
Przedsiębiorstwo AERO-BW jest na rynku od 1994 r. i oferuje usługowe napełnianie aerozoli oraz innych 
środków dla firm produkcyjnych takich jak:

• kosmetyczne i farmaceutyczne, 
• branży motoryzacyjnej, 
• środków gospodarstwa domowego, 
• a także środków ochrony roślin.

Dysponuje trzema wysoko zautomatyzowanymi liniami produkcyjnymi. Nasze możliwości produkcyjne  
wynoszą 5 milionów sztuk aerozoli miesięcznie, lecz firma dysponuje potencjałem pozwalającym  
zwiększyć produkcję do 8 milionów sztuk miesięcznie.

Poniżej przedstawiamy ofertę wyrobów wytwarzanych w „AERO-BW”:

Dezodoranty do ciała o dowolnej nucie zapachowej,  
antyperspiracyjne, przeciwpotowe o pojemności 75 ml,  150 ml,  
200 ml z zamknięciem zwykłą nasadką bądź tzw. spray cap  
w pojemniku stalowym bądź aluminowym o średnicy fi 45, fi 52

Dezodoranty osobiste

Dezodoranty roll-on do ciała o dowolnym zapachu to tzw.  
dezodorant w kulce lub w sztyfcie. Głównym zadaniem tego typu 
dezodorantów jest ograniczenie potliwości oraz zabezpieczenie 
przed powstawaniem przykrego zapachu. Mogą być pakowane w 
różnego rodzaju pojemniki z tworzywa sztucznego o dowolnych 
kształtach, zamkniete nakrętką bądź nasadką o dowolnym kolo-
rze. Mogą być dodatkowo opakowane w kartonik zgrzany celafo-
nem wg życzenia klienta.

Dezodoranty typu roll-on

Kosmetyki o  dowolnej nucie zapachowej nadające przyjemny 
i długo utrzymujący się zapach. W zależności od zawartości olej-
ków zapachowych rozróżnia się perfumy, wody perfumowane 
(EdP), wody toaletowe (EdT), wody kolońskie (EdC), wody od-
świeżające (EdS). Pakowane w butelki szklane z zaworem lub bez 
zaworu, zamknięte nasadką lub nakrętką umieszczone w kartoni-
ku zgrzanym celofanem. Zazwyczaj występuje w pojemnościach 
8 ml, 15 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml.

Wody toaletowe damskie i męskie,
po goleniu
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Przeznaczone do stylizacji fryzur zarówno dla amatorów jak i dla 
profesjonalnych stylistów fryzur w salonach fryzjerskich. Zada-
niem tych kosmetyków jest nie tylko utrwalenie (różne warianty: 
mocny, bardzo mocny, ultra mocny), ale również pielęgnacja wło-
sów np. poprzez zawartość prowitamin, witamin czy też filtrów 
UV. Do stworzenia wyjątkowych fryzur służą lakiery z brokatem 
w  multikolorach i  rodzajach. Mogą być pakowane w  pojemniki 
głównie stalowe o  dowolnej pojemnośći 75ml, 265  ml, 400ml, 
750 ml (stosowane głównie w salonach fryzjerskich). 
Zamykane są nasadką lub tzw. spray capą.

Pianka pozwala utrwalić pożądane kształty na włosach, pokrywa 
włosy powłoką ochronną, nadając im odpowiedni wygląd i ukła-
dając loki. Jest to jeden z podstawowych produktów do stylizacji 
fryzur. Pakowany w pojemniki aluminiowe o pojemności 200ml, 
225 ml ze specyficzną główką piankową.

Lakiery do włosów

Pianki do włosów

Formuła suchego szamponu sprawia, że oczyszcza on włosy, 
absorbując nadmiar sebum i odświeża je, a dodatkowo nadaje
objętości. 
Pakowany w pojemniki aluminiowe o pojemności 
150 ml, 200 ml.

Suchy szampon

Pianki do golenia mają za zadanie zmiękczyć zarost tak aby gole-
nie nie podrażniało naskórka. Współczesne kosmetyki zawierają 
witaminy oraz oleje i ekstrakty roślinne, które mają właściwości
pielęgnacyjne, wzmacniające i nawilżające naskórek, działają 
również antyseptycznie. Pojemniki stalowe lub aluminiowe o po-
jemności 50 ml, 100ml, 150ml, 250 ml,300 ml z głowicą pianko-
wą.

Pianki do golenia
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Spraye chroniące przed ugryzieniami owadów w swoim składzie 
posiadają głównie substancje repelencyjne (odstraszające).
Pakowane w niedużych pojemnikach dla łatwości przenoszenia 
dla użytkownika - 75 ml, 100 ml

Preparaty odstraszające komary,  
kleszcze i inne owady

Płyn służący do zmywania lakieru z paznokci. Zazwyczaj zawiera
rozpuszczalniki organiczne takie jak np. aceton, octan etylu lub 
octan butylu oraz dodatki w postaci witamin lub wyciągi z ziół.
Może być pakowany w szklane lub plastikowe buteleczki o do-
wolnym kształcie z dowolną zakrętką. Zwykle ma pojemność
od 65 ml do 200 ml

Zmywacze do paznokci

Środki likwidujące i zapobiegające nadmiernemu poceniu się stóp, 
jednocześnie neutralizujące przykry zapach, mogą zawierać  
również talk co zapobiegnie powstawaniu odcisków i otarć.
Pojemność 150 ml, pojemnik aluminowy fi 45

Dezodoranty do stóp

Dezodoranty do obuwia
Środki odświeżające i neutralizujące przykry zapach,  
mogą być również odkażające obuwie.  
Pojemność 75 ml, 150 ml, pojemnik o średnicy fi 45 aluminiowy.

Nietoksyczny preparat do bezpiecznego i skutecznego usuwania 
kleszczy. Mechaniczne usuwanie kleszcza może doprowadzić do 
wyrzucenia przez owada toksycznego płynu, który wywołuje
boleriozę. Rozpylony spray zabija kleszcza natychmiast powodu-
jąc wycofanie aparatu gębowego z ciała nosiciela minimalizując
ryzyko zakażenia. Dołączona pęseta do zestawu służy do usu-
nięcia martwego kleszcza.

Preparat do usuwania kleszczy
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Preparat o dowolnej nucie zapachowej mający za zadanie odświe-
żyć, zneutralizować i nadać miły przyjemny zapach pomieszcze-
niu. Pakowany zwykle w stalowe pojemniki o pojemności 300ml, 
600 ml, 750 ml. Przeważnie zamknięty jest tzw. spray capą w
celu ułatwienia użytkownikowi aplikacji.

Skoncentrowany odświeżacz powietrza stosowany głównie 
w  łazienkach. Składa się z  dwóch części tzw. zapasu (pojemni-
czek o pojemności 15 ml z mieszaniną zapachową) i plastikowym 
dozownikiem do umieszczenia na ścianie lub też w wersji stojącej.

Tego typu dyfuzory zapachu to eleganckie zestawy składające 
się z szklanego flakonika, rattanowych patyczków oraz dołą-
czonej esencji zapachowej. Po napełnieniu szklanego naczynia 
mieszaniną zapachową umieszczamy w nim patyczki, które w 
naturalny sposób nasiąkają zapachem i stopniowo go uwalniają 
nadając otoczeniu miłą i subtelną woń.

Odświeżacze powietrza

Odświeżacze powietrza typu  
mini spray

Dekoracyjne odświeżacze  
powietrza

Pianka regenerująco - łagodząca z zawartością 5% lub 10 %  
d-panthenolu, który jako substancja o dużym powinowactwie do 
keratyny działa silnie odbudowująco na skórę i paznokcie. Stoso-
wany zwłaszcza po oparzeniach słonecznych i termicznych jako 
środek łagodzący i zmniejszający uczucie wysuszenia naskór-
ka. Dostępny w aptekach i drogeriach. Pakowany w pojemniki  
aluminiowe o pojemności 150 ml.

Panthenol
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Odświeżacze powietrza będące mieszaniną kulek nawadniają-
cych i olejków eterycznych nie tylko doskonale i długo nadają 
otoczeniu miły zapach, ale mają też elegancki wygląd co spra-
wiaa, że nadają się zarówno do salonu jak i do łazienki.

Preparaty do czyszczenia mebli o dowolnym odświeżającym za-
pachu. Środek ułatwia usuwanie kurzu i codziennych zabrudzeń,
może zawierać woski i wówczas konserwuje powierzchnię. Pako-
wany w pojemniki stalowe lub aluminiowe o pojemności 265 ml, 
300 ml. Zwykle zakończone spray capą, aby ułatwić użytkowni-
kowi aplikację.

Wszelkie preparaty smarujące i wypierające wodę o dużej zdol-
ności do penetrownaia szczelin, a także środki o właściwościach
antykorozyjnych, odrdzewiających, odtłuszczających, smarujące, 
mogą być też z dodatkiem dwusiarczku molibdenu, penetrujące, 
również oleje silikonowe, suchy i mokry teflon w sprayu. Pakowa-
ne głównie w pojemniki stalowe o dowolnej pojemności od 100 
ml do 600 ml. Zakończone główką techniczną z dołączoną
rurką, która umożliwia aplikację preparatu w nawet najmniejszej 
szczelinie.

Profesjonalny preparat umożliwiający szybkie i precyzyjne loka-
lizowanie miejsc nieszczelności w instalacjach gazowych domo-
wych i samochodowych. Pakowany w stalowy pojemnik o pojem-
ności 300 ml.

Odświeżacze powietrza kulkowe

Środki do konserwacji mebli,
przeciwkurzowe

Preparaty techniczne

Tester szczelności

Sprężone powietrze służy do usuwania zanieczyszczeń z trudno 
dostępnych miejsc. Łatwość oraz duże bezpieczeństwo użycia
pozwala na nieinwazyjne usuwanie zanieczyszczeń z urządzeń 
elektronicznych, foto-optycznych, mechaniki precyzyjnej,
elektromechanicznych i wielu innych. Kurz i inne zanieczyszcze-
nia wydmuchiwane są powietrzem sprężonym pod dużym
ciśnieniem. Pakowane w pojemnik stalowy o pojemności 400 ml.

Sprężone powietrze palne i niepalne
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Ogólne warunki współpracy:
Opcja I: Klient dostarcza puszki aerozolowe, zawory oraz produkty do konfekcjonowania do AERO-BW. 
Aerozole są wykonywane wg ustalonej receptury, a końcowy produkt jest pakowany w opakowania zbior-
cze i paletowany zgodnie z życzeniem klienta. 

Opcja II: Klient dostarcza jedynie podstawowe komponenty do produkcji (takie jak: esencje zapachowe, 
polimery, inne składniki aktywne), które zwykle stanowią ok. 5% zawartości aerozolu.
Pozostałą część do konfekcjonowania (alkohol, woda demineralizowana, rozpuszczalniki) oraz zawory 
i puszki aerozolowe są dostarczane przez AERO-BW.

Opcja III: Klient zgłasza się z  pomysłem produktu, a  AERO-BW pomaga przy opracowaniu receptury, 
karty charakterystyki, wyborze opakowania, propelentu i innych.
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