
Stemmingmakers uit de natuur
De kracht van natuurlijke geuren voor uw onderneming



De kracht van natuurlijke geuren
Laat de natuur bijdragen aan het welbevinden 

van uw klanten en medewerkers

Ademen. Voelen. Verlevendigen. 

Natuurlijke geuren zijn een weldaad voor de zintuigen. Door hun invloed op lichaam  

en geest verbeteren natuurlijke aroma’s de levenskwaliteit en bevorderen ze ons wel-

bevinden aantoonbaar. Etherische oliën hebben een positief effect op onze emoties. 

WELDADIGE EFFECTEN VAN ETHERISCHE OLIËN
• Stimulerende aroma‘s verbeteren de stemming en maken vrolijk.

• Ontspannende geuren verminderen stress en harmoniseren.

• Zuiverende aroma‘s bevrijden en verfrissen.

• Kalmerende geuren ontspannen en zorgen voor evenwicht

POSITIEVE EFFECTEN VAN ETHERISCHE OLIËN OP DE GEZONDHEID
• Ze verminderen de concentratie van bacteriën* in de lucht.

• Ze hebben een positieve invloed op ons immuunsysteem*.

* Zie de wetenschappelijke studies op pagina 6 en op www.primavera-proair.com/studien
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PRIMAVERA – pionier in aromatherapie
 Duitslands marktleider op het gebied van natuurlijke etherische oliën

DE PRIMAVERA KWALITEITSGARANTIE:

100% NATUURLIJKE ETHERISCHE OLIËN –
GARANTIE VOOR DE BESTE BIOKWALITEIT

• Onze etherische oliën zijn zuiver – ze zijn natuurlijk  
 en niet gemodificeerd.

• Ze zijn authentiek – ze bevatten alleen de olie van   
 de aangegeven moederplant en worden niet vermengd  
 met andere oliën.

• Ze zijn onvervalst – ze bevatten geen synthetische  
 toevoegingen.

100 % NATUURLIJK
100 % FAIR
100 % DUURZAAM 
100 % KWALITEIT

Al meer dan 25 jaar onderhoudt  
PRIMAVERA faire handelsbetrekkingen 
met partners overal ter wereld die staan 
voor een milieuvriendelijke en duurzame 
plantenteelt. Een actieve ondersteuning 
van deze boeren bij hun overgang van con-
ventionele op biologische teelt is een vast 
bestanddeel van onze ondernemingsfilo-
sofie. Om onze hoge kwaliteitsstandaard  
te kunnen waarborgen, controleren wij  
de producten in elke fase van de proces-
keten – van teelt tot verwerking – volgens 
strenge richtlijnen.

Het bedrijfsgebouw van PRIMAVERA in de Allgäu: 
innovatief, ecologisch en duurzaam gebouwd 
en volkomen CO2-neutraal. 3



100% natuurlijke stemmingsgeuren
Passende aroma‘s voor elke activiteit

12 STEMMINGSGEUREN, ONDERVERDEELD IN 3 GROEPEN: 

LEVENSLUST – verfrissend, opwekkend, motiveren
Gute Laune, Klare Frische, Glück, Kreativität, Motivation 
NIEUW: Frisch gebrüht1

VITALITEIT – verhelderend, bevrijdend, verfrissend, luchtzuiverend
Klarer Kopf, Clean Air, Gute Luft, Leichtigkeit, NIEUW: Klare Bergluft

ONTSPANNING – ontspannend, kalmerend, harmoniserend
Entspannung, Blaue Stunde, Kaffeegenuss St

(1) De Duitse tandarts dr. G. Marwinski heeft aangetoond dat lavendel en sinaasappel stress
 verminderen: „Ambient odors of orange and lavender reduce anxiety and improve mood in a 
dental office“ in Physiology & Behaviour 86 (24-06-2005), zie: www.angstfrei-zum-zahnarzt.de

udie Griffon...

CORPORATE GEUR

Voor een perfecte geurmar-

keting: Onderstreep de eigen 

identiteit en het individuele 

karakter van uw product 

of de ruimtes van uw onder-

neming. Wij creëren voor u 

gepersonaliseerde geurcom-

posities op maat.

INVLOED VAN ETHERISCHE OLIËN 
OP DE STEMMING

Geurmoleculen prikkelen de geurreceptoren in de neus. 
De betreffende prikkels worden doorgestuurd naar de hypo-
thalamus en het limbisch systeem, het gedeelte van de 
hersenen dat fungeert als centrum van onze emoties. 
Wanneer de ‚juiste geur‘ in de lucht hangt, voelen mede-
werkers en klanten zich prettiger en zijn ze gemotiveerder. 
Ze kunnen zich beter concentreren en presteren beter.

100% natuurlijke etherische oliën hebben invloed op hoe 
mensen zich voelen:
• stimulerende aroma‘s verbeteren de stemming;
• ontspannende geuren verminderen stress en harmoniseren;
• zuiverende aroma‘s bevrijden en verfrissen;
• kalmerende geuren ontspannen1 en zorgen voor evenwicht.

MADE BY NATURE:
PRIMAVERA AROMATHERAPIE
100% NATUURLIJKE KWALITEIT

Profiteer van de kwaliteitsgarantie en de  
in tientallen jaren opgebouwde knowhow  
van de Duitse marktleider en pionier 
van de aromatherapie. 

SYSTEEMPATRONEN

• Praktische 325 ml-patronen,
 h 180 mm, ø 63 mm
• Schoon en eenvoudig in het gebruik
• Van recyclebaar aluminium
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GEUREN BRENGEN DE KRACHT VAN DE NATUUR IN:

apotheken 
detailhandel 
dokterspraktijken
therapieruimtes 
ouderenzorg 
autobedrijven 
meubelzaken 
kantoren
overheden
winkelcentra
fitnesscentra

luchthavens
hotels
congrescentra
ziekenhuizen
jaarbeurzen 
showrooms
studiecentra  
spa‘s en thermen
supermarkten

... uw onderneming
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Een gezonder binnenklimaat scheppen
100% natuurlijke etherische oliën verbeteren de luchtkwaliteit 

en verminderen de concentratie van bacteriën in de lucht aanmerkelijk

AROTEC 2 AROMAVERSTUIVER

Standalone apparaat voor grote ruimtes 
of directe aansluiting op een aircosysteem
• Geschikt voor aromatisering tot 1.000 m3

• Koudverneveling van microfijne 
 druppeltjes voor een grote efficiëntie
• Eenvoudig in het gebruik
• Duurzaam materiaal
• Hoogwaardige afwerking

• Onderhoudsarm

(2) De Franse wetenschapper prof. Griffon onderzocht in 1963 de reinheid van de lucht 
in gebouwen. Voor en na het verstuiven van verschillende etherische oliën werd de 
vitaliteit van de ziektekiemen bepaald. Al na 30 minuten konden er nog maar 4 van de 
oorspronkelijk 210 verschillende bacteriën worden aangetoond, waarbij alle schim-
mels en stafylokokkenculturen waren verdwenen. (Kinateder, Möhring, Poppe “Baus-
teine für ein positives Mikroklima”, München 1988, pag. 278)

(3) De natuurlijke aromatisering van een beursstand had een aantoonbaar positief ef-
fect op de gezondheid van het personeel dat de stand bemande. Het ziekteverzuim was 
dankzij de aromatisering geringer dan in andere jaren, zonder aromatisering (1997-2001).

(4) Scheikundig ingenieur Marie-Cécile Pibiri heeft aan de ETH Lausanne onderzoek 
gedaan naar de werking van etherische oliën in ventilatie- en aircosystemen. Ook de 
meest hardnekkige kiemen, zoals Staphylococcus aureus en Pseudomonas aeruginosa, 
die zeer ernstige infecties kunnen veroorzaken, werden vernietigd. (“Reinhaltung der 
Innenraumluft und Hygienisierung von Lüftungsanlagen mit ätherischen Ölen” in The 
International Journal of Aromatherapy 2006/16, pag. 149–153)

NATUURLIJKE GEUR-
MARKETING – OOK VOOR 
GROTE RUIMTES  

Onze technologie maakt 
geurmarketing mogelijk in 
winkelcentra, op luchthavens, 
in congrescentra en in kan-
toorgebouwen. De AROTEC 
2 aromaverstuiver wordt 
direct in de ruimte geplaatst 
of aangesloten op het airco-
systeem4.

POSITIEVE EFFECTEN VAN ETHERISCHE 
OLIËN OP DE GEZONDHEID

Van de uit de aromatherapie bekende positieve effecten van 
natuurlijke etherische oliën op de gezondheid kan met de 
AROTEC 2 aromaverstuiver ook gebruik worden gemaakt in 
grote ruimtes. De dosering van de etherische oliën die met 
dit apparaat in de lucht worden verspreid, ligt net boven de 
waarnemingsgrens. De positieve effecten van de etherische 
oliën en het gezondere ruimteklimaat2 bieden 
uw onderneming de volgende voordelen:

• gemotiveerdere medewerkers
• minder ziekteverzuim3

• een grotere productiviteit
• klanten die zich prettig voelen

WETENSCHAPPELIJK AANGETOONDE EFFECTEN

Meer studies op         
www.primavera-proair.com/studien
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MADE IN GERMANY:
OLSBERG-KWALITEIT

De AROTEC 2 aromaverstuivers worden 
volgens de hoogste kwaliteitscriteria 
geproduceerd door een van de oudste 
Duitse familiebedrijven. 

AROTEC 2 aromaverstuiver: 
gebruiksvriendelijk & effectief

Geavanceerde systeemtechnologie brengt natuurlijke geuren 
direct in de ruimte of via de airco

CARSTEN GOLLNICK
Deze Berlijnse designer werkt o.a. 
voor JAB Anstoetz, Ligne Roset, 
Mont Blanc, Melitta en Carpet 
Concept. Vele door hem ontwikkelde 
producten zijn bekroond met design-
prijzen.

DIRECTE AANSLUITING OP EEN AIRCOSYSTEEM

Aansluiting van de AROTEC 2 aromaverstuiver op een aircosysteem 
maakt het mogelijk verschillende ruimtes tegelijk te aromatiseren. 
Bij deze manier van installeren komen de kiemreducerende eigen-
schappen4 van natuurlijke etherische oliën optimaal tot hun recht.

  Gewoonlijk is het zonder enig probleem 
  mogelijk de AROTEC 2 aromaverstuiver 
  aan te sluiten op een bestaand airco-
  systeem.
  Wij adviseren u graag.

515 x 303 x 230 mm  
Gewicht 15 kg

REIKWIJDTE AROTEC 2 AROMAVERSTUIVER

De reikwijdte van de AROTEC 2 aromaverstuiver is afhankelijk 
van de plaatselijke omstandigheden. In ruimtes met een normale 
hoogte (ca. 3 m) is het apparaat geschikt voor een oppervlakte 
van 100 m² tot ca. 1.000 m². In nog grotere ruimtes kunnen er ook 
verschillende apparaten achter elkaar worden geschakeld.

 Het geurverbruik is zowel afhankelijk 
 van de gekozen geurcompositie als 
 van de gewenste opzet: zo kunnen er 
 ‚geureilanden‘ worden gerealiseerd, 
 waar een intensievere geur wordt 
 verspreid, maar is ook een lichte, 
 nog net waarneembare aromatisering 
 mogelijk. De variabel programmeer-
 bare schakelklok biedt talloze moge-
 lijkheden voor uw persoonlijke ‚geur  
 op maat‘.
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GROTE AROMATHERAPIE-
COMPETENTIE
PRIMAVERA is aromatherapie-pionier  
van het eerst uur – sinds 1986 hebben wij 
een schat aan kennis opgebouwd. Van 
onze deskundige adviesverlening bij het 
kiezen van een passende geur kan ook uw 
onderneming profiteren. 

MULTIFUNCTIONELE 
TAFELAPPARATEN
Geurverstuiver, luchtbevochtiger, 
sfeerlamp en soundsysteem –  
allemaal in één apparaat. 

De aromaverstuiver-tafelapparaten 
en onze stemmingsgeuren in 5 ml-
verpakking zijn bij uitstek geschikt voor:

• praktijk- en wachtruimtes
• massage- en therapieruimtes
• kantoren en besprekingsruimtes
• hotelkamers
… en voor alle andere ruimtes waar   
het lekker moet ruiken.

 Stemmingmakers voor praktijken, 
kantoren en kleine ruimtes

Natuurlijke geuren voor een goede stemming en een gezond binnenklimaat

CARSTEN JÖRGENSEN
Deze succesvolle Deense designer 
werkt o.a. voor Bodum, Starbucks, 
Crate & Barrel, Target, Muji, Con-
ran, Habitat, Ikea en Pepsi Asia. 
Zijn objecten zijn te bewonderen in 
een groot aantal designmusea.

BELEVENIS VOOR DE ZINTUIGEN

De Serene House aromaverstuiver-tafelapparaten   
zorgen voor een perfect samenspel tussen natuurlijke 
geur, zachte verlichting en stimulerende klanken: 

• snelle geurverdeling door verstuiving
• ultrasone luchtbevochtiger
• ingebouwde luidspreker 
•  voorgeprogrammeerde moodsound
•  aansluiting voor muziekafspeelapparatuur
•  gemakkelijk te bedienen
•  onderhoudsarm
•  aantrekkelijk design
•  hoogwaardige afwerking

NATUURLIJKE STEMMINGSGEUREN VOOR 
DE SERENE HOUSE TAFELAPPARATEN

Onze composities op basis van 100% natuurlijke 
etherische oliën zorgen voor de juiste geur in iedere 
woon- en leefsituatie. Als stemmingmakers wekken ze 
de levensgeesten op en hebben ze een positieve invloed 
op het humeur. Ze verfrissen, inspireren en zorgen voor 
ontspanning – op het werk, bij het leren en bij medische 
behandelingen. Wij adviseren u graag.

Alle op pagina 4 vermelde stemmingsgeuren zijn ook 
verkrijgbaar in een 5 ml-verpakking (behalve ‚Kaffee-
genuss‘ en ‚Frisch gebrüht‘).
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TWEE VERLEIDELIJKE KOFFIEGEURVARIANTEN: 

KAFFEEGENUSS – doet denken aan exclusieve bonbons en mokka 
met een vleugje cacao. Naast koffiebonendestillaat zorgen zoete 
honing- en vanille-extracten, deels van biologische kwaliteit, voor 
een warm, weldadig en ontspannen gevoel.

FRISCH GEBRÜHT – verspreidt een natuurlijk koffiearoma, dat 
ruikt als ‚vers gezet‘. Deze koffiegeur komt tot stand volgens een 
volkomen nieuw procédé: uit de meest hoogwaardige koffiesoorten 
worden er direct extracten gedestilleerd en deze worden zorgvuldig 
verder verwerkt. Een aroma dat voor de juiste sfeer zorgt – overal 
waar het naar koffie moet ruiken.

Natuurlijke koffiegeur 
voor een perfecte café-sfeer

Door de heerlijke koffiegeur krijgen uw klanten trek in koffie – en in meer

VANAF NU KAN HET DE HELE DAG NAAR 
KOFFIE RUIKEN

Onze nieuwe natuurlijke geurextracten ‚Kaffeegenuss‘ en 
‚Frisch gebrüht‘ verspreiden een heerlijke koffiegeur in uw 
zaak en zorgen ervoor dat uw klanten trek krijgen in koffie. En 
dat met behulp van onze AROTEC 2 aromaverstuiver de hele 
dag door, zonder onderbreking. De natuurlijke aroma‘s hebben 
daarbij een positief effect op de stemming van uw klanten. 

• Natuurlijk koffiebonendestillaat op basis van kostbare   
 koffiemelanges
• Professionele aromatisering voor ruimtes van 20 m2   
 tot 1.000 m2

• AROTEC 2 aromaverstuiver ook geschikt voor aansluiting   
 op het aircosysteem
• Eenvoudig in het gebruik 
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BIOAIRSPRAYS 

Onze BioAirsprays zorgen voor een weldadige geur
ervaring en een aangenaam ruimteklimaat en zijn 
eenvoudig in het gebruik. In elke woon- en leefsituatie 
brengt u met de 100% natuurlijke biogeuren in een 
oogwenk de gewenste sfeer in de ruimte. 

Met een paar keer sprayen brengt u snel een 
natuurlijk-frisse geur in:
• hotelkamers
• badkamers en toiletruimtes
• gangen en trappenhuizen
• vergaderkamers
… en alle andere ruimtes waar het snel natuurlijk-fris 
moet ruiken.

PRIMAVERA BioAirsprays 
voor een snelle en natuurlijke frisse geur

Even spuiten … en het ruikt direct natuurlijk-fris!

8 BIOAIRSPRAYS ONDERVERDEELD IN 3 GROEPEN: 

LEVENSLUST –  verfrissend, opwekkend, motiverend
Gute Laune* bio, Orange in Love* bio, Cosmic Chi* bio

VITALITEIT – verhelderend, bevrijdend, verfrissend, luchtzuiverend
Lemongrass* bio, Clean Air* bio, Space Clearing* bio, Energy* bio 

ONTSPANNING – ontspannend, kalmerend, harmoniserend
Ganz entspannt* bio, Kissenspray* Schlafwohl 

KISSENSPRAY* BIO 
SCHLAFWOHL

Verwen uw gasten met ontspannende 
lavendel van biologische teelt – zodat ze 
uitgerust wakker worden.
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Voor een succesvolle 
natuurlijke geurmarketing

Onze producten, service en accessoires

BUITENDIENST
Onze geschoolde buitendienstmede- 
werkers staan u als persoonlijke aan-
spreekpartner op het gebied van natuur-
lijke geurmarketing graag met raad en 
daad terzijde. U kunt bij hen terecht voor:
• het bepalen van de passende natuur-
 lijke geur
•  advies over de juiste apparatuur
•  installatieplanning
•  een instructie in de bediening van de  
 aromaverstuiver
•  advies over aromatiseringsduur en  
 -intensiteit

• informatie over verbruik en kosten.

CORPORATE GEUR: 
INDIVIDUELE GEURCOMPOSITIES, 
PERFECT AFGESTEMD OP UW  
BEHOEFTEN
Onze ervaren aromatherapie-experts creëren 
voor u individuele geurcomposities op maat – 
een duidelijk herkenbare, eigen geurmarketing 
voor uw producten of uw onderneming.

ACCESSOIRES VOOR DE 
AROTEC 2 AROMAVERSTUIVER

REINIGINGSPATROON 
Voor een onderhoudsarm gebruik

WANDHOUDER 
Maakt een veilige wandmontage mogelijk

INBOUWSET VOOR AIRCOSYSTEMEN 
Met deze set, die bestaat uit een stromingsbewaker en 
aansluitmateriaal, kan de AROTEC 2 aromaverstuiver  
eenvoudig en snel worden aangesloten op het aircosysteem.

VIA ONZE HOTLINE KUNT U 
ONS ALTIJD BEREIKEN VOOR:

• geuradvies
•  vragen over de bediening van het apparaat
•  onderhoud en service
•  service op lokatie in heel Europa.

DESIGN-AFDEKPLAAT VOOR GEBRUIK   
IN EEN AANGRENZENDE RUIMTE
U kunt het apparaat niet alleen plaatsen in de ruimte   
waar het wordt gebruikt, of aansluiten op een aircosysteem, 
maar met een slangverbinding kunt 
u het ook installeren in een 
aangrenzende ruimte. Zo komt 
de geur altijd precies terecht 
waar het nodig is.
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BMW WELT MÜNCHEN 
Productgerelateerde stemmingsgeuren voor diverse 
modellen, sinds 2007

SENIORENRESIDENTIE FRIEDRICHSAU ULM  
Natuurlijke aromatisering voor een aangenaam leefklimaat 
met wisselende geurcomposities, sinds 2011 

Topreferenties
Al meer dan twintig jaar realiseren wij voor bekende ondernemingen 

gearomatiseerde ruimtes met 100% natuurlijke geuren

NATURAL MOOD MAKERS
Tel. +31 35 75 11 0 38
info@naturalmoodmakers.nl

Mozartlaan 26
3741 HV  BAARN
www.naturalmoodmakers.nl

INPROBA BAARN  
Entree en trappenhuis wordt sinds 2012 begeurd zodat  
klanten en leveranciers in stijl kunnen worden ontvangen

ROTTACH APOTHEEK KEMPTEN  
Natuurlijke aromatisering van de verkoopruimte met 
AROTEC 2 aromaverstuiver en aan het oog onttrokken 
slangafvoer, sinds 2012

BITBURGER BRAUGRUPPE
Bitburger Marken-Erlebniswelt, natuurlijke geurmarketing, 
sinds 2009 

LUCHTHAVEN FRANKFURT 
Exclusieve natuurlijke stemmingsgeur Clear Air in 
de verbindingstunnel Terminal 1 (A-B), sinds 1998
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