
Habitat Solutions Geurcollectie 2018 

 

De 2018 Toppers! 

Fluweelzacht, warm en enigszins oosters. Deze geur biedt een ontspannen gevoel. Zijn fris lichte 
citroen en bergamot geur met jasmijn en patchoeli op de achtergrond onthult een verfijnde touch. 

Trefwoorden:     > Ontspannend     >Chique     >Warm     >Pakkend 

 

Zijn amandelachtige bloemige weldaad met ondertonen van kostbaar hout geeft de geur een gevoel van 
comfort en zachtheid. 

Trefwoorden:     >Aanzien     > Sensueel     >Smachtend     >Verzachtend      
 

Een groene, dynamische en stimulerende top geur. De zoete geur van fruit gevuld met de intensiteit van 
de zon met basis noot van hars en hout. 

Trefwoorden:     > Reizen     >Wild     >Droom     >Authentiek     >Groen 
 

Harmonische mix van heliotroop, pioenceder en vanille, een aanvulling op een droomreis 
 

Trefwoorden:     >Pakkend     >Geruststellend     >Krachtig     >Natuurlijk     >Vrouwelijk 
 

Een delicate alliantie van koffie en chocolade. 
 

Trefwoorden:     >Lekker     > Stimulerend     >Warm     >Ontspannend     >Chocolade 
 

Een vleugje lentelucht, verkwikkend en stimulerend, een opwindende bron van frisheid. 
 

Trefwoorden:     > Ontdekken     >Licht     >Voorjaar     >Fris     >Stimulerend 

 

Chinese thee, fris en subtiel gerookt, een reis naar exotische en verre oorden. 
 
Trefwoorden:     > Reizen     >Dagdromen     >Delicaat     >Rokerig     >Verzachtend 

 



Habitat Solutions Geurcollectie 2018 
Onze standaard geurcollectie 2018 is met zorg samengesteld en is beschikbaar voor zowel onze 

droge als natte systemen. Wij maken uitsluitend gebruik van de beste IFRA goedgekeurde 

geuraroma’s van Franse topproducten. 

Onze geurcollectie bestaat uit 5 families gekarakteriseerd door een vijftal kenmerken c.q. emoties, 

geheel of gedeeltelijk, door de parfums waaruit ze bestaan. 

Classificatie 

Families en bijbehorende kenmerken 

Welzijn 
Verzachtend 
Stimulerend 
Prestigieus 

Empatie 
Geruststellend 

Avontuur 
Droom 

Fantasie 
Echtheid 
Reizen 

Ontdekking 

Natuur 
Oprecht 
Gezond 

Bloemen 
Herinneringen 

Versheid 

Eten & Drinken 
Kwaliteit 

Verlangen 
Dringendheid 

Medeplichtigheid 
Pret 

 

Aroma intensiteit 

Iedere geur heeft zijn eigen kenmerken en ontwikkeld zich anders in de lucht afhankelijk van de 

samenstelling. De mate van intensiteit (waargenomen aanwezigheid) wordt aangegeven door de 

volgende symbolen: 

Het symbool  correspondeert met de intensiteit van de geuren, variërend op een 

schaal van één  (subtiel) tot vier  (sterk) 

Selectie 

Geur en toepassing 

Om onze gebruiker de juiste geur te adviseren het best passend bij hun geurtoepassing, is elke geur 

geassocieerd met de bedrijfssectoren (gesymboliseerd door de onderstaande pictogrammen) waarin 

ze al met succes worden gebruikt. 

 
Gastvrijheid 

 

 
Bio 

 
Eten 

 
Zakelijk 

 
Decoratie 

 
Mode 

 
Verwennerij 

 
Kindertijd 

 
 

 
Gezondheid 

 

 
Accessoires 

 
Sport 

 
Reizen 

 
Services 

 

 
Winkelschap 

 



Specifieke of luchtverzorging geuren  

Sommige geuren zijn onmiddellijk herkenbaar omdat ze veel onderdeel zijn van ons dagelijks leven 

en uitstekende voertuigen zijn voor het optimaliseren van de commerciële boodschap of het merk. 

Andere, dromerige parfumtypen, lenen zich het best om het beeld of het karakter van een bedrijf of 

merk te vertalen: ze worden beeld-geuren genoemd en zijn gemarkeerd met het symbool naast 

de naam van de geur. 

Welzijn 
 

Een eigentijdse creatie die de frisheid van de vanillestok van Madagaskar 
combineert met een subtiele houtachtige toon. 
 

Trefwoorden:     >Krachtig     >Zoet     >Natuur     >Reizen 
 

 

Omhullende, rustgevende geur met oranjebloesem en musk, een zachte flashback 
naar onze tedere jaren. 
 

Trefwoorden:     >Emoties     >Mild     >Crème     >Pakkend     >Herinnering 
 

Een zachte, vloeiende en verfijnde toon, die een zachte flashback genereert in het 
comfort van weleer. 
 

Trefwoorden:     >Aanzien     >Ontspannend     >Verfijnd     >Minzaam     >Omarmen 
 

Aangenaam zacht bloemig fris, stimulerend maar toch geruststellend en 
kalmerend. 
 

Trefwoorden:     >Energiek     >Stimulerend     >Comfortabel     >Fris     >Zacht 
 

Een uitbarsting van citrus-mandarijntonen, een hart van lichtroos, lelietjes van 
dalen en een druppel ylang-ylang op een diepe houtachtige vanille-noot. 
 

Trefwoorden:     >Aanzien     >Voorjaar     >Bloemig     >Fris     >Zorgeloos 
 



Een kwalitatieve en nobele geur. Een gezellige sfeer van luxe leer. Een 
aangename, omhullende geur, een zacht hart met een kostbare houten 
achtergrond met subtiel leer. 
 

Trefwoorden:     >Authentiek     >Nobel     >Emoties     >Gezellig     >Luxueus 
 

Verfijnde en enigszins poederachtige toon, een gevoel van welzijn op basis van 
een iris en violet bladhart. 
 

Trefwoorden:     > Welzijn     >Eigentijds     >Ontspannend     >Luxueus     >Comfortabel 
 

Fluweelzacht, warm en enigszins oosters. Deze geur biedt een ontspannen 
gevoel. Zijn fris lichte citroen en bergamot geur met een jasmijn en patchouli op de 
achtergrond onthult een verfijnde touch. 

 
Trefwoorden:     > Ontspannend     >Chique     >Warm     >Pakkend 

 

Een natuurlijke geur, licht bitter op een vanille-achtergrond vermengd met oranje 
bloesem. Een zeer elegante geur die een warme, zoete ambiance oplevert. 
 

Trefwoorden:     >Authentiek     >Fris     >Natuur     >Herinneringen 
 

Een zoete en verleidelijke midden noot met subtiel op de achtergrond de zoete 
associatie van vanille en cipres. 
 

Trefwoorden:     > Vrouwelijk     >Verzachtend     >Sensueel     >Verlichtend     >Eigentijds     >Attractief 
 

Een musk houtachtige toon, warm en rustgevend, een luxueuze ambiance van 
kostbaar hout. 
 

Trefwoorden:     > Troostend     >Verzachtend     >Ont stressend     >Houtachtig     >Aanzien 
 



Een boeiende frisse start, een prachtige fruitcombinatie met een licht houtachtige 
toon. 
 

Trefwoorden:     > Fris     >Bloemig     >Verfijnd     >Lenteachtig     >Jong 
 

Een zachtheid en een sensuele bubbel. Een briljante start die groene appel, violet 
en lotusbloem combineert. Een subtiele achtergrondnoot met tonen van 
sandelhout en witte musk. 
 

Trefwoorden:     > Modern     >Jong     >Betoverend     >Onverschillig     >Meisjesachtig 
 

Bijna stille, diepzinnige houtachtige zwarte tonen in combinatie met een vleugje 
zoetheid roepen een zacht, omhullend, geruststellend gevoel van absolute zen 
op.. 
 

Trefwoorden:     > Verzachtend     >Ontspannend     >Nobel     >Muskachtig     >Aanzien 
 

Zijn amandelachtige bloemige weldaad met ondertonen van kostbaar hout geeft 
de geur een gevoel van comfort en zachtheid. 
 

Trefwoorden:     >Aanzien     > Sensueel     >Smachtend     >Verzachtend      
 

 

  



Avontuur 

Tonen van sandelhout, gecombineerd met licht gejodeerde, zeer zachte 
maritieme; een frisse en rustgevende sensatie langs de kust. 
 

Trefwoorden:     > Droom     >Maritiem     >Natuur     >Verfijnd 
 

Een zachte bijna wulpse omringende geur met heldere, zonnige gevoelens en 
mengsels van heliotroop en vanille. 
 

Trefwoorden:     > Droom     >Wellustig     >Bloemig     >Minzaam     >Omarmen 
 

Een krachtige en betoverende verleidelijke geur. Een geur van patchouli die 
zowel houtachtig, aards en droog is en verzacht is met vanille. 
 

Trefwoorden:     > Betoverend     >Zacht     >Warm     >Sensueel 
 

Exotisch en warm, het rustgevende gevoel van zand en zonneschijn. 
 
 

Trefwoorden:     > Droom     >Exotisch     >Zonnig     >Reizen     >Ontvluchten 
 

De parfum opent met essences van citrus en mandarijn. Meer vleselijke tonen 
van jasmijn, balsem en “immortal” vormen een onweerstaanbare en betoverend 
gevoel. 
 

Trefwoorden:     > Sensueel     >Vertrouwd     >Pakkend     >Onweerstaanbaar     >Wellustig 
 

Een vleugje lentelucht, verkwikkend en stimulerend, een opwindende bron van 
frisheid. 
 

Trefwoorden:     > Ontdekken     >Licht     >Voorjaar     >Fris     >Stimulerend 
 



Een groene, dynamische en stimulerende top noot, de zoete geur van fruit gevuld 
met de intensiteit van de zon met basis noot van hars en hout. 
 

Trefwoorden:     > Reizen     >Wild     >Droom     >Authentiek     >Groen 
 

Intens, warme, omhullende ambergeur, een reis naar de betoverende wereld van 
de Arabische nachten 
 

Trefwoorden:     > Dagdromen     >Warm     >Krachtig     >Reizen     >Exotisch 
 

Een krachtige exotische verfijnde houten start genuanceerd door verrassend 
saffraan en patchouli. Een uitnodiging voor de mysteries en magie van het oosten. 
 

Trefwoorden:     > Exotisch     >Delicaat     >Natuur     >Kostbaar     >Aanzien 
 

Chinese thee, fris en subtiel gerookt, een reis naar exotische en verre oorden. 
 
 

Trefwoorden:     > Reizen     >Dagdromen     >Delicaat     >Rokerig     >Verzachtend 
 

Het uitspreken van de naam alleen al doet ons reizen op de Polynesische 
eilanden. Een mix van ylang, tiare, vanille en kokosnoot, deze geur is de 
toegangspoort tot turquoise lagunes en witte zandstranden. 
 

Trefwoorden:     > Reizen     >Zonnig     >Exotisch     >Ontvluchten     >Sensueel 
 

 

  



Natuur 

Een frisse, sprankelende top met een zachte, bloemige warme, muskusachtige 
achtergrond  
 

Trefwoorden:     > Verrassend     >Fris     >Mild     >Muskachtig     >Kwaliteit 
 

Heel mooie, frisse, licht poederachtige, muskusachtige noot, voelt zacht en donzig 
aan. 
 

Trefwoorden:     > Authentiek     >Omhullend     >Muskachtig     >Poederig     >Donzig 
 
 

Een frisse wandel sensatie. Een natuurlijke mix van Porcini-paddenstoelen en 
eikenmos gecombineerd met de aardse zoetheid van patchouli met een 
authentieke sandelhout basisnoot. 
 

Trefwoorden:     > Natuur     >Authentiek     >Verzachtend     >Gezond 
 

Een krachtige groene noot met een fris, levendig karakter, dat ons herinnert aan 
onze zomers in de Provence. 
 

Trefwoorden:     > Gezond     >Levendig     >Stimulans     >Groen     >Krachtig 
 

Een prachtige bloemensamenstelling, vroege zomerse frisheid, een avond met 
vrienden in een betoverde tuin.  
 

Trefwoorden:     > Bloemig     >Herinneringen     >Vrouwelijk     >Cosmetisch     >Ontspannend 
 

Een beklijvende geur, krachtig, warm, een zwoele zomeravond  
 
 

Trefwoorden:     > Herinneringen    >Bloemen     >Warm     >Zomer     >Zwoel 



Een levendige en frisse toon. Een subtiele mix van zwarte bessen, frambozen met 
een muskusachtige basis. 
 

Trefwoorden:     > Fruitachtig     >Opwindend     >Vrolijk     >Cosmetisch     >Voeding 
 

Intens, warme, omhullende amberige geur, een reis naar de betoverende wereld 
van de Arabische nachten. 
 

Trefwoorden:     >Bloemig     >Zonnig     >Eigenzinnig     >Zacht     >Zomer 
 

 Een krachtige exotische verfijnde houten start genuanceerd door verrassend 
saffraan en patchouli. Een uitnodiging voor de mysteries en magie van het oosten. 
 

Trefwoorden:     >Verzachtens     >Pakkend     >Geruststellend     >Fris 
 

Een elegante en natuurlijke rozenknop. Een fluweelzachte en zachte uitnodiging 
voor een majestueus en dromerig universum. 

 
Trefwoorden:     >Pakkend     >Geruststellend     >Krachtig     >Natuurlijk     >Vrouwelijk 

 

Een ronde en verwarmende geur met kruidnagel tonen, tabak en sandelwood. 
 
 

Trefwoorden:     >Verlichtend     >Warm     >Natuurlijk     >Delicaat 
 

Harmonische mix van heliotroop, pioenroos, ceder en vanille, een aanvulling op 
een droomreis. 
 

Trefwoorden:     >Pakkend     >Geruststellend     >Krachtig     >Natuurlijk     >Vrouwelijk 
 

 



Eten en drinken 

De heerlijke ge ur van het klassieke Verkade biscuitje. Een perfect knapperige 
koek en vanille-mengsel. De garantie voor een lekkere break.  

 
Trefwoorden:     >Heerlijk     >Authentiek     >Herinnering     >Warm     >Ontspannend 

 

Deze geur stimuleert de lekkere trek in vers gebak en past perfect bij een ontbijt of 
een kop thee. 
 

Trefwoorden:     > Kwaliteit     >Gebak     >Warm     >Stimulerend     >Authentiek 
 
 

Een delicate alliantie van koffie en chocolade. 
 

 
Trefwoorden:     >Lekker     > Stimulerend     >Warm     >Ontspannend     >Chocolade 

 

Een smakelijke goumet-geur, een harmonieuze mix van chocolade en vanille.   
 
 

Trefwoorden:     >Lekker     >Zacht     >Opwindend     >Kwaliteit 
 

Een delicate prestigieuze koffie en een vleugje melk. 
  
 

Trefwoorden:     >Stimulerend     >Kwaliteit     >Krachtig     >Rijk     >Prestigieus 
 

Een amandelachtige melange van zacht- en zoetheid.   
 
 

Trefwoorden:     > Herinneringen    >Smakelijk     >Gesuikerde amandelen     >Krachtig     >Feestelijk 



Een vrolijke en heerlijke passievrucht topnoot, een zoete en delicate midden toon 
gemengd met sappige, exotische vruchten (mango, guave). 
 
Trefwoorden:     > Plezier     >Sappig     >Exotisch     >Zoet      

De enige echte: sprankelend en fris. 
 
 

Trefwoorden:     >Plezier     >Sprankelend     >Opwindend     >Zacht     >Pikant 
 

Een smakelijke alliantie van verse tomaat en basilicum.  
 
 

Trefwoorden:     >Lekker     >Zon     >Vakantie     >Zomer     >Frisheid 
 

 

  



 

Meer informatie? 
Neem contact met ons op via info@habitatsolutions.eu of bel +31-(0)180-642070 

Habitat Solutions B.V. 

Scheepmakerstraat 4 

2984BE Ridderkerk 
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