


Chociaż Mick był młody, kiedy jego ojciec sprzedawał
Yankee Candle, jego dzieciństwo było wypełnione
zdobywaniem doświadczenia oraz nauką o woskach 
i zapachach pod czujnym okiem mistrza Michael Kittridge
II. Dziedzictwo rodziny Kittridge zaowocowało w Mick'u
inspracją do stworzenia produktów najwyższej klasy o
autentycznych i naturalnych zapachach, w których dbałość
o szczegóły i jakość stanowi piorytet firmy. Kringle Candle
jest wiodącym producentem zapachowych białych świec

Michael Kittridge II 
(założyciel Yankee Candle) wraz 
z synem Michael'em (Mick) Kittridge III tworzą KRINGLE CANDLE COMPANY

Jeśli to czytasz, to być może słyszałeś 
już o Kringle i Country Candle. 
Jesteś zaintrygowany? 
Chcesz poznać naszą historię?

Cieszymy się, że pytasz! Od ponad 40 lat rodzina
Kittridge działa w branży świec zapachowych. Michael
Kittridge II jako założyciel marki Yankee Candle zmienił
współczesny świat prezentów i upominków. Michael
(Mick) Kittridge III założyciel firmy Kringle Candle
Company zaprojektował nową, pięknie pachnącą,
białą świecę Kringle Candle - idealną do każdego stylu
życia jak i wystroju wnętrza.



Dziedzictwo rodziny Kittridge, doświadczenie 
i innowacyjność pozwala tworzyć produkty o
najwyższej jakości, autentycznych i naturalnych
zapachach, które spełniają oczekwiania swoich
klientów przynosząć im radość i szczęście.

W 2017 roku wprowadziliśy na rynek nową
markę Country Candle oferującą klientom świece o
silnie intensywnych zapachach powstałych z
rodzinnych receptur Kittridge. Kolekcja dostępna jest w
klasycznym stylu słoika - naturalny wybór - ponieważ
tata Mick'a tworzył swoje ulubione świece, 
właśnie w takim stylu.

DLACZEGO ŚWIECE OD 
KRINGLE CANDLE COMPANY 

MAJĄ PRZEWAGĘ NA KONKURENCJĄ



Zapachy najwyższej jakości    

Unikalne, autentyczne i naturalne     

100% wyprodukowane w USA     

Słoje do wielokrotnego uzytku i recyklingu    

Zaangażowanie w jakość, nowoczesne trendy i design     

Konkurencyjne ceny adekwatne do jakości     

Najlepsze świece zapachowe, które mogą kupić Twoi

klienci

NAJLEPESZA JAKOŚĆ PRODUKTU!

DLACZEGO BIEL W KRINGLE CANDLE?

W dzisiejszych czasach autentyczności i fałszu; 
Kringle Candle to prawdziwa wartość i najlepsza jakość.
Firma Kringle Candle Company przy produkcji używa
najwyższej klasy parafiny, wosku sojowego, knotów i olejków
zapachowych, tak aby powstała świeca była produktem
premium o najwyższej jakości. Każda świeca na linii
produkcyjnej poddawana jest kontroli aby dostarczyć
klientowi pełnowartościowy produkt spełniający jego
oczekiwania względem zapachu i wyglądu

100% MADE IN AMERICA



BIEL JEST PIĘKNA!

ZOBACZ NASZE PRODUKTY

Pasuje do każdego wystroju i pomieszczenia. Nasze białe świece obecnie występują w 85
odmianach zapachowych i ich liczba wciąż rośnie. Nieskazitelnie czysta, biel gamy Kringle
Candle pasuje do każdego wystroju i jest jednocześnie dyskretnie elegancka. Niezależnie
od tego jaki aromat lub styl preferujecie, te pieczołowicie wyrabiane świece stanowią
idealne uzupełnienie każdego pomieszczenia. Przyświeca nam także jeszcze jedna idea:
100% wolne od barwników, zawierające czyste esencje zapachowe, produkty Kringle
Candles palą się jasnym, białym światłem. 
Najważniejsze jednak jest to że każda świeczka Kringle Candle napełni Wasz dom
słodkim, długotrwałym, bliskim naturze aromatem.

KLIENCI NAS DOCENIAJĄ! 
NASZE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA



ZOBACZ NASZE PRODUKTY COUNTRY CANDLE

Duży słoik (624g) 2 knoty
124,90 zł

 

Średni słoik (411g) 2 knoty
105,90 zł

 

Tumbler (411g) 3 knoty
105,00 zł

 

Daylight (35g)
14,90 zł

 

Wosk zapachowy (64g)
19,90 zł

 

*podane ceny to sugerowane ceny sprzedaż detalicznej



Duży słoik (680g) 2 knoty
124,00 zł

 

Średni słoik (453g) 2 knoty
105 złł

 

Daylight (35g)
14,90 zł

 

Wosk zapachowy (64g)
19,90 zł

 

*podane ceny to sugerowane ceny sprzedaż detalicznej



Zapachy w 6 kolekcjach zapachowych na cały rok!

ZAPACHY NA KAŻDY SEZON!

Kwiaty i Owoce
Naturalne zapachy w realistyczny
sposób oddające piękne aromaty
kwiatów i świeżość dopiero co
zebranych owoców

Rześkie i Świeże
Od wiosennych deszczów po 
wybrzeże oceanu, wyraziste, czyste
zapachy idealne do każdego domu o
każdej porze roku

Skarby Jesieni
Zapachy, które idealnie sprawdzą się
w domu w chłodniejsze dni . Dynia,
bursztyn, liście...

Ciepło i Las
Zapachy męskie, dymne, perfumowane.
Otulające lub rześkie możesz być na
morźnym spacerze w lesie lub pod ciepłym
kocykiem przy ognisku

Smakołyki
W tej kategorii poczujesz się jak w
najlepszej cukierni.  Naturalna
słodycz ciast i innych smakołyków
zauroczy Cię 

Świąteczni Ulubieńcy
Kwintesencja radości okresu
świątecznego. Największy wybór
zapachów na prezenty i do
potrzymania świątecznej atmosfery



Poszerzając asortyment o nowe produkty tylko zyskujesz!

Świece zapachowe to znakomite uzupełnienie aktualnej
oferty Twojego salonu o najpopularniejsze produkty
prezentów i upominków.  

Renoma produktów Kringle Candle sprawi, że koszyk
zakupowy klientów będzie jeszcze większy! 

Pojawienie się produktów Kringle Candle w okresie przed
świątecznym przyciągnie stałych i nowych klientów
szukających zapachów do domu jak i prezentów dla
najbliższych!

PRODUKTY W TWOIM SALONIE



Pamiętaj jesteśmy tutaj dla Ciebie!

Pracownicy firmy Lasecki i Spółka Sp. z o.o. oficjalnego
i jedynego dystrybutora produktów Kringle Candle oraz
Country Candle są tutaj po to aby zapewnić Państwu
znakomitą, światowej klasy obsługę klienta. 
Staramy się efektywnie sprostać oczekiwaniom
naszych klientów w każdym aspekcie usług czy
współpracy. 
Naszym celem jest aby korzyści dla Państwa oraz dla
Państwa klientów były jak największe i było ich jak
najwięcej.

DORADZAMY, SUGERUJEMY, PLANUJEMY
- JESTEŚMY DLA CIEBIE

CHAT NA STRONIE WWW.KRINGLE.PL

TELEFON DO BIURA: 0048 575 521 123

E-MAIL: DYSTRYBUCJA@LASECKI.PL

@KRINGLECANDLE_ PL

@KRINGLE CANDLE POLSKA

MAGAZYN: LASECKI SP Z O.O. 
UL. ŁAGIEWNICKA 33A, 30-417 KRAKÓW


