie celulozowej zawieszki z plastikowym pojemnikiem zawierającym płynną 
kompozycję zapachową. Możesz decydować o intensywności zapachu, samodzielnie nasączając 
celulozę odpowiednią ilością kompozycji zapachowej.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 21 x 11,5 x 20,3 
Liczba sztuk w opakowaniu: 12
Liczba kartonów na europalecie: 280YCIA

aqua
5907718922868

black
5907718922912

bubble gum
5907718922882

green tea
5907718922936

lemon
5907718922899

vanilla
5907718922998
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0089 0088

05_organic

TECHNOLOGIA 
Organiczne włókna nasączone substancją 
zapachową zamknięte w aluminiowej 
puszce. Zapach uwalniany jest w procesie 
odparowania.

SPOSÓB UŻYCIA
Zdejmij plastikową nakładkę. Otwórz 
aluminiowe wieczko puszki. Załóż nakładkę 
i ciesz się intensywnym zapachem. 
Produkt możesz umieścić w uchwycie 
przeznaczonym na kubek lub pod jednym 
z przednich foteli auta.wybranego zapachu.

30 Dni CZAS TRWANIA ZAPACHU
*w zależności od warunków 

Organic

Hawaian Club

spis  
produktów
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0091 0090

organic
ODŚWIEŻACZ ORGANICZNY 

Uniwersalny odświeżacz powietrza na bazie organicznych włókien nasączonych substancją 
zapachową i zamkniętych w aluminiowej puszce. Zapach uwalnia się przez otwory 
umieszczone w plastikowej nakładce.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 29 x 21,6 x 17
Liczba sztuk w opakowaniu: 48
Liczba kartonów na europalecie: 130ŻYCIA

al oud
5907718920949

apple
5907718921014

aqua
5907718920987

black
5907718921038

cherry
5907718921205

coconut
5907718920994

black coffee
5907718921021

bubble gum
5907718920925

haramain
5907718920956

jasmine
5907718921007

lavender
5907718920963

lemon
5907718920970

rose
5907718926149

strawberry
5907718920918

vanilla
5907718920932

watermelon
5907718929904

grape
5902846834984

mukhalat
5902846838319
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0093 0092

hawaiian club
ODŚWIEŻACZ ORGANICZNY 

Uniwersalny odświeżacz powietrza na bazie organicznych włókien nasączonych substancją 
zapachową i zamkniętych w aluminiowej puszce. Zapach uwalnia się przez otwory 
umieszczone w plastikowej nakładce.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 23,6 x 18,7 x 15,7
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 200ŻYCIA

cherry
5902846830795

fresh linen
5902846830801

mojito
83136
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0095 0094

40 Dni

CZAS TRWANIA ZAPACHU
*w zależności od warunków 

Manny 

Fresh bag 

Cat 

Art Cats - Quotes 

Art Cats - Little princess 

Art Cats - Cutie 

Hex 

Angry Dogs 

Dog 

Leaf 3D mini 

Butterflies 

Clips  

Lips 

Flower 

spis  
produktów

06_polimery

TECHNOLOGIA 
Bezpieczne tworzywo, w którym zamknięte 

są cząsteczki kompozycji
zapachowej. Zapach uwalnia się w procesie 

odparowania.

SPOSÓB UŻYCIA
Wyciągnij produkt z opakowania. Możesz 

teraz wybrać jedną z 3 proponowanych 
form zastosowania: wczep plastikowe kółko 

i stosuj jako pachnący brelok, przeciągnij 
tasiemkę i zawieś na wewnętrznym 

lusterku samochodu bądź zamontuj na 
kratce wentylacyjnej przy pomocy zaczepu.
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0097 0096

manny
ODŚWIEŻACZ POLIMEROWY

Polimerowy ludzik, który jest pachnącym brelokiem lub odświeżaczem powietrza i 
jednocześnie oryginalną ozdobą wnętrza samochodu.

ŻYCIA

black
5907718929935

bubble gum
5907718929942

cherry
5902846831372

fresh linen
5902846831389

lemon
5907718929959

new car
5907718929966

sport fresh
5907718929980

vanilla
5907718929973

ghoust
5902846837251

mummy
5902846837343

ninja
5902846837350

pumpkin
5902846837244

christmas 
cookie

5902846831747

santa claus
5902846831723

elf
5902846836704

angel
5902846837268

reindeer
5902846836698

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 12,5 x 8,4 x 20,2
Liczba sztuk w opakowaniu: 10
Liczba kartonów na europalecie: 624ŻYCIA
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0099 0098

aromanny 
game
DEDYKOWANA GRA NA TELEFON

Manny ma wiele zalet. Nie tylko pięknie pachnie, ale także dostarcza wyśmienitej rozrywki. 
Ściągnijcie aroManny Game przy pomocy QR kodu lub bezpośrednio z Appstore lub 
Google Play i zagrajcie z Mannym ! Układajcie polimerowe pachnące kulki i zdobywajcie 
punkty. Ta logiczna gra pozwala ćwiczyć umysł i przy okazji ciekawie spędzać wolne 
chwile. To świetna zabawa dla całej rodziny.

ŻYCIA

zeskanuj
kod QR
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00101 00100

fresh bag
ODŚWIEŻACZ POLIMEROWY 

Pachnący, ozdobny woreczek z polimerowymi kuleczkami w środku, nasączonymi kompozycją 
zapachową. Do zawieszenia na wewnętrznym lusterku samochodu lub zaczepienia na kratce 
wentylacyjnej.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 29,5 x 11,5 x 20,3 cm
Liczba sztuk w opakowaniu: 20
Liczba kartonów na europalecie: 208ŻYCIA

bubble gum
5907718924923

lavender
5907718924947

new car
5907718926170

ocean
5907718926187

vanilla
5907718926071

black
5907718926088

lemon
5907718924930
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00103 00102

cat
ODŚWIEŻACZ POLIMEROWY 

Polimerowy, samochodowy odświeżacz powietrza w kształcie kota. Może być też pachnącym 
brelokiem do kluczy, oryginalną, aromatyczną zawieszką do garderoby, ozdobą torebki lub 
plecaka.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8 x 13 x 8
Liczba sztuk w opakowaniu: 14
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA

fancy green
5907718925708

ocean calm
5907718925692

pink blossom
5907718925685
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00105 00104

art cats: quotes
ODŚWIEŻACZ POLIMEROWY 

Polimerowy, samochodowy odświeżacz powietrza w kształcie kota. Może być też pachnącym 
brelokiem do kluczy, oryginalną, aromatyczną zawieszką do garderoby, ozdobą torebki lub 
plecaka.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8 x 13 x 8
Liczba sztuk w opakowaniu: 14
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA

bubble gum
5902846831976

fresh linen
5902846831952

black
5902846831969
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00107 00106

art cats:  
little princess
ODŚWIEŻACZ POLIMEROWY 

Polimerowy, samochodowy odświeżacz powietrza w kształcie kota. Może być też pachnącym 
brelokiem do kluczy, oryginalną, aromatyczną zawieszką do garderoby, ozdobą torebki lub 
plecaka.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8 x 13 x 8
Liczba sztuk w opakowaniu: 14
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA

vanille noire 
odourco

5902846831891

fresh linen
5902846831914

cosy atmosphere
5902846831907
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00109 00108

art cats:  
cutie
ODŚWIEŻACZ POLIMEROWY 

Polimerowy, samochodowy odświeżacz powietrza w kształcie kota. Może być też pachnącym 
brelokiem do kluczy, oryginalną, aromatyczną zawieszką do garderoby, ozdobą torebki lub 
plecaka.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8 x 13 x 8
Liczba sztuk w opakowaniu: 14
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA

vanille noire 
odourco

5902846831945

bubble gum
5902846831921

blueberry
5902846831938
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00111 00110

hex
ODŚWIEŻACZ POLIMEROWY 

Hex to polimerowy odświeżacz powietrza zaprojektowany dla kierowców ceniących 
minimalizm i nowoczesny design. Umieszczony na kratce wentylacyjnej zapewnia świeżość i 
oryginalny zapach skomponowany z francuskich perfum nawet do 40 dni.

mukhalat
5902846835783

bubble gum
5902846835820

black
5902846835752

cherry
5902846835806

lemon
5902846835790

new car
5902846835813

silver
5902846835769

vanilla
5902846835776

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,3 x 8,4 x 20,2
Liczba sztuk w opakowaniu: 11
Liczba kartonów na europalecie: 416ŻYCIA
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00113 00112

angry dogs
ODŚWIEŻACZ POLIMEROWY 

Samochodowy odświeżacz powietrza w kształcie psa. Z powodzeniem może być także 
pachnącym brelokiem do kluczy, oryginalną pachnącą zawieszką do garderoby, ozdobą torebki 
lub plecaka.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8 x 13 x 8
Liczba sztuk w opakowaniu: 14
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA

black
5902846831853

fresh linen
5902846831839

new car
5902846831846
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00115 00114

dog
ODŚWIEŻACZ POLIMEROWY 

Samochodowy odświeżacz powietrza w kształcie psa. Z powodzeniem może być także 
pachnącym brelokiem do kluczy, oryginalną pachnącą zawieszką do garderoby, ozdobą torebki 
lub plecaka.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8 x 13 x 8
Liczba sztuk w opakowaniu: 14
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA

fancy green 
5907718925661

ocean calm
5907718925654

pink blossom
5907718925630
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00117 00116

leaf 3d mini
ODŚWIEŻACZ POLIMEROWY 

Dwupak polimerowych odświeżaczy powietrza w kształcie liści. Do zastosowania na kratce 
wentylacyjnej samochodu. Podwójna moc świeżości.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8 x 8,4 x 20,2
Liczba sztuk w opakowaniu: 15
Liczba kartonów na europalecie: 416ŻYCIA

bubble gum
5902846831303

cherry
5902846831310

fresh linen
5902846831327

ice
5902846831334

lemon
5902846831341

new car
5902846831358



Aroma Car - Katalog produktów - 2022www.aromacar.eu

00119 00118

butterflies
ODŚWIEŻACZ POLIMEROWY 

Polimerowe motylki to idealny odświeżacz powietrza dla fanów kolorów i ciekawych zapachów. 
Przyjemnie odświeżają wnętrze Twojego samochodu i pięknie prezentują się na każdej 
kratce. Dwie sztuki umożliwią dużą intensywność zapachu lub dłuższy czas trwania danej 
aromatyzacji.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,3 x 8,4 x 20,2
Liczba sztuk w opakowaniu: 12
Liczba kartonów na europalecie: 416ŻYCIA

blueberry
5902846835325

bubble gum
5902846835332

cherry
5902846835349

fresh linen
5902846835356

lemon
5902846835363

new car
5902846835707

ocean
5902846835370

vanilla
5902846835387
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00121 00120

clips
ODŚWIEŻACZ POLIMEROWY 

Idealny produkt dla wszystkich, którzy cenią czyste wnętrza i doceniają zalety odświeżaczy na 
kratkę wentylacyjną.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 23,6 x 18,7 x 15,7 
Liczba sztuk w opakowaniu: 30
Liczba kartonów na europalecie: 190ŻYCIA

aqua
5907718923803

black
5907718923810

bubble gum
5907718923827

lemon
5907718923834

vanilla
5907718923858
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00123 00122

lips
ODŚWIEŻACZ POLIMEROWY 

Samochodowy odświeżacz powietrza w kształcie ust. Z powodzeniem może być także 
pachnącym brelokiem do kluczy, oryginalną pachnącą zawieszką do garderoby, ozdobą torebki 
lub plecaka.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8 x 13 x 8
Liczba sztuk w opakowaniu: 14
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA

pink blossom
5907718925593

fancy green
5907718925623

ocean calm
5907718925609
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00125 00124

flower
ODŚWIEŻACZ POLIMEROWY 

Samochodowy odświeżacz powietrza w kształcie kwiatka. Z powodzeniem może być także 
pachnącym brelokiem do kluczy, oryginalną pachnącą zawieszką do garderoby, ozdobą torebki 
lub plecaka.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8 x 13 x 8
Liczba sztuk w opakowaniu: 14
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA

pink blossom
5907718925562

fancy green
5907718925586

ocean calm
5907718925555
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07_spray

TECHNOLOGIA 
Wysokiej jakości, płynna kompozycja 
zapachowa zamknięta w butelce. Aromat 
uwalniany jest przez naciśnięcie atomizera, 
który dozuje odpowiednią ilość zapachowej 
mgiełki.

SPOSÓB UŻYCIA
Zdejmij korek z butelki i rozpyl mgiełkę 
zapachową poprzez naciśnięcie spustu 
atomizera.

NATYCHMIASTOWE UWALNIANIE ZAPACHU
*dozowanie w zależności od preferencji użytkownika

Pump Spray

Pump Spray 50 ml

Spray Aroma Car

Pump Spray XXL

Kick Spray

spis  
produktów
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pump spray 75ml
ODŚWIEŻACZ W SPRAYU 

Aroma Car Pump Spray jest idealnym połączeniem nowoczesnej formy i intensywnego 
zapachu. Wygodne opakowanie umożliwia skuteczną prezentację w każdym punkcie 
sprzedaży.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 14,4 x 17,5 x 13
Liczba sztuk w opakowaniu: 12
Liczba kartonów na europalecie: 352YCIA

apple
5907718926453

aqua
5907718926460

black
5907718926750

bubble gum
5907718926767

coconut
5907718925494

ice tea peach
5907718925470

lemon
5907718926477

new car
5907718926484

strawberry
5907718925487

vanilla
5907718926774

watermelon
5907718925463
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pump spray 50ml
ODŚWIEŻACZ W SPRAYU 

Płynna kompozycja zapachowa zamknięta w szklanej butelce zakończonej atomizerem 
zamkniętym w półprzezroczystym, kolorowym korku. Produkt dostępny jest w szerokiej gamie 
zapachów.

antitobacco
5907718920574

aqua
5908241631685

black
5908241631869

bubble gum
5907718927979

earth
5908241631692

fire
5908241631678

green tea
5908241631654

lavender
5902846832089

lemon
5907718920604

new car
5907718920581

strawberry
5907718927962

vanilla
5907718920567

wind
5908241631661

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,3 x 8,4 x 20,2
Liczba sztuk w opakowaniu: 6
Liczba kartonów na europalecie: 416YCIA
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aroma car spray
150 ml
ODŚWIEŻACZ W SPRAYU 

Płynna kompozycja zapachowa zamknięta w plastikowej butelce z atomizerem. Starannie 
zaprojektowany i wygodny w użyciu odświeżacz do wnętrza samochodu.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 14,5 x 14,5 x 17
Liczba sztuk w opakowaniu: 9
Liczba kartonów na europalecie: 280

blossom
5902846830818

fresh linen
5902846830825

lavender
5902846832331
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pump spray xxl
150 ml
ODŚWIEŻACZ W SPRAYU 

Płynna kompozycja zapachowa zamknięta w plastikowej butelce z atomizerem. Starannie 
zaprojektowany i wygodny w użyciu odświeżacz do wnętrza samochodu.

aqua blue
5907718923445

black jack
5907718923452

citrus squash
5907718923469

coffee
5907718923476

grapefruit
5907718923483

vanilla adventure
5907718923490

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 21 x 11,5 x 20,3
Liczba sztuk w opakowaniu: 12
Liczba kartonów na europalecie: 280
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kick spray
ODŚWIEŻACZ W SPRAYU 

Poznaj nasz nowy, niezwykle silnie skoncentrowany odświeżacz samochodowy Kick Spray! 
Wystarczy jedno pryśnięcie, aby unikalna formuła oparta na olejkach zapachowych bez 
dodatku alkoholu sprawiła , że wnętrze Twojego auta będzie pachnieć przez wiele dni!

green apple
5902846839545

black
5902846839521

cherry
5902846839552

black grape
5902846839576

lemon
5902846839538

mukhalat
5902846839514

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 26 x 21 x 12,2
Liczba sztuk w opakowaniu: 42
Liczba kartonów na europalecie: 195

strawberry
5902846839583
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Ventis

Supreme

Air Vent

Speed 

spis  
produktów

08_knot

TECHNOLOGIA 
Płynna kompozycja zapachowa zamknięta 

w szklanej buteleczce, która odparowuje 
przez celulozowy knot umieszczony  

w szyjce.

SPOSÓB UŻYCIA
Rozpakuj produkt i wyciągnij korek ze 

szklanej butelki. W butelce umieść knot  
i całość włóż w plastikowy korpus. Umieść 
produkt na kratce wentylacyjnej w pozycji 

pionowej.

NATYCHMIASTOWE UWALNIANIE ZAPACHU
*dozowanie w zależności od preferencji użytkownika
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ventis
ODŚWIEŻACZ W PŁYNIE NA KRATKĘ WENTYLACYJNĄ

Płynna kompozycja zapachowa zamknięta w plastikowej butelce z atomizerem. Starannie 
zaprojektowany i wygodny w użyciu odświeżacz do wnętrza samochodu.

blossom
5902846836346

cherry
5902846831402

gold
5902846833819

silver
5902846833826

black
5908241631043

forest fruits
5907718929157

green lemon
5907718929164

ocean calm
5907718929140

vanilla
5907718929171

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,3 x 8,4 x 20,2
Liczba sztuk w opakowaniu: 5
Liczba kartonów na europalecie: 416ŻYCIA

black orchid
5902846832416
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supreme
ODŚWIEŻACZ W PŁYNIE NA KRATKĘ WENTYLACYJNĄ

Produkt, w którym połączono efekt powolnego i długotrwałego odparowania z intensywnie 
uwalniającym się zapachem. W doskonały sposób łączy elegancję i funkcjonalność. Może być 
zainstalowany na kratkach poziomych i pionowych.

antitobacco
5907718920499

aqua
5907718920475

black
5907718920505

coconut
5907718928501

lemon
5907718920468

new car
5907718920482

strawberry
5907718921397

vanilla
5907718920451

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,3 x 8,4 x 20,2
Liczba sztuk w opakowaniu: 5
Liczba kartonów na europalecie: 416ŻYCIA
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air vent
ODŚWIEŻACZ W PŁYNIE NA KRATKĘ WENTYLACYJNĄ

Produkt, w którym połączono efekt powolnego i długotrwałego odparowania z intensywnie 
uwalniającym się zapachem. W doskonały sposób łączy elegancję i funkcjonalność.

aqua blue
5907718921151

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 26 x 21 x 12,5
Liczba sztuk w opakowaniu: 20
Liczba kartonów na europalecie: 182

black jack
5907718921182

citrus squash
5907718921175

coffee
5907718921304

pink grapefruit
5907718921298

vanilla adventure
5907718921168
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speed
ODŚWIEŻACZ W PŁYNIE NA KRATKĘ WENTYLACYJNĄ

Produkt, w którym połączono efekt powolnego i długotrwałego odparowania z intensywnie 
uwalniającym się aromatem. Wyraźny i długotrwały zapach oraz sportowy wygląd Speed 
zamienią każdą podróż w niezapomniane przeżycie.

aqua
5907718923124

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 37,5 x 23,2 x 16,5
Liczba sztuk w opakowaniu: 22
Liczba kartonów na europalecie: 90

arctic
5907718926637

black
5907718923131

bubble gum
5907718927177

lemon
5907718923155

new car
5907718927160

red frutis
5907718923179

vanilla
5907718923186
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09_wood

TECHNOLOGIA 
Najwyższej jakości drewno, które po 
nasączeniu płynną kompozycją zapachową 
uwalnia zapach w procesie odparowania.

SPOSÓB UŻYCIA
Wyciągnij odświeżacz z opakowania. 
Odkręć drewnianą główkę i wyjmij 
plastikową zatyczkę ze szklanej butelki. 
Następnie mocno zakręć drewnianą 
główkę i przechyl butelkę do góry dnem. 
Zaczekaj chwilę, aż do momentu, w którym 
drewno nasączy się płynną kompozycją 
zapachową. Zawieś produkt na 
wewnętrznym lusterku samochodu. Ciesz 
się świeżością w aucie nawet do 50 dni.

Wood

Wood mini

Biofresh

Crystal Wood

spis  
produktów

50 Dni CZAS TRWANIA ZAPACHU
*dozowanie w zależności
od preferencji użytkownika
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wood
ODŚWIEŻACZ Z DREWNIANYM KORKIEM

Drewniany korek i szklana butelka z zamkniętą w jej wnętrzu kompozycją zapachową to siła 
tego samochodowego odświeżacza powietrza. Innowacyjne opakowanie sprawia iż jest on 
jeszcze bardziej dostępny.

antitobacco
5908241631173

aqua
5907718920390

black
5902846837800

bubble gum
5907718927153

coconut
5902846830139

fire
5907718920376

fresh linen
5902846831396

green tea
5908241631197

lemon
5908241631081

new car
5908241631104

ocean
5902846837824

vanilla
5908241631074

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,3 x 8,4 x 20,2
Liczba sztuk w opakowaniu: 8
Liczba kartonów na europalecie: 416ŻYCIA

strawberry
5907718927955
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wood mini
ODŚWIEŻACZ Z DREWNIANYM KORKIEM

Drewniany korek i szklana butelka z zamkniętą w jej wnętrzu kompozycją zapachową to 
siła tego odświeżacza. Pachnąca ozdoba wykonana z materiałów ekologicznych odświeży 
atmosferę, jak i wygląd każdego samochodu.

black
5907718921557

coconut
5907718927108

green tea
5907718921564

lemon
5907718921519

new car
5907718921533

ocean
5907718921526

strawberry 
&blackberry
5907718927085

vanilla
5902846837794

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 39 x 29,4 x 21,3
Liczba sztuk w opakowaniu: 60 x 4
Liczba kartonów na europalecie: 64

bubble gum
5902846830962

strawberry
5907718927085
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biofresh
ODŚWIEŻACZ Z DREWNIANYM KORKIEM

Drewniany korek i szklana butelka z zamkniętą w jej wnętrzu, płynną kompozycją zapachową 
to siła tego odświeżacza. Naturalna głębia zapachu czyni go niezbędnym dodatkiem do 
każdego lusterka samochodowego.

apple
5902846836087

aqua
5907718920833

black
5907718920840

grapefruit
5907718920857

lemon
5907718920819

new car
5902846831235

strawberry
5902846836070

vanilla
5907718920826

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,3 x 8,8 x 20
Liczba sztuk w opakowaniu: 7
Liczba kartonów na europalecie: 416ŻYCIA



Aroma Car - Katalog produktów - 2022www.aromacar.eu

00157 00156

crystal wood
ODŚWIEŻACZ Z DREWNIANYM KORKIEM

Drewniany korek i szklana butelka z zamkniętą w jej wnętrzu kompozycją zapachową. Crystal 
Wood to nie tylko niebanalny design, a siła zapachu, jaką gwarantują oryginalne francuskie 
perfumy. Niezbędny dodatek do każdego lusterka samochodowego.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 26 x 17,5 x 17,3
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 180ŻYCIA

baby
5907718928402

charming lady
5907718928426

forest fruits
5907718928396

apple
5907718928433

fresh air
5907718928419

vanilla
5907718928440
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10_nośnik ceramiczny

TECHNOLOGIA 
- granulat ceramiczny zamyka lukę w 
recyklingu, wspierając ochronę zasobów 
naturalnych
- dobrze wchłania kompozycję zapachową i 
uwalnia aromat poprzez odparowanie
- mineralny i przyjazny dla środowiska
- 100% z recyklingu

SPOSÓB UŻYCIA
Wyciągnij saszetkę z folii. Zawieś produkt 
na wewnętrznym lusterku samochodu i 
ciesz się wybranym zapachem.

40 Dni CZAS TRWANIA ZAPACHU
*dozowanie w zależności
od preferencji użytkownika

Fresh Bag

Classic Stones

spis  
produktów
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classic stones
WORECZEK WYPEŁNIONY CERAMICZNYMI KULECZKAMI 

Ozdobny woreczek wypełniony ceramicznymi kuleczkami pochodzącymi w 100% z recyklingu. 
Mineralna i przyjazna środowisku alternatywna dla tworzywa polimerowego, która dobrze 
wchłania kompozycję zapachową I oddaje aromat poprzez odparowanie. Do zawieszenia na 
wewnętrznym lusterku samochodu. 

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 23 x 18 x 20,5
Liczba sztuk w opakowaniu: 20
Liczba kartonów na europalecie: 160YCIA

diamond
5904224100483

emerald
5904224100476

quartz
5904224100490

ruby
5904224100506

sapphire
5904224100520

topaz
5904224100513
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fresh bag
WORECZEK WYPEŁNIONY CERAMICZNYMI KULECZKAMI 

Ozdobny woreczek wypełniony granulatem ceramicznym, nasączonym kompozycją zapachową. 
Do zawieszenia na wewnętrznym lusterku samochodu.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 23 x 18 x 20,5
Liczba sztuk w opakowaniu: 20
Liczba kartonów na europalecie: 160YCIA

black
5904224100766

bubble gum
5904224103002

lemon
5904224102975

new car
5904224100759

ocean
5904224102999

red fruits
5904224102982

vanilla
5904224100773
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Nature cellulose

Nature organic

Nature sachet

Nature wood

Nature wood mini

spis  
produktów

11_seria nature

Seria produktów Nature to kompozycje 
zapachowe inspirowane naturą. Wszystkie 

opakowania nadają się do ponownego 
przetworzenia. W serii Nature wykorzystaliśmy 

odpady poprodukcyjne w postaci zrębków jako 
jeden z nośników zapachu. Zabierz naturę do 

swojego wnętrza!

30-40 Dni

CZAS TRWANIA ZAPACHU
*w zależności od warunków 

Opakowania z recyklingu  i nadające 
się do ponownego przetworzenia

Bardziej bezpieczne kompozycje 
zapachowe bez piktogramów CLP

Certyfikat FSC
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nature cellulose
ZAWIESZKA CELULOZOWA

Seria produktów Nature to kompozycje zapachowe inspirowane naturą. Wszystkie 
opakowania nadają się do ponownego przetworzenia. W serii Nature wykorzystaliśmy odpady 
poprodukcyjne w postaci zrębków jako jeden z nośników zapachu. Zabierz naturę do swojego 
wnętrza!

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8 x 13 x 8
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 551

cherry
5902846835868

coconut
5902846836117

coffee
5902846835899

lemon
5902846835882

ocean
5902846835875



Aroma Car - Katalog produktów - 2022www.aromacar.eu

00169 00168

nature sachet
SASZETKA ZE ZRĘBKAMI DREWNA W ŚRODKU

Seria produktów Nature to kompozycje zapachowe inspirowane naturą. Wszystkie 
opakowania nadają się do ponownego przetworzenia. W serii Nature wykorzystaliśmy odpady 
poprodukcyjne w postaci zrębków jako jeden z nośników zapachu. Zabierz naturę do swojego 
wnętrza!

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 29,5 x 11 x 20,3
Liczba sztuk w opakowaniu: 20
Liczba kartonów na europalecie: 208

cherry
5902846835905

coconut
5902846836124

coffee
5902846835929

lemon
5902846835912

ocean
5902846835936
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nature wood mini
ODŚWIEŻACZ Z DREWNIANYM KORKIEM

Drewniany korek i szklana butelka z zamkniętą w jej wnętrzu kompozycją zapachową to 
siła tego odświeżacza. Pachnąca ozdoba wykonana z materiałów ekologicznych odświeży 
atmosferę, jak i wygląd każdego samochodu.

cherry
5902846836018

coconut
5902846836131

coffee
5902846836001

lemon
5902846835998

ocean
5902846835981

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 16,2 x 14 x 20,2
Liczba sztuk w opakowaniu: 60
Liczba kartonów na europalecie: 175ŻYCIA
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nature wood mini
ODŚWIEŻACZ Z DREWNIANYM KORKIEM

Drewniany korek i szklana butelka z zamkniętą w jej wnętrzu kompozycją zapachową to 
siła tego odświeżacza. Pachnąca ozdoba wykonana z materiałów ekologicznych odświeży 
atmosferę, jak i wygląd każdego samochodu.

cherry
5902846836018

coconut
5902846836131

coffee
5902846836001

lemon
5902846835998

ocean
5902846835981

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 13 x 13 x 12,2
Liczba sztuk w opakowaniu: 18
Liczba kartonów na europalecie: 480ŻYCIA
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nature organic
ODŚWIEŻACZ ORGANICZNY 

Seria produktów Nature to kompozycje zapachowe inspirowane naturą. Wszystkie 
opakowania nadają się do ponownego przetworzenia. W serii Nature wykorzystaliśmy odpady 
poprodukcyjne w postaci zrębków jako jeden z nośników zapachu. Zabierz naturę do swojego 
wnętrza!

cherry
5902846835967

coconut
5902846836124

coffee
5902846835974

lemon
5902846835950

ocean
5902846835943

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 22 x 18,3 x 7,5
Liczba sztuk w opakowaniu: 15
Liczba kartonów na europalecie: 260ŻYCIA
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12_prestige series

Luksusowa kolekcja zapachów stworzona 
dla ludzi, którzy każdego dnia kreują 
własną rzeczywistość. Nie czekają na 
podjęcie decyzji, lecz sami decydują, 
wybierając najwyższą jakość i styl.
Oto Prestige - minimalistyczna, elegancka 
grafika  i aromat francuskich perfum.

30-40 Dni

CZAS TRWANIA ZAPACHU
*w zależności od warunków

Prestige card

Prestige bag

Prestige spray

Prestige vent

Prestige organic

Prestige drop control

spis  
produktów
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prestige card
ZAWIESZKA CELULOZOWA

Celulozowy odświeżacz powietrza w formie zawieszki nasączony płynną kompozycją 
zapachową. Nowoczesny design produktu oraz zapach najwyższej jakości perfum łączy 
oryginalny styl z luksusem.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 21 x 17,5 x 8
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 420ŻYCIA

black
5907718926644

gold
5907718926668

silver
5907718926651

chrome
5902846835431

onyx
5902846835400
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prestige bag
ODŚWIEŻACZ POLIMEROWY

Pachnący, ozdobny woreczek z polimerowymi kuleczkami w środku, nasączonymi kompozycją 
zapachową. Do zawieszenia na wewnętrznym lusterku samochodu lub zaczepienia na kratce 
wentylacyjnej.

black
5907718925128

gold
5907718925135

silver
5907718925142

chrome
5902846835431

onyx
5902846835400

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 29,5 x 11 x 20,3
Liczba sztuk w opakowaniu: 20
Liczba kartonów na europalecie: 208ŻYCIA
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00183 00182

prestige spray
ODŚWIEŻACZ W SPRAYU

Płynna kompozycja zapachowa zamknięta w szklanej, starannie ozdobionej butelce 
zakończonej atomizerem i zamkniętej lakierowanym korkiem. Produkt dostępny w 3 
perfumowych zapachach.

black
5907718925296

gold
5907718925302

silver
5907718925319

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 25,5 x 21 x 20,8
Liczba sztuk w opakowaniu: 30
Liczba kartonów na europalecie: 105ŻYCIA
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00185 00184

prestige vent
ODŚWIEŻACZ W PŁYNIE NA KRATKĘ WENTYLACYJNĄ

Innowacyjny w swojej kategorii produkt, w którym połączono efekt powolnego i długotrwałego 
odparowania z intensywnym zapachem francuskich perfum.

black
5902846832041

chrome
5902846838210

gold
5902846832027

onyx
5902846838203

silver
5902846832034

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,3 x 8,4 x 20,2
Liczba sztuk w opakowaniu: 7
Liczba kartonów na europalecie: 416ŻYCIA
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00187 00186

presitge organic
ODŚWIEŻACZ ORGANICZNY 

Wygodny i elegancki odświeżacz powietrza na bazie organicznych włókien nasączonych 
kompozycją zapachową i zamkniętych w aluminiowej puszce. Zapach uwalnia się przez otwory 
umieszczone w plastikowej nakładce.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 23,6 x 18,7 x 15,7
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 200ŻYCIA

gold
5907718925166

black
5907718925159

silver
5907718925173
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00189 00188

prestige drop 
control
ODŚWIEŻACZ MEMBRANOWY 

Połączenie celulozowej zawieszki z pojemnikiem zawierającym płynną kompozycję zapachową. 
Możesz decydować o intensywności zapachu samodzielnie nasączając celulozę odpowiednią 
ilość kompozycji.

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 21 x 11,5 x 20,3
Liczba sztuk w opakowaniu: 12
Liczba kartonów na europalecie: 280ŻYCIA

black
5902846832072

gold
5902846832058

silver
5902846832065
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00191 00190

prestige wood
ODŚWIEŻACZ Z DREWNIANYM KORKIEM

Drewniany korek i szklana butelka z zamkniętą w jej wnętrzu kompozycją zapachową to siła 
tego samochodowego odświeżacza. Prestige Wood to nie tylko niebanalny design, a siła 
zapachu, jaką gwarantują oryginalne francuskie perfumy.

black
5907718925296

onyx
5902846838203

chrome
5902846835394

gold
5907718925302

silver
5907718925319

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8 x 8,8 x 20
Liczba sztuk w opakowaniu: 5
Liczba kartonów na europalecie: 416ŻYCIA
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00193 00192

Merry Christmas

Merry Christmas  3D

Manny Christmas

Zawieszka zapachowa z filcu

spis  
produktów

30 -40 Dni

CZAS TRWANIA ZAPACHU
*w zależności od warunków 

13_merry christmas

Poczuj magię wybierając nasze świąteczne 
propozycje o wyjątkowo długotrwałych 

i wzbudzających zachwyt aromatach 
przywodzących na myśl ciepłe, domowe 
wieczory, spędzone w rodzinnym gronie, 

w towarzystwie aromatycznego ciasta i 
kubka gorącej herbaty. Poczuj święta we 

wnętrzu swojego auta.
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00195 00194

merry christmas

angel
5902846836841

ZAWIESZKA CELULOZOWA

Celulozowa zawieszka zapachowa nasączona płynną kompozycja zapachową. Zapach 
uwalniany jest przez odparowanie.
Idealna ozdoba Twojego Świątecznego drzewka  i wnętrza Twojego samochodu .

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8x13x8
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA

santa claus
5902846836810

bear
5902846836827

reindeer
5902846836834
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00197 00196

merry christmas 3d
ZAWIESZKA CELULOZOWA

Celulozowa zawieszka zapachowa nasączona płynną kompozycja zapachową. Zapach 
uwalniany jest przez odparowanie. Dwa elementy , które po odpowiednim złożeniu, sprawiają, 
że produkt jest przestrzenny. Idealna ozdoba Twojego Świątecznego drzewka  i wnętrza 
Twojego samochodu .

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8x13x8
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA

angel
5902846836926

snowman
5902846836919

christmass ball red
5902846836902

snowflake blue
 5902846837220

snowflake gold
5902846837237

christmass ball blue
5902846836896

ZAWIESZKA CELULOZOWA 3D
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00199 00198

manny christmas
ODŚWIEŻACZ POLIMEROWY

Polimerowy ludzik, który jest pachnącym brelokiem lub odświeżaczem powietrza i 
jednocześnie oryginalną ozdobą wnętrza samochodu.

ŻYCIA

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm):  19,8 x 13 x 8 cm
Liczba sztuk w opakowaniu: 14
Liczba kartonów na europalecie: 551
ŻYCIA

christmas cookie
5902846831747

santa claus
5902846831723

elf
5902846836704

angel
5902846837268

reindeer
5902846836698
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00201 00200

zawieszka z filcu
ZAWIESZKA ZAPACHOWA Z FILCU

Samochodowy odświeżacz powietrza w formie filcowej zawieszki nasączonej kompozycją 
zapachową. Idealna ozdoba Twojego Świątecznego drzewka  i wnętrza Twojego samochodu .

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8x13x8
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA

angel
5902846837190

christmas ball green
5907718927047

reindeer
 5902846837183

santa claus
5902846836681

christmas ball red
5907718927030



Aroma Car - Katalog produktów - 2022www.aromacar.eu

00203 00202

formy ekspozycji dla oferty
świątecznej

EKSPOZYTORY PÓŁKOWE

EKSPOZYTOR W KSZTAŁCIE CHOINKI
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00205 00204

14_aroma car & pepsi

Samochodowe odświeżacze powietrza 
o zapachu Pepsi

Poczuj Pepsi wszystkimi zmysłami!

30-40 Dni

CZAS TRWANIA ZAPACHU
*w zależności od warunków

Pepsi Celullose

Pepsi Organic

Pepsi Sachet

Pepsi Wood

spis  
produktów

PEPSI i Pepsi Globe są znakami towarowymi firmy PepsiCo, Inc. Używane na 
podstawie licencji ©2021 PepsiCo, Inc.
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00207 00206

pepsi cellulose
ZAWIESZKA CELULOZOWA

Celulozowy odświeżacz powietrza w formie zawieszki nasączony płynną kompozycją 
zapachową.  Zapach uwalniany jest w procesie odparowania. Absolutny bestseller wśród 
samochodowych odświeżaczy powietrza !

pepsi cellulose can
5904224102463

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 19,8x13x8
Liczba sztuk w opakowaniu: 24
Liczba kartonów na europalecie: 551ŻYCIA

pepsi cellulose globe
5904224102487

pepsi cellulose cap
5904224102470
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00209 00208

pepsi organic
ODŚWIEŻACZ ORGANICZNY

Uniwersalny odświeżacz powietrza na bazie organicznych włókien nasączonych substancją 
zapachową  zamkniętych w aluminiowej puszce. Zapach uwalniany jest w procesie 
odparowania.

pepsi organic
5904224102517

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 29 x 21,6 x 17
Liczba sztuk w opakowaniu: 48
Liczba kartonów na europalecie: 130ŻYCIA
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00211 00210

pepsi wood mini
ODŚWIEŻACZ Z DREWNIANYM KORKIEM

Drewniany korek i szklana butelka z zamkniętą w jej wnętrzu, płynną kompozycją zapachową 
to siła tego odświeżacza. Numer 2 najlepiej sprzedających się odświeżaczy powietrza 
w Europie.

pepsi wood mini
5904224102494

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 16,2 x 14 x 20,2
Liczba sztuk w opakowaniu: 60
Liczba kartonów na europalecie: 175ŻYCIA
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00213 00212

pepsi sachet
WORECZEK WYPEŁNIONY CERAMICZNYMI KULECZKAMI 

Pachnący, ozdobny woreczek . Nośnikiem zapachu jest ceramika nasączona kompozycją 
zapachową. Do zawieszenia na wewnętrznym lusterku samochodu. 

pepsi scented sachet
5904224102463

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (cm): 23 x 18 x 20,5
Liczba sztuk w opakowaniu: 20
Liczba kartonów na europalecie: 160YCIA



Aroma Car - Katalog produktów - 2022www.aromacar.eu

00215 00214

 przykładowe formy ekspozycji
EKSPOZYTORY DUŻE, STOJĄCEEKSPOZYTORY PÓŁKOWE

CLIP STRIP DEDYKOWANE PLANSZE

traypack display czterorzędowy



Samochodowe
odświeżacze 
powietrza

Producent:  
MTM Industries Sp. z.o.o.
ul. Metalowców 6,
62-800 Kalisz JESTEM Z  POLSKI


