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WoodWick®

Virginia Gift Brands powstała w 1990 roku. Dzisiaj firma  
jest wiodącym projektantem i producentem luksusowych  
produktów zapachowych oraz właścicielem jednej z najbardziej  
rozpoznawalnych marek świec zapachowych - WoodWick®.
Nasza najwyższej jakości mieszanka wosku oraz wyjątkowe zapachy  
są starannie dobierane, aby zapewnić unikalne zapachowe doznania.
Jesteśmy pionierem w rozwoju i wykorzystywaniu najwyższej jakości  
surowców odnawialnych. Począwszy od knotów wykonanych  
z naturalnego drewna, do specjalnej mieszanki naturalnego wosku.
Nasza marka pozostaje przy tych samych wartościach, które wyznaje  
od swojego powstania: tworzyć prawdziwie innowacyjne produkty  
o najwyższej jakości, które zachwycą naszych klientów.

Eleganckie świece zapachowe WoodWick® posiadają specjalnie  
zaprojektowany naturalny drewniany knot. Dzięki temu, wydają one  
kojący dźwięk przypominający skwierczenie drewna w domowym  
kominku. Zastosowanie rewolucyjnego drewnianego knota powoduje  
dużo szybsze uwalnianie zapachu - roztopiony wysokiej jakości wosk  
otrzymany jest 5 razy szybciej w porównaniu z tradycyjnym  
bawełnianym knotem, paląc się przy tym długo, równo i czysto!
Świece WoodWick®  zawierają mieszankę wysokiej jakości wosków  
ze soją oraz wysoce skoncentrowanych olejków zapachowych,   
zapewniających intensywny, autentyczny i długo utrzymujący się zapach.  
Świece w szkle o eleganckim kształcie klepsydry i elipsy oraz perfekcyjnie  
wykonaną drewnianą pokrywką, stanowią oryginalny doskonale pasujący  
do każdego wnętrza dodatek.



opis kolekcji, parametry 24-25
ZapacHy od a-Z 25
autumn comforts,  

Botanical Garden,  

cafe sweets, calminG retreat, 

fresH Baked, fruits of summer, 

fruit tempattion,  

nautical escape, warm woods

świece HeartHwick triLOGY

kOLekcja artisan

opis kolekcji, parametry 38-41
ZapacHy od a-Z 41 
Black amBer & citrus,  

eBony woods,  

enGlisH lavender, Honey 

taBac, red currant & cedar,  

lime BerGamot, sea salt 

maGnolia, vanilla sol

kOLekcja smart GeL

opis kolekcji  

smart warmer  48-49
ZapacHy  49
Black cHerry, currant, 

eveninG Bonfire, fireside, 

seaside mimosa

kOLekcja reserVe

opis kolekcji  32-35
ZapacHy od a-Z  37 
canyon, driftwood, emBer, 

Humidor, leatHer, maHoGany, 

midniGHt, oak, royal, spruce, 

teakwood, vanille

kOLekcja Petite

opis kolekcji  44-47
ZapacHy od a-Z 47 
apple crisp, BerGamot & Basil, Black cHerry, 

cinnamon cHai, coastal sunset,  currant, 

fireside, redwood, sand & driftwood,  

vanilla Bean, warm wool,  

wHite tea & jasmine, wood smoke

kOLekcja FirePLace

opis kolekcji  42-43
ZapacHy  43
fireside

ZaPacHY  samOcHODOwe

ZapacHy  50-51
Black cHerry, BerGamot & Basil,  

currant, coastal sunset, 

frasier fir, fireside, linen, 

redwood, vanilla Bean,   

wHite tea & jasmine

akcesOria DO świec

klosZe  52-53 
ZaGasZacZ  53,55
ŚwiecZniki  54-55 

opis kolekcji, parametry  16-19
ZapacHy od a-Z  19-23 
apple Basket, BaBy powder,  

BeacH Boardwalk, BerGamot & Basil, 

coastal sunset, cranBerry cider,  

crimson Berries, cucumBer melon, currant, 

denim , everGreen, fiG , fireside,  frasier fir , 

Honeysuckle, Hot toddy,  jolly GinGerBread, 

lilac , linen, oatmeal cookie , oudwood , 

patcHouli, pineapple, pomeGranate, 

pumpkin Butter , pure comfort, 

radisH & rHuBarB, raspBerry yuZu, 

redwood, rose, sand & driftwood,  

sea salt caramel, seaside mimosa,  

soft cHamBray, sparklinG oranGe, 

spiced BlackBery, sweet lime Gelato, 

tranquilitea, tropical oasis, warm wool, 

windowsill HerBs, vanilla Bean,  

wHite tea & jasmine, wood smoke

świece HeartHwick

opis kolekcji, parametry 6-10
ZapacHy od a-Z  11-15
apple crisp, apple Basket,  

BaBy powder, Bakery cupcake, 
BeacH Boardwalk,  

BerGamot & Basil, Berry sorBet, 

Black cHerry, cinnaBark, 

cinnamon cHai, cinnamon cHeer, 

coastal sunset, cranBerry cider, 

crimson Berries, cucumBer melon, 

currant, denim, fiG , everGreen, 

fireside, frasier fir,  

fresH flowers, Green tea & lime, 

Honeysuckle, Hot toddy, jolly 

GinGerBread, lavender spa, 

lemon, lemonGrass,  lilac, 

linen, oatmeal cookie, 

oudwood, patcHouli,  

pear cider, perfect pear, 

pineapple, pomeGranate, 

pumpkin Butter, pure comfort, 

radisH & rHuBarB, 

raspBerry yuZu, redwood,  

rose, sand & driftwood,  

sea salt caramel,  

seaside mimosa,  

sparklinG oranGe,  

soft cHamBray, spiced 

BlackBerry, sweet lime Gelato, 

tranquilitea, tropical oasis, 

vanilla Bean,  windowsill HerBs, 

wHite tea & jasmine, warm wool, 

wood smoke

kOLekcja cOre

opis kolekcji, parametry 26-29
ZapacHy od a-Z 30-31
apple festival, autumn comforts, 

BeacHfront cottaGe, Botanical 

Garden, café sweets, calminG 

retreat, clotHesline fresH, 

exotic spices, fall tradition, 

forest walk, fresH & clean, 

fresH Baked, fruit temptation, 

fruits of summer, Gentle rain,  

nautical escape, ocean escape, 

spiced confections,  

summer fruits, summer sweets, 

sunset Bonfire, warm woods, 

wild Berry smootHie,  

cHristmas classic

kOLekcja triLOGY
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świece zapachowe w szkle z mieszanką wysokiej jakości 

wosków ze soją, z drewnianym knotem w kształcie plusa, 

który podczas palenia wydaje dźwięk palącego się drewna  

w domowym kominku. Charakterystyczny kształt klepsydry, 

drewniane wieczko.



1

3 4

2

świece

uwodzicielska ambra i aromatyczne drzewo 
agarowe połączone z kremową wanilią  
i półtonami palonego kadzidła

92247 Świeca Średnia - OudwOOd

Wymiary świecy: 115x100 mm
Masa netto minimum:
Czas palenia:

275g
do 100h

Rekomendowana 
cena detaliczna: 89,00 zł

Wymiary świecy: 180x105 mm
Masa netto minimum:
Czas palenia:

608,5g
do 175h

Rekomendowana 
cena detaliczna: 129,00 zł

uwodzicielska ambra i aromatyczne drzewo 
agarowe połączone z kremową wanilią  
i półtonami palonego kadzidła

93247 Świeca duża - OudwOOd

Wymiary świecy: 85x70 mm
Masa netto minimum:
Czas palenia:

85g
do 40 h

Rekomendowana 
cena detaliczna: 49,00 zł

uwodzicielska ambra i aromatyczne drzewo 
agarowe połączone z kremową wanilią  
i półtonami palonego kadzidła

98247 Świeca mała - OudwOOd

Charakterystyczny kształt klepsydry, drewniane wieczko. Świece występują w 3 wielkościach: 

      duża (608,5g, czas palenia do 175h),      średnia (275g, czas palenia do 100h),      mała (85g, czas palenia do 40h)

wOski DO kOminków ZaPacHOwYcH

Wymiary wosku: 60x80x15 mm
Masa netto minimum:
Czas użytkowania:

22,7 g
do 10 h

Rekomendowana 
cena detaliczna: 9,90 zł

uwodzicielska ambra i aromatyczne drzewo 
agarowe połączone z kremową wanilią  
i półtonami palonego kadzidła

57247 wOSK - OudwOOd
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dla osób chcących wypróbować więcej niż jeden zapach, proponujemy woski zapachowe do palenia w specjalnie do tego przeznaczonych kominkach. 
nasze woski mają specjalne, dające się ponownie zamknąć opakowania.

ZaPacHY kOLekcji cOre

apple criSp

smakowite połączenie 
kawałków świeżego jabłka 
zanurzonych w karmelu 
i posypanych maślaną 
kruszonką

93266 Świeca duża
92266 Świeca Średnia
98266 Świeca mała
57266 wOSK 

apple BaSKet

ożywcze nuty sadu 
pełnego jabłek, gruszek  
i brzoskwiń zmieszane  
z kwiatowymi niuansami 
bzu i cyklamenu

93256 Świeca duża
92256 Świeca Średnia
98256 Świeca mała
57256 wOSK 

delikatny zapach pudrowej 
wanilii, wiciokrzewu  
z dodatkiem róży

BaBY pOwder

93099 Świeca duża
92099 Świeca Średnia
98099 Świeca mała
57099 wOSK 

słodka uczta – wilgotne, żółte 
ciasto ozdobione maślanym 
kremem

BaKerY cupcaKe

93251 Świeca duża
92251 Świeca Średnia
98251 Świeca mała
57251 wOSK 

zrelaksuj się z ciepłym, 
zapachem dojrzałych na 
letnim słońcu borówek 
zmieszanych z delikatnym 
kremem śmietankowym.

BerrY SOrBet

93374 Świeca duża
92374 Świeca Średnia 
98374 Świeca mała 
57374 wOSK

słodki i rozpieszczający 
aromat soczystych, 
dojrzałych wiśni

BlacK cHerrY

93100 Świeca duża
92100 Świeca Średnia
98100 Świeca mała 
57100 wOSK
85100 ZapacH dO SamOcHOdu

zapach świątecznej radości 
– pikantny cynamon, starta 
gałka muszkatołowa i kawałki 
jabłka

cinnamOn cHeer

93268 Świeca duża 
92268 Świeca Średnia

zrelaksuj się z ciepłym, 
odprężającym aromatem 
pikantnego cynamonu  
i bogatymi nutami wanilii

cinnamOn cHai

93104 Świeca duża
92104 Świeca Średnia 
98104 Świeca mała 
57104 wOSK

tarta kora cynamonowa  
z dodatkiem wanilii

cinnaBarK

93092 Świeca duża
92092 Świeca Średnia

spacer po promenadzie: 
zapach bryzy morskiej, 
białego piasku  
oraz waniliowych gofrów 
pieczonych w nadmorskiej 
kawiarence.

BeacH BOardwalK

93498 Świeca duża
92498 Świeca Średnia 
98498 Świeca mała
57498 wOSK  

świeżo zerwana ogrodowa bazylia 
i liście herbaty to wyszukane 
połączenie dodające nowoczesnego 
akcentu klasycznemu aromatowi 
bergamotki

BerGamOt & BaSil

93058 Świeca duża
92058 Świeca Średnia
98058 Świeca mała 
57058 wOSK
85058 ZapacH dO SamOcHOdu

całowane słońcem kwiaty, 
delikatne, kokosowe niuanse 
oraz słona, oceaniczna bryza 
doskonale oddają ciepły blask 
rozgrzanego słońcem wybrzeża

cOaStal SunSet 

93049 Świeca duża
92049 Świeca Średnia
57049 wOSK
85049 ZapacH dO SamOcHOdu

klasyczna żurawina  
z dodatkiem jabłka  
i przypraw korzennych 
uświetniają ten 
borówkowy cydr

cranBerrY cider

93079 Świeca duża
92079 Świeca Średnia
98079 Świeca mała
57079 wOSK 

wOSK:

Czas uwalniania zapachu:  do 10 h
Rekomendowana cena detaliczna:  9,9 zł
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ZaPacHY kOLekcji cOreZaPacHY kOLekcji cOre

rześki zapach gałęzi jodły 
wzbogacony świeżo ściętymi 
ziołami oraz odrobiną paczuli

everGreen

93142 Świeca duża
92142 Świeca Średnia
98142 Świeca mała
57142 wOSK 

dojrzałe figi połączone  
z aromatem czarnej  
porzeczki, czarnego bzu  
i głębokiej paczuli

FiG

93248 Świeca duża
92248 Świeca Średnia
98248 Świeca mała
57248 wOSK 

orzeźwiające nuty  
świeżo zerwanych ziół  
i ogrodowego ogórka 
otoczone owocowym 
aromatem soczystego  
melona

cucumBer melOn

93046 Świeca duża
92046 Świeca Średnia
98046 Świeca mała
57046 wOSK

bogaty aromat  
sekwoi z domieszką  
drzewa sandałowego  
i delikatnej ambry

redwOOd

93138 Świeca duża
92138 Świeca Średnia 
98138 Świeca mała 
57138 wOSK
85138 ZapacH dO SamOcHOdu

nasz popisowy aromat równoważący  
naturalny zapach ambry, wetiweru 
i piżma – idealnie uchwycona 
esencja przytulnego wieczoru  
przy rozgrzewającym ogniu

FireSide

93106 Świeca duża
92106 Świeca Średnia 
98106 Świeca mała 
57106 wOSK 
85106 ZapacH dO SamOcHOdu

zapach kwitnących 
kwiatów z dodatkiem 
musującego grejpfruta  
i białego drewna

FreSH FlOwerS

93376 Świeca duża
92376 Świeca Średnia
98376 Świeca mała
57376 wOSK 

esencja zapachowa  
świeżo ściętej jodły 
frazera w mroźny,  
zimowy poranek

FraSier Fir

93175 Świeca duża
92175 Świeca Średnia
98175 Świeca mała
57175 wOSK 

oprószony cukrem  
imbir, słodki lukier  
z dodatkiem ciemnej  
melasy, gałki muszkatołowej 
i goździków

JOllY GinGerBread

93054 Świeca duża
92054 Świeca Średnia
98054 Świeca mała
57054 wOSK

odtwórz dzień w spa  
z relaksującym zapachem 
lawendy i eukaliptusowych 
olejków esencjonalnych

lavender Spa

93492 Świeca duża
92492 Świeca Średnia
98492 Świeca mała
57492 wOSK

trawa cytrynowa: świeży 
zapach słodkiej trawy  
z nutami skórki cytrynowej

lemOnGraSS

93114 Świeca duża
92114 Świeca Średnia
98114 Świeca mała 
57114 wOSK 

rozgrzewające  
przyprawy: cynamon  
i ziele angielskie  
dopełnione górskimi płatkami 
owsianymi i kremowym 
mleczkiem migdałowym

Oatmeal cOOKie 

93053 Świeca duża
92053 Świeca Średnia 
98053 Świeca mała
57053 wOSK 

relaksujący zapach 
czystej pościeli, suszonej 
delikatną letnią bryzą

linen

93135 Świeca duża
92135 Świeca Średnia
98135 Świeca mała
57135 wOSK
85135 ZapacH dO SamOcHOdu

klasyczny zapach paczuli  
z odrobina słodkiej wanilii  
i prawdziwej ambry

patcHOuli 

93293 Świeca duża
92293 Świeca Średnia
98293 Świeca mała
57293 wOSK 

soczysta gruszka z imbirem  
to dusza cydru wzbogaconego 
nutami goździków i wanilii

pear cider 

93060 Świeca duża
92060 Świeca Średnia
98060 Świeca mała
57060 wOSK 

autentyczny zapach  
świeżej gruszki z słodkimi  
i soczystymi nutami, wszystko 
przypudrowane odrobiną 
wanilii

perFect pear

93187 Świeca duża
92187 Świeca Średnia
98187 Świeca mała
57187 wOSK 

owiń się relaksującym 
zapachem świeżo 
wysuszonego prania  
z odrobina czystych owoców  
i satynowego piżma

pure cOmFOrt 

93489 Świeca duża
92489 Świeca Średnia
98489 Świeca mała
57489 wOSK 

przepyszne  
połączenie świeżej dyni,  
rozgrzewających przypraw  
i słodko- maślanych nut

pumpKin Butter 

93110 Świeca duża
92110  Świeca Średnia
98110  Świeca mała
57110  wOSK 

odświeżające połączenie 
słodkich porzeczek  
z dodatkiem soczystych 
mandarynek

currant

93117 Świeca duża
92117 Świeca Średnia
98117 Świeca mała
57117 wOSK
85117 ZapacH dO SamOcHOdu

aromat głębokiego, 
indygowego dżinsu,  
piżma, rustykalnej skóry  
i lokalnych lasów

denim 

93193 Świeca duża
92193 Świeca Średnia
98193 Świeca mała
57193 wOSK

kuszące nuty zapachowe 
cynamonu i gałki  
muszkatołowej w połączeniu ze 
skropionym karmelem jabłkiem  
i winem klonowym

HOt tOddY

93195 Świeca duża
92195 Świeca Średnia
98195 Świeca mała
57195 wOSK

relaksująca natura  
ciepłej, zielonej herbaty 
z nutami odmładzającej 
mięty i limonki

Green tea & lime

93061 Świeca duża
92061 Świeca Średnia
98061 Świeca mała
57061 wOSK  

kaskada delikatnie 
pomarańczowych i żółtych 
kwiatów wiciokrzewu zmieszana  
z subtelnymi akcentami jaśminu

HOneYSucKle

93071 Świeca duża
92071 Świeca Średnia
98071 Świeca mała
57071 wOSK 

lemOn 

kwaskowa cytryna zmieszana  
z soczystymi cytrusami oraz 
zielonymi nutami tworzy 
prawdziwy i czysty cytrynowy 
zapach.

93117 Świeca duża
92117 Świeca Średnia
98117 Świeca mała
57117 wOSK 

kolorowy i wonny bez 
przepełniający swoim sielskim 
aromatem popołudniowe 
powietrze.

lilac

93066 Świeca duża
92066 Świeca Średnia
98066 Świeca mała
57066 wOSK 

rześki, rozbudowany 
aromat granatu z nutami 
zapachowymi czarnej 
porzeczki i delikatnych kwiatów 
oraz głębokimi półtonami 
rumu i piżma

pOmeGranate

93194 Świeca duża
92194 Świeca Średnia
98194 Świeca mała 
57194 wOSK

ożywczy i soczysty ananas  
oraz nektar kokosowy  
z odrobiną świeżej gruszki 
pozwolą zaznać prawdziwie 
odświeżającej, egzotycznej 
przygody

pineapple 

93069 Świeca duża
92069 Świeca Średnia
98069 Świeca mała 
57069 wOSK

wspaniały bukiet  
soczystych cytrusów, chrupiącej 
zieleniny  i świeżej rzodkiewki 
oraz dojrzałych w słońcu borówek 
i rabarbaru oddaje esencję 
bogatego w dary natury ogrodu

radiSH & rHuBarB

93048 Świeca duża
92048 Świeca Średnia
98048 Świeca mała
57048 wOSK

uwodzicielska ambra  
i aromatyczne drzewo  
agarowe połączone z kremową 
wanilią i pół tonami palonego 
kadzidła

OudwOOd 

93247 Świeca duża
92247 Świeca Średnia
98247 Świeca mała
57247 wOSK 

znakomite połączenie 
zielonych liści rabarbaru 
ze słodkimi nutami maliny 
i owoców yuzu - tworzy 
zachwycający świeży 
zapach

raSpBerrY YuZu

93043 Świeca duża
92043 Świeca Średnia 
98043 Świeca mała
57048 wOSK 

soczyste, świąteczne  
owoce jagodowe  
z odrobiną wyciągu  
z jemioły

crimSOn BerrieS

93080 Świeca duża
92080 Świeca Średnia
98080 Świeca mała
57080 wOSK
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ZaPacHY kOLekcji cOre

aromatyczne  
połączenie soczystych 
cytrusów, jagód goi, maków, 
złotego piżma oraz wanilii

SparKlinG OranGe

93044 Świeca duża
92044 Świeca Średnia
57044 wOSK

Wyjątkowy płomień naszej świecy i niezwykłe kolory wosków to coś co przyciąga i zachwyca.

93086 Świeca duża
92086 Świeca Średnia
98086 Świeca mała
57187 wOSK 

relaksujący, czysty  
aromat miękkiego denimu  
z dodatkiem jaśminu i róży

SOFt cHamBraY

93078 Świeca duża
92078 Świeca Średnia
98078 Świeca mała
57078 wOSK 

przepyszne, bogate 
nadzienie jeżynowo- 
cynamonowe wewnątrz 
waniliowego ciastka

Spiced BlacKBerrY tranQuilitea

cisza i spokój: odpręż się  
w swoim ulubionym 
fotelu i pozwól, aby kojący 
zapach gorącej herbaty 
ziołowej odsunął stres  
z całego dnia

93487 Świeca duża
92487 Świeca Średnia
98487 Świeca mała
57487 wOSK 

tropikalna oaza: zapach 
tropikalnych owoców,  
orzeźwiającego kokosa, 
niekończącej się białej plaży 
oraz wspaniałej, turkusowej 
wody

trOpical OaSiS

93496 Świeca duża
92496 Świeca Średnia
98496 Świeca mała
57496 wOSK 

odpręż się z ciepłym, 
naturalnym zapachem 
czystych ziaren wanilii

vanilla Bean

93112 Świeca duża
92112 Świeca Średnia 
98112 Świeca mała 
57112 wOSK 
85112 ZapacH dO SamOcHOdu

senny aromat ciepłej  
wełny i dzikich kwiatów 
zaprasza do chwili 
wytchnienia i relaksu

warm wOOl

93052 Świeca duża
92052 Świeca Średnia
98052 Świeca mała 
57052 wOSK

prawdziwy zapach  
drzewa cedrowego  
i żarzących się drewienek 

– nostalgiczny komfort 
skwierczącego  
ognia

wOOd SmOKe

93075 Świeca duża 
92075 Świeca Średnia 
98075 Świeca mała
57075 wOSK 

czysta, biała herbata  
z dodatkiem jaśminu  
otulona delikatnym  
aromatem czerwonego 
drewna cedrowego i róży

wHite tea & JaSmine

93062 Świeca duża
92062 Świeca Średnia 
98062 Świeca mała
57062 wOSK
85062 ZapacH dO SamOcHOdu 

soczyste cytrusy  
i szampan – odświeżający 
niczym chłodny drink nad 
brzegiem morza

SeaSide mimOSa

93085 Świeca duża
92085 Świeca Średnia
98085 Świeca mała
57060 wOSK 

powrót do dziecięcych  
wspomnień – słodycz  
karmelków  z dodatkiem  
świeżej śmietanki  
przełamanych śnieżną posypką  
z prawdziwej soli morskiej

Sea Salt caramel

93493 Świeca duża
92493 Świeca Średnia
57493 wOSK

pyszne, orzeźwiające  
lody: skórka cytrynowa  
i soczysta limonka harmonijnie 
połączone z chrupiącym 
karmelem, ziarnami wanilii  
i najświeższą śmietanką

Sweet lime GelatO

93045 Świeca duża
92045 Świeca Średnia 
57045 wOSK

aromatyczna fuzja  
soczystej limonki, natki 
pietruszki, dzikiej lawendy  
z odrobiną ziaren pieprzu  
i owocowego piżma

windOwSill HerBS

93047 Świeca duża
932047 Świeca Średnia
57047 wOSK

perfekcyjnie  
zbalansowane zmysłowe 
połączenie wysuszonego 
w słońcu drewna, trawy 
morskiej i białego piasku 
prosto z nadmorskiej plaży

Sand & driFtwOOd

93378 Świeca duża
92378 Świeca Średnia
98378 Świeca mała
57378 wOSK

delikatna róża wieńcząca swym 
olśniewający aromatem bukiet 
świeżych gardenii i pierwiosnków

rOSe

93068 Świeca duża
92068 Świeca Średnia 
98068 Świeca mała 
57068 wOSK
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świece zapachowe w szkle w kształcie elipsy z mieszanką wysokiej  

jakości wosków ze soją, z drewnianym, długim knotem, który podczas 

palenia wydaje dźwięk palącego się drewna w domowym kominku.



klasyczna żurawina  
z dodatkiem jabłka  
i przypraw korzennych 
uświetniają ten  
borówkowy cydr

76079 cranBerrY cider

całowane słońcem 
kwiaty, delikatne, 
kokosowe niuanse oraz 
słona, oceaniczna bryza 
doskonale oddają ciepły 
blask rozgrzanego słońcem 
wybrzeża

76049 cOaStal SunSet 

ZaPacH kOLekcji HeartHwick

delikatny zapach pudrowej wanilii,  
wiciokrzewu z dodatkiem róży

76099 BaBY pOwder

Wymiary świecy: 90x195x110 mm
Masa netto minimum:
Czas palenia:

453,6 g
do 60h

Rekomendowana cena detaliczna: 139,00 zł

Świece zamykane drewnianym wieczkiem, występują w jednej wielkości: świece Hearthwick w kształcie elipsy (453,6 g, czas palenia do 60h). 

Świece z długim, drewnianym, skwierczącym podczas palenia knotem.

ożywcze nuty sadu 
pełnego jabłek, gruszek  
i brzoskwiń zmieszane  
z kwiatowymi niuansami 
bzu i cyklamenu

76056 apple BaSKet

spacer po promenadzie: 
zapach bryzy morskiej, 
białego piasku oraz  
waniliowych gofrów 
pieczonych w nadmorskiej 
kawiarence.

76498 BeacH BOardwalK

świeżo zerwana ogrodowa 
bazylia i liście herbaty to 
wyszukane połączenie 
dodające nowoczesnego 
akcentu klasycznemu 
aromatowi bergamotki

76058 BerGamOt & BaSil
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ZaPacHY kOLekcji HeartHwick ZaPacHY kOLekcji HeartHwick

wspaniały bukiet soczystych 
cytrusów, chrupiącej zieleniny  
i świeżej rzodkiewki oraz 
dojrzałych w słońcu borówek 
i rabarbaru oddaje esencję 
bogatego w dary natury 
ogrodu

76048 radiSH & rHuBarB
znakomite połączenie 
zielonych liści rabarbaru 
ze słodkimi nutami maliny 
i owoców yuzu - tworzy 
zachwycający świeży 
zapach

76043 raSpBerrY YuZu

soczyste cytrusy  
i szampan – odświeżający 
niczym chłodny drink nad 
brzegiem morza

76085 SeaSide mimOSa

relaksujący, czysty  
aromat miękkiego denimu 
z dodatkiem jaśminu i róży

76086 SOFt cHamBraY

powrót do dziecięcych 
wspomnień – słodycz karmelków  
z dodatkiem świeżej śmietanki 
przełamanych śnieżną  
posypką z prawdziwej soli 
morskiej

76063 Sea Salt caramel

odświeżające połączenie 
słodkich porzeczek  
z dodatkiem soczystych 
mandarynek

76117 currant

aromat głębokiego, 
indygowego dżinsu, piżma, 
rustykalnej skóry i lokalnych 
lasów

76193 denim

rześki zapach gałęzi 
jodły wzbogacony świeżo 
ściętymi ziołami oraz 
odrobiną paczuli

76142 everGreen

nasz popisowy aromat  
równoważący naturalny 
zapach ambry, wetiweru  
i piżma – idealnie uchwycona 
esencja przytulnego  
wieczoru przy 
rozgrzewającym ogniu

76106 FireSide

klasyczny zapach paczuli  
z odrobina słodkiej wanilii  
i prawdziwej ambry

76293 patcHOuli

esencja zapachowa świeżo 
ściętej jodły frazera w mroźny, 
zimowy poranek

76175 FraSier Fir

kuszące nuty zapachowe 
cynamonu i gałki 
muszkatołowej w połączeniu 
ze skropionym
karmelem jabłkiem i winem 
klonowym

76195 HOt tOddY

rozgrzewające przyprawy: 
cynamon i ziele angielskie 
dopełnione górskimi  
płatkami owsianymi  
i kremowym mleczkiem 
migdałowym

76195 Oatmeal cOOKie

uwodzicielska ambra  
i aromatyczne drzewo  
agarowe połączone  
z kremową wanilią  
i półtonami palonego  
kadzidła

76247 OudwOOd

kaskada delikatnie 
pomarańczowych i żółtych 
kwiatów wiciokrzewu 
zmieszana  
z subtelnymi akcentami 
jaśminu

76071 HOneYSucKle

dojrzałe figi połączone z 
aromatem czarnej porzeczki, 
czarnego bzu i głębokiej paczuli

76248 FiG

oprószony cukrem imbir,  
słodki lukier z dodatkiem 
ciemnej melasy, gałki 
muszkatołowej  
i goździków

76054 JOllY GinGerBread

bogaty aromat  
sekwoi z domieszką  
drzewa sandałowego  
i delikatnej ambry

76138 redwOOd

delikatna róża wieńcząca 
swym olśniewający 
aromatem bukiet świeżych 
gardenii i pierwiosnków

76063 rOSe 

rześki, rozbudowany  
aromat granatu z nutami 
zapachowymi czarnej porzeczki 
i delikatnych kwiatów oraz 
głębokimi półtonami rumu  
i piżma

76194 pOmeGranate

przepyszne  
połączenie świeżej  
dyni, rozgrzewających  
przypraw i słodko- 
maślanych nut

76110 pumpKin Butter

soczyste, świąteczne owoce 
jagodowe z odrobiną wyciągu 
z jemioły

76080 crimSOn BerrieS

orzeźwiające nuty świeżo 
zerwanych ziół i ogrodowego 
ogórka otoczone owocowym 
aromatem soczystego melona

76046 cucumBer melOn

relaksujący zapach 
czystej pościeli, suszonej 
delikatnym, letnim wiatrem

76135 linen

kolorowy i wonny bez 
przepełniający swoim 
sielskim aromatem 
popołudniowe powietrze

76066 lilac

ożywczy i soczysty ananas 
oraz nektar kokosowy 
z odrobiną świeżej 
gruszki pozwolą zaznać 
prawdziwie odświeżającej, 
egzotycznej przygody.

76069 pineapple

perfekcyjnie zbalansowane 
zmysłowe połączenie 
wysuszonego w słońcu 
drewna, trawy morskiej  
i białego piasku prosto  
z nadmorskiej plaży

76378 Sand & driFtwOOd

owiń się relaksującym 
zapachem świeżo 
wysuszonego prania  
z odrobina czystych 
owoców i satynowego 
piżma

76489 pure cOmFOrt
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aromatyczna fuzja 
soczystej limonki, natki 
pietruszki, dzikiej lawendy 
z odrobiną ziaren pieprzu  
i owocowego piżma

76047 windOwSill HerBS

prawdziwy zapach drzewa 
cedrowego i żarzących się 
drewienek – nostalgiczny 
komfort skwierczącego 
ognia

76075 wOOd SmOKe

tropikalna oaza: zapach 
tropikalnych owoców,  
orzeźwiającego kokosa, 
niekończącej się białej 
plaży oraz wspaniałej, 
turkusowej wody

76496 trOpical OaSiS

odpręż się z ciepłym, 
naturalnym zapachem 
czystych ziaren wanilii

76112 vanilla Bean

czysta, biała herbata 
z dodatkiem jaśminu 
otulona delikatnym 
aromatem czerwonego 
drewna cedrowego i róży

76062 wHite tea & JaSmine

Wyjątkowy, długi płomień, odgłos palącego się drewna w kominku i niezwykłe kolory świec przyciągają uwagę  

i zachwycają swoim urokiem.

cisza i spokój: odpręż się  
w swoim ulubionym fotelu 
i pozwól, aby kojący zapach 
gorącej herbaty ziołowej 
odsunął stres z całego dnia

76487 tranQuilitea
pyszne, orzeźwiające 
lody: skórka cytrynowa 
i soczysta limonka 
harmonijnie połączone 
z chrupiącym karmelem, 
ziarnami wanilii  
i najświeższą śmietanką

76045 Sweet lime GelatO

aromatyczne połączenie 
soczystych cytrusów, jagód 
goi, maków, złotego piżma 
oraz wanilii

76044 SparKlinG OranGe

przepyszne, bogate 
nadzienie jeżynowo- 
cynamonowe ukryte 
wewnątrz waniliowego 
ciastka

76078 Spiced BlacKBerY
senny aromat ciepłej wełny 
i dzikich kwiatów zaprasza 
do chwili wytchnienia  
i relaksu

76052 warm wOOl
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– currant (porzeczka) 
– ambrosia (abrozja) 
– sugared Berries 
(posłodzone owoce lasu)

76908 Fruit tempattiOn

Świece Hearthwick Trilogy z długim, drewnianym knotem   

i drewnianym wieczkiem o wyjątkowym trójwarstwowym wosku – 

każda warstwa to harmonijnie korespondujący z następnym zapach  

i kolor. Eliptyczne świece Hearthwick to długi tańczący płomień  

i skwierczący efekt palącego się kominka.

– fireside (kominek)  
– redwood (sekwoja)  
– sandalwood clove  
(drzewo sandałowe i Goździki)

76911 warm wOOdS

– lavender spa(lawendowe spa)  
– sea salt & cotton (sól morska i Bawełna) 
– white tea and jasmine (Biała Herbata  
z jaśminem)

76965 calminG retreat

– Bakery cupcake (Babeczka z piekarni)  
– orange Gingersnap  
  (ciastko pomarańczowo-imbirowe)  

– coffe cake (ciasto kawowe)

76921 FreSH BaKed

ZaPacH kOLekcji HeartHwick triLOGY

– sonoma sunset (Zachód słońca nad sonomą)  
– pumpkin Butter (masło dyniowe)  
– apple crisp (chrupiące jabłko)

76952 autumn cOmFOrtS

Wymiary świecy: 90x195x110 mm
Masa netto minimum:
Czas palenia:

453,6 g
do 60h

Rekomendowana cena detaliczna: 149,00 zł

– pineapple (ananas)  
– lemon (cytryna)  
– coconut (kokos)

76958 FruitS OF Summer

– lilac (Bez) 
– rose (róża) 
– Honeysuckle (wiciokrzew)

76959 BOtanical Garden

– tropical oasis (tropikalna oaza)  
– sand & driftwood (piasek i drewno
wyrzucone przez fale)  

– at the Beach (na plaży)

76957 nautical escaPe

– vanilla Bean (Ziarna wanilii)  
– caramel (karmel)  
– Biscotti (włoskie ciastka Biscotti)

76904 caFe sweets
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Charakterystyczną cechą kolekcji Trilogy jest  

trójwarstwowy wosk – każda warstwa to harmonijnie 

korespondujący z następnym zapach i kolor.



Trilogy to świece zapachowe z mieszanką wysokiej jakości wosków ze soją w szkle z drewnianym knotem w kształcie plusa, który 

podczas palenia wydaje dźwięk palącego się drewna w domowym kominku. Charakterystyczny kształt klepsydry, drewniane 

wieczko. Świece występują w 2 wielkościach: duża (608,5 g, czas palenia do 175 h), średnia (275 g, czas palenia do 100 h)

currant (porzeczka) – ambrosia(ambrozja) – 
sugared Berries (posłodzone owoce lasu)

93908 Świeca duża - Fruit temptatiOn

Wymiary świecy: 180x105 mm
Masa netto minimum:
Czas palenia:

608,5 g
do 175 h

Rekomendowana 
cena detaliczna: 135,00 zł

currant (porzeczka) – ambrosia(ambrozja) – 
sugared Berries (posłodzone owoce lasu)

92908 Świeca Średnia - Fruit temptatiOn

Wymiary świecy: 115x100 mm
Masa netto minimum:
Czas palenia:

275 g
do 100 h

Rekomendowana 
cena detaliczna: 95,00 zł
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ZaPacHY kOLekcji triLOGYZaPacHY kOLekcji triLOGY

oatmeal cookie (ciasteczko 
owsiane) – vanilla Bean  
(Ziarna wanilii) – jolly 
Gingerbread (pierniczek)

Spiced cOnFectiOnS
92960 Świeca Średnia
93960 Świeca duża

tradewinds (letni wiatr) 
– sunset Beach (plaża 
o Zachodzie słońca) – 
tropical cooler (tropikalne 
orzeźwienie)

Ocean eScape
92910 Świeca Średnia
93910 Świeca duża

sun-ripened apple 
(dojrzałe jabłka) – currant 
(porzeczki) – Black cherry 
(wiśnie)

Summer FruitS
92950 Świeca Średnia
93950 Świeca duża

pineaple (ananas) –  
lemon (cytryna) –  
coconut (kokos)

FrUits OF Summer
92958 Świeca Średnia
93958 Świeca duża

Bakery cupcake (Babeczka 
z piekarni) – orange 
Gingersnap (ciastko 
pomarańczowo – imbrowe) 

– coffee cake (ciasto 
kawowe)

FreSH BaKed
92921 Świeca Średnia
93921 Świeca duża

currant (porzeczka) – 
ambrosia(ambrozja) 

– sugared Berries 
(posłodzone owoce lasu)

Fruit temptatiOn
92908 Świeca Średnia
93908 Świeca duża

dew drops (krople rosy) –  
water Garden (wodny 
ogród) – aegean sea 
(morze egejskie)

Gentle rain
92935 Świeca Średnia
93935 Świeca duża

fireside (kominek) –  
redwood (sekwoja) – 
sandalwood clove  
(drzewo sandałowe  
i Goździki)

warm wOOdS
92911 Świeca Średnia
93911 Świeca duża

dreamsicle daydream 
(lodowo-owocowe 
marzenie) – strawberry 
parfait (mrożony 
truskawkowy krem) – 
marionberry ( jeżyna)

wild BerrY SmOOtHie
92948 Świeca Średnia
93948 Świeca duża

cinnamon cheer  
(cynamonowa radość) –  
frasier fir ( jodła frazera) – 
candy cane cupcake  
(Babeczka z cukrową 
laseczką)

cHriStmaS claSSic
92956 Świeca Średnia
93956 Świeca duża

autumn ( jesień)  
– apple Basket (koszyk jabłek) – 
mums (chryzantemy)

Fall traditiOn
92961 Świeca Średnia
93961 Świeca duża

sonoma sunset (Zachód 
słońca nad sonomą) 
pumpkin Butter (masło
dyniowe) apple crisp 
(chrupiące jabłko)

autumn cOmFOrtS
92952 Świeca Średnia
93952 Świeca duża

soft chambray (delikatna 
tkanina chambray) – at the 
Beach (na plaży) – tropical 
oasis (tropikalna oaza)

BeacHFrOnt cOttaGe
92954 Świeca Średnia
93954 Świeca duża

vanilla Bean (Ziarna 
wanilii) – caramel (karmel) 

– Biscotti (włoskie ciastka 
Biscotti)

caFé SweetS
92904 Świeca Średnia
93904 Świeca duża

linen (Świeże pranie) – 
cotton flower (kwiat 
Bawełny) – cashmere 
(kaszmir)

clOtHeSline FreSH
92907 Świeca Średnia
93907 Świeca duża

lavender spa(lawendowe 
spa) sea salt & cotton  
(sól morska i Bawełna)
white tea and jasmine 
(Biała Herbata z jaśminem)

calmin retreat
92965 Świeca Średnia
93965 Świeca duża

lilac (Bez) – 
rose (róża) – 
Honeysuckle (wiciokrzew)

BOtanical Garden 
92959 Świeca Średnia
93959 Świeca duża

applewood (drewno 
jabłonkowe) – anjou apple 
( jabłko anjou) – caramel 
apple ( jabłko w karmelu)

apple FeStival
92901 Świeca Średnia
93901 Świeca duża

tropical oasis  
(tropikalna oaza) –  
sand & driftwood  
(piasek i drewno 
wyrzucone przez fale) –  
at the Beach (na plaży)

naUticaL eScape
92957 Świeca Średnia
93957 Świeca duża

frasier fir ( jodła frazera) – 
velvet woods (welwetowe 
lasy) – enchanted 
evergreen (czarowna 
Zieleń lasu)

FOreSt walK
92947 Świeca Średnia
93947 Świeca duża

Baby powder  
(puder dziecięcy) –  
pure comfort  
(czysty komfort) –  
paradise Blue (rajski Błękit)

FreSH & clean
92949 Świeca Średnia
93949 Świeca duża

campfire marschmallow 
(pianki znad ogniska) – 
Gold spun sugar (Złocisty 
cukier) – sand & driftwood 
(piasek i drewno 
wyrzucone przez morze)

SunSet BOnFire
92946 Świeca Średnia
93946 Świeca duża

cinnamon chai 
(cynamonowy chai) – 
Ground cinnamon  
(tarty cynamon) –  
spiced rum (korzenny rum)

exOtic SpiceS
92906 Świeca Średnia
93906 Świeca duża

sweet lime Gelato ( lody 
limonkowe) – raspberry yuzu 
( maliny z owocami yuzu) – 
sparkling orange ( soczysta 
pomarańcza)

Summer SweetS
92963 Świeca Średnia 
93963 Świeca Średnia
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świece zapachowe z mieszanką wysokiej jakości wosków ze soją  

w specjalnie zaprojektowanym, grubym szkle, z drewnianym knotem 

w kształcie plusa, który podczas palenia wydaje dźwięk palącego się 

drewna w domowym kominku. Świece posiadają etykiety z prawdziwej 

skóry nadające im wyjątkowy, niezwykle elegancki charakter.



rozgrzewająca ambra i cytrusowe piżmo kreują  
ten wyszukany zapach

78580 rOYal

Wymiary świecy: 120x85 mm
Masa netto minimum:
Czas palenia:

226 g
do 60 h

Rekomendowana 
cena detaliczna: 96,00 zł

Świece występują w jednym rozmiarze: świece w szkle Reserve ( 226  g, czas palenia do 60 h)
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rozgrzewająca ambra  
i cytrusowe piżmo kreują 
ten wyszukany zapach

78580 rOYal

zapach tropikalnych lasów 
deszczowych owiany 
nutami białej szałwii, 
złotej ambry i kadzidła

78566 teaKwOOd

zapach świeżo ściętej jodły 
frazera w mroźny zimowy 
poranek

78561 Spruce

gładkie połączenie czystej 
wanilii z liśćmi tytoniu

78567 vanille

ZaPacHY kOLekcji reserVe

relaksujący zapach 
przywołujący 
wspomnienie piaszczystej 
plaży, wypłukanego przez 
fale drewna z dodatkiem 
wetiwery i aromatu 
prawdziwej skóry

78562  driFtwOOd

bogaty drzewny aromat  
z dodatkiem lekko 
słodkiego i cytrusowego 
piżma w  otoczeniu 
wiecznej zieleni

78568  canYOn

drewno czerwonego cedru 
i aromaty lasu w uścisku 
nut pachnącego drzewem 
ogniska

78581 midniGHt

kawałki drewna,  
mech dębowy i ambra  
z dodatkiem aromatu 
królewskiego hiacynta  
i różowego pieprzu

78563 OaK

zapach prawdziwej,  
naturalnej skóry  
z dodatkiem nut mchu, 
zamszu i drzewa  
sandałowego

78570 leatHer

głębokie nuty drzewne, 
kwiaty tytoniu i piżmo 
zbalansowane słodkimi 
cytrusami

78564 maHOGanY

Świece występują w jednym rozmiarze: świece w szkle Reserve ( 226  g, czas palenia do 60 h)

zapach ambry, wetiwery 
i piżma dopełniony 
ożywiającą esencją 
brzozowego drewna

78565 emBer

liście tytoniu, delikatny  
zamsz w uścisku kwiatów 
brzoskwini

78569 HumidOr
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Odważne, eklektyczne, wyszukane - takie są nowe produkty Artisan. 

Zapachy stworzone z unikalnego połączenia ziół, otulonych głębokimi, 

drzewnymi nutami i cytrusowymi niuansami. Gustowna paleta 

wibrujących kolorami wzorów zachwyci każdego estetę.



ZaPacHY kOLekcji artisan

Kolekcja Artisan to aż 8 zupełnie nowych, zmysłowych aromatów w 3 pięknie zdobionych rodzajach świec: świeca średnia (275g, czas palenia: do 100h),  

świeca w puszce (241g, czas palenia: do 60h) świeca Hearthwick (453,6g, czas palenia: do 60h), woskach zapachowych (22,7g, czas użytkowania: 

do 10h) oraz perfumach do wnętrz (241g, czas użytkowania: 3-4 tyg.)

Wymiary świecy: 90x195x110 mm
Masa netto minimum:
Czas palenia:

453,6 g
do 60 h

Rekomendowana 
cena detaliczna: 169,00 zł

Wymiary wosku: 60x80x15 mm
Masa netto minimum:
Czas użytkowania:

22,7 g
do 10 h

Rekomendowana 
cena detaliczna: 12,00 zł

Wymiary perfum: 15/30,5 x 5,5mm
Masa netto minimum:
Czas użytkowania:

241 g
3-4 tyg.

Rekomendowana 
cena detaliczna: 99,00 zł

Wymiary świecy: 95x95 mm
Masa netto minimum:
Czas palenia:

241 g
do 60 h

Rekomendowana 
cena detaliczna: 85,00 zł

Wymiary świecy: 115x100 mm
Masa netto minimum:
Czas palenia:

275 g
do 100 h

Rekomendowana 
cena detaliczna: 110,00 zł

czarna ambra  
w połączeniu  
z rustykalnymi  
nutami tytoniu, piżma  
i mandarynki

BlacK amBer & citruS

78357 Świeca HeartHwicK
78349 Świeca KlepSYdra
77667  Świeca w puSZce
562407 wOSK
015506 perFumY dO wnętrZ

orzeźwiająca  
limonka z pięknie 
podkreślającymi ją  
aromatami bazylii,  
bergamotki i świeżych kwiatów

lime BerGamOt

78353 Świeca HeartHwicK
78345 Świeca KlepSYdra
77663  Świeca w puSZce
562403 wOSK
015502 perFumY dO wnętrZ

palone drzewo  
cedrowe i paczula 
podkreślone nutami 
prawdziwej skóry i młodej
sosny

eBOnY wOOdS

78358 Świeca HeartHwicK
78350 Świeca KlepSYdra
77668  Świeca w puSZce
562408 wOSK
015507 perFumY dO wnętrZ

owocowe nuty  
dojrzałych  
porzeczek i malin  
z dodatkiem orzechów pekan  
i drzewa cedrowego

red currant & cedar

78356 Świeca HeartHwicK
78348 Świeca KlepSYdra
77666  Świeca w puSZce
562406 wOSK
015505 perFumY dO wnętrZ

świeża lawenda  
z relaksującymi  
nutami eukaliptusa  
i świeżych ziół

enGliSH lavender

78355 Świeca HeartHwicK
78347 Świeca KlepSYdra
77665  Świeca w puSZce
562405 wOSK
015504 perFumY dO wnętrZ

delikatne kwiaty  
magnolii połączone  
z lekkimi nutami  
cytrusowymi oraz solą
morską

Sea Salt maGnOlia

78352 Świeca HeartHwicK
78344 Świeca KlepSYdra
77662  Świeca w puSZce
562402 wOSK
015501 perFumY dO wnętrZ

biały miód oraz  
palony tytoń  
ożywione nutami  
soczystej pomarańczy

HOneY taBac

78354 Świeca HeartHwicK
78346 Świeca KlepSYdra
77664  Świeca w puSZce
562404 wOSK
015503 perFumY dO wnętrZ

ciepła wanilia  
i zmysłowy jaśmin 
podkreślone  
odrobiną soli morskiej

vanilla SOl

78351 Świeca HeartHwicK
78343 Świeca KlepSYdra
77661  Świeca w puSZce
562401 wOSK
015500 perFumY dO wnętrZ

wOsk
57047 
BlacK amBer  
& citruS

świeca KlepSYdra
57047 
BlacK amBer & citruS

PerFUmY dO wnętrZ
57047 
BlacK amBer & citruS

świeca HeartHwicK
57047 
BlacK amBer & citruS

świeca w puSZce
57047 
BlacK amBer & citruS
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Kolekcja premium FIREPLACE to eleganckie, stylizowane na korę drzewną ceramiczne pojemniki, zaakcentowane wewnątrz szykowną 

burgundową glazurą.

FireSide to nasz popisowy aromat równoważący naturalny zapach ambry, wetiweru i piżma – idealnie uchwycona esencja przytulnego wieczoru przy 
rozgrzewającym ogniu

12923 Świeca Średnia prOStOKątna FireSide

13923 Świeca duża prOStOKątna FireSide

78571 Świeca HeartHwicK  FireSide

25871 Świeca KlepSYdra FireSide

Wymiary świecy: 194x110x80mm
Rekomendowana 
cena detaliczna: 155,00 zł

Wymiary świecy: 90x80 mm
Rekomendowana 
cena detaliczna: 75,00 zł

Wymiary świecy: 320x100x64mm
Rekomendowana 
cena detaliczna: 159,00 zł

Wymiary świecy: 430x140x76mm
Rekomendowana 
cena detaliczna: 319,00 zł



Malutkie świece Petite to znakomity sposób,  

aby wypróbować zapachy Woodwick.

Idealne do dekoracji stołu, tworzą kojącą 

atmosferę podczas wspólnych spotkań  

z bliskimi. 



smakowite połączenie kawałków  
świeżego jabłka zanurzonych w karmelu  
i posypanych maślaną kruszonką

66266 apple criSp

świeżo zerwana ogrodowa bazylia i liście  
herbaty to wyszukane połączenie dodające 
nowoczesnego akcentu klasycznemu aromatowi 
bergamotki

66058 BerGamOt & BaSil

bogaty aromat sekwoi z domieszką drzewa 
sandałowego i delikatnej ambry

66138 redwOOd

całowane słońcem kwiaty, delikatne,  
kokosowe niuanse oraz słona, oceaniczna
bryza doskonale oddają ciepły blask rozgrzanego 
słońcem wybrzeża

66049 cOaStal SunSet

słodki i rozpieszczający aromat soczystych, 
dojrzałych wiśni

66100 BlacK cHerrY

odświeżające połączenie słodkich porzeczek  
z dodatkiem soczystych mandarynek

66117 currant

perfekcyjnie zbalansowane zmysłowe połączenie 
wysuszonego w słońcu drewna, trawy morskiej  
i białego piasku prosto z nadmorskiej plaży

66378 Sand & driFtwOOd

zrelaksuj się z ciepłym, odprężającym  
aromatem pikantnego cynamonu  
i bogatymi nutami wanilii

66104 cinnamOn cHai

odpręż się z ciepłym, naturalnym zapachem 
czystych ziaren wanilii

66112 vanilla Bean

nasz popisowy aromat równoważący naturalny 
zapach ambry, wetiweru i piżma – idealnie
uchwycona esencja przytulnego wieczoru przy 
rozgrzewającym ogniu

66106 FireSide

prawdziwy zapach drzewa cedrowego  
i żarzących się drewienek – nostalgiczny
komfort skwierczącego ognia

66075 wOOd SmOKe

ZaPacHY w kOLekcji Petite

senny aromat ciepłej wełny i dzikich kwiatów 
zaprasza do chwili wytchnienia i relaksu

66052 warm wOOl

czysta, biała herbata z dodatkiem jaśminu otulona 
delikatnym aromatem
czerwonego drewna cedrowego i róży

66062 wHite tea & JaSmine
Świece zapachowe z mieszanką wysokiej jakości wosków ze soją, w przepięknych kolorach, w zamykanym pudełeczku.  

Czas palenia: około 10h, waga 31g, szer. 6cm x wys. 3 cm.

Wymiary świecy: 30 mm x 60 mm
Masa netto minimum:
Czas palenia:

31 g
10 h

Rekomendowana 
cena detaliczna: 17,50 zł
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słodki i rozpieszczający aromat 
soczystych, dojrzałych wiśni

89100 BlacK cHerrY

nasz popisowy aromat równoważący 
naturalny zapach ambry, wetiweru  
i piżma – idealnie uchwycona esencja 
przytulnego wieczoru przy  
rozgrzewającym ogniu

89106 FireSide

czarujący aromat rozgrzanego 
drewna budzący wspomnienia 
chłodnych nocy spędzanych  
z przyjaciółmi wokół dogasającego 
ogniska

89488  eveninG BOnFire

odświeżające połączenie 
słodkich porzeczek z dodatkiem 
soczystych mandarynek

89117  currant

elektryczny podgrzewacz do wosków, który pozwala 
w bezpieczny sposób cieszyć się aromatem woodwick 
bez użycia ognia. podgrzewacz w charakterystycznym 
kształcie klepsydry i białym kolorze, który pasuje 
do każdego wystroju. idealny do aromatyzowania 
pomieszczeń woskami zapachowymi oraz smart Gel.

szybka i czysta metoda, aby wypełnić  
zapachem cały pokój. smart Gel chroni  
przed zabrudzeniami, gdyż znajduje się  
w małej puszce, dzięki której łatwo go usunąć  
z podgrzewacza i zastąpić innym zapachem  
lub zachować do późniejszego użycia.  
Bardzo wydajny, pachnie nawet do 50h,  
idealny do dużych pomieszczeń o bardzo 
intensywnym, nawet do 5x silniejszym  
od wosków aromacie.

smart GeL ZaPacHY w kOLekcji smart GeL

kominek elektryczny  
do wosków i smartgel’ów

soczyste cytrusy i szampan – odświeżający 
niczym chłodny drink nad brzegiem morza

571521 Smart warmer

89085 SeaSide mimOSa

Wymiary: 127 x 127 mm
Masa netto minimum:
Rekomendowana 
cena detaliczna:

28 g
65,00 zł

Wymiary: 65 x20 mm
Masa netto minimum:
Czas użytkowania:

28 g
do 60 h

Rekomendowana 
cena detaliczna: 49,00 zł
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świeżo zerwana bazylia i liście 
herbaty to wyszukane połączenie 
dodające nowoczesnego akcentu 
klasycznemu aromatowi bergamotki

85058  BerGamOt & BaSil

czysta, biała herbata z dodatkiem 
jaśminu otulona delikatnym 
aromatem czerwonego drewna 
cedrowego i róży

85061 wHite tea & JaSmine

bogaty aromat sekwoi  
z domieszką drzewa  
sandałowego i delikatnej 
ambry

85138 redwOOd

esencja zapachowa świeżo 
ściętej jodły frazera w mroźny, 
zimowy poranek

85175 FraSier Fir

naturalny zapach ambry, wetiweru 
i piżma – idealnie uchwycona 
esencja przytulnego wieczoru  
przy rozgrzewającym ogniu

85106 FireSide

odpręż się z ciepłym, naturalnym 
zapachem czystych ziaren wanilii

85112  vanilla Bean

całowane słońcem kwiaty, delikatne, 
kokosowe niuanse i słona, oceaniczna 
bryza doskonale oddają ciepły blask 
rozgrzanego słońcem wybrzeża

85049  cOaStal SunSet

słodki i rozpieszczający aromat 
soczystych, dojrzałych wiśni

85100  BlacK cHerrY

odświeżające połączenie słodkich 
porzeczek z dodatkiem soczystych  
mandarynek

85117 currant

relaksujący zapach czystej 
pościeli, suszonej delikatnym, 
letnim wiatrem

85135 linen

Zapachy do samochodu woodwick®
posiadają specjalnie klipsy, dzięki którym
łatwo je umieścić w otworach wentylacyjnych
samochodu. niezwykle trwałe - odświeżą twoje
auto nawet do 45 dni!

ZaPacHY samOcHODOwe

odświeżające połączenie słodkich 
porzeczek z dodatkiem soczystych  
mandarynek

85117 currant

Wymiary: 45x60 x15 mm
Masa netto minimum:
Czas użytkowania:

10 g
do 60 h

Rekomendowana 
cena detaliczna: 32,00 zł
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Gold/silver geometric - przepiękny klosz w stylu glamour. metaliczne szkło, pełne geometrycznych załamań 
tworzy magiczny spektakl światła i cienia. specjalny projekt klosza pomaga chronić świecę od przeciągów  
i wspomaga prawidłowe palenie świecy podczas użytkowania jej poza domem, w ogrodzie.

Zagaszacz do świec - elegancki, subtelny i praktyczny zagaszacz do świec z ikonicznym logo woodwick. 
idealny do świec woodwick z knotem pluswick®.

elegancki klosz do świec Hearthwick o czarno-brązowym wykończeniu i złocistym wnętrzu. niezwykle 
przydatny podczas palenia świecy na zewnątrz, w ogrodzie oraz w pomieszczeniach narażonych na przeciągi.

10210  GOld GeOmetric - KlOSZ dO ŚwiecY 
ŚrednieJ cOre i trilOGY 

10211  Silver GeOmetric - KlOSZ dO ŚwiecY 
ŚrednieJ cOre i trilOGY

10184 ZaGaSZacZ dO Świec cOre i trilOGY

10310  HeartHwicK GlOwinG leaF SHade - KlOSZ dO Świec

Wymiar klosza: 216x133x82 mm
Rekomendowana 
cena detaliczna:

 
69,00 zł

Wymiar zagaszacza: 245 x48x54 mm
Rekomendowana 
cena detaliczna: 55,00 zł

Wymiar klosza: 139x101 mm
Rekomendowana 
cena detaliczna: 85 ,00 zł

Elegancki klosz do świec Hearthwick o czarno-brązowym wykończeniu i złocistym wnętrzu. Niezwykle przydatny podczas palenia 

świecy na zewnątrz, w ogrodzie oraz w pomieszczeniach narażonych na przeciągi.
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Świecznik Geometric - geometryczny, nowoczesny kształt świecznika, który w elegancki sposób 
podkreśla urok płomienia palącej się świecy. wykonany z mocnego metalu z olejowanymi przetarciami 
o kolorze szlachetnego brązu.

nouveau - piękny, elegancki, metalowy świecznik do świecy 
Hearthwick z olejowanymi przetarciami o kolorze szlachetnego 
brązu, która podkreśli urok płomienia palącej się świecy.

10179  GeOmetric ŚwiecZniK dO 
             ŚwiecY ŚrednieJ cOre i trilOGY 

10178  GeOmetric ŚwiecZniK  
             dO ŚwiecY dużeJ cOre i trilOGY 

10311  nOuveau  - ŚwiecZniK dO Świec 
             HeartHwicK 

Wymiar świecznika: 213x213x178 mm
Rekomendowana 
cena detaliczna:

 
139 ,00 zł

Wymiar świecznika: 175x175x120 mm
Rekomendowana 
cena detaliczna:

 
115 ,00 zł

Wymiar świecznika: 203x127x89  mm
Rekomendowana 
cena detaliczna:

 
69 ,00 zł

Zagaszacz do świec - elegancki, subtelny i praktyczny zagaszacz do świec z ikonicznym logo WoodWick. Idealny do świec WoodWick z knotem PLUSWICK®

Świecznik Geometric - geometryczny, nowoczesny kształt świecznika, który w elegancki sposób podkreśla urok płomienia palącej się 

świecy. Wykonany z mocnego metalu z olejowanymi przetarciami o kolorze szlachetnego brązu.
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Wymiary:
Kolor:

221x121x41 cm
sleek espresso

elegancki mebel z logo woodwick
7 łatwych do zamontowania półek
dostępny w kolorze sleek espresso

10004 reGał eKSpOZYcYJnY

Wymiary:
Kolor:

28 x 33 cm
czarny

eKSpOZYtOr dO ZapacHów  
dO SamOcHOdu

oferujemy materiały  
promocyjne do naszych  
produktów:

materiałY reKlamOwe

ulotki woodwick – 
opakowanie 100 szt: 22,00 zł
zapałki woodwick – 
opakowanie 40 sztuk: 40,00 zł
torby prezentowe 
woodwick – 
opakowanie 50 sztuk: 75,00 zł

powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. aktualna oferta 
dostępna na www.woodwick.com.pl. wszystkie ceny wyrażone w polskich złotych. cennik obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku.



ul. Ostrowska 582
61-324 Poznań

info@mb-distribution.pl
tel.: 48 61 646 8064

MB DistriBution sp. z o.o.


