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GLAMOUR
Podaruj chwili odrobinę szyku. Nieco przepastny kształt świecy dodaje pewności gospodarzom zapraszającym do swoich wnętrz mniej
znanych gości. Stabilność i ergonomiczność
świec GLAMOUR pozwala na szybkie i sprawne
udekorowanie wnętrza niemal w ostatniej chwili.
Profil szklanej ściany zachęca do ulokowania
ciekawych grafik związanych z Waszą firmą.
Elegancki zapach i kolor świecy będzie wspierał
działania wizerunkowe.

Give a moment some glamour. A bit cavernous shape of this candle gives you courage,
especially when inviting someone for the first
time. The stability of GLAMOUR candles allows you to fastly decorate your room almost
none too soon. The glass wall spurs for locate
interesting graphics related to Your company.
Its aroma and color will certainly support your
image-building activities.

waga / weight – 580 g
materiał / material – szkło / glass
wysokość / height – 95 mm
średnica / diameter – 85 mm

AURA
Pozwól sobie na odpoczynek w dobrej aurze.
AURA skupia światło tak, jak powinno się czasami
skupić uwagę na sobie samym. Dlatego jego
najlepszym przeznaczeniem są przestrzenie
intymne: łazienki, pokoje kąpielowe, sypialnie.
Tam właśnie spełnią swoja funkcję, tworząc dobrą
aurę. Model doskonale sprawdza się jako nośnik
promocji SPA lub gabinetów kosmetycznych.

waga / weight – 670 g
materiał / material – szkło / glass
wysokość / height – 123 mm
średnica / diameter – 83 mm

Allow yourself to rest in a good climate. AURA
focuses the light in the same way as we should
focus on oursleves. That’s why its best destiny
are intimate spaces, such as bathrooms or bedrooms. This model works perfectly as a SPA promotion medium.
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SPACE
Doskonały element Twojej przestrzeni. Dyskretny,
rozmiar świecy nikomu nie będzie przeszkadzał
w pomieszczeniach biura. Dopasuj do tego kształtu
odpowiednią nutę zapachu. Model sprawdza się
w kancelariach, firmach doradczych i konsultingowych. Oszczędna stylistyka wnętrza zostanie
ocieplana blaskiem i zapachem. Oprócz wyboru
zapachu i koloru świecy, ważny będzie wybór
chwili, w której je zapalimy.

Ideal part of Your personal space. Discreet size
of the candle will not disturb anyone inside the
office. Adjust the proper aroma. This design
works perfectly in offices, and consulting companies. Economical interior design will be lighten
up by shine and aroma. Besides the aroma and
colour of the candle, the moment when we light
it up is also crucial.

waga / weight – 300 g
materiał / material – szkło / glass
wysokość / height – 80 mm
średnica / diameter – 85 mm

ASTRO
Teraz galaktyka może być bliżej Ciebie. Kształt
świecy ASTRO został stworzony z myślą o szeregowym ustawianiu punktów świetlnych i zapachowych w nowoczesnych wnętrzach. Odpowiednio dobrana ilość świec oraz ich zapach
będą doskonale utrwalać logotyp firmy naniesiony na kształt świec ASTRO. Duża powierzchnia nadruku pozwala na umieszczenie sloganu
reklamowego lub przewodniej myśli zorganizowanego eventu branżowego.

waga / weight – 1300 g
materiał / material – szkło / glass
wysokość / height – 120 mm
średnica / diameter – 130 mm

Now the galaxy can be nearer You. The shape of
the ASTRO candle was designed thinking about
serial setting of bot aroma and light spots in
modern interiors. Precised number will strengthen the company’s logo situated on an ASTRO
candle. Big print space allows You to place
a commercial catchword or the main thought of
an organized company event.
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LUX
Rozświetli każdy moment. Rysy twarzy ludzkiej
rozpoznajemy przy świetle o natężeniu 20 lx.
Podczas ważnych i osobistych spotkań, ta ilość
światła połączona z miłym zapachem utrzyma
klimat szczerości i otwartości partnerów rozmowy.
Jedno spojrzenie wystarczy, ale pod warunkiem, że
LUX będzie blisko. Model na stosunkowo niewielkiej
powierzchni nadruku wymaga starannej kompozycji graficznej, którą również zapewniamy.

Will bring light to every moment. The features
of a human face are recognizible with the use
of the light of intensity by 20 lx. During personal and important meetings this amount of
light together with a pleasent aroma will keep
the atmosphere of honesty and openness of
the persons that we’re talking with. One glance
is enough, but only if LUX will be around. This
design requires precised graphical composition,
which we also provide.

waga / weight – 310 g
materiał / material – szkło / glass
wysokość / height – 60 mm
średnica / diameter – 66 mm

MOOD
Niezbędny element dobrego nastroju. Model
MOOD o prostym, klasycznym designie, pozwala
na szybkie rozprowadzenie pożądanego zapachu. Już po minucie poczujecie Państwo obecność zapalonej świecy zapachowej. Kształt
świecy został zaprojektowany tak, aby zapachem przyczyniać się do budowania dyskretnych
form tożsamości firmy w jej reprezentacyjnych
wnętrzach. Firmy mają zapachy. Wybierzcie
najbardziej pasujący.

waga / weight – 670 g
materiał / material – szkło / glass
wysokość / height – 80 mm
średnica / diameter – 90 mm

Essential part of a good mood. The simple looking,
classic MOOD design allows the desirable aroma
to spread quickly. Just after a minute You would
feel the presence of the aroma candle being lighten
up. The shape of the candle was designed to create
discrete forms of the company’s identity in their representative interiors. Companies have aromas too.
Choose the best one for You.
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RAY
Nawet płomień świecy może stać się promieniem nadziei, przyjaźni, relaksu. Promienie
światła w tym modelu świecy rozchodzą się
szeroko, rozświetlając wnętrza w równomierny
sposób. RAY doskonale komponuje się z tradycyjnymi kształtami zastawy stołowej, rozstawionej na owalnych stołach. Jeśli w Waszym logo
królują nasycone kolory – ten model jest dla Was.

Even a candle light can become a beam of hope,
friendship, relax... The light rays in this candle model spread widely, illuminating the interior in a equable way. RAY fits perfectly with the traditional
shapes of tableware situeted on an oval table.

waga / weight – 420 g
materiał / material – szkło / glass
wysokość / height – 95 mm
średnica / diameter – 80 mm

DREAM
Ułatwi drogę ku niejednemu marzeniu. Ten
model polecamy środowiskom, które doceniają
rolę koleżeńskiego wsparcia, empatii skierowanej
do wszystkich ludzi w zespole. Model DREAM
doskonale nadaje się jako prezent dedykowany
partnerom biznesu. Ciekawie wytworzony wzór
zdobienia podkreśli wartość relacji, na których
nam zależy. Model DREAM można traktować jako
element wystroju wnętrza w określonym stylu.

waga / weight – 400 g
materiał / material – szkło / glass
wysokość / height – 95 mm
średnica / diameter – 80 mm

It makes many dreams easy to achieve. We recommend this design to working enviroments
where colleague support is important, as well
as empathy towards the members of the workteam. The DREAM design fits perfectly as a present dedicated for business partners.
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FEELING
Spróbuj rzucić na swoje uczucia trochę innego
światła. Życie codzienne, zarówno osobiste jak
i zawodowe przynosi wiele emocji. Czasami jest
ich za dużo i czujemy, że potrzebujemy innego,
nowego światła. Sięgnijmy wtedy po model
świecy zapachowej, która może być ofiarowana
razem z pięknymi życzeniami. Światło i zapach
związane z modelem FEELING zawsze świetnie się sprawdzi jako źródło odprężenia, zmiany
nastawienia do codziennych obowiązków.
Wszystko staje się bardziej jasne.
waga / weight – 400 g
materiał / material – szkło / glass
wysokość / height – 95 mm
średnica / diameter – 80 mm

Put some light on your own feelings. Everyday life, both personal and professional creates
many emotions. Sometimes there are too many
of them, and we feel that we need a new source
of light. Let’s reach for an aroma candle design
which could be given with addition of beautiful
wishes. Light and aroma of the FEELING design always will work perfectly as a source of
relaxation, change of attitude concerning daily
duties. It just makes everything clear.

Create Your Mood
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TABELA BARWNIKÓW
DO PARAFINY I WOSKU SOJOWEGO

biały

różowy
Pantone 169
35-4151

czarny
Pantone Black
6000-01

sepia
Pantone 7407
21-237

czekoladowy
Pantone 7515
44-2067

niebieskofioletowy ametystowy
Pantone 7450
Pantone 5285
60-1127
6139-65

fioletowy
Pantone 2063
6137-61

modry
Pantone 2392
6103-51

żółty
Pantone 106
5216-10

morski
Pantone 564
78-3287

pomarańczowy
Pantone 7416
5871-27

CREATE YOUR MOOD

15

TABELA AROMATÓW

czerwony
Pantone 2347
30-6087

szary
Pantone 430
03-4187

zieleń
butelkowa
Pantone 568
6146-74

FRESH

FRUITY

EDIBLE

Citronella Perfume
Clean Cotton
Fig & SPA essence
Gin Tonic Lime
Hemp Flower
Neroli Orange

Bergamote Lime
Blackberry Jam
Juicy Mango
Raspberry Sorbet
Lemon Pell Essence
Strawberry Fieids

Chocolate
Cookies Cramble
Turkish Coffee
Vanilla Sugar
Velvet Trufle Cake

FLORAL

NATURE IDENTICAL

Black Aphrodisiac
Black Lily
Jasmine
Rose Jacarantha

Black Pepper
Spiced Oud
Bergamot
Cinnamon

PROCES PRODUKCJI
Wybór formy szkła
Opcje:
Parafina, wosk sojowy
Kolor malowania szkła
Zapach
Zdobienie – kalka szklarska lub grawer
Akcesoria
Wysyłka

projekt graficzny: Studio Gravite / foto: Jakub Obarek
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