


          Od ponad 17 lat z pasją tworzymy  do pomieszczeń, na bazie francuskich perfum, o długotrwałym profesjonalne olejki zapachowe
działaniu.  olejków Kala Chanti sprawiły, że sieci hurtowni HoReCa, sieci hoteli, biur i  Wysoka jakość i wszechstronne zastosowanie
restauracji a także profesjonalne firmy sprzątające, z powodzeniem i zadowoleniem stosują produkty naszej firmy. Naszymi partnerami 
handlowymi są między innymi: Henry Kruse, Impel, kilka lotnisk m.in. Lotnisko Pyrzowice, Lotnisko Wrocław, kilkadziesiąt sieci hoteli m.in. 
sieć Hoteli Accor, Hotele Gołębiewski, Hotel Bania, Termy Bukowina, Termy Maltańskie, sieci restauracji, salony spa, uczelnie i wiele innych.

          Jesteśmy także producentem najwyższej jakości odświeżaczy oraz wkładów do elektronicznych odświeżaczy powietrza. W naszej 
profesjonalnej linii  znajdują się Fresh BLITZ odświeżacze powietrza, wkłady do elektronicznych urządzeń rozpylających, wkładki do 
pisuarów,  zawieszki na toaletę, zawieszki z przyssawką oraz odświeżacze powietrza w aerozolu.

             Bazując na dużym doświadczeniu i wiedzy stworzyliśmy markę , która poszerzyła naszą ofertę o  rozwiązania z zakresu, iFRESH
aromamarketingu, profesjonalnej aromatyzacji i neutralizacji nieprzyjemnych zapachów. Projektujemy, doradzamy oraz proponujemy 
indywidualne rozwiązania z zakresu aromatyzacji przestrzeni. Dobieramy indywidualny kod zapachowy. Dostarczamy, instalujemy oraz 
serwisujemy i uzupełniamy urządzenia aromatyzujące powietrze.

       Budujemy emocjonalne,  z Twoim miejscem. Tworzymy  atmosferę, atmosferę pozytywne skojarzenie elegancką, pachnącą
świeżości,  czystości Eliminujemy i higieny.  nieprzyjemne zapachy.





Dobre pierwsze wrażenie jest podstawą do zdobywania nowych 
klientów.

Przyjemny, niezbyt intensywny zapach zachęca do wejścia, a potem 
do pozostania na dłużej w każdym pomieszczeniu.

Lubimy i dobrze czujemy się tam, gdzie przyjemnie pachnie.

Pachnące wnętrze podświadomie zawsze oceniamy lepiej, jako 
bardziej prestiżowe, eleganckie, zadbane, czyste.

Korzyści płynące z aromatyzacji powietrza

48 % 67 %
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DYFUZOR IF15C car & ofce - aromatyzacja do 15 m2

Ustawienia intensywności :
Sterowanie :

Napięcie wejściowe :
Moc :

Pojemność wkładu :
Waga :

Zużycie esencji :
 Maksymalne pokrycie :

4
1 przycisk
5V  (micro USB  przewód w zestawie) 
1,5W 
10 ml
220 g
0,02 - 0,10ml/g
15 m ²

7cm 

 esencja zapachu iFresh 10 ml 



ESENCJA ZAPACHU iFresh 10 ml do dyfuzorów zapachu

Esencja zapachu iFresh to skondensowana baza 
zapachowa przeznaczona do wykorzystania w dyfuzorach 
zapachu marki Kala iFresh oraz dyfuzorach innych rm. 

Dyfuzja to najlepszy sposób na aromatyzację przestrzeni a dzięki 
produktom Kala iFresh w pełni zautomatyzowany, wygodny i 
niedrogi.

Proces dyfuzji powoduje także aromatyzację "pełnym zapachem". 
Wszystkie 3 składowe nuty składowe zapachu działają na raz. 

Wydajność: 10 ml esencji zapachu iFresh to około 2400 godzin | 
STO dni | aromatyzacji (dane w oparciu o wkład esencja zapachu 
10 ml oraz dyfuzor IF15P pracujący z intensywnością 1)

Esencja Zapachu iFresh dostępna jest w następującej gamie 
zapachowej:
merry me, Delice, Si, japońska wiosna, DENIM, zielona 
herbata z gruszką, cashmere, drzewo sandałowe, patchouli 
secrets, trawa cytrynowa



Profesjonalne olejki zapachowe           
z neutralizatorami nieprzyjemnych woni



CASHMERE 

Prestiżowy zapach tajemniczości orientu, w którego składzie odnajdziemy orientalną wanilię a także nuty żywiczne, drzewne, 
ambrowe. Cashmere otuli Cię swym aromatem niczym delikatny szal.

Zapach dostępny w 4 pojemnościach: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

SI 
Prestiżowy delikatny zapach czarnej porzeczki połączony z frezją oraz różą uzupełniają nuty drzewne oraz paczula. Zapach 
inspirowany luksusowymi perfumami ARMANI.

Zapach dostępny w 4 pojemnościach: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

DELICE 

Prestiżowy zapach pełen witalności i Sycylijskiego słońca. Świeżość kwiatów neroli i papaji w połączeniu z egzotyką kaszmiru 
nadają niezwykłego charakteru. Zapach inspirowany luksusowymi perfumami D&G Dolce.

Zapach dostępny w 4 pojemnościach: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

DENIM 

Prestiżowy bogata kompozycja nut drzewnych, w składzie której znajdziemy również aromaty cytrusowe. W Chanti DENIM 
odnajdziemy takie nuty zapachowe jak: brzoza, lawenda, ołek, kompozycje nut drzewnych, piżmo. Zapach inspirowany 
luksusowymi perfumami Boss Bottled Night

Zapach dostępny w 4 pojemnościach: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

profesjonalne olejki zapachowe z neutralizatorami nieprzyjemnych woni



Kwiatowy sen

Egzotyczne liczi

Patchouli secrets

Japońska wiosna

Olejek zapachowy do wszystkich pomieszczeń: salonów, pokoi, 
restauracji, biur, korytarzy, poczekalni, toalet, łazienek, autokarów, 
samochodów, klubów itd. Produkt zawiera neutralizator 
nieprzyjemnych zapachów z WC, kanalizacji, tytoniu, substancji 
chemicznych, ropopochodnych, zwierząt. Dzięki skoncentrowanym i 
naturalnym składnikom pozostawia przyjemny zapach perfum 
kilkakrotnie dłużej niż produkty rm konkurencyjnych. Olejek nie jest 
toksyczny, nie uczula, posiada właściwości dezynfekujące.

Zielona herbata z gruszką

Wanilia z cytrusami

Olejki zapachowe Chanti dostępne są w 16 kompozycjach 
zapachowych:

Cashmere, Si, Delice, DENIM, Japońska wiosna, Kwiatowy sen, 
Patchouli secrets, Zielona herbata z gruszką, Wanilia z 
cytrusami, Egzotyczne liczi, Kwiatowo-cytrusowy, Orientalno-
korzenny, Drzewo sandałowe, Czarne winogrono z kiwi, Fresh 
linen, Trawa cytrynowa

 i 4 pojemnościach:  100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml. 

profesjonalne olejki zapachowe z neutralizatorami nieprzyjemnych woni



Olejki serii Chanti są bardzo często używane przez pracowników 
room service w apartamentach hotelowych, a także jako alternatywa 
dla elektronicznych odświeżaczy. Przy dużym natężeniu ruchu 
(toalety przy trasach szybkiego ruchu, autobusy z turystami, 
zorganizowane grupy itd.) system elektroniczny jest zawodny 
ponieważ częstotliwość odświeżania została ustawiona zgodnie ze 
średnim ruchem osób w pomieszczeniu. Kolejnym przykładem są 
resztki organiczne i zapach zwierząt. Trudno jest zneutralizować 
zapach wymiocin w toalecie czy zapachy zwierząt w pokojach. Wtedy 
do przywrócenia czystości i zapachu używane są nasze olejki, które 
neutralizują brzydki zapach i przyjemnie odświeżają pomieszczenie 
na 1 do 2 dni po użyciu.

Kwiatowo-cytrusowy Orientalno-korzenny

Drzewo sandałowe Czarne winogrono z kiwi

Fresh linen (świeże pranie)

Olejki zapachowe Chanti dostępne są w 16 kompozycjach 
zapachowych:

Cashmere, Si, Delice, DENIM, Japońska wiosna, Kwiatowy sen, 
Patchouli secrets, Zielona herbata z gruszką, Wanilia z 
cytrusami, Egzotyczne liczi, Kwiatowo-cytrusowy, Orientalno-
korzenny, Drzewo sandałowe, Czarne winogrono z kiwi, Fresh 
linen, Trawa cytrynowa

 i 4 pojemnościach:  100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml. 

profesjonalne olejki zapachowe z neutralizatorami nieprzyjemnych woni

Trawa cytrynowa



Air Blitz EasyFresh

Dozownik Air Blitz Easy Fresh to bardzo wysoka skuteczność 
odświeżania powietrza w każdym pomieszczeniu. Poza skutecznością 
cechuje go niezwykła wydajność - jeden wkład wystarcza na 30 dni. 
Urządzenie zasila jedna bateria R14. Dozownik Air Blitz Easy Fresh 
posiada czujnik światła, dzięki któremu czas pracy na jednej baterii 
zostaje znacznie wydłużony.

Jak działa 30 dniowy system odświeżania powietrza Air Blitz 
Easy Fresh?

W pierwszym tygodniu dozownik pracuje oszczędnie. Po tym czasie 
zwiększa intensywność pracy przez podnoszenie obrotów wiatraczka. 
W 4 tygodniu wiatraczek pracuje bez przerw. O konieczności wymiany 
wkładu urządzenie informuje diodą oraz sygnałem dźwiękowym.

Do dozowników Easy Fresh proponujemy wkłady w dwóch 
zapachach:

- Kiwi & Grejpfrut (transparentny zielony)
- Mango (transparentny biały)

Rewolucja w odświeżaniu





Fresh Blitz 260ml wkład do odświeżaczy elektronicznych

Wysokiej jakości odświeżacz powietrza z rewolucyjnym systemem  3 w 1
– , , . odświeża neutralizuje nadaje przyjemny zapach
Produkowany na rynki zachodnie. Zawiera 2-krotnie   większe stężenie 
kompozycji zapachowych od produktów rm konkurencyjnych. 
Gwarancja jakości. Jakość odświeżaczy AirWick, Merida i innych 
profesjonalnych rm.

Wydajność: 60 dni zapachu - 3000 doz.

Wkład pasuje do większości elektronicznych urządzeń rozpylających 
m.in.: Merida, AirWick Freshmatic, Glade...

Wygodny w użyciu także jako odświeżacz „ręczny”. Dawka zapachu 
jest zawsze taka sama a ilość zapachu jest sprawnie regulowana 
ilością dawek.

Produkt dostępny jest w następującej gamie zapachowej:

Cashmere (Kaszmir), Magnolia, Diamond (Diamentowy), Cool Ocean (Morski), 
Baby (Dziecięcy Pokój), Mediterranean (Śródziemnomorski), Fiery Flowers 
(Czerwone Kwiaty), Indian Dream (indiańskie marzenie), Bergamot and 
Coriander (Bergamotka i kolendra), Patchouli&Cocoa (Paczuli), Lavender 
(Lawenda).



Dozownik  BASICFresh Blitz
z zasilaczem

Materiał: ABS | Kolor: Biały

Ustawienia czasowe: co 7.5, 15 i 30 min

Ustawienia pracy: 24h, tylko dzień, OFF

Oznakowane CE

Wymiary: H21,5 cm |W9,3 cm |D8,0 cm   

Zasilanie: 2 baterie AA/LR6  (w zestawie)

Otwór do zawieszenia (kołek w zestawie)

Dozownik  BASIC 240VFresh Blitz

Materiał: ABS | Kolor: Biały

Ustawienia czasowe: co 7.5, 15 i 30 min

Ustawienia pracy: 24h, tylko dzień, OFF

Oznakowane CE

Wymiary: H21,5 cm |W9,3 cm |D8,0 cm   

Zasilanie: sieciowe 240V (zasilacz w zestawie) 

lub 2 baterie AA/LR6  (brak w zestawie)

Otwór do zawieszenia (kołek w zestawie)

Materiał: ABS | front biały, tył czarny

Ustawienia czasowe: co 7.5, 15 i 30 min

Ustawienia pracy: 24h, tylko dzień, OFF

Oznakowane CE

Wymiary: H21,5 cm |W9,0 cm |D8,0 cm   

Zasilanie: 2 baterie R20  (w zestawie)

Sygnalizacja wyczerpania baterii

Obudowa zamykana na klucz

Otwór do zawieszenia (kołek w zestawie)

Dozownik  PROFresh Blitz



Air Blitz Fresh Sense 
30 DNIOWY WKŁAD ZAPACHOWY

Dozowniki i wkłady Air Blitz Fresh Sense to bardzo wysoka 
skuteczność odświeżania powietrza w każdym pomieszczeniu.  
Dozownik, jest  bezobsługowy i nie wymaga zasilania. 

Jak działa 30 dniowy system odświeżania powietrza Air Blitz 
Fresh Sense?

Dozownik/dyspenser to nic innego jak obudowa na odświeżacz, którym 
jest wkład. Wkład to nasączona zapachem specjalna płytka. Wysoką 
skuteczność systemu zawdzięczamy zarówno specjalnemu składowi 
wkładu jak i odpowiednio dobranym składnikom zapachów.

Do dozowników Fresh Sense proponujemy wkłady w trzech 
zapachach:

- Lemon(cyryna)
- Green apple (zielone jabłuszko)
- Italiana (róża)

Rewolucja w odświeżaniu



Wkładki do 
pisuarów       
zapachowe 

przeciwrozbryzgowe 
neutralizujące urynę



Fresh Blitz Bio Block
sitko do pisuarów z blokiem czyszczącym 120g 
o cytrynowym zapachu

Sitko do pisuarów z blokiem czyszczącym o cytrynowym zapachu. 
Pasuje do wszystkich typów pisuarów z wodą stojącą i przepływową.  
Posiada właściwości zwiększające trwałość bloku na rozpuszczanie w 
wodzie. Podczas używania wydziela subtelny i delikatny, ale trwały 
zapach przez około  60 dni lub do 3000 spłukań (duża kostka 120g). 
Zabezpiecza przed zapchaniem się odpływu. Nie żółknie i nie barwi 
ceramiki. Produkt jest nietoksyczny, biodegradowalny.  

Stosowanie wkładu w znaczący sposób ułatwia utrzymanie 
czystości.



Fresh Blitz V-Wave 2 - zapchowo-enzymatyczna 
wkładka żelowa do pisuaru 
w nowym kształcie

Zapewnia lepsze dopasowanie w niektórych pisuarach.

Najwyższej jakości zapachowo-enzymatyczna wkładka żelowa do 
każdego pisuaru. Wydziela trwały zapach przez około 30 dni. Długie i 
gęste wypustki zapobiegają przed rozbryzgiwaniem moczu, co również 
w konsekwencji zmniejsza zabrudzenia samego pisuaru i w znaczący 
sposób ułatwia jego sprzątanie. Posiada możliwość ustawienia daty. 

Nieprzyjemny odór uryny jest niwelowany przez specjalną kompozycję 
wyselekcjonowanych zapachów wraz z jednoczesnym enzymatycznym 
rozkładem mocznika. Jednocześnie zabezpieczają przed zapchaniem 
się odpływu.

Dostępne zapachy:
Cytrusowy, Melon & Cucumber, Kiwi & Grejpfrut, Mango, Lawenda, 
Kwiat Bawełny, Jabłko z Cynamonem



Fresh Blitz Wave 2 | zapchowo-enzymatyczna 
wkładka żelowa do pisuaru

Najwyższej jakości zapachowo-enzymatyczna wkładka żelowa do 
każdego pisuaru. Wydziela trwały zapach przez około 30 dni. Długie i 
gęste wypustki zapobiegają przed rozbryzgiwaniem moczu, co również 
w konsekwencji zmniejsza zabrudzenia samego pisuaru i w znaczący 
sposób ułatwia jego sprzątanie. Posiada możliwość ustawienia daty. 

Nieprzyjemny odór uryny jest niwelowany przez specjalną kompozycję 
wyselekcjonowanych zapachów wraz z jednoczesnym enzymatycznym 
rozkładem mocznika. Jednocześnie zabezpieczają przed zapchaniem 
się odpływu.

Dostępne zapachy:
Cytrusowy, Melon & Cucumber, Kiwi & Grejpfrut, Mango, Lawenda, 
Kwiat Bawełny, Jabłko z Cynamonem



Zawieszki zapachowe       
na toaletę, z przyssawką



Fresh Blitz HangTag
żelowa zawieszka zapachowa

Najwyższej jakości zapachowa zawieszka żelowa. Wydziela 
intensywny, przyjemny i trwały zapach przez około 30 dni. Zawieszka air 
bl itz odświeży oraz utrzyma przyjemny zapach w każdym 
pomieszczeniu: toalecie, biurze, szatni, szafach ubraniowych, 
pomieszczeniu gospodarczym itp. Posiada możliwość zamontowania 
na płaskich powierzchniach za pomocą przyssawki. Nowoczesny, 
przeźroczysty design w kształcie harmonijki pasuje do każdego 
wnętrza. Produkt jest nietoksyczny, biodegradowalny.

Dostępne zapachy:
Cytrusowy, Melon & Cucumber, Kiwi & Grejpfrut, Mango, Lawenda, 
Morski, Jabłko z Cynamonem



Fresh Blitz Toilet Clip 
żelowa zawieszka zapachowa na toaletę

Najwyższej jakości zawieszka żelowa. Zawieszka Air Blitz utrzyma 
przyjemny i intensywny zapach w toalecie przez około 30 dni. Wygodna 
w użyciu, specjalnie zaprojektowany kształt pozwala na zawieszenie jej 
na zewnętrznej stronie muszli toaletowej. Zawieszka nie rozpuszcza się 
w wodzie, nie pozostawia zanieczyszczeń. Produkt jest nietoksyczny, 
biodegradowalny.

Dostępne zapachy:
Cytrusowy, Melon & Cucumber, Kiwi & Grejpfrut, Mango, Morski, Jabłko 
z Cynamonem, Lawenda



eko Fresh 300ml

eko Fresh 300ml to wysokiej jakości odświeżacz powietrza w 
aerosolu.

Dzięki   naturalnym   nutom   zapachowym   przyjemnie   aromatyzuje   
pomieszczenia   w twoim domu i biurze. Ładne i trwałe zapachy.

Dostępny w następujących zapachach:
Lavender (lawenda), Carnation (goździk), Ocean, Rose (róża), 
Jasmine  (jaśmin), Lilac (lilia)

BARDZO DOBRA JAKOŚĆ ZA NISKĄ CENĘ



Fresh Blitz 400ml (dawniej emblaze 400 ml)

Fresh Blitz 400ml to wysokiej jakości odświeżacz powietrza w 
aerosolu.

Dzięki   naturalnym   nutom   zapachowym   przyjemnie   aromatyzuje   
pomieszczenia   w twoim domu i biurze. Ładne i trwałe zapachy.
Duża puszka 400ml.

Dostępny w następujących zapachach:
Waterfall (Wodospad), Clean Air (Czyste powietrze), Bouquet (Bukiet 
kwiatów), Apple  (Jabłko), Mountain (Górski), Rose (Róża), Mango

BARDZO DOBRA JAKOŚĆ ZA NISKĄ CENĘ





600 ml
Neutralizator nieprzyjemnych zapachów, aromatyzer, 
odświeżacz dużych powierzchni POWER SHOT 600ml to 
produkt z rewolucyjnym sposobem dozowania, dzięki któremu 
jedno naciśnięcie wentyla  neutralizuje (ok 1 sekunda)
nieprzyjemne zapachy oraz aromatyzuje około 200 m3. W 
składzie POWER SHOT obecne są substancje czynne, dzięki 
którym nieprzyjemne zapachy są neutralizowane a nie jak w 
przypadku większości odświeżaczy przykrywane. Wraz z 
neutralizacją nieprzyjemnych zapachów  POWER SHOT 
zapewnia również skuteczną aromatyzację dużych przestrzeni 
jednym z 6 dostępnych w gamie POWER SHOT zapachów.

Dzięki POWER SHOT mogą Państwo błyskawicznie odświeżyć i nadać 
zapach dużym powierzchniom  | hale targowe, sale weselne, sale 
konferencyjne, baseny, kluby tness, galerie handlowe...

Dzięki POWER SHOT mogą Państwo błyskawicznie zneutralizować 
"zapachowy problem" nawet jeżeli wystąpił on na dużej przestrzeni.

Produkt dostępny w następującej gamie zapachowej:
cashmere, Si, Delice, JAPANSE SPRING, ORIENTAL anti tabac, 
CITRUS FLOWER,  LEMON GRASS



Szeroką grupę odbiorców naszych towarów i usług stanowią topowe marki wielu branż. Poniżej z dumą prezentujemy kilku z naszych klientów i 
zapraszamy Państwa do przyłączenia się do tego grona.



dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie
PAWEŁ SAMOGRANICKI | tel. 661 788 522 | p.samogranicki@kala.pl

łódzkie, opolskie, śląskie
TOMASZ SIERPIŃSKI | tel. 607 744 202 | t.sierpinski@kala.pl

zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie
MAREK MIKIETYŃSKI | tel. 504 412 441 | m.mikietynski@kala.pl

mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie
SŁAWOMIR SCHIRAKOWSKI | tel. 510 714 470 | s.schirakowski@kala.pl

małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie
RADOSŁAW KLICH | tel. 574 777 604 | r.klich@kala.pl

siedziba firmy KALA: 

ul. płk. K. Myrka 32, 59-220 Legnica
 tel. 76 854 87 09, kom. 531 531 211 
e-mail: biuro@kala.pl |www.kala.pl

Znajdź nas na:

facebook.com/KalaZapachy


