
KATALYTICKÁ LAMPA a VONNÁ ESENCE 
Kdykoli budete chtít vytvořit úžasnou, relaxační nebo svěží atmosféru ve Vašem interiéru, použijte 
katalytickou lampu vyráběné britskou společností Ashleigh & Burwood. Katalytické lampy byly 
vyvinuty francouzskými chemiky v 19 století a používaly se k čištění ovzduší v nemocnicích. 
Postupem času upadly lampy v zapomnění. Společnost Ashleigh & Burwood obnovila starou 
technologii a uvedla na trh moderní katalytické lampy do nich i vonné esence. Katalytická lampa 
dokáže pohltit nežádoucí zápach z vaření, cigaretového kouře nebo domácích zvířat. Nejen, že 
vonná esence pohltí zápach a provoní interiér, ale i vyčistí vzduch a zbaví ho nežádoucích bakterií. 
Tajemství účinnosti je založeno na procesu katalytické reakce. Jakmile se kámen zahřeje, je reakce 
zahájena. Vzduch proudí přes horký pískovcový kámen a tím ničí bakterie a zároveň vyzařuje Vámi
vybranou vůni. Rady a doporučení pro bezpečné používání katalytické lampy: Aby Vaše lampa 
správně sloužila, musí být esence použita výhradně v lampách Ashleigh & Burwood. Nejprve 
odstraňte víčka a knot a lampu naplňte do 2/3. Vložte zpět knot, uzavřete víčkem a nechte 20-30 
min nasáknout esencí. Po této době odstraňte víčko a zapalte kámen, který po 2-3 minutách 
sfoukněte. Kámen se hořením zahřeje a začne vydávat vůni. Pokud chcete proces ukončit, stačí 
kámen přikrýt pevným víčkem. Víčko chrání před samovolným únikem esence. 
Je dobré se po dolití náplně ujistit, že byl knot ponořen minimálně 20 minut s důkladně uzavřeným 
zhášecím víčkem, aby mohl nasáknout esenci.
Nenalévejte esenci nad lakovanými, barvenými a plastovými povrchy, mohlo by dojít při neopatrné 
manipulaci k jejich poleptání povrchů. 
Pokud dojde ke kontaktu s pokožkou, postižené místo omyjte vodou. 
Při zasažení očí, vypláchněte vodou, při přetrvávajících potížích navštivte lékaře. 
Stejně tak, když dojde k požití. 
Dráždivá látka Hořlavina Olej do aroma lampy nelze používat do katalytické lampy. 
Éterické oleje nepatří do rukou dětem 

video návod na použití lampy
https://www.youtube.com/watch?v=MfdPvsQcfcg&feature=youtu.be


