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n O V É  V Ů n Ě  VÁ S 
U n E S O U



Pokud chcete vědět víc o 
našem partnerství s Givaudan, 
navštivte partylite.cz, klíčové 
slovo: Brighter World

❃  Červený zázvor a teakové dřevo 
(bylinné a dřevité) Objevte tajemný vzduch 
vzdálené země. Kořeněný červený zázvor 
vanoucí z vesnic Laosu přináší živoucího 
ducha a dřevitý nádech.

A. ❃ Brighter World - Tří aromatizované svíčky 
P95539   
Jemná sojová svíčka obsahuje esenciální oleje a je umístěná 
v ozdobném skleněném soudku. Jednotlivě: Červený zázvor 
a teakové dřevo, Ylang ylang a černý rybíz, Vanilka a fazole 
tonka. Dárkové balení. 7 cm v. Doba hoření: 20-30 hodin 
každá. 

B. ❃ Brighter World - Skleněný soudeček se svíčkou, 
sojový 
G57314  Červený zázvor a teakové dřevo  
G57315  Ylang ylang a černý rybíz 
G57316  Vanilka a fazole tonka 
Jemná sojová svíčka v dekorativním skleněném soudku 
obsahuje esenciální oleje. Dárkové balení. 9 cm v, 8 cm 
prům. Doba hoření: 30-40 hodin. ❃ Ylang ylang a černý rybíz  

(ovocné a citrusové) Buďte romantičtí s 
chvějivými květinovými tóny sladké ylang 
ylang – s voňavým a ceněným pokladem z 
exotických Komorských ostrovů.

❃ Vanilka a fazole tonka  
(kořeněné) Hřejte se v teple sladké vanilky, 
pěstované v slunečním svitu Komorských 
ostrovů. Dotyk fazole tonka uklidní duši.

❃ NOVINKA  



brighter wOrLD™

od
 
PArTYLITE

Svíčky Brighter World od PartyLite se vyznačují 
vzácnými voňavými ingrediencemi z exotických 
destinací. Tyto prémiové sojové svíčky jsou 
součástí naší nikdy nekončící snahy přinést Vám 
to absolutně nejlepší.

Proto jsme se stali partnery se světoznámým 
domem vůní Givaudan. PartyLite a Givaudan 
společně podporují komunity, kde vznikají naše 
základní vůně. Naše příspěvky pomáhají rozvoji 

PARTYLITE.CZ

místního vzdělání, dlouhodobě udržitelného 
zemědělství a k regionální ochraně zdrojů.

Vždycky hledáme nové cesty, abychom ze světa 
udělali zářivější místo! 
 

 

Robert Goergen Jr.,  
President PartyLite Worldwide



NEJZÁŘIVĚJŠÍ 
SVÍČKa Na SVĚtĚ

Šťavnatá  
klementinka

Lesní  
jahoda

Tropické  
vody

Okurka se  
zázvorem a mátou

Ledové  
Jahody 

A. Skleněný soudek se svíčkou GloLite  
G26360  ❃ Šťavnatá klementinka 
G26275  ❃ Lesní jahoda 
G26616  ❃ Tropické vody 
G26431      Okurka se zázvorem a mátou 
G26123      Ledové jahody 
G26272      Jahodová rebarbora (růžový, nezobrazeno) 
G26405      Skořicový třpyt (bílý, nezobrazeno) 
G26419      Citronová kůra a šalvěj (žlutý, nezobrazeno) 
Voňavý vosk ve skleněném soudku. 10 cm v, 10 cm prům. Doba 
hoření: 50-60 hodin. 

B. ❃ Ptačí zpěv - Aromalampa 
P91118    
Na obrázku jako stínidlo na svíčku. Kovový základ s keramickým 
ptáčkem a skleněnou ohřívací miskou. Jednoduchá montáž. 20 
cm v, 10 cm prům. Miska: 12 cm prům. (Bez misky: Svíčky ve tvaru 
válce, Skleněné soudečky se svíčkou, Soudečky GloLite, Čajové 
svíčky, Maxi čajové svíčky; S miskou; Náhradní náplně Scent Plus™ a 
Čajové svíčky)

C. Svíčková zahrádka GloLite, sada 3 ks 
P950360  ❃ Šťavnatá klementinka  
P95276    ❃ Lesní jahoda 
P95616    ❃ Tropické vody  
P95528        Okurka se zázvorem a mátou 
P95412        Ledové jahody  
P95415        Nearomatizované (bílé, nezobrazeno) 
P95450        Skořicový třpyt (červené, nezobrazeno) 
Sada obsahuje jednou 7x10 cm, 7x12 cm a 7x15 cm. Lze prodávat 
jednotlivě, viz strana 39. 

D. Harmonie - Fontána  
P91260FCA   
Pryskyřice s kamenným vzhledem, stínidlo z bublinkového skla, 
skleněný votivní kalíšek, electrická šňůra/čerpadlo. Vyžaduje 
jednoduchou montáž. 30 cm v, 17 cm prům. (Ve skleněném kalíšku: 
Svíčky votivky, Čajové svíčky; Bez kalíšku: Svíčky ve tvaru válce, 
Skleněné soudečky se svíčkou, Čajové svíčky, Maxi čajové svíčky)

 ❃ NOVINKA  Svíčky a příslušenství v tomto katalogu se prodávají zvlášť pokud není stanoveno jinak.
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Svíčky GloLite od 
PartyLite™soudečky a svíčky ve 

tvaru válce přinášejí kouzelné a 

nekonečné světélkování v každé roční 

době. Užijte si tu okamžitou záři odshora 

dolů ve všech oblíbených vůních.



Skleněný soudeček se svíčkou – 
Pomerančový květ  G43279  

Všechny dostupné formy a vůně 
najdete v tabulce na str. 38-39.



OBJEVTE

kvetoucí
zahrady

Lahodné květinové tóny přinesou do 
Vašeho domova osvěžující a romantický 
vzduch.

    světlá a svěží 
 kytice rozkvete ve 
Vašem pokoji

Sklený soudeček se svíčkou –  
Květ jabloně G43277  

Svíčka se 3 knoty 
ve skle –  
Třešňový květ 
G34230  POMERAnČOVÝ 

KVĚT

TŘEŠŇOVÝ KVĚT

KVĚT JABLOnĚ

PARTYLITE.CZ



POMERAnČOVÝ KVĚT

Pomerančový květ prozáří Váš domov 

jiskřivou vůní pomerančového háje osvěženého rosou.

A.  ❃ Zahradní okouzlení - Svícen na 
Čajové svíčky 
P91182   
ručně malovaný porcelán. 13 cm v. (Čajové 
svíčky)

B.  ❃ Čistě kreativní Nástěnný svícen 
P90799   
Kovový držák a mistička na svíčku, skleněný 
kalíšek. Obsahuje zavěšovací prvky. Svícen: 
36 cm v, 9 cm š. Kalíšek: 16 cm v. (V kalíšku: 
Svíčky ve tvaru válce, Skleněné soudečky se 
svíčkou, Čajové svíčky, Maxi čajové svíčky)

C. 3 v 1 Kulatý Svícen 
P90818   
Lze použít třemi způsoby! Umístěte tři 
Čajové svíčky nebo Svíčku se 3 knoty na 
kovový tác, nebo použijte tác pro skleněný 
svícen a vložte do něj Svíčku ve tvaru válce. 
Obsahuje kuličky pro stabilizaci Svíčky 
ve tvaru válce ve sklenici. 15 cm v, 18 cm 
prům. (Na kovový tácek: Čajové svíčky, 
Svíčky se 3 knoty; S táckem jako základnou: 
Svíčky ve tvaru válce)

D. • Víceúčelový svícen na Čajové 
svíčky  
P90171   
Základna z foukaného skla, kovový tácek 
na Čajové svíčky. 15 cm v, 30 cm š. (Čajové 
svíčky) 

E. Čistě kreativní Svícen na Čajové 
svíčky 
P90875   
ručně foukané sklo, kovový tácek na svíčky. 
10 cm v, 11 cm prům. (Na tácku na svíčky: 
Čajové svíčky)

F. Čistě kreativní Trio na Svíčky votivky 
P90798   
ručně foukané sklo; kovové závěsy, tři 
skleněné votivní kalíšky. Jednotlivě: 19 cm 
v, 23 cm v, 27 cm v; 13 cm prům. (Svíčky 
votivky, Čajové svíčky)  

G. Čistě kreativní Svícen na Svíčky ve 
tvaru válce  P90796    
ručně foukané sklo; kovový držák. 26 cm v, 
23 cm prům. (Svíčky ve tvaru válce)

JArNÍ KVĚtY 

❃ NOVINKA  • BEZPEČNÉ PŘI STYKU S POTRAVINAMI Všechny ceny v tomto katalogu jsou doporučovanými maloobchodními cenami.
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KVĚT JABLOnĚ A 
TŘEŠŇOVÝ KVĚT

Jaro je ve vzduchu! Rozkošné! 

Květ jabloně a 
Třešňový květ - 
jejich vůně upoutávají 

báječnou esencí květů 

unášených vánkem.

A. Lucerna s výměnitelnými stínítky   
P91101M    
Vodě odolná kovová a skleněná lucerna. 
Obsahuje čtyři panely, každý s jiným 
designem: ptáčci, spirály, stromy, vločky. 
S rukojetí dole: 35 cm v, Základna: 18 cm 
čtverec. (Svíčky ve tvaru válce, Skleněné 
soudečky se svíčkou, Soudečky GloLite, 
Stromeček na Čajové svíčky) 

Vyměnitelné panely do lucerny 
Vám umožní vytvořit její nový 
vzhled.

❃ NOVINKA   •  BEZPEČNÉ PŘI STYKU S POTRAVINAMI  Všechny rozměry v katalogu jsou přibližné.



E. ❃ Zahradní zátiší - Svícen na Svíčky 
votivky 
P91297   
Při otočení může nést Svíčku ve tvaru 
válce nebo Soudeček. Sádra se skleněným 
votivním kalíškem. 9 cm v, 10 cm čtverec. 
(Ve skleněném kalíšku: Svíčky votivky, 
Čajové svíčky; Obráceně: Svíčky ve tvaru 
válce, Skleněné soudečky se svíčkou) 

F. ❃ Zahradní zátiší - Klec na Svíčky 
P91180   
Svícen ze dvou kovových částí se 
skleněnými panely. 38 cm v, 20 cm čtverec. 
(Svíčky ve tvaru válce, Skleněné soudečky 
se svíčkou, Maxi čajové svíčky) 

G. ❃ Ptačí zpěv - Svícen na Čajové 
svíčky 
P91282   
Keramika; Bíle vymývaný povrch. 9 cm v,  
13 cm š. (Čajové svíčky) 

NĚŽNÉ KVÍtKY
B. ❃ Ptačí zpěv - Aromalampa 
P91118    
Zde ukázán jako stínítko. Kovová základna s 
keramickým ptáčkem a skleněnou zahřívací 
miskou. 20 cm v, 10 cm prům. Miska:  
12 cm prům. (Svíčky ve tvaru válce, Skleněné 
soudečky se svíčkou, Čajové svíčky, Maxi 
čajové svíčky; S miskou: Náhradní náplně 
Scent Plus™ a Čajové svíčky)

C. ❃ Ptačí zpěv - Svícen na Svíčky votivky 
P91276    
Zdobený kovový svícen s keramickým 
ptáčkem a votivním kalíškem. 12 cm v,  
8 cm prům. (Svíčky votivky, Čajové svíčky) 

D. • ❃ Kouzlo klasiky - Svícen na Svíčky 
ve tvaru válce 
P90637S   23 cm v 
P90637T   31 cm v 
ručně foukané sklo. Malý svícen může být 
nádobou na Aromatický olej. (Svíčky ve tvaru 
válce, Maxi čajové svíčky; Převrácený: Čajové 
svíčky)

PARTYLITE.CZ



❃  NOVINKA  

 Nový způsob jak provonět Váš prostor!
ChYtrÉ VŮNĚod PArTYLITE



PARTYLITE.CZ

A. ❃ SmartScents od PartyLite - Dekorativní vonné tyčinky  
FS29 Moruše (purpurové) 
FS123   Ledové jahody (bílé) 
FS275 Lesní jahoda (červené) 
FS360 Šťavnatá klementinka (oranžové) 
FS405 Skořicová záře (červené) 
FS551 Bamusový vánek (zelené)  
FS616 Tropické vody (modré) 
FS685 Fíkovník (purpurové) 
FS744 Tamboti Safari (hnědé) 
FS855 Ebenový agar (hnědé) 
/balení 5 ks 
Pět vonných tyčinek z rolovaného papíru, z nichž každá vydává vůni 
až 30 dní. Použijte 1-2 tyčinky na malé ploše, 3-5 tyčinek ve větším 
prostoru. Vystavte v našich dekorativních stojáncích, prodávají se 
zvlášť. 24 cm. 

B. ❃ Kovový květ - Podnos na Tyčinky SmartScents 
P91524   
Odnímatelné/oboustranné zakončení v podobě květiny se nasune 
na jednotlivou tyčinku. Kov. 29 cm v, 6 cm š. 

C. ❃ Keramické stojany na Tyčinky SmartScents 
P91543 Bílý čtverec 7 cm v, 7 cm š.   
P91553 Černý čverec 7 cm v, 7 cm š.   
P91547 Růžové srdce 7 cm v, 9 cm š.   
P91552 Zelená slza 8 cm v, 7 cm š. 
P91523 Bílá slza 8 cm v, 7 cm š. 
Každý pojme až pět tyčinek. Matně glazovaná keramika.   

D. ❃ Kapradí - Stojan na Tyčinky SmartScents 
P91554  Zelený   
P91544  Stříbrný 
 
Vkládá se jedna tyčinka. Kov. 25 cm v, 15 cm š.

Vytvořte si svou 
vůni!  
Pro mixovací 
nápady navštivte 
partylite.cz,  
klíčové slovo: 
Vytvořte si svou 
vůni – SmartScents

•  Jak jednoduché! Začněte jednou tyčinkou a přidejte další pro zvýraznění 
vůně.

•  10 báječných vůní najednou. Mixujte a přidávejte až to bude to pravé! 
•  Žádný oheň, žádné skvrny!
• Do každého pokoje dejte svou vůni. 



Svíčka se 3 knoty ve skle – Šťavnatá 
klementinka   
G34360  

Skleněný soudeček se svíčkou GloLite 
– Šťavnatá klementinka   
G26360   
Pro přehled dostupných forem a vůní,  
nahlédněte na str. 38-39.



Tři nové vůně upoutají svěžestí ovoce 
utrženého na vrcholu zrání.

         čerstvá šťáva 
  utrženého ovoce 
     do každého  
                pokoje

PARTYLITE.CZ

OBJEVTE

slunné
sady

LESnÍ JAhOdA

fÍKOVnÍK

ŠťAVnATÁ 
KLEMEnTInKA

Čerstvé ovoce - Trio svíček 
P95537  



Nová Lesní jahoda a Šťavnatá 
klementinka Váš domov naplní vůně plně 

zralého čerstvého ovoce. Čistota, šťávnatost, sladkost!

LESnÍ JAhOdA A 
ŠťAVnATÁ KLEMEnTInKA

Zahrnuje celou 
škálu odstínů

 ❃ NOVINKA   • BEZPEČNÉ PŘI STYKU S POTRAVINAMI



ŠŤaVNatÁ 
SLADKOST

G. ❃ Změna sezony - Lucerna  
P91111   
Teplo Čajových svíček roztáčí kovovou 
vložku: ptáčky, sněhové vločky. Kov; antický 
povrch. 36 cm v, 17 cm š. (S vložkou: Čajové 
svíčky; Bez vložky: Svíčky ve tvaru válce, 
Skleněné soudečky se svíčkou, Stromeček 
na Čajové svíčky) 

H. Symetrie - Mini trio na Svíčky votivky   
P91205   
Skleněný votivní kalíšek zavěšený ve 
skleněné základně. Jednotlivě: 13 cm v,  
15 cm v, 18 cm v. (Ve votivním kalíšku: 
Svíčky votivky, Čajové svíčky) 

D. • Villa Bianca - Podnos na Svíčky  
ve tvaru válce 
P90538   
Kamenina bílá antická glazura. 29 cm 
prům. (Svíčky ve tvaru válce, Svíčky se  
3 knoty ve skle)

E. Gaia bílá - Aromalampa    
P90636   
Teplo z Čajové svíčky, prodávané odděleně, 
zahřívá horní misku, kde uvolňuje vůni. 
Glazovaná keramika. 11 cm v, 8 cm š. 
(Náhradní náplně ScentPlus™ a Čajové 
svíčky)

F. Duha - Aromalampa ScentGlow™  
P91049SE   
Elektrická aromalampa nepřetržitě mění 
škálu barev. Koule z matového skla, 
keramická miska a víčko. Bílá šňůra. 13 cm v, 
14 cm prům. (Náhradní náplně ScentPlus)

A. • Svícen na Svíčky ve tvaru válce  
P90666  Meruňková sedmikráska 
(oranžová) 
P90665  Třešňový květ(růžová) 
Glazovaná kamenina. 11 cm čtverec. 
(Svíčky ve tvaru válce, Skleněné soudečky 
se svíčkou) 

B. Villa Bianca - Podnos  
P90568T   
Kamenina se zrcadlovým středem pro 
odraz světla. 28 cm š. (Svíčky ve tvaru válce, 
Skleněné soudečky se svíčkou) 

C. • Villa Bianca - Svícen na Svíčky  
ve tvaru válce   
P90540   
Kamenina s bílou antickou glazurou.  
17 cm prům. (Svíčky ve tvaru válce, 
Skleněné soudečky se svíčkou)

PARTYLITE.CZ

Každý svícen od PartyLite® je podroben pečlivé bezpečnostní a kvalitativní kontrole, aby vyhověl přísným 
standardům. Abyste docílili optimální provoz a zajistili bezpečnost, používejte svícny PartyLite vyhradně s 
PartyLite svíčkami.



❃ NOVINKA   • BEZPEČNÉ PŘI STYKU S POTRAVINAMI

A. • Čisté linie - Trio svícnů 
P90597   
Sklo. Jednotlivě: 17 cm v, 18 cm v, 19 cm v. 
(Svíčky votivky, Čajové svíčky) 

B. Fialovostříbrný svícen na Čajové 
svíčky P90127   
Keramika; vnější povrch matový, uvnitř 
glazura. 5 cm v, 11 cm š.  
(Čajové svíčky) 

C. Zen - Aromalampa 
P99007   
Teplo Čajové svíčky, prodávané zvlášť, 
zahřívá skleněnou misku a uvolňuje vůni. 
Keramika. 13 cm v, 15 cm prům. (Náhradní 
náplně ScentPlus™ a Čajové svíčky)

D. Zen - Svícen na Čajové svíčky 
P90627    
Kamenina; lesklý povrch. 26 cm v.  
(Čajové svíčky)

E. ❃ Zahradní zátiší - Kovový lampion 
P95546   Kovová základna a Skleněná 
váza  
Detaily viz strana 29. 

F. • ❃ Lotosový květ - Svícny na Svíčky 
votivky 
P91289    
Sklo. 5 cm v, 12 cm prům. (Svíčky votivky, 
Čajové svíčky) 

Příchuť slunce - teplá sladkost 

nového Fíkovníku  

Čerstvé, zemité a neuvěřitelně 

chutné!

fÍKOVnÍK
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I. Miranova Lampion 
P90792   
32 cm v, 17 cm prům. (Svíčky ve tvaru 
válce, Stromeček na Čajové svíčky)

Na snímku s: Univerzální stromček 
na Čajové svíčky  
P9615    
 
J. Miranova - Svícen na Čajové svíčky 
P90795   
8 cm v, 7 cm prům. (Čajové svíčky)

K. Miranova - Svícen 
P90794   
12 cm v, 34 cm prům. (Čajové svíčky)

G. ❃ Zahradní zátiší - Svícen na Svíčky 
votivky 
P91179    
Drátěný stojan se skleněným kalíškem. 
14 cm v, 12 cm prům. (Ve skleněném 
kalíšku: Svíčky votivky, Čajové svíčky;  
Bez kalíšku: Maxi čajové svíčky) 

H. ❃ Vyrovnaný Budha - Svícen na 
Čajové svíčky  
P99011   
ručně malovaná pryskyřice s kamenným 
vzhledem, s matovým skleněným 
kalíškem na Čajové svíčky. 30 cm v,  
26 cm š. (Čajové svíčky)

I-K. Kolekce Miranova   
Každý je unikát! Sestavené z ručně 
malovaných sklíček. Lampion a Svícen 
obsahují kovové stojany. 

DOZrÁLÝ  
FÍK



❃  NOVINKA 

NOVÉ ZaKÁZaNÉ 
PoKuŠeNÍ 

od PArTYLITE™

Luxusní péče o 
tělo která hýčká 

smysly. Spolu se 

Skleněným soudečkem 

se svíčkou tvoří 

kompletní smyslový 

vjem!
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A. ❃ Zakázaná darková sada 
P950127  Kokosové mazlení 
P950155  Mandarinkové vábení 
P950156  Svůdný fík 
/každá sada 
85 g. Hedvábné tělové mléko, 85 g. Luxusní 
tělová koupel, 60 ml. Aromatický spray.

B. Zakázané ovoce - Skleněný soudeček se 
svíčkou 
G24B127  ❃ Kokosové mazlení 
G24B155      Mandarinkové vábení  
G24B821      Svůdný fík 
G24B859      Rybízový Casanova 
G24B860      Přitažlivé kiwi  
 
Silně vonný vosk ve zdobeném skleněném 
soudku. Dekorativní krabice. 10 cm v. Doba 
hoření: 45-55 hodin. 

Představujeme naši 
nejnovější vůni 
Zakázaného ovoce, 
Kokosové mazlení!

Každá dárková sada 

obsahuje: 

• Hedvábné tělové mléko  

• Luxusní tělová koupel 

• Aromatický spray



❃ NOVINKA  

❃ Kokosové mazlení  
(ovocné a citrusové) Smetanově bohatý 
kokos Vás obejme do tropicky teplé 
náruče. S dotekem ananasu skočíte do 
exotiky. 

Mandarinkové vábení 
(ovocné a citrusové) Provokativní rande 
šťavnaté mandarinky a pomeranče je 
oslazeno hravým kápnutím vanilky. Kdo 
říká, že koketovat není krásné?

Svůdný fík 
(ovocné a citrusové) Neodolatelná 
směs  smyslného fíku, šťavnatého ovoce 
a sametové vanilky je nádherně bohatá. 
Nechte se unést fascinujícím fíkovým 
kouzlem.

Rybízový Casanova 
(ovocné a citrusové) Šíleně zamilovaný 
vztah trpkého červeného rybízu, svůdné 
brusinky a zralých fíků s pohlazením 
šeptajícího citrusu. Casanovu šarmu 
nelze odolat.

Přitažlivé kiwi 
(ovocné a citrusové) Cukrově sladká 
tropická směs mixuje zralé kiwi s 
lahodnými citrusy a exotickou papayou. 
Chce to polibek a pak jen vyprávěj!

Sofistikované ovocné vůně svádí 

smysly. Jak lákavé!

Lesk na rty Zakázané ovoce dokonalé odstíny



H. ❃ Zakázaný budoár - Lampa na 
svíčky 
P91424   
Skleněný votivní kalíšek s kovovým 
fotoleptem. 20 cm v, 11 cm prům. (Ve 
skleněném kalíšku: Svíčky votivky, Čajové 
svíčky) 

I. Zakázané ovoce - Skleněný svícen na 
Čajové svíčky 
P91210   
Matné sklo se stříkaným černým povrchem. 
6 cm v, 8 cm prům. (Čajové svíčky, Maxi 
čajové svíčky) 

J. Zakázané ovoce - Vzorník 12 Svíček 
votivek  
P95536   
Tři Svíčky votivky v každé vůni: 
Mandarinkové vábení, Kokosové mazlení, 
Svůdný fík, rybízový Casanova, Přitažlivé 
kiwi. Doba hoření: 8-11 hodin každá.

PARTYLITE.CZ

 ZaKÁZaNÉ  
 OVOCE od PArTYLITE™

E. ❃ Zakázané ovoce - Tři 
aromatizované svíčky 
P95563  
Voskem plněné sklo s etiketou. 7 cm v. 
Jednotlivě: Mandarinkové vábení, Kokosové 
mazlení, Svůdný fík. Dárková krabice. Doba 
hoření: 20-30 hodin každá. 

F. Zakázané ovoce - Lesk na rty 
P90155    Mandarinkové vábení  
P90954 Svůdný fík 
P95530 Rybízový Casanova 
P95526 Přitažlivé kiwi 
Průhledný lesk na rty s nádechem 
ve čtyřech neslíbatelných ovocných 
příchutích. 14 ml.

G. ❃ Zakázané Trio 
P91307   
Sklo se stříkaným barevným povrchem na 
nožce a s etiketou na nádobce. Jednotlivě: 
17 cm v, 18 cm v, 19 cm v. (Svíčky votivky, 
Čajové svíčky) 

A. Zakázané ovoce - Svícen na Maxi 
čajové svíčky 
P90674   
Porcelán s kovovým lemem a zrcadlovým 
víčkem. 5 cm v, 8 cm prům. (Maxi čajové 
svíčky, Čajové svíčky)

B. Zakázané ovoce - Svícen na Svíčky 
votivky 
P90930   
Vypalovaná etiketa na matném skle. 8 cm v, 
6 cm prům. (Svíčky votivky, Čajové svíčky) 

C. Zakázané ovoce - Nádobka 
aromatického osvěžovače 
P90907   
Skleněná nádoba se střapci a vyměnitelnou 
tyčinkou. Lze též používat jako vázu.  
14 cm v, 9 cm š. (Aromatický olej a tyčinky, 
prodáváno zvlášť) 

D. Svůdný fík - Skleněný soudeček se 3 
knoty  
G34821   
Skleněná miska naplněná voskem s 
kovovým víčkem se střapci. 8 cm v, 12 cm 
prům. Doba hoření: 35-55 hodin. 

Svíce vždy palte v příslušných nehořlavých  svícnech. Nikdy nenechte hořící svíčky bez dozoru.



Svíčková zahrádka GloLite 
 – Tropické vody 
P95616  

Pro přehled všech forem a vůní 
nahlédněte na str. 38-39.

Nové Tropické vody Vás pohoupou s 

vášní vln oceánu oslazených kokosem a 

vanilkou. Vzrušující!



BAMBUSOVÝ VÁnEK

PARTYLITE.CZ

Nechte tropické tóny přeměnit Váš prostor. 
Vítáme Vás ve vůni oceánu a vzduchu!                

     závan svěžesti 
hýčká a inspiruje       

OBJEVTE

ostrov
snů

ITALSKÉ POBŘEŽÍ

TROPICKÉ VOdY

Skleněný soudeček se svíčkou 
G43551  Bambusový vánek 
G43406  Italské pobřeží 



Nechte nový Bambusový vánek přivanout 

vzdušnou svěžest do Vašich pokojů. Čistá vůně prozářená 

mlhavými tóny deštného lesa. 

bambuSoVÁ 
BLAŽENOST 

BAMBUSOVÝ VÁnEK

❃ NOVINKA  • BEZPEČNÉ PŘI STYKU S POTRAVINAMI Když předvádíte více svíček najednou, umístěte je alespoň 4 cm od sebe.

A. • ❃ List leknínu - Svícen na Svíčky ve 
tvaru válce 
P90729    
Sklo s barevným stříkaným povrchem.  
20 cm prům. (Svíčky ve tvaru válce, 
Skleněné soudečky se svíčkou)

B. ❃ Venkovské kouzlo - Sada svícnů na 
Svíčky ve tvaru válce 
P90537   
Praskyřice s kovovou miskou. Jednotlivě: 
11 cm v, 13 cm v, 14 cm v. (Svíčky ve tvaru 
válce, Skleněné soudečky se svíčkou)

C. Gingko lístky - Svícen na Svíčky ve 
tvaru válce  
P90548   
Leštěný hliníkový odlitek. Bez hrotu:  
18 cm š, 16 cm d. (Svíčky ve tvaru válce, 
Čajové svíčky, Maxi čajové svíčky, Skleněné 
soudečky se svíčkou) 

D. Signature - Elegantní trio na Čajové 
svíčky 
P99002    
Svícny jsou stejné velikosti jako naše 
populární svíčky ve tvaru válce! Glazovaná 
keramika; metalický povrch. Jednotlivě ve 
třech výškách: 7 cm, 12 cm, 17 cm. (Čajové 
svíčky, Maxi čajové svíčky)

E. Svícen Budha  
P9168   
Pryskyřice; bronzový povrch. 23 cm v,  
15 cm š. (Čajové svíčky)



PARTYLITE.CZ

F. ❃ Aurora - Mozaikový nástěnný 
svícen P90975   
Na skládací kovový držák je přidělán talíř 
se skleněnou oblázkovou mozaikovou. 
Na zeď nebo na stůl. Smontované: 31 cm 
v, 15 cm h. Talíř: 31 cm prům. (Na držáku 
nebo talíři: Svíčky ve tvaru válce, Skleněné 
soudečky se svíčkou, Čajové svíčky, Maxi 
čajové svíčky)

G. ❃ Globální inspirace - Svícen na 
Svíčky ve tvaru válce  
P90977   
Keramika; reaktivní glazura. 8 cm v, 45 cm 
š. (Svíčky ve tvaru válce, Skleněné soudečky 
se svíčkou, Čajové svíčky)

H. Globální inspirace - Svícen na Svíčky 
votivky 
P90973   
Kovaný profil s dekorativně prořezaným 
páskem. Skleněný votivní kalíšek. 9 cm v, 
13 cm prům. (Svíčky votivky, Čajové svíčky) 

I. ❃ Aurora - Dekorativní stínidlo na 
Svíčky  
P91227   
Skleněné stínidlo s kroužkem ze 
skleněných oblázků je umístěno na 
kovovém stojanu. Lze používat s 
mozaikovým kroužkem nahoru nebo 
dolů. 15 cm v, 12 cm prům. (Svíčky ve 
tvaru válce, Skleněné soudečky se svíčkou, 
Soudčeky GloLite, Čajové svíčky, Maxi 
čajové svíčky)



Může být také 
zavěšen jako lustr!

A. Kovová konstrukce - Závěsná lucerna 
na svíčky  
P95520    
Kovový svícen s bronzovým povrchem s 
vysokým votivním kalíškem z matového 
skla. Nástěnný držák s montážním 
přípravkem. Lucerna: 35 cm v, 16 cm 
čtverec. Konzole: 47 cm v, 12 cm prům. (Ve 
skleněném kalíšku: Svíčky votivky, Čajové 
svíčky; Bez kalíšku: Svíčky ve tvaru válce, 
Skleněné soudečky se svíčkou) 

B. Kovová konstrukce - Svícen na Svíčky 
votivky 
P91159   
Kovový svícen s bronzovým povrchem s 
skleněným votivním kalíškem. 15 cm v,  
9 cm čtverec. (Svíčky votivky, Čajové svíčky) 

C. Světelná iluze - Svíčky ve tvaru válce 
s LED diodami, slonovinové        
LDR512   7x12 cm 
LDR612   7x15 cm 
LDR712   7x17 cm 
P95477  Trio svíček ve tvaru válce a 
ovladač 
realistické mihotání ohně, auto on/off 
časovač na pět nebo deset hodin. Aktivovat 
lze manuálně nebo dálkovým ovladačem, 
prodáván zvlášť. Vosk. Používají se dvě AA 
baterie, nejsou součástí.

Ztraťte se v utišujícím zázraku 
Italského pobřeží. 
Exotické tóny oceánu Vás odnesou 

pryč.

ITALSKÉ POBŘEŽÍ

❃ NOVINKA  



PARTYLITE.CZ

StŘeDomoŘSKÉ
MOMENTY

H. ❃ Zahradní zátiší - Kovový lampion 
P95546   Kovová základna a Skleněná 
váza 
P91254      Kovová základna 
P91254G    Skleněná váza 
Omšelý kovový lampion drží Lampion z 
bublinatého skla. Oba Lampiony mohou 
stát samostatně. Skleněný lampion 
obsahuje vyrovnávací kuličky na upevnění 
svíček. 37 cm v, 28 cm prům. (Svíčky ve 
tvaru válce, Čajové svíčky)

I. ❃ Kovová konstrukce - Trio svícnů na 
Svíčky ve tvaru válce 
P91165   
Tři kovové svícny s bronzovým povrchem, 
jednotlivě: 46 cm v, 38 cm v, 31 cm v; 
13 cm čtverec. Tři vysoké votivní kalíšky 
z matového skla. (Svíčky votivky, Čajové 
svíčky; Svíčky ve tvaru válce, Skleněné 
soudečky se svíčkou)

D. Ovladač  
LDR1   
Použití pro Světelná iluze - Svíčky ve tvaru 
válce. Řídí všechny funkce svíček plus 
jednorázový časovač na osm hodin. Včetně 
batrerií. 

E. Dešťové kapky - Podnos na Svíčky ve 
tvaru válce 
P99005   
Modré sklo s nízkoreliéfním motivem.  
27 cm čtverec. (Svíčky ve tvaru válce, 
Skleněné soudečky se svíčkou, Čajové 
svíčky, Maxi čajové svíčky)

F. Kovová konstrukce - Svícen a Lustr 
P91277   
Kovový svícen s bronzovým povrchem 
se čtyřmi vysokými votivními kalíšky z 
matového skla. Obsahuje dvě 53 cm dlouhé 
závěsné tyče a dva 36 cm dlouhé řetězy. 
Když je zavěšen jako lustr, používejte s 
kalíšky nebo se Světelnou Iluzí - Svíčkami ve 
tvaru válce s LED diodami 22 cm v, 62 cm 
š. (Ve skleněných kalíšcích: Svíčky votivky, 
Čajové svíčky; Bez kalíšku: Svíčky ve tvaru 
válce, Skleněné soudečky se svíčkou)

G. ❃ Toskánské vinné révy - Stínítko 
P91291   
Kov. 10 cm v, 10 cm prům. (Svíčky ve tvaru 
válce, Skleněné soudečky se svíčkou, Čajové 
svíčky, Maxi čajové svíčky) 



G. Stříbrné kouzlo - Svícen na Svíčky 
votivky 
P90937   
Kovový fotolept. Dva skleněné votivní 
kalíšky. 36 cm v 32 cm š. (Svíčky votiky, 
Čajové svíčky) 

H. Kouzelné stříbro - Svícen na Svíčky 
votivky 
P90998   
Kovový fotolept. Skleněný votivní kalíšek. 
8 cm v, 8 cm prům. (Svíčky votivky, Čajové 
svíčky)

I. Kouzelné odrazy - Zrcadlící svícny 
P90638   
Kovový povrch na skle; kovová základna. 
Obsahuje jednotlivě: 19 cm v, 22 cm v,  
24 cm v; 8 cm prům. (Čajové svíčky)

A. Hravý sobík - Svícen na Čajové svíčky, 
sada 2 ks 
P91107   
Pryskyřice. Jednotlivě výška/odstín: 21 cm v, 
26 cm v. (Čajové svíčky)

B. Ebenový agar - Skleněný soudeček s 
dřevěným knotem 
G38855   
Voskem naplněné sklo se stříkaným 
barevným povrchem a dřevěným knotem. 
8 cm v, 8 cm čtverec. Doba hoření: 20-35 
hodin.

C. Nekonečná záře - Aromalampa 
P9226   
Teplo z Čajové svíčky, prodávané zvlášť, 
zahřívá skleněnou misku a uvolňuje vůni. 
Základna z reflexního skla. 13 cm v, 10 cm 
š. (Náhradní náplně ScentPlus™ a Čajové 
svíčky)

D. Lesní krajina - Stínítko 
P91215   
Kovové stínidlo s rustikálním povrchem je 
posazeno na kovovém tácu. 17 cm v,  
13 cm prům. (Svíčky ve tvaru válce, 
Skleněné soudečky se svíčkou) 

E. Kouzelný les - Lampion na Svíčky 
votivky 
P90931   
Kovový fotolept. Skleněný votivní kalíšek.  
17 cm v, 13 cm prům. (Ve skleněném 
kalíšku: Svíčky votivky, Čajové svíčky; Bez 
kalíšku: Skleněné soudečky se svíčkou) 

F. Stříbrné kouzlo - Lampa na Svíčky 
votivky 
P90999   
Kovový fotolept. Skleněný votivní kalíšek.  
20 cm v, 11 cm prům. (Svíčky votivky, 
Čajové svíčky)

KouZelNÁ 
DŘÍVKA



Oslavte přirozenou krásu přírody. Bohaté vůně  

a přírodní motivy zaujmou půvabem venkovní přírody.

Světlo přírody™ od PartyLite  
praskající dřevěný knot  
evokuje pohodu  
přírídního dřevěného ohně!

J. Světlo přírody od PartyLite  
Skleněné soudečky s dřevněným 
knotem 
G41733     Jantarové dřevo a vanilka  
 (tmavá)  
G41452     Mahagon a jablko (červená) 
G41744     Tamboti Safari (hnědá) 
G4129       Moruše (vínová) 
 
Na obrázku zleva. Vysoce vonný vosk 
ve skleněném soudku s texturou 
dřevěné kúry v dekorativní krabici.  
10 cm v, 8 cm prům. Doba hoření 
40-60 hodin. 

PARTYLITE.CZ



Vůně neutralizují zápach, eliminují nepříjemné domácí pachy  

za použití laboratorně testovaných technologií. Nový Šťastný mazlíček naplní 

pokoj radostnou citrusovou vůní – přivítejte chlupatého miláčka v každém pokoji! 

❃ NOVINKA  • BEZPEČNÉ PŘI STYKU S POTRAVINAMI

FreSh home od PArTYLITE™

A. Fresh Home - Aromatický spray 
P90941  ❃ Šťastný mazlíček 
P90949      Greener Grass 
P90950      Brighter Days 
P90948      Bluer Skies 
Osvěžuje vzduch a textilie. 192 ml.

B. • Svícny na Maxi čajové svíčky 
P90279   
Sklo. 10 cm prům. (Maxi čajové svíčky, 
Čajové svíčky)

nový Aromatický spray - Šťastný 
mazlíček osvěží vzduch a textilie v 
prostorách pro mazlíčky!

Brighter days™ 
(ovocné a citrusové) 
Sladká citrusová směs 
osvěžená květinami. Dělá 
zázraky v kuchyni.

Bluer Skies™ 
(čerstvé a svěží) Křehké 
a svěží tóny s nádechem 
citrusů. Určeno do 
koupelen.

Greener Grass™ 
(kořeněné a dřevité) Svěží 
zelené tóny políbené 
lesními květinami. 
Perfektní do obývacího 
pokoje.

❃ Šťastný mazlíček 
(květinové) Citronová 
verbena smíchaná 
s květinovými tóny 
naplňuje prostory pro 
miláčky radostnou 
svěžestí. 



PARTYLITE.CZ

C. Fresh Home - Svícen na Maxi čajové 
svíčky  
P91068   
Matné sklo s bílou spirálou. 7 cm v, 10 cm 
prům. (Maxi čajové svíčky, Čajové svíčky)

D. Voňavé světlo - Aromalampa 
ScentGlow™ 
P91167SE    
Třícestný vypínač zapíná jen lampu nebo 
lampu a aromalampu. Čirá skleněná 
základna a miska, stínidlo z matového skla. 
Bílý kabel. 21 cm v, 13 cm prům. (Náhradní 
náplně ScentPlus)

G. Fresh Home - Nádobka aromatického 
osvěžovače  
P90947   
Matné sklo s bílou spirálou. 12 cm v,  
10 cm prům. (Aromatické oleje a tyčinky, 
prodáváno odděleně)

Také k dispozici: Aromatický olej 
neutralizující zápach 
RR139  ❃ Šťastný mazlíček 
RR137      Greener Grass 
RR146      Brighter Days 
RR145      Bluer Skies 
Pro použití v osvěžovačích vzduchu. 133 ml.

E. ❃ Svíčka se 3 knoty ve skle 
neutralizující zápach 
G34139   Šťastný mazlíček 
G34137   Greener Grass  
G34146   Brighter Days  
G34145   Bluer Skies 
Voskem plněný skleněný soudeček. 8 cm v, 
11 cm prům. Doba hoření 35-55 hodin.

F. Fresh Home - Aromalampa ScentGlow™  
P90724SE    
Elektrická aromalampa. Matné sklo s 
keramickou miskou. Bílý kabel. 13 cm v,  
10 cm prům. (Náhradní náplně ScentPlus)

Brighter days – dělá zázraky  
v kuchyni. Zkuste náš nový Soudek se 
3 knoty – pohodlná cesta ke svěžesti!

Greener Grass –
perfektní pro 
obývací pokoje.

Bluer Skies – 
vhodné pro 
koupelny.



❃ NOVINKA 

Vzorník mnoha vůní 
Náš vzorník Čajových svíček a  
votivek je skvělý způsob, jak vy-
zkoušet spoustu rozličných vůní. 
Objevte novou nejoblíbenější  
vůni!

Aromatické osvěžovače budou naplňovat 
Váš pokoj vůní po celé dny!

A. ❃ Procházka lesem - Vzorník Čajových 
svíček, 12 ks 
P95212   
Čtyři Čajové svíčky v každé vůni: Ebenový agar, 
Jantarové dřevo a vanilka, Tamboti Safari™. 
Doba hoření: 4-6 hodin každá.

B. ❃ Pociťte jaro - Vzorník Čajových svíček, 
15 ks 
P95548E   
Tři Čajové svíčky v každé vůni: Tropické vody, 
Bambusový vánek, Šťavnatá klementinka, 
Lesní jahoda, Fíkovník. Doba hoření: 4-6 hodin 
každá.

C. ❃ Zahradní překvapení - Vzorník 
Čajových svíček, 18 ks 
P95558   
Tři Čajové svíčky v každé vůni: Cukrový 
meloun, Granátové jablko a rybíz, Citronová 
kůra a šalvěj, Provensálské bylinky, Moruše, 
Okurka se zázvorem a mátou. Doba hoření: 4-6 
hodin každá.

D. ❃ Nádech jara - Vzorník Svíček votivek 
16 ks 
P95516E   
Jedna Svíčka votivka v každé vůni: Tropické 
vody, Bambusový vánek, Pomerančový květ, 
Šťavnatá klementinka, Lesní jahoda, Fíkovník, 
Citronová vanilka, Ledové jahody, Květ 
jabloně, Italské pobřeží, Cukrový meloun, 
Granátové jablko a rybíz, Citronová kůra a 
šalvěj, Provensálské bylinky, Moruše, Okurka se 
zázvorem a mátou. Doba hoření: 8-11 hodin 
každá. 

I. Kouzlo květů - Nádobka aromatického 
osvěžovače vzduchu 
P90956   
ručně foukané sklo. Lze použít jako vázu.  
13 cm v, 13 cm š. 

Na obrázku s:  
Dekorativními tyčinkami – Třešňový květ  
P90609   
Porcelán. Včetně 25 cm a 30 cm tyčinky. 

J-L. Scents of ambiance - Nádobky 
aromatických osvěžovačů vzduchu 
Dekorativní porcelánová víčka a tyčinky 
jsou posazeny na skleněných nádobkách. 
Používají se s Aromatickými oleji, prodávánými 
odděleně.

J. Hrdličky 
P90613   
Dřevěná základna ukrývá nádobku. 26 cm v, 
15 cm š. 

K. Orchidej 
P91229   
11 cm v. 

L. Melodie svítání 
P90620   
S přírodním hnízdečkem. 14 cm v, 9 cm š.

Také k dispozici: Aromatický olej 
Pro použití v Nádobkách. 133 ml oleje a 
ratanové tyčinky. Přehled vůní, viz str. 38-39. 

E. ❃ Zakázané ovoce - Vzorník Svíček 
votivek, 15 ks 
P95536   
Tři Svíčky votivky v každé vůni: Mandarinkové 
vábení, Kokosové mazlení, Svůdný fík, 
rybízový Casanova, Přitažlivé kiwi. Doba 
hoření 8-11 hodin každá.

F. Nádobka aromatického osvěžovače  
P90895  Čirá 
P90897  Růžová 
P90898  Oranžová 
P90896  Červená 
P90899  Černá 
Skleněná nádobka se zabroušeným kovovým 
kroužkem, použitelná samostatně nebo 
hodící se do Aromatického osvěžovače Zen, 
prodáváno zvlášť. 14 cm v, 6 cm š. (Aromatický 
olej a tyčinky, prodáváno odděleně)

G. Zen - Aromatický osvěžovač vzduchu   
P9975    
Dřevěný rámeček, skleněná nádobka. 16 
cm v. (Aromatický olej a tyčinky, prodáváno 
odděleně)

H. Moderní Nádobka na Aromatický 
osvěžovač vzduchu a Svícen na Čajové 
svíčky  
P90622  Zelená 
P90744  Bílá 
Glazovaná keramika. Obsahuje lahvičku na 
Aromatický olej a tyčinky, prodáváno zvlášť, 
převrácený může nést na vrchu Čajovou 
svíčku. 15 cm v, 10 cm š. 
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Kredit pro Hostitelky
Pokud hodnota Prezentační party, jejiž jste 
Hostitelkou, činí 3900 Kč nebo víc a Poradkyně 
získá 1 novou Rezervaci Party, můžete si zvolit 
svůj oblíbený výrobek z Katalogu ve výší 15% 
hodnoty Prezentační party.

Speciální nabídka pro Hostitelky
Pokud hodnota Prezentační party, jejiž jste Hostitelkou, dosáhne obratu mezi 3900 Kč a 6000 Kč a Poradkyně 
získá 1 novou Rezervaci Party, máte možnost využít Speciální nabídku pro Hostitelky. Můžete si zvolit jeden z 
výrobků se 40% slevou. K nákupu výrobků ze Speciální nabídky pro Hostitelky nesmíte využít Kredit pro 
Hostitelky. Pokud hodnota vaši Prezentační party dosáhla obratu min. 6000 Kč a Poradkyně získá další 2 
Rezervace Prezentační party, můžete si koupit jeden z výrobků ze Speciální nabídky pro Hostitelky s 60% 
slevou. K nákupu výrobků ze Speciální nabídky pro Hostitelky nesmíte využít Kredit pro Hostitelky.

Odměna pro Hostitelky
Pokud hodnota vaši Prezentační party dosáhla 
obratu min. 9225 Kč, a Poradkyně získá alespoň 2 
Rezervace Prezentačních party, obdržíte jeden ze 
dvou exkluzivních výrobků, které nejsou v 
katalogu, s 80% slevou. K nákupu výrobků - 
Odměny pro Hostitelky nesmíte využít Kredit pro 
Hostitelky.

hodnoty Prezentační party k využití na  
nákup výrobků z Katalogu

KREDIT PRO HOSTITELKY: Prezentační party v hodnotě  
min. 3900 Kč a 1 Rezervace Party 

15%

Sleva na jeden z výrobků ze  
Speciální nabídky pro Hostitelky

Sleva na jeden z výrobků ze  
Speciální nabídky pro Hostitelky

SPEcIáLní nabíDKa PRO HOSTITELKY: Prezentační party v 
hodnotě mezi 3900 Kč a 6000 Kč a 1 Rezervace Party

SPEcIáLní nabíDKa PRO HOSTITELKY: Prezentační party v 
hodnotě mezi 6000 Kč a 9225 Kč a 2 nové Rezervace Party

40%

60%
ODměna PRO HOSTITELKu: 80 % SLEva POuzE PRO váS! Prezentační party v hodnotě min. 9225 Kč a 2 nové  
Rezervace Prezentačních party

Pravidla Programu pro Hostitelky

oDmĚŇte SE
Uspořádejte PartyLite® Prezentační party!

80% Sleva pro Hostitelku na jeden ze dvou  
výrobků vyberte si jeden... 

     AKCE
Běžný Katalog
neobsahuje!

Zahradní zátiší - Svícen a 
Nástěnný svícen 
 
Umístěte na stůl nebo odstraňte 
základnu a namontujte na zeď. 
Zavěšovací pomůcky nejsou 
součástí. Kov s ošlehaným 
povrchem plus pět skleněných 
votivních kalíšků. 43 cm v, 34 cm 
š. (Ve skleněném kalíšku: Svíčky 
votivky, Čajové svíčky) 
P91546 

Domácí zátiší - Lampa, 
Střední 
 
Počasí odolná, kovová ve 
stříbrném tónu se skleněnými 
výplněmi z optického skla, které 
zvětšuje výšku plamene.  
36 cm v, 18 cm čtverec. (Svíčky ve 
tvaru válce, Skleněné soudečky 
se svíčkou, Soudečky GloLite, 
Stromeček na Čajové svíčky) 
P91525 



bylinné a dřevité
Tak uklidňující jako procházka lesem. Unikátní směs 

zaujme typickou vůní, kterou najdete v přírodě.

❃ Šťavnatá 
klementinka 
Ztraťte se v náručí tropů.  
Sladká klementinka smíchaná 
s kokosem do veselé ostrovní 
chuti. 

Jahodová rebarbora 
Vyčaruje představu klasického 
ovocného koláče chlazeného 
na okenním parapetu. 
Delikátně sladkokyselé!

Ledové jahody 
Objevte radost   
prvních sněhových vloček.  
Promíchaná ledová svěžest 
slaďoučkých buclatých 
bobulek a ovoce.

❃ NOVINKA  

ovocné a citrusové
Jako ovoce v sadu, jsou tyto šťavnaté vůně lahodné a 

vyzrálé. Přímo z farmářského trhu! 

Granátové jablko a 
rybíz 
Vzruší smysly ostrým, 
vášnivým výbuchem 
exotických červených 
granátových jablek 
smíchaných s rybízem.

Citronová kůra a šalvěj 
Omyjí Vás paprsky jasného 
slunce. Pikantní pomeranče, 
citrony a grapefruity 
provoněné šalvějí a cedrovým 
dřevem.

❃ Lesní jahoda 
Přenese Vás na louku plnou 
buclatých bobulek v teplém 
slunečném dni.  
Čistá, šťavnatá sladkost! 

Mango a mandarinka 
Uprchněte do tropického 
ráje, kde šťavnaté mango 
a pikantní citrus zrají na 
zlatavém slunci.

❃ fíkovník 
Vychutnejte sluncem vyhřáté 
sladké čerstvé fíky. Šťavnaté, 
zemité a neuvěřitelně chutné. 

Jantarové dřevo a 
vanilka 
Uchvátí Vás kouzlem lesa 
za svítání. Pižmová směs 
bohatého jantarového dřeva, 
teplé vanilky, santalového 
dřeva a cedru.

Mahagon a jablko 
Dramatické dřevité tóny Vás 
přenesou ven, kde zralá jablka 
a trpké hrušky provoní svěží, 
jiskřivý vzduch. Hluboké, 
zemité, smyslné.

Provensálské bylinky 
Přenese Vás do malebných 
polí francouzského venkova, 
kde kvetoucí levandule 
a čerstvé bylinky provoní 
vzduch. 

Ebenový agar 
Hypnotizuje smysly 
mystickými dřevitými tóny 
a kořením, které vyprávějí 
o vzdálené zemi. Zemité a 
charismatické.

Okurka se zázvorem a 
mátou 
Přinese svěžest orosené 
zahrady až domů. Křehké 
okurky a větvička máty 
vytvoří chladný a povzbuzující 
vzduch.

Tamboti Safari 
Tajemství a dobrodružství - to 
je Afrika. Mužná směs jantaru, 
cedrového dřeva, pižma a 
koření.

Černá malina 
Odhalte Vaši sladkou stránku 
s vůní, ze které se sbíhají sliny 
a kterou důvěrně znáte. Jako 
byste se octli na lesní pěšině!

Moruše 
Potěšení ze šťavnatého, 
delikátního právě utrženého 
ovoce - zralého, buclatého a 
perfektního! 



kořeněné
Užijte si přivítání důvěrně známými vůněmi domácí 

kuchyně – někdy pikantních, jindy bohatých a sladkých. 

svěží a čerstvé
Jiskřivá svěžest do každého pokoje. dýchejte čisté, svěží 

tóny inspirované mořem a čerstvým vzduchem. 

květinové
nechte Váš dům rozkvést. Lahodné a vzdušné. Tyto vůně 

přivedou zázračnou zahradu k Vám domů.

PARTYLITE.CZ

Citronová vanilka 
Voní jako v ráji! Exotická 
vanilka zastříknutá citrusem 
a květinovou vůní Vám dá 
pocit, že jste na hony daleko.

Skořicový třpyt 
Inspiruje radostí! Voňavá 
skořice je okořeněná 
muškátovým oříškem, 
hřebíčkem a dřevem z 
jehličnanů.

francouzská vanilka 
Vychutnejte si sladkost doma připravené vanilkové 
zmrzliny. Bohaté, smetanové, delikátní!

Orientální trh 
Oslavuje exotický půvab 
vzdálených zemí. Mystická 
směs skořice, pačuli, vanilky, 
citrusů a dřeva Vás přenesou 
na bazar koření.

Italské pobřeží 
Slunění v teplém 
Středomořském vánku, který 
přináší na pobřeží čerstvé 
květinové vůně.

❃ Tropické vody 
Dovolte oceánu, aby Vás 
zahalil do svých vln. Dotyk 
kokosu a vanilky navodí 
atmosféru tropických dálek. 

PrŮVoDCe VŮNĚMI

Pomerančový květ 
Zaujme vůní oroseného 
pomerančového háje v plném 
květu. Sladká květinová směs 
s ovocem.

Květ jabloně 
Lehké a vzdušné jako mírný 
vánek. Vůně jablečného květu 
a květin smíchaná s čerstvým 
ovocem. 

Třešňový květ 
Měkký ruměnec romantiky. 
Třešňové květy jsou lehce 
promíseny s jasmínem, frézií a 
ovocnými tóny.

❃ Bambusový vánek 
Nalezněte harmonii v 
oroseném bambusovém háji - 
jiskřícím, svěžím a mihotajícím 
se mlhavými tóny. Opravdový 
útěk.

Mořská sůl a naplavené dřevo 
Přenese Vás na břeh oceánu, kde se mísí slaný 
vzduch s tóny vody a teplým naplaveným dřevem.



DOMÁCÍ 
VŮNĚ  
PoDle VÁS

ovocné a citrusové

Zakázané ovoce Fresh Home Brighter World 

❃ Zakázané ovoce - Tři aromatizované 
svíčky, 20-30 hod. každá   
P95563  

❃ Brighter World - Tři aromatizované 
svíčky, 20-30 hod. každá   
P95539  

Zakázané ovoce - Svíčka se 3 knoty ve skle – 
Svůdný fík  35-55 hod.    
G34821  

❃ NOVINKA  

Čajové svíčky    
4-6 hod.  /12 ks

Svíčky votivky  8-11 hod.   
/6 ks  /12 ks

Náhradní náplně ScentPlus
/balení 9 ks

Skleněný soudeček se svíčkou   
40-60 hod.  

15x12 cm Svíčka se 3 knoty  
100+ hod.  

Svíčka se 3 knoty ve skle  
35-55 hod.  

Vonné tyčinky SmartScents
/balení 5 ks

Skleněný soudeček s dřevěným knotem 
40-60 hod.  

Aromatický olej  133 ml. 
60-90 dnů  

Scent 4U Náhradní náplně 
45 dnů  /balení 2 ks
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Čajové svíčky  
4-6 hod.  /12 ks

Svíčky votivky  8-11 hod. 
/6 ks  /12 ks

Maxi čajové svíčky   
9-14 hod.  /4 ks

Náhradní náplně ScentPlus
/balení 9 ks

Svíčka se 3 knoty ve skle 
35-55 hod.   

Aromatický olej   
133 ml.   

Skleněný soudeček se svíčkou  
45-55 hod.  
Skleněný soudeček se svíčkou, 
sojový   
30-40  hod.  
Aromatický spray   
192 ml.  
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Vyberte si  nejoblíbenější vůně, ve své nejoblíbenější formě!

bylinné a dřevité kořeněné květinovésvěží a čerstvé

Ebenový agar - Skleněný 
soudeček s dřevěným 
knotem 
20-35 hod.   
G38855  

❃ Čerstvé ovoce - Trio 
svíček, 20-30 hod. každá   
P95537  

100% Záruka spokojenosti 
Stojíme si za kvalitou našich produktů se 100% 
zárukou spokojenosti. PartyLite vám s radostí 
vymění veškeré poškozené nebo vadné zboží. 
Jednoduše jen kontaktujte svou Poradkyni do  
14 dnů od vašeho nákupu. 
 
100% Záruka kvality 
PartyLite garantuje záruku kvality u prodaného 
zboží. PartyLite se zavazuje, že vymění veškeré 
vadné či poškozené zboží. Stačí, když do jednoho 
roku od zakoupení výrobků informujete Poradkyni 
společnosti PartyLite, která s vámi reklamaci vyřídí.

Svíčky vždy zapalujte pouze ve vhodných nehořlavých svícnech. Hořící svíčky neponechácejte bez dozoru.
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GloLite Ledové 
jahody

❃ 
Nearomatiz-

ované bílé

❃ Šťavnatá 
klementinka

❃ Lesní 
jahoda

Okurka se  
zázvorem a 

mátou 

❃ Tropické 
vody

Skořicový 
třpyt

Citronová 
kůra  

a šalvěj

Jahodová 
rebarbora

Skleněný soudeček GloLite   
50-60 hod.  

7x10 cm Svíčka ve tvaru válce 
GloLite   
50-60 hod.  
7x12 cm Svíčka ve tvaru válce 
GloLite   
60-75 hod.  
7x15 cm Svíčka ve tavru válce 
GloLite   
80-100 hod.  
GloLite Svíčková zahrádka, 
sada 3 ks

Svíčky ve tvaru 
válce

Citronová 
vanilka

❃ 
Bambusový 

vánek

Italské  
pobřeží

Mahagon a 
jablko

Orientální  
trh

7x7 cm Svíčka ve tvaru válce  
30-35 hod.  

7x12 cm Svíčka ve tvaru válce   
65-70 hod.  

7x17 cm Svíčka ve tvaru válce   
90-95 hod.  

Svíčková zahrádka Svíček ve 
tvaru válce  



   PrÁCE mÝCh SNŮ: 
           BÝT PArTYLITE 

PoraDKYNÍ

Působivé: V případě, že uskutečněte jen dvě Party za týden, Vaše 
příjmy budou 2000 Kč - 8000 Kč měsíčně. Jak? Zeptejte se své 
Poradkyně jaké výhody přináší být součástí společnosti PartyLite.

80014340Austrálie • Česká republika • Dánsko • Finsko • Francie • Itálie • Kanada • Mexiko • Německo • Norsko • Polsko • Rakousko • Slovensko • Švýcarsko • Velká Británie • USA

Vaše Poradkyně je:

PartyLite CZ s r.o.
Čerčanská 2053/18
14000 Praha 4
Praha
www.partylite.cz

Všechny ceny uvedené v tomto katalogu jsou doporučenými maloobchodními cenami pro Českou republiku a jsou platné pro období od 1. ledna 2014 do 31. srpna 2014. Vy t iš těno v EU. ©2014Par t yLite 
Worldwide, Inc. VŠECHNA PR ÁVA V YHR A ZENA. Společnost Par t yLite s r.o. je č lenem A sociace osobní ho prodeje a podléhá jej ím zasadám chování. 1. Je zakázáno, aby propagátor nebo j iný č len obchodní ho 
řetězce přesvědčoval j inou osobu k platbě slibem zisků a v ýhod pramenících z toho, že dot yčná osoba zapojí do řetězce další osoby. 2. Nenechejte se zmást sl ibem, že lze snadno dosáhnout v ysok ých př í jmů.

Vážené dámy, vážení pánové,

víte co miluji? Miluji svobodu. A víte co 

ještě? Miluji nezávislost. Za to vřelé díky 

PartyLite :).

Miluji odjakživa vůně a svíčky. ráda se ob-

klopuji hezkými věcmi.

Oceňuji estetické cítění, které v produktech 

PartyLite stále objevuji. Baví mě u Vás doma, 

v práci a kdekoliv jinde vytvářet příjemnou 

atmosféru, dekorovat Vaše domovy a poté 

vidět Vaše rozzářené oči a úsměvy.

Vím, jak moc je důležité naše duše dělat 

spokojené, umět je hýčkat. Ponořte se do 

pohody obklopené krásou a vůní svíček, 

zavřete oči a nechte se unášet stejně jako já. 

PartyLite si mě našel ve správný čas. Zaryl se 

mi do duše. Stal se mou nedílnou součástí. 

Chci, aby PartyLite rostl a já s ním.

Přeji Vám, aby Vám svíčky a jejich rozmani-

tost vůní zpříjemňovali život stejně jako mě. 

Přeji Vám, aby jste se nevzdávali svých snů 

a věřili, šli si za tím a hned se nevzdávali. 

Nevzdávejte se!

Já věřila a věřím stále… :).

Těším se setkání s Vámi,

Petra Bendlová

District Leader


