
ODKRYJ TAJEMNICE PACHNĄCEJ SZAFY

www.pachnacaszafa.pl

KATALOG PRODUKTÓW



Pachnąca Szafa to produkty niezbędne do relaksu we własnym domu. 
Pachnidła do pomieszczeń, samochodu, produkty zapachowe to jej 
 znak firmowy. Pomysł i nazwa wzięły się z tęsknoty za wspomnieniami  

o przeszłości. Produkty Pachnącej Szafy to namiastka stylu retro  
i ucieczka do krainy marzeń o wspaniałych podróżach.



Masa netto: ...................................................................................................................... 5,5 g 
Ilość sztuk w displayu: ...........................................................................20 szt. 
Ilość sztuk w kartonie: .......................................................................480 szt. 
Ilość kartonów na warstwie: ............................................................ 9 szt. 
Ilość warstw na palecie: ........................................................................... 3 szt. 
Ilość kartonów na palecie:  ............................................................27 szt. 
Ilość sztuk na palecie: .................................................................12960 szt. Display:

wys. 115 mm
szer. 118 mm
gł. 120 mm  

Nazwa produktu                        Kod EAN 
Saszetka Dziki Bez ........................................................................... 5907513213932 
Saszetka Herbaciana Zieleń ............................................ 5907513213673 
Saszetka Jaśminowa Rosa ................................................... 5907513213680 
Saszetka Jaśmin i Drzewo Sandałowe ............ 5908228956206 
Saszetka Kwiat Czereśni ........................................................ 5908228950525 
Saszetka Kwiaty Polne .............................................................. 5908228956114 
Saszetka Lawendowe Wzgórze .................................... 5907513213666 
Saszetka Leśna Konwalia ................................................... 5907513213949 
Saszetka Magnolia ............................................................................ 5908228950518 
Saszetka Różany Ogród ......................................................... 5907513213734 
Saszetka Trawa Cytrynowa .............................................. 5908228956107 
Saszetka Wanilia i Bergamotka ................................. 5908228956152 

Saszetki zapachowe do szafy wypełniają jej wnętrze przyjemnym, delikatnym aromatem, 
który utrzymuje się przez wiele tygodni. 

PACHNĄCE SASZETKI 
DO SZAFY



PACHNĄCE SASZETKI 
DO SZAFY

Masa netto: ...................................................................................................................... 5,5 g 
Ilość sztuk w displayu: ...........................................................................20 szt. 
Ilość sztuk w kartonie: .......................................................................480 szt. 
Ilość kartonów na warstwie: ............................................................ 9 szt. 
Ilość warstw na palecie: ........................................................................... 3 szt. 
Ilość kartonów na palecie:  ............................................................27 szt. 
Ilość sztuk na palecie: .................................................................12960 szt.

Display:
wys. 115 mm
szer. 118 mm
gł. 120 mm 

Nazwa produktu                        Kod EAN 
Saszetka Anti-Tabac ...................................................................... 5908228950303
Saszetka DeMole ................................................................................. 5908228950969
Saszetka Orient Express ................................................. ....... 5908228951997
Saszetka Paris Paris ....................................................................... 5908228951980
Saszetka Zanzibar ...................................................................... ...... 5908228951973

Pachnące saszetki wypełnią wybrane wnętrze przyjemnym aromatem. Zapach utrzymuje się do kilku 
tygodni w zależności od umiejscowienia saszetki, rozmiaru pomieszczenia, a także cyrkulacji powietrza. 

Saszetki doskonale nadają się do szafy, szuflady, komody jak i na półkę z pościelą.



PACHNĄCE SASZETKI 
DO SZAFY

Nazwa produktu                        Kod EAN 
Saszetka Papaya na Okrągło ..........................................................  5908228955162 
Saszetka Wirujące Mango .................................................................  5908228955186 
Saszetka Zakręcona Poziomka ................................................  5908228955179 

Masa netto:  ................................................................................................................... 5,5 g 
Ilość sztuk w displayu:  .......................................................................  20 szt. 
Ilość sztuk w kartonie:  ................................................................... 480 szt. 
Ilość kartonów na warstwie:  ........................................................  9 szt. 
Ilość warstw na palecie:  .......................................................................  3 szt. 
Ilość kartonów na palecie:  ..........................................................  27 szt. 
Ilość sztuk na palecie:  ............................................................. 12960 szt.

Okrągłe saszetki zapachowe wypełniają wybrane wnętrze owocowym aromatem,  
który utrzymuje się przez wiele tygodni. Saszetki doskonale nadają się do szafy, szuflady,  

komody jak i na półkę z pościelą.

Display:
wys. 115 mm
szer. 118 mm
gł. 120 mm 



PACHNĄCE SASZETKI
DO KOSZA NA ŚMIECI

Pachnące saszetki do kosza na śmieci skutecznie niwelują nieprzyjemny zapach, 
pozostawiając w zamian świeży aromat.

Nazwa produktu                                             Kod EAN 
Saszetka do kosza na śmieci dwupak Róża ....................................................................... 5908228955896 
Saszetka do kosza na śmieci dwupak Trawa Cytrynowa .................................... 5908228955940

Masa netto: .........................................................................................................  2 x 2,5 g 
Ilość sztuk w displayu: ..........................................................................  20 szt. 
Ilość sztuk w kartonie: ......................................................................  480 szt. 
Ilość kartonów na warstwie: ...........................................................  9 szt. 
Ilość warstw na palecie: ..........................................................................  3 szt. 
Ilość kartonów na palecie:  ...........................................................  27 szt. 
Ilość sztuk na palecie: ................................................................ 12960 szt.

Display:
wys. 115 mm
szer. 118 mm
gł. 120 mm 
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Nazwa produktu                                     Kod EAN
Saszetka do bielizny Czarujący Wieczór ...................................... 5908228950709 
Saszetka do bielizny Słodka Noc ................................................................ 5908228950716 
Saszetka do bielizny Zmysłowy Poranek ....................................... 5908228950693

Masa netto: ...................................................................................................................... 5 g 
Ilość sztuk w displayu:  ........................................................................  25 szt. 
Ilość sztuk w kartonie:  ....................................................................  300 szt.
Ilość kartonów na warstwie:  .........................................................  7 szt. 
Ilość warstw na palecie:   ......................................................................  3 szt. 
Ilość kartonów na palecie:   ........................................................  21 szt. 
Ilość sztuk na palecie:   ................................................................ 6300 szt. 

Display:
wys. 292 mm
szer. 100 mm
gł. 152 mm

PACHNĄCE SASZETKI
DO BIELIZNY

Ukryte w szufladzie z bielizną otulą ją delikatnym aromatem, schowane na półce  
z pościelą subtelnie ją odświeżą, a w garderobie roztoczą orzeźwiającą, intrygującą woń.  

Saszetki są wykonane z eleganckiej czarnej fizeliny.



ON/ONA 
Masa netto:  .......................................................................................................................... 5 g 
Ilość sztuk w displayu:  ........................................................................  20 szt.
Ilość sztuk w kartonie:  ........................................................................  80 szt.
Ilość kartonów na warstwie:  .........................................................  6 szt.
Ilość warstw na palecie:  ........................................................................  4 szt.
Ilość kartonów na palecie:  ............................................................24 szt.
Ilość sztuk na palecie:  .................................................................. 1920 szt.

fILIPEK
Masa netto:  .......................................................................................................................... 5 g 
Ilość sztuk w displayu:  ........................................................................  20 szt.
Ilość sztuk w kartonie:  ........................................................................  80 szt.
Ilość kartonów na warstwie:  .........................................................  9 szt.
Ilość warstw na palecie:  ........................................................................  4 szt.
Ilość kartonów na palecie:  ...........................................................  36 szt.
Ilość sztuk na palecie:  .................................................................. 2880 szt.

Display On/Ona:
wys.  300 mm
szer. 162 mm
gł. 170 mm 

Display filipek:
wys.  255 mm
szer. 164 mm
gł. 167 mm 

SASZETKI ZAPACHOWE
DO BUTÓW

W prosty i dyskretny sposób pozwalają zachować świeżość obuwia. 
Pozostawione w butach na noc zapewniają piękny zapach na kolejny dzień, zaś umieszczone  

w tych, na które aktualnie nie pora, odświeżą je przed kolejnym sezonem.

Nazwa produktu  Kod EAN   
Saszetka do butów filipek  ........................................................................... 5908228950686 
Saszetka do butów On  ........................................................................................ 5908228950648 
Saszetka do butów Ona  .................................................................................... 5908228950631

SASZETKA ZAPACHOWADO BUTÓW

PACHNACE,
BUTY

SASZETKAZAPACHOWADO BUTÓW

PACHNĄCE BUTYTO JEST MOCNE!

SŁOWO OD FILIPKA:Drzodzy kumple i kumpelki!
śmierdzących butów. Sprawa
wydaje się delikatna, ale nakilometr brzydko pachnie.

Chowanie ich w workach już nie
pomaga. Postuluję o zaopatrzenie

się w zapachowe wkładki do 
butów, które wkłada się do buta 

wtedy, gdy się go nie nosi.

Zdejmij foliową torebkę,a następnie umieść wkładkę
w bucie. Nie odrywaj saszetki od 

tekturki! Aby wyjąć wkładkę z buta, 
użyj wystającej końcówki. Szczególnie 
polecane do butów, które w danym 

sezonie nie będą używane.
Otworzenie saszetki grozi wysypaniem

zawartości. Zawartość nie nadaje się do 
jedzenia. Nie wystawiać saszetki na 

działanie wysokich temperatur i 
bezpośrednie promieniowanie słoneczne. 

Chronić przed dziećmi.

SPOSÓB UŻYCIA:

UWAGA!

Składniki: granulat, fragrance.

Data ważności i numer seryjny na zgrzewie.
Producent; Nowe Sp. z o.o., ul. Raduńska 6 B

01-681 warszawa, Polska,tel/fax: +48 22 839 88 55www.pachnacaszafa.pl

SASZETKA 
ZAPACHOWA 
DO BUTOW`

`

scented 
 shoe sachet  SASZETKA 

ZAPACHOWA 
DO BUTOW

scented 
 shoe sachet  

Uwielbiasz pięknie pachnieć? Teraz również Twoje 
szpilki, mokasyny czy baleriny mogą roztaczać 

wspaniałą woń! Chcesz by pachniały dzisiaj 
i w następnym sezonie? Wykorzystaj  zapachowe wkładki 

do obuwia. Im dłużej wkładki będą w butach, tym dłużej 
zapach będzie Ci towarzyszył naprawdę wszędzie! Do you love beautiful scents? Now also your high heels, 

moccasins or ballerinas can spread wonderful fragrance! 
Use aromatic sachets for shoes and let all your shoes 

smell nice today and in the next season. �e longer the 
insoles will be in the shoes the longer the smell will 

really accompany you everywhere. SPOSÓB UŻYCIA:
Zdejmij foliową torebkę, a następnie umieść wkładkę w bucie. 

Nie odrywaj saszetki od tekturki! Aby wyjąć wkładkę z buta, 

użyj wystającej końcówki. Szczególnie polecane do butów, które 
w danym sezonie nie będą używane.

HOW TO USE: 
Remove the plastic bag and put the insole in the shoe. Do not tear o� 

the sachet from the cardboard. To take out the insole from the shoe, 

use protruding tip. Especially recommended for shoes that are not used 
in the present season.

UWAGA! 
Otworzenie saszetki grozi wysypaniem zawartości. Zawartość nie nadaje się 

do jedzenia. Nie wystawiać saszetki na działanie wysokich temperatur 

i bezpośrednie promieniowanie słoneczne. 
CAUTION! 

Opening threatens spilling the contents of the sachet. Do not eat the content.

 Do not expose the sachet to high temperatures and direct sunlight.
Zawiera/Contains: Hexylcinnamaldehyd, d-Limonene. 

Składniki/ Ingrediens: granulat, fragrance.

Producent/Produced by: Nowe Sp. z o.o., 
ul. Raduńska 6 B, 01-681 Warszawa, Poland

tel./fax: +48 22 839 88 55 www.pachnacaszafa.plData ważności i numer seryjny na zgrzewie/
 Expiry date and serial number on the weld.

Produkt drażniący. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa szkodliwie na 

organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku 

wodnym. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry. W razie połknięcia 

niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. 
Irritant. May cause sensitisation by skin contact. Harmful to aquatic organisms, may cause 

long-term adverse e�ects in the aquatic environment. Keep out of the reach of children. Avoid 

contact with skin. If swallowed, seek medical advice immediately and show this package or label.
Xi – drażniący/irritant 

PACHNACE BUTY, PODAZAJ WIEDZIONA ZAPACHEM

PACHNACE 
BUTY, 

PODAZAJ 
WIEDZIONA 
ZAPACHEM
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PERFUMY DO POMIESZCZEń
I SAMOCHODU

Eleganckie, szklane buteleczki kryją mieszanki doskonale dobranych aromatów roztaczających  
w pomieszczeniach kwiatowe, owocowe lub orientalne zapachy. Praktyczny atomizer pozwala  

uwolnić odpowiednią ilość perfum, które orzeźwiają i pobudzają zmysły.

Nazwa produktu                        Kod EAN 
Perfumy Anti-Tabac ........................................................................... 5908228950419
Perfumy Bergamotkowe Orzeźwienie .................... 5908228952420
Perfumy Cedrowy Płomień ...................................................... 5908228950938
Perfumy Cyprysowa Aleja ......................................................... 5908228950945
Perfumy DeMole ........................................................................................ 5908228950976
Perfumy Herbaciana Zieleń .................................................... 5908228950952
Perfumy Jaśminowa Rosa ........................................................... 5908228952444
Perfumy Lawendowe Wzgórze ......................................... 5908228952437
Perfumy Melonowy Nektar ..................................................... 5908228952451
Perfumy Orient Express ................................................................ 5908228950921
Perfumy Paris Paris ............................................................................... 5908228951003
Perfumy Różany Ogród ................................................................. 5908228952468
Perfumy Zanzibar ....................................................................................... 5908228950914

Pojemność: ...................................................................................................................................................... 50 ml 
Ilość sztuk w zgrzewce: ....................................................................................................... 5 szt. 
Ilość sztuk w kartonie: ....................................................................................................... 20 szt. 
Ilość kartonów na warstwie: .................................................................................... 30 szt. 
Ilość warstw na palecie: ....................................................................................................... 5 szt. 
Ilość kartonów na palecie: ................................................................................... 150 szt. 
Ilość sztuk na palecie: ................................................................................................. 3000 szt. 



DEKORACYJNE
ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Dyfuzery to najmodniejszy sposób aromatyzowania pomieszczeń. Ratanowe patyczki umieszczone  
w szklanym naczyniu wypełnionym wonnymi esencjami roztaczają zniewalające zapachy. Dzięki swojej prostej  

i eleganckiej formie, dyfuzery są ozdobą zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych wnętrz.  
Doskonale sprawdzą się nie tylko w domu, ale także w biurze, kawiarni, sklepie, czy salonie piękności.

Nazwa produktu                                                Kod EAN 
Dyfuzer Anti-Tabac ...............................................................................................................  5908228950402 
Dyfuzer Biała Herbata z Miętą ................................................................................  5908228955155 
Dyfuzer Czarna Porzeczka z Marakują ........................................................  5908228955148 
Dyfuzer Dziki Bez ...................................................................................................................  5907513213772 
Dyfuzer Herbaciana Zieleń ..........................................................................................  5907513213765 
Dyfuzer Jaśminowa Rosa ................................................................................................  5907513213758 
Dyfuzer Limonka z Owocem Granatu  ........................................................  5908228955131 
Dyfuzer Różany Ogród  ...................................................................................................  5907513213741 

Pojemność: ....................................................................................................................... 50 ml
Ilość sztuk w kartonie: ................................................................................... 4 szt. 
Ilość kartonów na warstwie: ........................................................... 40 szt. 
Ilość warstw na palecie: ............................................................................... 7 szt.
Ilość kartonów na palecie: .............................................................. 280 szt.
Ilość sztuk na palecie: ......................................................................... 1120 szt.



GOLDEN SPRAY 
– SPRAY DO POMIESZCZEń

Golden Spray to skoncentrowany suchy spray do pomieszczeń i innowacyjna formuła łącząca 
wydajność z siłą odświeżania. Nowoczesna, esencjonalna receptura oparta na wyrafinowanych, 

francuskich zapachach gwarantuje wyjątkowe wrażenia i przyjemny aromat na dłużej.

Nazwa produktu                                                Kod EAN 
Golden Spray Bawełna z kwiatem lotosu  ...................................................  5908228950853 
Golden Spray Biała herbata z akacją .................................................................  5908228956145 
Golden Spray Magnolia z figą  ..................................................................................  5908228950846 

Pojemność: ......................................................................................................................... 200 ml
Ilość sztuk w zgrzewce: ................................................................................... 5 szt. 
Ilość sztuk w kartonie: ................................................................................... 20 szt. 
Ilość kartonów na warstwie: ........................................................... 13 szt. 
Ilość warstw na palecie: ............................................................................... 6 szt. 
Ilość kartonów na palecie: .............................................................. 78 szt. 
Ilość sztuk na palecie: ......................................................................... 1560 szt. 



OLEJKI ZAPACHOWE

Olejki zapachowe nadadzą wybranemu pomieszczeniu wyjątkowy aromat. Kilka kropel olejku 
dodanych do ceramicznego kominka, kaloryferowego nawilżacza lub na kwiatowy susz napachni  

wybrane pomieszczenie, pozwalając cieszyć się pięknym zapachem przez wiele godzin.

Nazwa produktu              Kod EAN 
Olejek Anti-Tabac ...............................................   5908228955308 
Olejek Białe kwiaty ............................................   5908228955285 
Olejek Cynamon  .................................................   5908228955230 
Olejek Dzika orchidea  ...................................   5908228955292 
Olejek Grejpfrut  ...................................................   5908228955254 
Olejek Kwiaty polne  ........................................   5908228955278 
Olejek Lawenda  ....................................................   5908228955223 
Olejek Lilia wodna  ............................................   5908228955261 
Olejek Pomarańcza  ..........................................   5908228955247 
Olejek Róża .................................................................   5908228955193 
Olejek Trawa cytrynowa  ............................   5908228955216 
Olejek Wanilia  ........................................................   5908228955209 

Pojemność: ................................................................................................................. 10 ml
Ilość sztuk w zgrzewce: ............................................................................ 6 szt.
Ilość sztuk w kartonie:  .......................................................................... 12 szt.
Ilość kartonów na warstwie:  ....................................................... 35 szt.
Ilość warstw na palecie:  ...................................................................... 12 szt.
Ilość kartonów na palecie:   ......................................................... 420 szt.
Ilość sztuk na palecie: ..................................................................... 5040 szt.



KOMINEK CERAMICZNY

   
Ilość sztuk w zgrzewce: ................................................................................ 3 szt.
Ilość sztuk w kartonie: ................................................................................... 9 szt.
Ilość kartonów na warstwie: ................................................................ 8 szt.
Ilość warstw na palecie: ............................................................................... 9 szt.
Ilość kartonów na palecie: .................................................................. 72 szt.
Ilość sztuk na palecie: ............................................................................. 648 szt.
Wymiary: ................................................. szer. 70 mm, wys. 88 mm

Nazwa produktu   Kod EAN 
Kominek Ceramiczny ............................................................................................................................................................ 5908228955124

Za sprawą ceramicznych kominków, woń olejków zapachowych 
szybko wypełni każde pomieszczenie.



Nazwa produktu                                             Kod EAN 
Woreczek DeMole Goździki  .................................................................................  5908228955834 
Woreczek DeMole Lawenda & Pomarańcza  ...................................... 5908228955667 
Woreczek DeMole Lawenda & Rumianek  ............................................ 5908228955766 
Woreczek De Mole Lawenda & Sosna  ....................................................... 5908228955773 
Woreczek De Mole Lawenda & Wanilia  ................................................. 5908228955827 
Woreczek De Mole Wzgórze Prowansji  .................................................. 5908228955889

Masa netto: ................................................................................................................... 16,8 g
Ilość sztuk w zgrzewce: ........................................................................ 10 szt. 
Ilość sztuk w kartonie: ...................................................................... 100 szt. 
Ilość kartonów na warstwie: ........................................................... 9 szt. 
Ilość warstw na palecie: ........................................................................... 3 szt. 
Ilość kartonów na palecie: .............................................................. 27 szt. 
Ilość sztuk na palecie: ..................................................................... 2700 szt. 

WORECZKI ZAPACHOWE

Ekologiczne lniane woreczki kryją w sobie drewniane wiórki nasączone olejkami zapachowymi. 
Umieszczone w szafie, szufladzie, czy komodzie powoli uwalniają orzeźwiające lub kojące aromaty. 

W łazience z kolei mogą pełnić funkcję dyskretnego odświeżacza.



KADZIDŁA

Niezwykle aromatyczne kadzidła są wytwarzane z naturalnych składników. 
Odpowiednia kompozycja ziół i kwiatów zapewnia intensywną, pobudzającą zmysły woń. 

Nazwa produktu                              Kod EAN 
Kadzidła Cedrowy Płomień ........................................................... 5908228952819 
Kadzidła Jaśminowa Rosa .................................................................. 5908228952833
Kadzidła Lawendowe Wzgórze ................................................ 5908228952840
Kadzidła Słodki Cynamon ................................................................ 5908228952802
Kadzidła Waniliowy Dotyk ............................................................. 5908228952826 
Kadzidła Zmysłowa Paczula .......................................................... 5908228952796

Ilość sztuk w pudełeczku:  ..............................................................15 szt. 
Ilość sztuk w zgrzewce: ............................................................................ 5 szt.
Ilość sztuk w kartonie: ...........................................................................15 szt. 
Ilość kartonów na warstwie: .......................................................  21 szt. 
Ilość warstw na palecie: .....................................................................  20 szt. 
Ilość kartonów na palecie: .........................................................  420 szt. 
Ilość sztuk na palecie:  .................................................................. 6300 szt. 



Aromatyzowane wody do prasowania nie tylko zmienią tę przyziemną czynność w odprężające  
doznanie, ale także dzięki zawartości substancji zmiękczających tkaniny, ułatwią ją. Rozpylane 

bezpośrednio na prasowane ubrania, pościel, czy ręczniki, nadadzą im subtelny zapach.

AROMATYZOWANE WODY
DO PRASOWANIA

Nazwa produktu                                                           Kod EAN 
Woda do prasowania Cyprysowa Aleja  ..................................................................................................  5907513213109
Woda do prasowania Herbaciana Zieleń  .............................................................................................  5907513213130
Woda do prasowania Lawendowe Wzgórze   .................................................................................  5907513213505
Woda do prasowania Melonowy Nektar  ...............................................................................................  5907513213116
Woda do prasowania Orient Express   ........................................................................................................  5908228950860 
Woda do prasowania Paris Paris  .........................................................................................................................  5908228950877 
Woda do prasowania Różany Ogród  ...........................................................................................................  5907513213086
Woda do prasowania Zanzibar  ..............................................................................................................................  5908228950907

Pojemność: ...............................................................................................................500 ml 
Ilość sztuk w zgrzewce:  ........................................................................... 4 szt.  
Ilość sztuk w kartonie: ...........................................................................20 szt. 
Ilość kartonów na warstwie: ............................................................ 8 szt. 
Ilość warstw na palecie: ........................................................................... 5 szt. 
Ilość kartonów na palecie:  ............................................................40 szt. 
Ilość sztuk na palecie: .........................................................................800 szt.



Aromatyzowane wody do prasowania nie tylko zmienią tę przyziemną czynność w odprężające  
doznanie, ale także dzięki zawartości substancji zmiękczających tkaniny, ułatwią ją. 

Rozpylane bezpośrednio na prasowane ubrania, pościel, czy ręczniki, nadadzą im subtelny zapach.  
Teraz za pomocą opakowania uzupełniającego to przyjemne doznanie może trwać dłużej.

OPAKOWANIA UZUPEŁNIAJĄCE 
DO WODY DO PRASOWANIA

Nazwa produktu                                                           Kod EAN
Opakowanie uzupełniające do wody do prasowania Zanzibar  .........................5908228956244

Pojemność: .................................................................................................................................... 400 ml 
Ilość sztuk w kartonie: ............................................................................................... 20 szt. 
Ilość kartonów na warstwie: .................................................................................  8 szt.
Ilość warstw na palecie: ................................................................................................  5 szt.
Ilość kartonów na palecie:  ..................................................................................40 szt.
Ilość sztuk na palecie: ...............................................................................................800 szt.



Sprawdzony sposób na wypełnienie wnętrza przyjemnym zapachem.
Pastylki wessane na początku sprzątania przez urządzenie, zostają aktywowane za sprawą  
rozgrzanego przez nie powietrza, a dzięki jego cyrkulacji, aromat szybko rozchodzi się  

w całym pomieszczeniu.

Ilość sztuk w opakowaniu:  ..............................................................  2 szt. 
Ilość saszetek w displayu:  ..........................................................  100 szt. 
Ilość sztuk w kartonie:  ....................................................................  600 szt.  
Ilość kartonów na warstwie:  .....................................................  13 szt. 
Ilość warstw na palecie:  ........................................................................  7 szt. 
Ilość kartonów na palecie:  ...........................................................  91 szt. 
Ilość sztuk na palecie:  .............................................................. 54600 szt.

PACHNĄCE PASTYLKI
DO ODKURZACZA W DISPLAYU

Nazwa produktu  Kod EAN
Pachnące pastylki do odkurzacza saszetka  ...................................................................................... 5908228950890
Pachnące pastylki do odkurzacza podajnik .................................................................................... 5908228952246



Pachnące zawieszki do samochodu Carfume to coś więcej niż odświeżacze powietrza.
To supermodne dodatki z filcu, które podkreślą wyjątkowy charakter każdego samochodu 

wypełniając go oryginalnym i przyjemnym zapachem.

Ilość nominalna:  ....................................................................................................................... 3 g
Ilość sztuk na CS:  ........................................................................................................ 24 szt.  
Ilość sztuk w kartonie:  ....................................................................................... 30 szt.  
Ilość kartonów na warstwie:  .................................................................... 47 szt. 
Ilość warstw na palecie:  .......................................................................................  8 szt. 
Ilość kartonów na palecie:  ...................................................................... 376 szt. 
Ilość sztuk na palecie:  ............................................................................  11280 szt.

PACHNĄCE ZAWIESZKI 
DO SAMOCHODU Z FILCU

Nazwa produktu  Kod EAN
Pachnąca zawieszka do samochodu Papaya  .................................................................................. 5908228955964
Pachnąca zawieszka do samochodu Dolby ...................................................................................... 5908228955988
Pachnąca zawieszka do samochodu Wanilia  ................................................................................ 5908228955995



Nasze produkty dostarczamy między innymi do:

ROSSMANN
MAKRO CASH & CARRY

SUPER-PHARM
CARREfOUR
E.LECLERC

REAL
KOMfORT
AUCHAN

TESCO
BLACK RED WHITE

DROGERIE HEBE
DELIKATESY ALMA

PIOTR I PAWEŁ
DROGERIE LABOO

INTERMARCHÉ
STOKROTKA

RTV EURO AGD
MERLIN.PL

Współpracujemy również na zasadach B2B.



www.pachnacaszafa.pl

Nowe Sp. z o.o. 
Klaudyn, ul. Sikorskiego 17

05-080 Izabelin
tel.: +48 22 839 88 55, fax: +48 22 832 00 04




