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          Už viac ako 16 rokov vášnivo vytvárame na báze francúzskych parfumov s dlhotrvajúcim účinkom. profesionálne interiérové vonné oleje 
Vďaka vysokej kvalite a všestrannosti použitia olejov Kala Chanti, siete veľkoobchodu HoReCa, hotelové reťazce, kancelárie a reštaurácie, ako 
aj profesionálne čistiace a upratovacie spoločnosti, úspešne a so spokojnosťou používajú produkty našej spoločnosti. Medzi našich obchodných 
partnerov patria: Henry Kruse, Impel, niekoľko letísk, o. i. letisko Pyrzowice, letisko Wrocław, niekoľko desiatok hotelových reťazcov, o. i. sieť 
hotelov Accor, Gołębiewski, Hotel Bania, Termy Bukowina, Termy Maltańskie, reťazce reštaurácií, kúpeľné salóny, univerzity a mnoho ďalších. 

          Sme tiež výrobcom najkvalitnejších osviežovačov vzduchu a náplní do elektronických osviežovačov vzduchu. Naša profesionálna kolekcia 
Fresh BLITZ osviežovače vzduchu, náplne do elektronických rozprašovačov, pisoárové vložky, WC závesky a bloky, obsahuje závesky s 
prísavkami a osviežovače vzduchu v aerosóle. 

             Na základe rozsiahlych skúseností a znalostí sme vytvorili značku , ktorá rozšírila našu ponuku o riešenia v oblasti aroma iFRESH
marketingu, profesionálnej aromatizácie a neutralizácie nepríjemných zápachov. Navrhujeme, radíme a ponúkame individuálne riešenia v oblasti 
aromatizácie priestorov. Vyberáme individuálne vône. Dodávame, inštalujeme, servisujeme a dopĺňame zariadenia slúžiace na aromatizáciu 
vzduchu. 

       Budujeme emocionálne a s vašim miestom. Vytvárame atmosféru, atmosféru pozitívne spojenie elegantnú, voňavú 
sviežosti, čistoty Eliminujeme a hygieny. nepríjemné pachy. 
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Dobrý prvý dojem je základom pre získanie nových zákazníkov. 

Príjemná, nie príliš intenzívna vôňa, nás povzbudzuje, aby sme 
vstúpili a následne zostali v každej miestnosti dlhšie. 

Máme radi a cítime sa dobre tam, kde cítime príjemnú vôňu. 

Voňavý interiér vždy podvedome hodnotíme lepšie, považujeme ho 
za prestížnejší, elegantnejší, upravený a čistý. 

Výhody aromatizácie vzduchu 

48 % 67 %

r e s p o n d e n t o v 
potvrdilo, že vďaka 
p r í j e m n e j  v ô n i  v 
hotelovej recepcii sa 
cítili uvoľnenejšie a 
boli trpezlivejší 

ľudí tvrdí, že príjemná 
vôňa ich pozitívne 
ovplyvňuje 

91 %

osôb tvrdí, že vďaka 
príjemnej vôni sa radi 
v r a c a j ú  n a  d a n é 
miesto 
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Profesionálne vonné oleje            
s neutralizátormi zápachov 
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CASHMERE 

Prestížna vôňa tajomstva Orientu, v zložení ktorej nájdeme orientálnu vanilku a tiež tóny živice, dreva a ambry. Cashmere vás 
ovinie svojou vôňou ako jemný šál. 

Vôňa je dostupná v 4 objemoch: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml 

SI 
Prestížna jemná vôňa čiernych ríbezlí spojená s fréziou a ružou dopĺňajú drevnaté tóny a pačuli. Vôňa je inšpirovaná luxusnými 
parfumami ARMANI. 

Vôňa je dostupná v 4 objemoch: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

DELICE 

Prestížna vôňa plná vitality a sicílskeho slnka. Sviežosť kvetov neroli a papáje v kombinácii s exotikou kašmíru jej dodáva 
mimoriadny charakter. Vôňa je inšpirovaná luxusnými parfumami D&G Dolce. 

Vôňa je dostupná v 4 objemoch: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

DENIM 

Prestížne, bohaté zloženie drevnatých tónov, ktorého súčasťou sú aj citrusové arómy. V Chanti DENIM nájdeme také aromatické 
tóny ako: breza, levanduľa, alka, drevité tóny, pižmo. Vôňa je inšpirovaná luxusnými parfumami Boss Bottled Night. 

Vôňa je dostupná v 4 objemoch:  100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

profesionálne vonné oleje s neutralizátormi nepríjemných pachov 
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Kvetinový sen 

Exotické liči 

Patchouli secrets

Japonská jar 

Vonný olej do všetkých miestností: salónov, obývacích izieb, 
reštaurácií, kancelárií, chodieb, čakární, toaliet, kúpeľní, autobusov, 
áut, klubov atď. Produkt obsahuje neutralizátor nepríjemných 
pachov z toalety, kanalizácie, tabaku, chemikálií, ropných derivátov, 
zvierat. Vďaka koncentrovaným a prírodným zložkám zanecháva 
príjemnú parfumovú vôňu niekoľkonásobne dlhšie ako konkurenčné 
produkty. Olej nie je toxický, alergénny a má dezinfekčné vlastnosti. 

Zelený čaj s hruškou 

Vanilka s citrusmi 

Vonné oleje Chanti sú dostupné v 15 vonných kompozíciách: 

Cashmere, Si, Delice, DENIM, Japonská jar, Kvetinový sen, 
Patchouli secrets, Zelený čaj s hruškou, Vanilka s citrusmi, 
Exotické liči, Kvetinovo-citrusový, Orientálno-korenistý, 
Santalové drevo, Čierne hrozno s kiwi, Fresh linen 

a 4 objemoch:   100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml. 

profesionálne vonné oleje s neutralizátormi nepríjemných pachov 
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Oleje radu Chanti veľmi často používajú zamestnanci room service v 
hotelových apartmánoch, a môžu tiež slúžiť ako alternatíva k 
elektronickým osviežovačom vzduchu. V hustej premávke (toalety na 
diaľniciach, autobusy s turistami, organizované skupiny atď.) je 
elektronický systém nespoľahlivý, pretože frekvencia osvieženia bola 
nastavená podľa priemerného počtu osôb v miestnosti. Ďalším 
príkladom sú organické odpady a zvieracie pachy. Je ťažké odstrániť 
zápach zvratkov v toalete alebo pach zvierat v izbách. Vtedy, na 
obnovenie čistoty a vône, sa používajú naše oleje, ktoré slúžia na 
neutralizáciu nepríjemného zápachu a príjemne osviežujú miestnosti po 
dobu 1 až 2 dní po ich použití. 

Kvetinovo-citrusový Orientálno-korenistý 

Santalové drevo Čierne hrozno s kiwi 

Fresh linen (svieže prádlo) 

Vonné oleje Chanti sú dostupné v 15 vonných kompozíciách: 

Cashmere, Si, Delice, DENIM, Japonská jar, Kvetinový sen, 
Patchouli secrets, Zelený čaj s hruškou, Vanilka s citrusmi, 
Exotické liči, Kvetinovo-citrusový, Orientálno-korenistý, 
Santalové drevo, Čierne hrozno s kiwi, Fresh linen 

a 4 objemoch:  100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml. 

profesjonalne olejki zapachowe z neutralizatorami nieprzyjemnych woni
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Air Blitz EasyFresh

Difuzér Air Blitz Easy Fresh je veľmi efektívny osviežovač vzduchu 
vhodný do každej miestnosti. Okrem účinnosti sa vyznačuje 
pozoruhodným výkonom - jedna náplň vydrží 30 dní. Zariadenie je 
napájané jednou batériou R14. Osviežovač vzduchu Air Blitz Easy 
Fresh má svetelný senzor, vďaka čomu sa výrazne predĺži doba práce 
na jednej batérii. 

Ako funguje 30-dňový systém na osvieženie vzduchu Air Blitz 
Easy Fresh? 

Počas prvého týždňa pracuje osviežovač v úspornom režime. Po 
uplynutí tejto doby zvyšuje intenzitu práce zvýšením rýchlosti 
ventilátora. V 4. týždni ventilátor beží nepretržite. Zariadenie informuje o 
nutnosti výmeny náplne kontrolkou a zvukovým signálom. 

Do difuzérov Easy Fresh ponúkame náplne s dvomi vôňami: 

- Kiwi & Grapefruit (transparentná zelená) 
- Mango (transparentná biela) 

Revolúcia v osviežovaní 
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Fresh Blitz 260ml náplň do elektronických osviežovačov 
Vysoko kvalitný osviežovač vzduchu s revolučným systémom   3 v 1 – 
osviežuje, neutralizuje, zanecháva príjemnú vôňu. 
Vyrábané pre západné trhy. Obsahuje dvakrát vyššiu koncentráciu 
vonných kompozícií ako konkurenčné produkty. Záruka kvality. Kvalita 
osviežovačov AirWick, Merida a ďalších profesionálnych spoločností. 

Výdrž:  60 dní vône - 3000 streknutí 

Náplň je vhodná do väčšiny elektronických rozprašovacích zariadení, 
vrátane: Merida, AirWick Freshmatic, Glade... 

Môže sa pohodlne používať aj ako „manuálny" osviežovač vzduchu. 
Dávka vône je vždy rovnaká a množstvo vône je efektívne regulované 
počtom dávok. 

Produkt je dostupný v nasledujúcej škále vôní: 

Cashmere (Kašmír), Magnólia, Diamond (Diamantová), Cool Ocean (Morská), 
Baby (Detská izba), Mediterranean (Stredomorská), Fiery Flowers (Červené 
kvety), Indian Dream (Indiánsky sen), Bergamot and Coriander (Bergamot a 
Koriander), Patchouli&Cocoa (Pačuli), Lavender (Levanduľa). 
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Difuzér Fresh Blitz BASIC 
s napájaním 

Materiál: ABS | Farba: Biela 

Nastavenie času: každých 7.5, 15 a 30 minút 

Prevádzkové nastavenia: 24 hodín, iba cez deň, OFF 

Značenie CE 

Rozmery: H 21,5 cm | W 9,3 cm | D 8,0 cm 
Napájanie: 2 batérie AA/LR6  (súčasť balenia)

Difuzér Fresh Blitz BASIC 240 V 

Materiál: ABS | Farba: Biela 

Nastavenie času: každých 7.5, 15 a 30 minút 

Prevádzkové nastavenia: 24 hodín, iba cez deň, OFF 

Značenie CE 

Rozmery: H 21,5 cm | H 9,3 cm | D 8,0 cm 

Napájanie: sieťové napájanie 240 V (napájací adaptér je 

súčasťou balenia) (nie sú súčasťou  alebo 2 batérie AA/LR6 
balenia) 

Materiál: ABS | predná strana biela, zadná strana čierna 

Nastavenie času: každých 7.5, 15 a 30 minút 

Prevádzkové nastavenia: 24 hodín, iba cez deň, OFF 

Značenie CE 

Rozmery: H 21,5 cm | W 9,0 cm | D 8,0 cm 

Napájanie: 2 batérie R20  Indikácia slabej (sú súčasťou balenia)

batérie 

Korpus sa uzatvára kľúčom 

Difuzér Fresh Blitz PRO 
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Air Blitz Fresh Sense 
30-DŇOVÁ VONNÁ NÁPLŇ 

Difúzéry a náplne Air Blitz Fresh Sense sa vyznačujú veľmi vysokou 
účinnosťou osviežovania vzduchu v každej miestnosti. Difúzér je 
bezúdržbový a nevyžaduje si napájanie. 

Ako funguje 30-dňový systém na osvieženie vzduchu Air Blitz 
Fresh Sense? 

Difuzér/dávkovač nie je nič iné ako puzdro na osviežovač, ktorým je 
náplň. Táto náplň je špeciálny panel impregnovaný vôňou. Za vysokú 
účinnosť systému je zodpovedné špeciálne zloženie náplne, ako aj 
vhodne vybrané vonné komponenty. 

Pre difuzéry Fresh Sense ponúkame náplne s tromi vôňami: 

- Lemon (citrón) 
- Green apple (zelené jablko) 
- Italiana (ruža) 

Revolúcia v osviežovaní 
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Pisoárové        
vonné vložky 
protiplesňové 

neutralizujúce moč 
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Fresh Blitz Bio Block
sitko do pisoárov s čistiacim blokom 120 g s 
citrónovou vôňou 

Sitko do pisoárov s čistiacim blokom s citrónovou vôňou. Je vhodné pre 
všetky typy pisoárov so stojatou a tečúcou vodou. Má vlastnosti, ktoré 
zvyšujú odolnosť bloku pred rozpustením vo vode. Pri použití vydáva 
jemnú, ale trvácnu vôňu, ktorá vydrží približne 60 dní alebo do 3 000 
spláchnutí (veľká kocka 120 g). Zabraňuje upchatiu odtoku. Nezožltne a 
nefarbí keramiku. Produkt nie je toxický a je biologicky odbúrateľný. 

Použitie vložky výrazne uľahčuje udržanie čistoty. 
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Fresh Blitz V-Wave 2 - vonná a enzymatická 
pisoárová gélová vložka 
v novom tvare 

Poskytuje lepšie prispôsobenie do niektorých pisoárov. 

Najkvalitnejšia vonná a enzymatická gélová vložka vhodná pre každý 
pisoár. Uvoľňuje pretrvávajúcu vôňu po dobu asi 30 dní. Dlhé a husté 
výbežky zabraňujú striekaniu moču, čo tiež znižuje nečistoty tvoriace sa 
na samotnom pisoári a výrazne tak uľahčujú jeho čistenie. Má možnosť 
nastavenia dátumu. 

Nepríjemný zápach moču eliminuje špeciálna kompozícia vybraných 
vonných látok spolu s enzymatickým rozkladom močoviny. Zároveň 
chránia odtok pred upchatím. 

Dostupné vône: 
Citrónová, Melon & Cucumber, Kiwi & Grapefruit, Mango, Levanduľa, 
Bavlnený kvet, Jablko so škoricou 
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Fresh Blitz Wave 2 - vonná a enzymatická 
pisoárová gélová vložka 

Najkvalitnejšia vonná a enzymatická gélová vložka vhodná pre každý 
pisoár. Uvoľňuje pretrvávajúcu vôňu po dobu asi 30 dní. Dlhé a husté 
výbežky zabraňujú striekaniu moču, čo tiež znižuje nečistoty tvoriace sa 
na samotnom pisoári a výrazne tak uľahčujú jeho čistenie. Má možnosť 
nastavenia dátumu.  

Nepríjemný zápach moču eliminuje špeciálna kompozícia vybraných 
vonných látok spolu s enzymatickým rozkladom močoviny. Zároveň 
chránia odtok pred upchatím. 

Citrónová, Melon & Cucumber, Kiwi & Grapefruit, Mango, Levanduľa, 
Morská, Jablko so škoricou 
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Fresh Blitz Toilet Clip 
gélová vonná záveska na WC 

Najkvalitnejšia gélová záveska. Záveska Air Blitz udrží v toalete 
príjemnú a intenzívnu vôňu po dobu približne 30 dní. Špeciálne 
navrhnutý tvar, ktorý sa pohodlne používa, umožňuje zavesenie na 
vonkajšiu stranu záchodovej misy. Záveska sa nerozpúšťa vo vode a 
nezanecháva žiadne nečistoty. Produkt nie je toxický a je biologicky 
odbúrateľný. 

Dostupné vône: 
Citrónová, Melon & Cucumber, Kiwi & Grapefruit, Mango, Morská, 
Jablko so škoricou, Levanduľa 
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Fresh Blitz HangTag
gélová vonná záveska 

Veľmi kvalitná gélová vonná záveska. Uvoľňuje intenzívnu, príjemnú a 
dlhotrvajúcu vôňu po dobu približne 30 dní. Záveska air blitz osvieži a 
udrží príjemnú vôňu v každej miestnosti: toalete, kancelárii, šatni, 
šatníkoch, technických miestnostiach atď. Môže byť pripevnená na 
plochom povrchu pomocou prísavky. Moderný, priehľadný dizajn v tvare 
harmoniky sa hodí do každého interiéru. Produkt nie je toxický a je 
biologicky odbúrateľný. 

Dostupné vône: 
Citrónová, Melon & Cucumber, Kiwi & Grapefruit, Mango, Levanduľa, 
Morská, Jablko so škoricou 
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Fresh Blitz 400ml 

Fresh Blitz 400 ml je vysoko kvalitný aerosólový osviežovač vzduchu. 

Vďaka svojim prírodným aromatickým tónom príjemne aromatizuje 
jednotlivé izby vo vašej domácnosti či kancelárii. Pekné a pretrvávajúce 
vône. Veľký objem 400 ml. 

Je dostupný v nasledujúcich vôňach: 
Waterfall (Vodopád), Clean Air (Čisté ovzdušie), Bouquet (kytica 
kvetov), Apple (Jablko), Mountain (Horská), Rose (Ruža) 

VEĽMI DOBRÁ KVALITA ZA NÍZKU CENU 
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eko Fresh 300ml

eko Fresh 300ml e vysoko kvalitný aerosólový osviežovač vzduchu. 

Vďaka svojim prírodným aromatickým tónom príjemne aromatizuje 
jednotlivé izby vo vašej domácnosti či kancelárii. Pekné a pretrvávajúce 
vône. 

Je dostupný v nasledujúcich vôňach: 
Lavender, Carnation, Ocean, Rose, Jasmine, Lilac

VEĽMI DOBRÁ KVALITA ZA NÍZKU CENU 

Pozývajte 
k sebe  

 vôňou 



Širokú skupinu príjemcov našich tovarov a služieb predstavujú uznávané značky z mnohých priemyselných odvetví. Nižšie hrdo predstavujeme 
niektorých našich zákazníkov a zároveň pozývame aj Vás, aby ste sa pripojili k tejto skupine. 
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Sídlo spoločnosti KALA: 

ul. 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


