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59095
Kouzelný Vánoční pohled s dárkem v podobě purpury, která vykouzlí tu pravou 

Vánoční atmosféru.

44,00 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 185 x 110 mm



Vánoční kreativní sada - sklo
lze změnit barvy kuliček i posypů

143,00 Kč/ks bez DPH
Rozměr: ø 7 cm



KREATIVNÍ OMALOVÁNKY - sklo
Vánoční kreativní sada - lze změnit barvy kuliček i posypů

omalovánky si můžete vybrat

162,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: ø 7 cm



Vánoční kreativní sada - sklo
lze změnit barvy kuliček i posypů

130,00 Kč/ks bez DPH
Rozměr: ø 7 cm



KREATIVNÍ OMALOVÁNKY - sklo
lze změnit barvy kuliček i posypů, omalovánky si můžete vybrat

208,00 Kč/ks bez DPH
Rozměr: ø 7 cm



Zvonek v krabičce

Kvalitní mosazný zvonek české výroby s dřevěným držadlem.

kalkulace
Rozměr: tělo zvonku - 4,5 cm, držátko 6,5 cm, celková výška 11 cm

průměr zvonku: 5,7 cm



Vánoční olovo
nerezová pánvička

6 ks olověných mincí

Kalkulace

Rozměr: 22,5 x 10 x 2,5 cm



Reklamní prskavky - vánoční tvary
Reklamní prskavky ve tvaru stromečku a hvězdičky. Standardně dostupné ve zlaté 

a stříbrné. 

Kalkulace



Originální prskavkové PF
2x tvarovaná prskavka PF

písmena

barva šedá

délka 18cm

Kalkulace



Sáček - Svíčky lodičky
svíčky lodičky ze včelího vosku (5ks)

zápalky 

Kalkulace



Balíček Medové pečení
obsahuje:

červenou chňapku

prvotřídní perníkové koření v přírodním papírovém sáčku

sáček s vykrajovačkami (stromeček, kapr, kometa v PP sáčku s bordó rafií)

dřevěná mašlovačka (18cm)

dekorace: skořice pomeranč

Kalkulace



Vánoční balíček FRANTIŠEK, PURPURA, SVÍČKY
sáček svíčky (3ks) 
sáček s purpurou (20g)
sáček s františky (5ks)-

Kalkulace



Balíček České vánoce
sada na odlévání olova

františky v sáčku (5ks)

purpura (20g)

tvarovaná prskavka - zlatá hvězda

Kalkulace



CX1477-40
Sada bambusového prkénka a mazacího nože, obojí ve tvaru stromečku. 

Bambus je přírodní produkt, může dojít k nepatrným změnám barvy a velikosti 

na položku, což může ovlivnit konečný výsledek dekorace.

Kalkulace
Rozměr: 250 x 225 x10 mm



CX1470
Přírodní balzám na rty v kulatém držáku ve tvaru vánoční kouličky v UV 

metalickém provedení. Vanilková příchuť. Dermatologicky testováno.

Kalkulace 
Rozměr: 34 x 34 x 36 mm



3612400
ČERT A MIKULÁŠ 260G VB 

Dárkové balení pro hodné i zlobivé děti i dospělé. V tématických krabičkách čerta (černé střevo) a 

Mikuláše (bílé střevo) se ukrývá salám, který za svou jedinečnou chuť dostal Českou chuťovku.

62,40 Kč/ks bez DPH



Dárky do 100kč



Kometa, Svíčka 
Vykrajovací formičky na perníčky a různé druhy cukroví. Vykrajovátka jsou vyrobena výhradně z 

nerezové oceli s vysokým důrazem na kvalitu. Formičky se vyznačují mimořádnou pevností a 

charakteristickým zrcadlovým leskem. 

7,70 Kč/ks bez DPH

0043 0080



0051

Kostelík 
Vykrajovací formička na perníčky a různé druhy cukroví. Vykrajovátko je vyrobeno výhradně z 

nerezové oceli s vysokým důrazem na kvalitu. Formička se vyznačuje mimořádnou pevností a 

charakteristickým zrcadlovým leskem. 

7,30 Kč/ks bez DPH 
Rozměr: 53 x 50 mm



0088

Vločka 
Vykrajovací formička na perníčky a různé druhy cukroví. Vykrajovátko je vyrobeno výhradně z 

nerezové oceli s vysokým důrazem na kvalitu. Formička se vyznačuje mimořádnou pevností a 

charakteristickým zrcadlovým leskem. 

7,60 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 50 x 43 mm



4521
Anděl ve špičaté čepici 7 cm na zavěšení .

37,70 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 7 cm



4833
Anděl dřevěný přírodní 7,5 cm 9 ks, v krabičce.

102,70Kč/ks bez DPH
Rozměr: 7,5 cm



Františky, 8 ks, vonná směs 
Tradiční vánoční vonná směs, která promění Váš domov v oázu, ve které se můžete schovat u teplého 

čaje před okolním chladem.

38,00 Kč/ks bez DPH

70032-3070032-20



Vánoční purpura, 20 g, směs bylin 
Vonná směs zabalena v tatrafánovém sáčku s visačkou. Ideální jako drobný vánoční dárek. 

36,10 Kč/ks bez DPH

70031-20 70031-30 70031-40



KOŘENÍ NA SVAŘENÉ VÍNO
s pomerančem

50,90 Kč/ks bez DPH



KOŘENÍ NA SVAŘENÉ VÍNO
drcené

33,90 Kč/ks bez DPH



PURPURA

64,70 Kč/ks bez DPH



PUNČOVÉ KOŘENÍ

31,40 Kč/ks bez DPH



CHILLI KOŘENÍ 
celé

25,20 Kč/ks bez DPH



DÁRKOVÉ BALENÍ
Kornoutky koření v kornoutu – výběr koření

Kalkulace 



Kornoutky s kořením nebo čaji 

Kalkulace



Papírový dárkový pytlík
Elegantní papírový dárkový pytlík se vzorem sněhových vloček. Obsahuje jmenovku.

od 14,90 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 160 x 100 x 230 mm - S156492

Rozměr: 220 x 110 x 300 mm - S156493

Rozměr: 260 x 110 x 360 mm - S156494



Vánoční purpura 20g

29,90 Kč/ks bez DPH 



S998498
Čistící hadřík na displeje a brýle z plastu a polyesteru. Průměr 10 cm.

15,90 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 3,5 x 4 cm



Čajová sítka
Silikonové čajové filtry s vánočním motivem. Obsahuje silikonovou mini destičku.

62,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 35 x 145 mm

S197078S197079 S197080S197081



S148231
Keramický hrnek ( 340ml ) se severským vzorem, baleno v krabičce. 

51,20 Kč/ks bez DPH
Rozměr: Ø8,5 x 10 cm



Aromavisačky

Kalkulace 
Rozměr: 24,5 x 8 cm



631646.00
Formičky na plněné cukroví DELÍCIA, 3 vánoční tvary.

101,90 Kč/ks bez DPH 



630864.00
Oboustranná vykrajovátka hvězdy DELÍCIA, 6 velikostí.

82,20 Kč/ks bez DPH



630901.00
Vykrajovátka vánoční DELÍCIA 9ks.

94,60 Kč/ks bez DPH



630899.00
Multi vykrajovátko vánoční DELÍCIA 

94,60 Kč/ks bez DPH 



S176743
Vánoční ozdoba s perlovým lakem na šňůrce. Baleno v individuální krabičce se stejným vzorem.

47,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 70 x 70 x 65 mm



S995448 hvězda

S995449 vločka
Vánoční design, aromatický difuzor atmosféry. Parfém v kombinaci vůní jablka a skořice. 

Skleněná láhev o objemu 30 ml v elegantním průhledném pouzdře. Aroma jablečné skořice. 

46,50Kč/ks bez DPH
Rozměr: 30ml



S185053
Tradiční vánoční zvonění. Teplo vytvořené hořící čajovou svíčkou stoupá a šest 

sněhových vloček se tak může točit dokola. Obsahuje čajovou svíčku.

80,90 Kč/ks bez DPH
Rozměr: Ø6 x 13 cm



S197071
Dekorační MDF domeček se světlem. Vánoční ornamenty a závěsný provázek. Včetně 

baterií.

55,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 5,5 x 5,2 x 8 cm



S998101
Sada 5 hracích kostek v krabičce ze dřeva.

37,90 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 10 x 3,2 x 2,8 cm



S998100
Tradiční hlavolam ze dřeva pro děti. Skládá se ze 6 kostek s obrázky lesních 

zvířátek..

83,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 11,5 x 8 x 3,8 cm



S998001 - zelená

S998000 - modrá
Kosmetická taška na zip z voděodolného polyesteru 600D s PU zátěrem s věšáčkem, 

malou a velkou síťovanou kapsou na zip, kapsou na lahve a 3 menšími kapsami.

134,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 21 x 17 x 6 cm



Christmas Edition Set Ocean/Breeze
Set TOP osvěžovačů vzduchu: Plastový osvěžovač + Diamond

109,50Kč/ks bez DPH



Dárky do 200kč



S907506
Dřevěný vánoční stromek s 12-ti ozdobami. Dárkové průhledné balení.

117,90 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 22 x 16,5 x 2 cm



S998130
Sada parfemovaných svíček v dárkové krabičce z kartonu se zdobeným 

papírovým víkem.

Vůně vanilka, káva, oceán

127,90 Kč/ks bez DPH
Rozměr:15 x 8,5 x 5,5 cm



S997701
Sada 3 brček z bambusu s kartáčkem z kovu v pouzdru z bambusu.

121,90 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 20,7 x 2,9 x 2,9 cm



S998105
Hra ze dřeva na procvičení dovednosti. Baleno v dřevěné zasunovací krabici. Z 

věže z kostek odebírají hráči kostky po jedné, dokud věž nespadne.

190,90 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 6,9 x 23,5 x 6 cm



S197077
Vánoční stolní věčný kalendář. Dřevo je přírodní materiál, barva předmětů se 

může mírně lišit.

166,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 90 x 47 x 135 mm



S997738 – černá

S997739 - modrá

S997740 - červená
Šálek na kávu z borosilikátového skla 350ml, vhodný pro všechny 

standardní profesionální automaty na kávu. Baleno v ekologickém obalu.

173,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 9 x 13 x 9 cm



S198240
Luxusní opletený kabel 3 v 1 s typem C a oboustranným konektorem pro zařízení iOS a 

Android, která vyžadují micro USB. Délka 120 cm. Kabel plný luxusního popruhu Pu a dárkové 

krabičky odolného hliníku. 

180,90 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 120 x ø 0,5 cm



Sada 21 kusů šroubovacích nástavců s karabinou 
Praktická 21 dílná sada šroubovacích bitů a univerzálního magnetického držáku bitů. Vhodné 

pro ruční šroubováky i pro všechny značky elektrického nářadí. 

218,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 16 x 8,2 x 2,57 cm

2607002821 26070028222607002823



Dárky nad 200kč



S185044
Čajový set obsahující konvičku 400 ml se sněhovými vločkami a keramickým 

hrnkem 260 ml. 

316,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 19,5 x 16,5 x 12,5 cm



Reproduktor
5.0 Bluetooth reproduktor ve tvaru vánoční ozdoby z ABS. Jednoduché propojení s Bluetooth 

zařízením. Nabíjecí Li-ion 300 mAh baterie. Obsahuje nabíjecí kabel. Výstup: 3W a 4 Ohm. Dosah 10 

m.

265,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: Ø7 mm

S185041 S185042



S998130
Sada parfemovaných svíček v dárkové krabičce z kartonu se zdobeným 

papírovým víkem.

Vůně vanilka, káva, oceán

235,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 15 x 8,5 x 5,5 cm



S185206
Nekonečný bambusový kalendář na stůl.

236,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 13 x 4 x 5,5 cm



Zrcátko květina
Luxusní kosmetické zrcátko z broušené oceli, ručně zdobeno velkými krystaly 

SWAROVSKI. Jedno zpětné a jedno zvětšovací zrcadlo uvnitř zajistí dokonalý 

komfort při každodenním použití. Díky své kompaktní velikosti se snadno vleze do 

kabelky nebo kapsy.

468,00 Kč/ks bez DPH 
Velikost: 7 cm



Zrcátko měsíc
Luxusní kosmetické zrcátko z broušené oceli, ručně zdobeno velkými krystaly 

SWAROVSKI. Jedno zpětné a jedno zvětšovací zrcadlo uvnitř zajistí dokonalý 

komfort při každodenním použití. Díky své kompaktní velikosti se snadno vleze do 

kabelky nebo kapsy.

559,00 Kč/ks bez DPH 
Velikost: 7 cm



Obloukový pilník
jemná a šetrná brusná plocha

brusná plocha obloukového tvaru zamezuje třepení nehtů

snadné čištění, jednoduchá sterilizace ve vařící vodě

vyráběný ručně v České republice z kvalitního skla

102,70 Kč/ks bez DPH 



Sada pinzeta a pilník 
zdobený krystaly SWAROVSKI, pinzeta má kalený hrot

156,00 Kč/ks bez DPH 



Hard pilník barevný 
pilník je účinný, rychle dosáhnete požadovaného tvaru nehtu

usazený do odolného pouzdra

díky patentované technologii výroby je brusná plocha téměř nezničitelná

vyráběný ručně v České republice z kvalitního skla

63,70 Kč/ks bez DPH 



772
Pouzdro na karty a doklady.

460,20 Kč/ks bez DPH



Kožené desky a4
Kožené desky A4 na smlouvy, dokumenty, firemní poštu apod.

959,90 Kč/ks bez DPH



1839
desky A4
2 720,90 Kč/ks bez DPH



S197219
Aroma difuzér se světlem. 7 náladových barev. Bambusový obal. Kapacita 210ml.

685,90 Kč/ks bez DPH
Rozměr: ø 13 x 9,5 cm



S197215
Aroma difuzér se třemi tyčkami z rákosu. Bukové dřevo a sklo. Vůně jasmín a lilie. 

Kapacita 30ml. 

259,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 5 x 5 x 22 cm



S200847
Zvlhčovač vzduchu, plast/dřevo s vícebarevným LED světlem. 

Vč. USB nabíjecího kabelu. Obsah 130 ml. V dárkové krabičce. 

346,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 10,5 x ø10 cm



2784
JING MASSAGE CANDLE

Luxusní masážní svíčka obsahuje esenciální, vyživující a hydratační oleje, které napomáhají zlepšit 

kvalitu spánku. Zklidnující vůně levandule a santalového dřeva přináší zážitek, který pomáhá lépe 

usnout, a posléze snáze vstávat.

511,40 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 140gr



2786 JING FRAGRANCE STICKS Vonné tyčinky, 230 ml

2667 AYURVEDA FRAGRANCE STICKS Vonné tyčinky, 230 ml

571,60 Kč/ks bez DPH.



VONNÝ DIFUZÉR 100 ML
Doba provonění: 3 až 6měsíců

Rozměr: 75 x 80mm

288,30 Kč/ks bez DPH
Náhradní náplň do difuzéru 170ml

209,10 Kč/ks bez DPH



VONNÉ VOSKY DO AROMALAMPY
Délka hoření: 8 až 12hodin

54,70 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 15 x 50mm



S201838
Velký plyšový medvídek s fleecovou přikrývkou. Baleno ve skládací bílé 

krabičce. Velikost přikrývky 90x75cm.

416,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 17 x 20 x 26 cm



Číše na bílé víno
Skleničky na bílé víno 2 x 350ml. Limitovaná edice 1000 setů.

387,40 Kč/ks bez DPH



Sklenice na pivo
Skleničky na pivo 2 x 380ml. Limitovaná edice 1000 setů.

387,40 Kč/ks bez DPH



Číše na červené víno
Skleničky na červené víno 2 x 540ml. Limitovaná edice 1000 setů.

387,40 Kč/ks bez DPH



Termoska
Odolná vakuová konstrukce z nerezové oceli s dvojitou stěnou s měděnou izolací, která umožňuje, aby 

váš nápoj zůstal horký 12 hodin a studený 48 hodin. Konstrukce také zabraňuje kondenzaci na vnější 

straně láhve a víčko je odolné proti polití. Láhev má inovativní korkový šroubovací víko. Hodí se do 

většiny standardních držáků na automobilové poháry. Objemová kapacita je 590 ml. V dárkové krabičce 

Avenue. Nerezová ocel

350,90 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 26,2 x ø 7 cm

S185857 S185856 S185855



Termoska
Dvouplášťová nerezová vakuová konstrukce s měděnou izolací, která umožňuje nápojům zůstat v 

chladu po dobu 48 hodin nebo horké po dobu nejméně 12 hodin. Šroubovací víko s detaily korku a 

protiskluzovým dnem. Objemová kapacita je 600 ml. V dárkové krabičce Avenue. Nerezová ocel, 

Cork.

386,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 16,5 x ø 8 cm

S197580 S197578S197579



Lahev
Skleněná lahev je skvělou alternativou k tradičním plastovým lahvím. Částečný obal ze vzorované umělé 

kůže lahev chrání před rozbitím a dodává atraktivní vzhled. Široké hrdlo umožňuje snadné plnění a 

čištění a je nepropustně uzavřeno stylovým bambusovým víčkem.

266,90 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 550ml

S200059 S200058



Hrnek
Díky vakuově izolovanému hrnku udržujte své nápoje teplé až 5 hodin a studené až 15 hodin. Na vnitřní 

stěnu byl nanesen keramický celoplošný povlak, aby se dosáhlo lepšího pití a eliminovala kovová chuť. 

Obsah: 220 ml. Registrovaný design®

381,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 550ml

S196695 S196694S196693



900531
2-dílná sada na nápoje zn. JAMIE OLIVER, objem karafy 1 l, vyrobeno z recyklovaného skla

304,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: ø 9 x 28 cm



S805567
Mlýnek na pepř a sůl Dual, Dvoustranný mlýnek, z jedné strany namelete sůl a z druhé pepř (nejsou 

součástí). V dárkovém boxu Paul Bocuse. PVC free. 

468,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: ø 5 x 22 cm



S197235
Třídílný set na víno v laminované korkové krabici.

Obsahuje číšnický nůž, kroužek a uzávěr hrdla.

283,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: Ø14,5 x 4,5 cm



S198534
Digitální kuchyňská váha s bambusem a podsvíceným displejem. Kapacita: 

5 kg, stupnice po 1 g, měrné jednotky: kg/g/oz. Ukazatel vody/mléka ml. 

Dodáváno bez 2 AAA baterií. 

305,20 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 190 x 240 x 20 mm



S180776
Powerbank s 20 000 mAh lithiovou baterií a indikátorem baterie ukazuje zbývající úroveň energie 

(25% - 50% - 75% - 100%). Dodává se s 2 výstupními porty USB (max. 2,1 A), které slouží k nabíjení 

dvou zařízení současně. Výstup: 5V / 2,6A, vstup 5V / 2A. Zahrnuje kabel micro USB.

1 069 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 16,1 x 8,2 x 2,2 cm



S184492
Pomocí tohoto malého vyhledávače klíčů BT 4.0 najděte ztracené položky během několika sekund.

Má vyměnitelnou baterii a nízkou spotřebu energie po dobu až 3 měsíců v pohotovostním režimu. S 

funkcí selfie. Kompatibilní s IOS 10 a vyšší a Android 4.3.

214,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 0,80 x 3,30 x 4,60 cm



902262
Meteostanice, vnitřní/venkovní meteostanice s LCD displejem a speciálním venkovním snímačem. 

Funkce: Datum a čas, vnitřní/venkovní teplota, předpověď počasí, vlhkost a budík.

667,90 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 13 x 8,8 x 3,5 cm



S197434

Svítilna s dlouhou výdrží a možností dobíjení, eliminující potřebu jednorázových 

baterií, čímž se svítilna stává ekologickou volbou. Hliníkové tělo, výkon 3W, 130 

lumenů, s dostatečnou svítivostí až na 200m. 3 způsoby světla: silné, slabé, blikající.

533,90 Kč/ks bez DPH
Rozměr: ø 2,7 x 14,2 cm



S184574
Ultra jasné COB světlo s magnetickým základním prvkem vyrobeným z ABS. Světlo má snímač 

pohybu. Samotné světlo je magneticky připojeno k základně. Světlo lze otočit v libovolném 

směru, aby se rozsvítilo přesně tam, kde je potřebujete. Zahrnuje baterie pro přímé použití.

265,90 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 7,60 x 7,60 x 6,80 cm



S197340
5W bezdrátová nabíječka do auta s nejmodernějším infračerveným senzorem. Senzor detekuje váš 

telefon a automaticky se otevře, což vám umožní umístit telefon do držáku. Kompatibilní se všemi 

zařízeními podporujícími QI, jako je nejnovější generace Android, iPhone 8 a vyšší. Vstup: 5V / 2A. 

Bezdrátový výstup: 5V / 1A. Včetně 80cm micro USB kabelu. Vhodný pro většinu běžných velikostí 

telefonů na trhu. 

801,90 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 11,9 x 7,2 x 3,5 cm



Taštička MILD 2,5L
barva: černá, červená

289,90 Kč/ks bez DPH 



Obal na lyže SKIVER 
materiál: 600D Polyester Ripstop s nepromokavou úpravou 

polstrovaný obal na lyže o max. délce 165 cm 

ramenní popruh s nastavitelnou délkou vnitřní kapsa na drobnosti

565,00 Kč/ks bez DPH 
rozměr: 180x15x16 cm

hmotnost: 1250 g 



S190064
Kombinace kvalitního polyesteru 1680D a 600D. Objemný hlavní oddíl na zip, přední 

kapsa na zip. Dvojitě zesílené popruhy na nošení. Včetně otvíráku. Prostor pro až 28 

plechovek. Izolace PEVA. PVC free.

667,90 Kč/ks bez DPH

Rozměr: 31,5 x 14,5 x 48 cm



Batoh
Batoh zahrnuje 15 "polstrovanou kapsu na notebook. Tento lehký a odolný batoh se vyznačuje 

kompaktní a minimalistickou konstrukcí. Vyrobeno z 600D dvou tónového polyesteru a PVC.

641,90 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 35 x 13 x 45cm

S197050S197051 S197052



S200079 
Tato víkendová taška je vyrobena z opětovně použitých plastových lahví, takže nejen stylová ve 

dvou tónové šedé, ale také udržitelná. Horní rukojeť a odnímatelný ramenní popruh poskytují 

všestranné možnosti nošení. Bez obsahu PVC. Exteriér: 100% 600D melange RPET / podšívka: 

běžný 210D polyester.

667,90 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 48 x 24 x 25 cm



Batoh
Klíčové funkce, jako je ochrana proti proříznutí, skryté uzávěry na zip a kapsy. Bobby je nejpohodlný

batoh s funkcemi, jako je integrovaný nabíjecí port USB, látka odpuzující vodu, osvětlovací bezpečnostní 

pásy a popruh na zavazadla. Na vnitřní straně jsou polstrované přihrádky pro notebook 15,6 ”, tablet až 

12,9” a všechny ostatní věci. Batoh je vyroben z recyklovaných PET lahví rPET. Registrovaný design®

1849 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 29,5 x 16,5 x 45 cm

S200065S200064 S200067



S990987

Sněhulák 

100% polyesterový plyš

352,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 42cm



S990983

SOB

100% polyesterový plyš

340,90 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 45cm



1519903
dárková sada auto -SHERON Dárková sada ZIMA-Luxusní dárkové balení v průhledné PET krabičce.  

Obsahuje rozmrazovač oken 500 ml, SHERON Rozmrazovač zámků 50 ml, SHERON Ubrousky na okna 

24 ks, SHERON Syntetickou jelenici a SHERON Škrabku Polar. 

232,70 Kč/ks bez DPH



1519901
Dárková sada auto -SHERON Dárková sada EXTERIÉR-Dárkové balení v průhledné PET krabičce s 

vonnou visačkou zdarma.  Obsahuje čistič disků 500 ml, čistič vnějších plastů 300 ml, vlhčené ubrousky 

na karoserii a vonnou visačku. 

232,70 Kč/ks bez DPH



Svíčky



Vonná svíčka, 290g 

Čistý plamen na 100% bavlněném knotu hoří až 50 hodin.

459,80 Kč/ks bez DPH

2082 2785



013-019810 - Svíčka válec 70x90mm s diodou

127,40 Kč/ks bez DPH

013-019811 - Svíčka válec 70x140mm s diodou

163,80 Kč/ks bez DPH



013-017867
Svíčka Figurka Xmas – mix

42,90 Kč/ks bez DPH
Velikost: 7,5 cm



Svíčka s vůní 130g ve skleněné dóze s víčkem 
Svíčka ve skleněné dóze s víčkem a etiketou s velmi příjemnou Vánoční vůní,

váha parafínu 130g

46,80 Kč/ks bez DPH
rozměr: ø 7 x 10 cm



VONNÁ SVÍČKA S WOOD WICK – dřevěný knot
Délka hoření: až 25hodin

230,40 Kč/ks bez DPH
Rozměry: 60 x 85 mm



33855
Elegantně tvarovaná malá svíčka s klasickým dřevěným víčkem provoní váš domov a naplní 

ho jemným zvukem praskajícího knotu. Knot je vyroben z přírodního dřeva. 

Délka hoření: 20 až 30hodin

349,70 Kč/ks bez DPH 
Rozměry: 70 x 80 mm



Svíčka loď - jednobarevná

Díky jedinečnému knotu HEARTHWICK® FLAME přináší tento typ svíčky zážitek dokonalého 

pohodlí u hořícího krbu. Jemný zvuk praskání a dlouhý tančící plamen vytváří 

neopakovatelnou atmosféru. 

Délka hoření: 30 až 40hodin

479,70 Kč/ks bez DPH 
Rozměry: 191 x 121 x 92 mm

3194931909 35544

31853 31961 



Svíčka loď - vícebarevná

Díky jedinečnému knotu HEARTHWICK® FLAME přináší tento typ svíčky zážitek dokonalého 

pohodlí u hořícího krbu. Jemný zvuk praskání a dlouhý tančící plamen vytváří 

neopakovatelnou atmosféru. 

Délka hoření: 30 až 40hodin

507,00 Kč/ks bez DPH
Rozměry: 191 x 121 x 92 mm

3205134083

35577 32045 33849



Svíčka petite 
Malé svíčky jsou nejlepším způsobem, jak vyzkoušet vůně WoodWick® a zažít praskající knot, 

vyrobený z přírodního dřeva. 

Délka hoření: 6 až 8hodin

58,50 Kč/ks bez DPH
Rozměry: 64 x 29 mm

31922 31736 31878 

31974 31780



Váza malá 
Elegantně tvarovaná malá svíčka s typickým dřevěným víčkem provoní váš domov a naplní 

ho jemným zvukem praskajícího knotu. Knot je vyroben z přírodního dřeva. 

Délka hoření: 20 až 30hodin

176,80 Kč/ks bez DPH 
Rozměry: 70 x 83 mm

31940 31784 31838 31902

31948 31934



Váza velká 
Elegantně tvarovaná velká svíčka s typickým dřevěným víčkem provoní váš domov a naplní 

ho jemným zvukem praskajícího knotu. Knot je vyroben z přírodního dřeva.

Délka hoření: 110 až 120hodin

466,70 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 178 x 102 mm

31828 31810 31874 31970



Sada na výrobu voskových svíček
Sada obsahuje 8ks voskových, 4ks máčených knotů i s uvedením popisu jak svíčky vyrábět.

kalkulace
Rozměr: 12 x 16,5 cm



Borová šiška
Krásná svíčka odlitá z pravého včelího vosku ve tvaru velké borové šišky. Krásná jako dekorace a 

dokonalá po zapálení, kdy se uvolní vůně včelího vosku. Dodáno v celofánovém sáčku.

63,40 Kč/ks bez DPH 
Rozměr: 7,5 x 6 cm



Tři oříšky pro Popelku

Krásné a skutečně kouzelné plovoucí svíčky odlité z pravého včelího vosku 
v dekoru skořápky vlašského ořechu.

49,40 Kč/ks bez DPH 



Svíčky od Ježíška

Dvě svíčky stáčené z plátů včelího vosku jsou přizdobeny textem a dvěma malými včelkami. 

Svíčky jsou zabaleny v celofánovém sáčku.

70,00 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 7 x 3,5 cm



Svíčka z včelího vosku - smrček žlutý 
Krásně propracovaná voňavá svíčka ve tvaru smrčku odlitá z pravého včelího vosku v 

přírodní barvě. Svíčky jsou zabaleny v celofánovém sáčku. 

45,10 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 10 cm



Litá svíčka se včelou
Nádherná a naprosto nevšední svíčka válec odlitá z pravého včelího vosku s 

dokonalým dekorem včely. 

34,40 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 6,5 cm

64,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 11 cm



Vánoční betlém
Úžasný kousek vhodný jak jako dekorace pro vás, nebo jako krásný, přírodní, voňavý 

vánoční dárek! Jedná se o parádní kousek vážící cca 420g.

Kalkulace



Kosmetika



60026
Koupelová sůl 200g - Krásné Vánoce

49,40 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 170 x 70 mm



Dezinfekční mýdlo s Tea Tree olejem / 250 ml
Dezinfekční mýdlo na ruce s Tea Tree olejem (olej z čajovníku australského) má vysokou účinnost při 

každodenním použití pro mytí a ošetření pokožky. Mýdlo obsahuje detergentní látky, které ničí 

choroboplodné zárodky a Tea Tree olej, jenž má výrazně antiseptické vlastnosti.

96,00 Kč/ks bez DPH



Dárková organza Máta + Meduňka
Balíček obsahuje:

dezinfekční gel máta –215ml 

krém na ruce meduňka –100ml 

382,50 Kč/ks bez DPH



Dárková organza Máta + Grep a pomeranč
Balíček obsahuje:

dezinfekční gel máta –215ml

krém na ruce grep a pomeranč –100ml

mýdlo grep a pomeranč –150g

495,10 Kč/ks bez DPH



Transparentní taštička Šípková růže II
Balíček obsahuje:

sprchový gel –300ml

tělové mléko –300ml 

360,10 Kč/ks bez DPH



Dárková krabička Šípková růže
Balíček obsahuje:

sprchový gel –300ml
tělové mléko –300ml
krém na ruce –100ml 
480,50 Kč/ks bez DPH



Dárková sada miniatur Meruňka 
Balíček obsahuje:

sprchový gel –60 ml

vlasový šampon –60 ml

krém na ruce –30 ml

279,30 Kč/ks bez DPH



Dárková organza Máta + Sedmikráska II
Balíček obsahuje:

dezinfekční gel máta – 215ml

krém na ruce sedmikráska – 100ml 

mýdlo sedmikráska – 100g

483,00 Kč/ks bez DPH



Dárková organza Máta + Grep a pomeranč
Balíček obsahuje:

dezinfekční gel máta – 215ml 

krém na ruce grep a pomeranč – 100ml

mýdlo grep a pomeranč – 150g 

495,10 Kč/ks bez DPH



Transparentní taštička mini Sedmikráska II
Balíček obsahuje:

mýdlo – 100g

krém na ruce – 100ml 

267,30 Kč/ks bez DPH



Dárkový sáček Sedmikráska I
Balíček obsahuje:

sprchový gel a šampon 2v1 –215ml 

krém na ruce –100ml

zelený čaj –80g

plechová cedulka Prosím nerušit

493,40 Kč/ks bez DPH 



Dárkový sáček Grep a pomeranč
Balíček obsahuje:

sprchový gel –15ml 

mýdlo –150g

krém na ruce –100ml

406,50 Kč/ks bez DPH 



Dárkový sáček Levandule I
Balíček obsahuje:

sprchový gel – 300ml

krém na ruce a nohy – 100ml

mýdlo – 150g 

420,30 Kč/ks bez DPH 



Dárkový sáček Levandule II
Balíček obsahuje:

sprchový gel – 300ml

krém na ruce a nohy – 100ml

levandulový sáček – 30g 

390,20 Kč/ks bez DPH 



Organzový sáček Pivo
Balíček obsahuje:

sprchový gel –300ml

vlasový šampon  -300ml

krém na ruce – 75ml

mýdlo – 150g 

599,10 Kč/ks bez DPH



Dárkový sáček MenII
Balíček obsahuje:

sprchový gel – 300ml 

toaletní voda – 100ml 

863,80 Kč/ks bez DPH



Dárkový sáček MenIII
Balíček obsahuje:

sprchový gel –300ml 
šampon –300ml 
balzám po holení –50ml
467,60 Kč/ks bez DPH



Dárkový sáček MenI
Balíček obsahuje:

sprchový gel –300ml

šampon –300ml

305,10 Kč/ks bez DPH



Dárková krabice šedo-béžová MenII
Balíček obsahuje:

sprchový gel –300ml 

krém na ruce a tvář –50ml 

mýdlo –150g 

pěna na holení –150ml 

865,50 Kč/ks bez DPH 



Dárková krabice bílá Grep a pomeranč
Balíček obsahuje:

sprchový gel –215ml

mýdlo –150g

krém na ruce –100ml 

607,00 Kč/ks bez DPH 



Dárkový celofánový sáček Baby FriendlyII
Balíček obsahuje:

dětská mycí & koupelová emulze –320ml

výživný krém na tvář a tělo –100ml

376,50 Kč/ks bez DPH



Dárková sada miniatur Pivo (kód 403216)
Balíček obsahuje:

sprchový gel –60ml

vlasový šampon –60ml

krém na ruce –30ml 

291,40 Kč/ks bez DPH



DB MA Gentleman Touch II. 
Pánský dárkový balíček DERMACOL - díky intenzivní mužské vůni
podtrhnete svůj sexappeal a jedinečnost. Vůně pravého gentlemana.

Balení obsahuje:
sprchový gel Gentleman Touch 250 ml , deodorant Gentleman Touch 150 ml 

109,40 Kč/ks bez DPH



DB MA Gentleman Touch I. 
Dárkový balíček Men Agent 

Balení obsahuje: 

Deodorant Gentleman touch, sprchový gel 3 v 1 Gentleman touch, vodu po holení 

Gentleman touch

213,10 Kč/ks bez DPH



DB MA Shower Gels

Pánský dárkový balíček DERMACOL - sprchové gely
Kombinace 3 vůní sprchových gelů oslavuje krásu a sílu mužského těla.

Balení obsahuje: Sexy sixpack sprchový gel 250 ml , Powerful energy sprchový gel 
250 ml a Total freedom sprchový gel 250 ml

121,60 Kč/ks bez DPH 



DB MA Shower Gels II.

Pánský dárkový balíček DERMACOL 

Kombinace 3 vůní sprchových gelů podtrhne mužský sexappeal a jedinečnost. 

Balení obsahuje: sprchový gel Gentleman Touch 250 ml , sprchový gel
Sensitive Feeling 250 ml a sprchový gel Intensive Charm 250 ml

121,60 Kč/ks bez DPH



7168
Dětský dárkový balíček DERMACOL Aroma Ritual Winter Dream - balíček vhodný i pro nejmenší 

(od 3 let), krásná vůně vanilky a kokosu navozuje atmosféru vánoc pro chvíle ve sprše či ve vaně. 

Balení obsahuje:

Winter dream sprchový gel 250 ml a Winter dream pěna do koupele 500 ml.

97,10 Kč/ks bez DPH



DB AROMA RITUAL 
Dárkový balíček DERMACOL hrozny s limetkou  - nejoblíbenější vůně hrozny s limetkou

uvolňuje nahromaděný stres po náročném dni a uklidňuje. Olej z hroznových jadérek

regeneruje a zvláčňuje. Balíček obsahuje : sprchový gel 250 ml, mýdlo na ruce 250 ml a 

pěnu do koupele 500 ml.

133,80 Kč/ks bez DPH



DB AROMA RITUAL 

Belgická čokoláda - vůně čokolády s pomerančem zanechává pokožku sladce 
provoněnou a dodává pocit příjemné vláčnosti. Pomerančový olej osvěžuje 
mysl, rozveseluje, odstraňuje napětí a harmonizuje duši.

Balení obsahuje : sprchový gel 250 ml a krém na ruce 100 ml

84,80 Kč/ks bez DPH



DB AROMA RITUAL Mix SG II. 
Výběr 3 oblíbených vůní sprchových gelů

Hutnou a plnou vůni čokolády a nugátu zastupuje makadamiový lanýž, doplňuje ji ovocná 

vůně třešně a svěží zelený čaj s opuncií.

Balení obsahuje : sprchový gel Makadamiový lanýž 250 ml, sprchový gel Zelený čaj a 

opuncie, sprchový gel  Černá třešně 250ml

109,30 Kč/ks bez DPH



DB SG Brazilský kokos + tělové mléko 
Dárkový balíček DERMACOL Brazilský kokos  - nejnovější přírůstek do řady sprchových

gelů Aroma Ritual s vůní kokosu a obsaženým kokosovým olejem, který zanechá vaši kůži 

sametově hebkou a provoněnou.

Balíček obsahuje : sprchový gel Brazilský kokos 250 ml, tělové mýdlo s kokosovým olejem 250 ml

91,00 Kč/ks bez DPH



2123 SAKURA HAND BALM 175 ML

2120 HAMMAM HAND BALM 175 ML

2429 KARMA HAND BALM Balzám na ruce, 175 ml

2179 HAPPY BUDDHA HAND BALM 175 ML Balzám na ruce, 175 ml

232,10 Kč/ks bez DPH



2467 SAMURAI HAND LOTION, Lotion na ruce, 70 ml

2769 JING HAND LOTION Lotion na ruce, 70 ml

2153 SAKURA HAND LOTION Lotion na ruce, 70ml

2074 AYURVEDA HAND BALM 70ML Balzám na ruce, 70ml

231,70 Kč/ks bez DPH



BC190018

Dárkové balení Botanica
sprchový gel 200 ml + vlasový šampon 200 ml + toaletní mýdlo 100 g – s vůní levandule – kniha

321,20 Kč/ks bez DPH



BC190034

Botanica sada
gel 200ml, šampon 200ml a mýdlo 100g – růže

321,20 Kč/ks bez DPH



BC190026

Botanica sada 
Botanica sada gel 200ml, šampon 200ml a mýdlo 100g - konopí 

321,20 Kč/ks bez DPH



BC190038

Botanica cestovní balení
gel 75ml, šampon 75ml, mléko 75ml – konopí

138,30 Kč/ks bez DPH



BC190162

Domácí štěstí
sprchový šampon 250 ml – argan - s obrázkem ilustrátorky paní Ivy Hüttnerové

118,20 Kč/ks bez DPH



BC003008

Dárkové balení
Sprchový gel 250ml a šampon 250ml – koňský kaštan

106,40 Kč/ks bez DPH



40152

Dárková sada BOTANICO mrtvé moře-papírová krabička malá
Obsahuje: sada v papírovém čtverci – šampon s balzámem 200 ml, sprchový gel 

200 ml, bath bombs 50 g, glycerínové mýdlo 200 g.

240,80 Kč/ks bez DPH



40156

Dárková sada papírový košík BOTANICO konopí - koš papírový velký
Obsahuje: koupelová sůl 200ml, sprchový gel 200ml, šampon balzám na vlasy 200ml, 

glycerínové mýdlo 200g, koupelová koule šumivá 50g.

389,00 Kč/ks bez DPH



40151

Dárková sada BOTANICO-růže-papírová krabička malá
Obsahuje: sada v papírovém čtverci – šampon s balzámem 200 ml, sprchový gel 

200 ml, bath bombs 50 g, glycerínové mýdlo 200 g.

240,80 Kč/ks bez DPH



40079

Medová dárková sada
Obsahuje: sprchový šampon medový 250ml, šampon na vlasy medový 250ml, 

koupelová koule 50g, dárková kazeta.

252,50 Kč/ks bez DPH



Čokoláda, bonbóny a další dobroty



S197249
Bio kávová zrna Arabica. Praženo v Itálii. Vhodné na espresso, moka a 

překapávanou kávu. 75g.

147,90 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 11 x 18 x 4,5cm



744

Espresso blend, zrnková káva

Příjemně nasládlá, bez hořkosti a kyselosti.

236,30 Kč/ks bez DPH - 300g

677,10 Kč/ks bez DPH – 1kg 



Ochutnávkové balení 
Pět druhů kávy ve filtru v jednom balení (5x 10 g). 1x Brazil Minas Gerais, 1x 

Colombia Supremo, 1x Ethiopia Sidamo, 1x Nicaragua Jinotega, 1x Colombia 

Huila (bez kofeinu)

72,70 Kč/ks bez DPH
Hmotnost: 5 x 10g



Degustační balíček – směsi 3 x50g
Tři degustační balíčky, v každém jedna kávová směs lepší než druhá !! Směs Martin Tradition

je pro milovníky silné kávy – díky 70% podílu robusty Vás tato směs nabije na celý den. Směs 

Martin Gold Blend je naprosto excelentní, vyvážená směs v poměru 82% arabiky a 18% 

robusty, která Vás okouzlí svou jemností. Směs 100% arabik je namíchána z nejlepších káv z 

Brazílie, Kolumbie a Peru, která vás překvapí svou svěžestí.

134,50 Kč/ks bez DPH



100% Arabica espresso směs – pražená zrnková káva
Vyvážená směs tří kvalitních kávových odrůd z vybraných plantáží jižní Ameriky.

166,20 Kč/250g bez DPH



Balíček 6 druhů káv
Chutě káv z různých konců světa s různými chuťovými profily. Balíček obsahuje tyto druhy

Rwanda Mushonyi 100g - mandarinka/hnědý cukr

Ethiopia Sase Rodoo 100g - červené jablko

Nicaragua Albali 100g - žlutý meloun

Peru El Palto 100g - byliny/mléčná čokoláda

Cuba Sierra Maestro 100g - karamel/nugát

Brazil Londrina 100g - lískový oříšek/kakaové boby

588,50 Kč/ks bez DPH 



29503
HORKÁ čokoláda 3x12,5g.

Hmotnost : 37,5g

51,20 Kč/ks bez DPH



Perníčky s potiskem

Kalkulace

Karta (3 ks) – 30003 – netto 15 g

Standard (1 ks) – 30001 
– 5 x 3,5 cm – netto 5 g

Kolecko (1 ks) – 30027 –
5,5 cm – netto 10 g

Kolecka (3 ks) – 30033 –
5,5 cm – netto 30 g

Kometa (1 ks) – 30020 – 12 x 5 cm – netto 16 g



Citronové sušenky se zázvorem 100g
Složení: pšeničná mouka, kokos, máslo, vejce, cukr, citron, zázvor, prášek do pečiva.

46,30 Kč/100g bez DPH 



Kokosovo - kakaové sušenky 80g
Složení: pšeničná mouka, cukr, kokos, máslo, vejce, kakao.

50,90 Kč/80g bez DPH



014517b 
Směs pralinek s náplní: oříškový nugát s křupavými čokoládovými kuličkami 

(30% lískových oříšků v náplní); Dulce de Leche krem a křupavé pusinky; jemné 

karamelový krém s vrstvou bílé čokolády s křupavými karamelovými a 

mandlovými kousky; oříškový nugát (30% lískových oříšků v náplní).

58,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 6 x 3,7 x 216 cm



Směs pralinek s náplní: oříškový nugát s křupavými čokoládovými kuličkami (30% lískových 

oříšků v náplní); Dulce de Leche krem a křupavé pusinky; jemné karamelový krém s vrstvou 

bílé čokolády s křupavými karamelovými a mandlovými kousky; oříškový nugát (30% lískových 

oříšků v náplní).

54,60 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 6 x3,7 x 21,6 cm

015347X 015354X



Směs pralinek s náplní: oříškový nugát s křupavými čokoládovými kuličkami 

(30% lískových oříšků v náplní); jemná lanýžová náplň; jemné slaný karamelový 

krém; karamel s vrstvou bílé čokolády s křupavými karamelovými a mandlovými 

kousky; oříškový nugát (30% lískových oříšků v náplní) 

59,80 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 9,5 x 4,8 x 14,8 cm



Lindor PillarsMilk/Assorted 75g

77,90 Kč/ks bez DPH



Boite de 5 sardines - Plechovka sardinek (čokoláda)
Složen: třtinový cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakao, 

Bourbonská vanilka

202,80 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 75g



Collection Décor 50g natural modrý
Složení: Neztužený rostlinný tuk (palmový a kokosový), cukr, odtučněný kakaový 

prášek 13,4%, sušená syrovátka, kakaový prášek, emulgátor : lecitin, sója. Může 

obsahovat stopy ořechů, sezamu, vajec, lepku.

55,90 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 50g



Boite de 5 sardines - Plechovka Lanýže
Složení: kakaový prášek,cukr,rostlinný tuk,lecithin,hrušky,vanilin,syrovátkový

prášek, kousíčky hrušek 5% (sacharoza, hruškové a jablečné pyré, ananasová 

vláknina, želírující látka E401, stabilizátor: E341i, aroma, regulátor kyselosti: 

kyselina citronova E330)

133,90 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 250g



Lanýže přírodní 75g - dárkové balení se stuhou 
Lanýže dostaly svůj název podle tvaru, který se podobá proslulým, vzácným 

houbám rostoucím pod zemí. Jejich základem je čokoládová ganache obalená v 

kakaovém prášku.

98,80 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 130g



Lanýže Mathez Collection Elegance rouge 130g - nature
Složení: kakaový prášek,cukr,rostlinný tuk,lecithin,vanilin,syrovátkový prášek 

118,30 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 130g



Lanýže Mathez Collection Elegance violet 130g - nature 
Složení: kakaový prášek,cukr,rostlinný tuk,lecithin,vanilin,syrovátkový prášek

118,30 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 130g



Lanýže Mathez - Etui uno - maliny 250g
Složení: Neztužený rostlinný tuk (palmový a kokosový), cukr, odtučněný kakaový 

prášek, sušená syrovátka, kousky malin 5% (malinové pyré, cukr, jablka, stopy 

ananasu, E 401, E 341, E163, E 100, E 330), kakaový prášek, emulgátor : 

sójový lecitin, přírodní aroma.

137,80 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 250g



Box italských čokoládovo-oříškových pralinek
Italské tmavé a mléčné čokoládové pralinky plněné hustými čokoládovo-

oříškovými krémy v krásném boxu z pevného papíru ozdobeném mašlí.

201,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 300g



Tabulková čokoláda 
Složení: kakao, kakaové máslo, třtinový cukr

115,70 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 70g

Vila Gracinda -

Plantation Sao Tomé

Michel Cluizel - BIO - Los 

Ancones 67% kakaa

Riachuelo lait, plantážová 

mléčná čokoláda, Cluizel



Sada čokolády Michel Cluizel "1-ers Crus de Plantation" - 16 carrés 
Složení: kakao, kakaové máslo, třtinový cukr

224,90 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 80g



Křupavé čokolády s oříšky, sušeným a kandovaným ovocem -

5 druhů 
Složení: čisté kakaové máslo, třtinový cukr, přírodní Burbon vanilku

175,50 Kč/ks bez DPH 
Rozměr: 50g



Luxusní degustační sada Michel Cluizel „Les Mendiants“ 
Složení: třtinový cukr, kakao, kakaové máslo, mandle, lískové oříšky, plnotučné 

sušené mléko, kandovaná pomerančová kůra, pistáciové ořechy, glukozový 

sirup, řepkový lecitin, bourbonská vanilka

627,90 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 240g



Sada čokolády Michel Cluizel "Grandes Teneurs" - 70 discs
Složení: kakaový prášek,cukr,rostlinný tuk,lecithin,vanilin,syrovátkový prášek

kalkulace
Rozměr: 130g



Coffret 8 ganaches de Plantation
Složení: kakao, kakaové máslo, třtinový cukr, plnotučné sušené mléko, smetana, 

vanilka Bourbon

236,60 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 85g



744
Belgická mléčná čokoláda.

45,00 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 30 x 5 x 8,8 cm



315
Kartička - Betlém 6g.

7,20 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 80 x 75 x 5 mm



026 
Podkova 30g

12,40 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 6,8 x 8 x 0,7 m



047
Vánoční koule v dárkové sadě 125g.

74,90 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 19,3 x 19,3 x 5,5 mm



P00758
Čokoládové puzzle 80g 

52,90 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 212 x 182 x 29 mm



2370 
Niederegger Klassiker - Variace mini marcipánů v dárkovém balení 200g.

Luxusní dárkové balení tradičních marcipánků v jemné hořko-mléčné čokoládě.

159,90 Kč/ks bez DPH



Only Merry X-Mas Vánoční figurky 100g.

33,30 Kč/ks bez DPH



kalkulace

Ručně vyráběné lanýžky z kvalitní belgické čokolády

Čokoládová mozaika

8 ks čokoládových kostek s ořechy

Rozměr: 97 x 185 x 38 mm

Minimální odběr: 50 ks

Fine Pralines

8 ks dekorovaných pralinek

Rozměr: 97 x 185 x 38 mm

Minimální odběr: 50 ks



Lindor XmasTreeMilk/Assorted/Silver 125g.

129,90 Kč/ks bez DPH



Lindor Tin Milk/Assorted 150g

175,40 Kč/ks bez DPH



Lindor AssortedSilver 200g.

155,90 Kč/ks bez DPH



C2008 
Belgické pralinky Cubix v plastové dóze ve tvaru banky 100 g

Náplň: pralinky z mléčné a bílé čokolády

Personalizace: formou visacky na bance

75,40 Kč/ks bez DPH



Mandle v belgické čokoládě v dárkové tašce 200 g

Personalizace: formou visačky na taštičce

111,80 Kč/ks bez DPH 



136,50 Kč/ks bez DPH



Čokoláda 100 g v krabičce nebo obálce

YO/ mléčná, hořká 60% nebo hořká 60% s brusinkami 

vlastní obal s personifikací 39Kč/ks bez DPH 

bez personifikace, vánoční obal 29Kč/ks bez DPH

mléčná čokoláda 32% s posypem mandle 95 g

mléčná čokoláda 32% s posypem jahoda 91,5 g

vlastní obal s personifikací 44,20Kč/ks bez DPH

bez personifikace, vánoční obal 37,70Kč/ks bez DPH

YO/ hořká 85%

vlastní obal s personifikací 42,90Kč/ks bez DPH 

bez personifikace, vánoční obal 33,80Kč/ks bez DPH



GD500043
Hořká belgická čokoláda se 72% kakaa plná lesních borůvek. Samostatně 

ručně balená v papírové kapsičce. 

45,00 Kč/ks bez DPH



GD000277
Jemná belgická mléčná čokoláda s 36.6 % kakaa s plátky sušených banánů 

ve stylové papírové krabičce

55,30 Kč/ks bez DPH



28002
Adventní kalendář A5 – 24 x 2,5g

Hmotnost : 60g

Rozměr: 211 x 155 x 11 mm

81,90 Kč/ks bez DPH



DV001782
Divine adventní kalendář hořká čokoláda 70% 85g

Lahodná hořká čokoláda od pěstitelů z Ghany v západní Africe s vysokým 

podílem kakaa 70%. Doslazená přírodním třtinovým cukrem.

135,10 Kč/ks bez DPH



DV001362
Dárkové balení kvalitních Divine čokolád obsahuje: 2x Hořká čokoláda Ghana 70% 15g, 

2x Hořká čokoláda Ghana 85% 15g, 2x Hořká čokoláda s malinami 70% 15g, 2x Mléčná 

čokoláda Ghana 45% 15g, 2x Mléčná čokoláda s křupavým karamelem a mořskou solí 

38% 15g a 2x Bílá čokoláda s jahodami a vanilkou 25% 15g 

181,90 Kč/ks bez DPH



DV001287
Limitovaná vánoční edice kvalitní Fairtrade hořké čokolády ve formě malých penízků. 

Lahodná hořká čokoláda s vysokým podílem kakaa 70% od pěstitelů z Ghany v západní 

Africe. Doslazená přírodním třtinovým cukrem.

63,20 Kč/ks bez DPH



DV003533
Divine horká čokoláda s vysokým obsahem kakaa 25% od pěstitelů z družstva Kuapa Kokoo

v Ghaně. Lahodná výrazná chuť s nádechem perníkového koření. Doslazená přírodním 

třtinovým cukrem.

157,50 Kč/ks bez DPH



DV003885
Luxusní vánoční ozdoba plná slaných preclíků v mléčné čokoládě s vysokým obsahem 

kakaa 27% od pěstitelů z družstva Kuapa Kokoo v Ghaně. Neobsahuje soju. S přírodním 

Fairtrade cukrem.

181,90 Kč/ks bez DPH



BA0041 
Lanýže v papíru s mašlí 126 g

107,90 Kč/ks bez DPH



Čokoláda 50 g - vložená kartička

27,30 Kč/ks bez DPH

YOC0325E YOC0325 YOC0134F YOC0134G



Čokoláda mléčná, hořká 225 g
Varianty obsahu:

- horká cokoláda s kousky brusinek a višní, obsah kakaa min. 45 %

- mlécná cokoláda s príchutí cae latte, sušenkami a kávou, obsah kakaa min. 25 %

76,70 Kč/ks bez DPH - vlastní obal s personifikací

TEV4705 TEV4699



3933

Zimní příběhy s Neapolitánky – 180g
Adventní kalendář obsahuje 24 mini čokolád se zdobením v podobě Mikulášů, stromečků a 

hvězdiček. Neapolitánky, tak se těmto čokoládkám odborně říká, jsou vyrobeny ručně z belgické 

hořké nebo mléčné čokolády. Adventní kalendář obsahuje mix dostupných neapolitánek. Tyto 

čokoládky se nejblíže podobají těm, které jsou dostupné běžně v kalendářích masově dostupných 

v obchodech, ale chutí a kvalitou provedení je rozhodně převyšují.

Rozměry: 300x182x34mm

391,90 Kč/ks bez DPH 



3555

Merry Elegance – 125g
Exkluzivní dřevěná krabička z afrického dřeva obsahuje 10 ručně vyrobenýcj a pečlivě vybranýsch

pralinek. Krabička z tmavého dřeva je ozdobená svátečním motivem zasneženého města a s přáním 

"Merry Christmas". 

Rozměry: 143x104x37mm

447,40 Kč/ks bez DPH



374201 

Vánoční sada figurek i pralinek v kovové krabičce - 95 g
Sada 6 čokoládových figurek a 4 mini pralinek v plechové krabičce s páskou. 

325,90 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 224x165x25mm



Vánoční mix s mini bábovičkami – 160g
Mimořádná bonboniéra s 12 vybranými čokoládovými pralinkami v elegantní bílé krabičce s 

jemným zlatavým zdobením. Uvnitř najdete lahodné minibábovičky cupcakes, plněné pralinky ve 

tvaru kousků dortíků a ručně vyrobené čokoládové pralinky. 

403,40 Kč/ks bez DPH 
Rozměry: 176x176x48mm



12446 

Maite Truffout Gift Pralines Box -Čokoládové pralinky v dárkovém 

balení 185g 
Čokoládové pralinky plněné lískooříškovým a kapučínovým krémem v dárkovém balení. 

203,50 Kč/ks bez DPH



11626

Niederegger Meisterselektion - Výběrová bonboniéra 200g 
Výběr toho nejlepšího od Niedereggeru v jedné bonboniéře - mini čokolády s pralinkovou náplní, 

klasické mini marcipány a mini nugáty. 

162,90 Kč/ks bez DPH



RF402 
Degustační sada Raffinée

V degustační krabičce Raffinée na vás čekají:

Ořechy Piemonte pokryté ve směsi kávy Harrar, lískových oříšků a mléčné čokolády

Kantonské makadamové ořechy potažené blond čokoládou s boby Tonka

Lyofilizovaný černý rybíz potažený směsí borůvkového jogurtu a bílé čokolády

Sicilské mandle potažené čokoládovou polevou z kakaových bobů Ruby

281,30 Kč/ks bez DPH



T1604603400
Lanýžové bonbony sladké černé

578,50 Kč/ks bez DPH
Hmotnost: 340g



T160460R200
Lanýžové bonbony sladké černé - bezlepkové

373,10 Kč/ks bez DPH
Hmotnost: 200g



T1606601400
Lanýžové bonbony brusinky a růžová čokoláda 

Dárkové balení 140g

295,10 Kč/ks bez DPH



T1610501800
Bonbony Cuneesi a grappa

Dárkové balení 160g

295,10 Kč/ks bez DPH



T1610501810
Bonbony Cuneesi a gin 

Dárkové balení 160g

295,10 Kč/ks bez DPH



A050111LF 
Výběr Tradiční Italské Sušenky Biscotti a Amaretti

Hmotnost: 450g

301,60 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 34 x 9 x 27 cm



Sušená jablka 

37,70 Kč/ks bez DPH



56225
6 pyramidek sypaného čaje, 6 příchutí k zavěšení.

Příchutě: Vánoční koláč,/Oolong, citron a malina,/ Cukroví/ Bílý čaj, kokos a 

passion fruit/ Kokos a Chai Tea/ Černý čaj s medem a melounem.

127,40 Kč/ks bez DPH



58403
Balení ve tvaru hvězdy k zavěšení na stromek, 6 pyramidek sypaných čajů uvnitř

Složení: Bio černý čaj (53%), bio skořice (17%), bio zázvor (15%), bio jablko (6%), bio 

kardamon (5%), bio příchuť a aroma (4%).

127,40 Kč/ks bez DPH



56225
6 pyramidek sypaných čajů, 6 příchutí.

Příchutě: CHAI—podpora imunity, ENERGIE na svátky, UVOLNĚNÍ pro sezonu, 

Bílý čaj lychee a kakao, ČISTÍCÍ po oslavách, Máta a meloun

127,40 Kč/ks bez DPH



60932
Dárková kolekce se zlatou hvězdou, 16 pyramidek, 6 příchutí

Bio bílý čaj se skořicí, kakaem, kokosem a lychee.

Uvolnit se na sezonu – bylinkový čaj s citronovou trávou, skořicí, zázvorem, garcinií, ibiškem a citronem

Dodat si energii pro svátky – bylinkový, šípkový čaj s ibiškem, jablkem, lékořicí, skořicí a listy růže

Očista po vánočním hodování – zelený čaj s garcinií, skořicí, zázvorem a acai berry bio

Máta a Meloun: Zelený Čaj, Kousky Skořice, Lékořice, Lístky Máty

Chai pro zvýšení imunity – bylinkový čaj s rooibosem, hřebíčkem, skořicí, kardamonem, česnekem, 

kurkumou a echinaceou

175,50 Kč/ks bez DPH



58373
ETS25 pyramidek Adventní kalendář vánoční noc bio 

Perníčkové pohoštění, Božsky zelený, Bílá snová krajina, Sváteční koření, Zimní zahřívač,

Super Anýz , Tropická citronová tráva, Šťastné vánoce, Osvěžení po oslavách, Náboj Chai-e,

Mátový punč, Přízračné koření, Mátové cukroví

247,00 Kč/ks bez DPH



58397
ETS25 pyramidek Adventní kalendář Zelený bio

Perníčkové pohoštění, Božsky zelený, Bílá snová krajina, Sváteční koření, Zimní zahřívač

Super Anýz, Tropická citronová tráva, Šťastné vánoce, Osvěžení po oslavách,

Náboj Chai-e, Silná broskev, Sváteční povzbuzení, Zimní rovnováha

247,00 Kč/ks bez DPH



60789
ETS25 Pyramidek, Advent kalendář Červený Puzzle, bio

Příchutě, Perníčkové pohoštění, Božsky zelený, Irské vánoce, Slavnostní koření, Anýz Super star,

Tropická citronová tráva, Šťastné vánoce, Osvěžení po oslavách, Zimní zahřívač, Nálož Chai-e,

Intenzivní broskev, Ohromující koření, Mátové cukroví

247,00 Kč/ks bez DPH



33806
Dárková krabička 12 hedvábných pyramidek/ 4 příchutě po 3 pyramidkách

Složení: Perníček: černý čaj, pražený ječmen, skořice, zázvor, jablko, příchuť 

zázvoru, příchuť skořice, příchuť limetky, Jízda na saních: zelený čaj, skořice, 

zázvor,kardamom, muškátový oříšek, hřebíček, pepř, příchuť soursop/brazilská 

papaya, příchuť pomeranče, Cukroví: zelený čaj, máta, pomerančová kůra, 

skořice, pražená cikorka, listy jahodníku, vanilka, příchuť máty, příchuť kokosu, 

příchuť vanilky, Radostné vánoce: zelený čaj, zázvor, skořice, kardamom, 

muškátový oříšek, hřebíček, pepř, granátové jablko, příchuť granátového jablka, 

příchuť citronové trávy

152,10 Kč/ks bez DPH



60857

Luxusní papírová kolekce čajů od značky English Tea Shop obsahuje 

kvalitní bílé, černé a zelené čaje.Sada. Čaje jsou baleny v krásných a 

praktických sáčcích.

237,90 Kč/ks bez DPH



52111
Dárková sada Union Jacka nabízí kvalitní čaje, které potěší milovníky čajů. Sada 

obsahuje 30 prémiových sypaných čajů balených v sáčcích.

Složení:

Zelený s granátovým jablkem: zelený čaj, okvětní plátky růže, kousky 

granátového jablka, přírodní příchuť

Černý Chai Tea: cejlonský černý čaj, skořice, kardamom, muškátový květ, 

zázvor, lékořice, badyán, fenykl, pomerančová kůra, černý pepř

Zelený čaj: zelený čaj

Earl grey: cejlonský černý čaj

English Breakfast: cejlonský černý čaj

Máta: máta

270,40 Kč/ks bez DPH



02544.8
Adventní sada bio, 24 různých čajových sáčků v nálevových sáčcích (číslované 

od 1–24).

97,50 Kč/ks bez DPH
Hmotnost: 37,5 g 



52015

Relaxační - dárkové balení
Bylinné čaje Balzám na nervy 50 g, Pro lepší náladu a paměť 50 g, Dlouhý život 

50 g, Klidný spánek 50 g, kartonový obal.

149,50 Kč/ks bez DPH



50207

České Vánoce - dárkové balení
Balení obsahuje: Vánoční dobroty 50 g, Rooibos České Vánoce 50 g a plechová dóza České Vánoce s 

obsahem 50 g. Vánoční dobroty - aromatizovaný ovocný čaj s ibiškem. jablka, ibišek, šípek, 

pomerančová kůra, rozinky, datle, meruňky, švestky, poupata růží, fíky, kokos, lékořice, kardamom, 

aroma, mandle, růže, vanilka. Může obsahovat stopy skořápkových plodů. Obsahuje lékořici - osoby s 

vysokým krevním tlakem by se měly vyvarovat nadměrné spotřeby. Rooibos České Vánoce - bylinný čaj 

aromatizovaný. rooibos (min.73,2%), švestky, rozinky, přírodní aroma, jablka, hrušky, skořice, zázvor, 

červený pepř, měsíček.

197,60 Kč/ks bez DPH



52038

Adikia zelená - set kvetoucích čajů
Dárkové balení pravých bílých kvetoucích ochucených čajů Bai He Xian Zi "Božská lilie", Man Tian

Xian Tao "Posvátné květy", He Jia Huan Le "Rodinné štěstí", Xu Ri Dong Sheng "Vycházející 

slunce" v zeleném kartonovém obalu.

98,80 Kč/ks bez DPH



Biogena Tea Of The World (6 x 10 pcs)

Yerba Maté: Bylinný čaj, aromatizovaný, porcovaný.

English Breakfast: Černý čaj, porcovaný.

Masala Chai: Černý čaj ochucený, porcovaný.

Lípa & Rakytník: Bylinný čaj, porcovaný.

Sencha Green: Zelený čaj, porcovaný.

Bílý čaj s příchutí Schizandry a Maracuji: Bílý čaj ochucený aromatizovaný, porcovaný.

221,00 Kč/ks bez DPH



Biogena Winter Tea Excellent (4 x 10 pcs)

Zázvor s mandarinkou: Ovocný čaj aromatizovaný, porcovaný.

Vánoční čaj: Ovocný čaj aromatizovaný, porcovaný.

Zimní punč: Ovocný čaj aromatizovaný, porcovaný.

Citrusové plody s kořením: Ovocný čaj aromatizovaný, porcovaný.

156,00 Kč/ks bez DPH



5569

Mandlová hvězda 70g ovocný aromatizovaný čaj
Složení: jablko, šípek, mandle, badyán, pomerančová kůra, kardamon, červená 

řepa, aroma

61,40 Kč/ks bez DPH



5572

Sweet ginger -70g rooibos bylinný aromatizovaný čaj
Složení: rooibos, zázvor, červený pepř, měsíček květ, pomeranč, aroma.

61,40 Kč/ks bez DPH



5506

Vánoční punch, ovocná směs, aroma, sáček 70g
Složení: ibišek, borůvky, rozinky, bezinky, kousky višně, kokos, aroma.

61,40 Kč/ks bez DPH



5507

Vánoční čas, rooibos, aroma, sáček 70g
Složení: rooibos, rozinky, růže květ, pomeranč kůra, jablko, hřebíček, mandle, skořice, aroma

61,40 Kč/ks bez DPH



5512

Vánoční čaj sencha, zelený čaj, aroma, sáček 70g
Složení: china sencha, pomeranč, jablko, skořice, hřebíček, růže, aroma.

61,40 Kč/ks bez DPH



5527

Svařené víno-ovocný aromatizovaný čaj sáček červený 70g
Vynikající čaj pro milovníky vůně svařáku.

61,40 Kč/ks bez DPH



11632

Vánoční káva, 100% arabica, Brasil, sáček 50g
Naše káva je 100% Arabika. Arabika má vyváženější a jemnější chuť s nižším 

obsahem kofeinu. Všechny nejkvalitnější kávy světa obsahují pouze Arabicu.

61,40 Kč/ks bez DPH



RG774
Vánoční kolekce čajů v pyramidkách, 9 druhů: zelený, černý a bylinkový čaj, kousky ovoce a bylin.

135,70 Kč/ks bez DPH
Hmotnost: 2g ( sáček)



L201

Christmas Vizit
Porcovaný bílý čaj CHAJ

39,60 Kč/ks bez DPH 
Počet kusů v balení 20 x 2g



L202

HAPPY
Porcovaný černý čaj s příchuti jablka a skořice.

39,60 Kč/ks bez DPH 
Počet kusů v balení 20 x 2g



L112

Domeček zelený
Porcovaný zelený čaj s příchutí pomeranče a skořice.

53,10 Kč/ks bez DPH
Počet kusů v balení 20 x 2g



L111

Domeček červený
Porcovaný černý čaj s příchutí pomeranče a skořice.

53,10 Kč/ks bez DPH
Počet kusů v balení 20 x 2g



L008

Vánoční koule
- Chai - černý čaj, kardamom, skořice a zázvor, květinové aroma 

- Jablko a škořice - černý čaj, jablko, skořice, listy ostružiny, slad, ibišek, růže, aroma jablka a skořice

- Čokoláda a máta - černý čaj, lístky máty, aroma čokolády

98,30 Kč/ks bez DPH
Počet kusů v balení 4 x 3 x 2g



L011

CHRISTMAS MAGIC
Zelený čaj s příchutí pomeranče a skořice.

39,60 Kč/ks bez DPH 
Počet kusů v balení 20 x 2g



L003

Lampa
Vánočni kolekce čajů:

- černý cejlonský čaj s aroma čokolády a máty

- černý cejlonský čaj s aroma višní, růží a skořice

- zelený cejlonský čaj s aroma jablka a skořice

- zelený cejlonský čaj s aroma pomeranče, soursapu a okvětních lístků květin

- bílý cejlonský čaj s aroma pomeranče a koření

- bílý cejlonský čaj s praženými mandlemi a skořicí

186,50 Kč/ks bez DPH
Počet kusů v balení 6 x 20 x 1,5g



L004

Sněhulák
- černý cejlonský čaj s aroma čokolády a máty

- černý cejlonský čaj s aroma višní, růží a skořice

- zelený cejlonský čaj s aroma jablka a skořice

- zelený cejlonský čaj s aroma pomeranče, soursapu a okvětních lístků květin

- bílý cejlonský čaj s aroma pomeranče a koření

- bílý cejlonský čaj s praženými mandlemi a skořicí

186,50 Kč/ks bez DPH 
Počet kusů v balení 6 x 20 x 1,5g



RG776
Flavour Collection

- ovocný čaj s kousky citronové kůry, citronová tráva, přírodní identicka citronová příchut

- ovocný čaj s kouský manga, papaji a ananasu s přírodní identickým aroma tropického a drobného 

ovoce

- ovocný čaj s kouský brusinek, malin, citronové kůry a citronové trávy s přírodně identickým citronovým 

aroma

- čistý bilý čaj s kousky anody ostnité a přírodně identickým aroma anody ostnité

- čistý bilý čaj s kousky brusinek a přírodně identickým brusinkovým aroma

- čistý bilý čaj s kousky mučenky a přírodně identickým mučenkovým aroma

121,00 Kč/ks bez DPH 
Počet kusů v balení 6 x 10 x 2g



L019

Magic Christmas
Černý čaj s příchutí pomeranče a skořice.

39,60 Kč/ks bez DPH
Počet kusů v balení 25+5x2g



L018
Vánoční balení porcovaného zeleného čaje s příchutí pomeranče a skořice.

39,60 Kč/ks bez DPH
Hmotnost: 25+5x2g 



L221

Fruit Punch
Složení: dárková kolekce porcovaných čajů s ovocem a bylinami, heřmánek a 

citronová tráva, zázvor, papája a limeta citronová, pomerančová a limetová kůra.

128,70 Kč/ks bez DPH
Počet kusů v balení 20 x 2g



L006
Kolekce porcovaných čajů v pyramidkách, složení obou kolekcí je totožné:

- černý čaj s okvětními lístky růže a kousky ovoce

- černý čaj s přírodním aroma ananasu

- zelený čaj s aroma pomeranče a skořice

- zelený čaj s kousky pomeranče, ananasu a okvětními lístky měsíčku

55,40 Kč/ks bez DPH
Počet kusů v balení 4 x 2 x 2g



L007

For You
Složení :

Černý čaj s okvětními lístky růže a kousky ovoce

Černý čaj s přírodním aroma ananasu

Zelený čaj s aroma pomeranče a skořice

Zelený čaj s kousky pomeranče, ananasu a okvětními lístky měsíčku

100,60 Kč/ks bez DPH
Počet kusů v balení 12 x 2g



L203

Vánoční svíčka
Zelený čaj s přírodně identickým aroma zázvoru, medu, jablka a skořice.

39,60 Kč/ks bez DPH
Počet kusů v balení 18 x 2g



L001

Čajový dort
Dárkové balení porcovaných čajů

- zelený čaj s listy máty peprné, okvětní lístky růží, citronové trávy a pupeny levandule

- zelený čaj s aroma kaktusu

- zelený čaj s aroma broskve a jablka

- zelený čaj s aroma žlutého melounu a meruněk

- bílý čaj s pomerančovou kůrou a aroma ananasového melounu

- bílý čaj s tymiánem a aroma levandule a bazalky

- černý čaj s aroma pomeranče, zázvoru a citronu

- černý čaj s okvětními lístky růží, citronovou kůrou a aroma růže a rambutanu

175,50 Kč/ks bez DPH 
Počet kusů v balení 8 x 10 x 2g



L220

Šťastný nový rok
Zelený čaj s přírodně identickým aroma zázvoru pomeranče, citronu a skoříce

46,30 Kč/ks bez DPH
Počet kusů v balení 20 x 2g



L219

Veselé Vánoce
Bilý čaj s přírodně identickým aroma - aroma jasmínu

46,30 Kč/ks bez DPH
Počet kusů v balení 20 x 2g



L022

Koleda
Vánoční kolekce čtyř zelených čajů s příchutí medu a hroznů, soursopu, jasmínu a manga

145,80 Kč/ks bez DPH
Počet kusů v balení 4 x 10 x 2g



L033

Vánoční překvapení
Složení:

- černý čaj s příchutí pomeranče

- černý čaj s příchutí Bergamot

- černý čaj s příchutí skořice

- černý čaj s ochuceným zázvorem a meruňkami

- zelený čaj s příchutí Soursop

- zelený čaj s jasmínovou příchutí

- zelený čaj s příchutí manga

- zelený čaj ochucený medem a hrozny

29,40 Kč/ks bez DPH
Počet kusů v balení 8 x 2g



H15
Vánoční čas

Vaječný likér

Mandle ve skořici

Vánoční med

Čajové bonbony

280,80 Kč/ks bez DPH



H22
Dárkoví krabička

Zimní sen- ovocný čaj

Portské víno

mandle v hořké čokoládě a kakau

Vánoční med

čajové bonbóny

svíčka.

393,90 Kč/ks bez DPH 



H10
Vánoční čas

bonbóny Zlaté ořechy

ozdoba zvoneček

Plechovka na čaj

176,80 Kč/ks bez DPH



H25
Vánoční čas - černý čaj

Portské víno

čajové bonbony

Zlaté ořechy

Svíčka

ozdoba

247,00 Kč/ks bez DPH



H29
Vánoční čas - černý čaj

Francouzká paštika

čajové bonbony

Vltavské oblázky

svíčka

cukrkandl na špejli

ozdoba

plechovka na čaj

zlaté ořechy

370,50 Kč/ks bez DPH



H12
Vánoční čas

bonbóny Zlaté ořechy

Vánoční med

čajové bonbóny

Svíčka

Plechovka na čaj

krabička stromeček

284,70 Kč/ks bez DPH



H24
Vánoční čas - černý čaj

Portské víno

Vánoční med

Zlaté ořechy

svíčka

265,20 Kč/ks bez DPH



H25
Vánoční čas - černý čaj

Portské víno

čajové bonbony

Zlaté ořechy

Svíčka

ozdoba

247,00 Kč/ks bez DPH



H14
Vánoční čas - černý čaj

Bohemia sekt

bonbóny Zlaté ořechy

Café de Arabica - Extra Speciál

Ubrousky

svíčka

374,40 Kč/ks bez DPH



H38
Kouzlo zimy - černý čaj

Vánoční punč

ozdoba

167,70 Kč/ks bez DPH



H7
Vánoční čas

Svíčka

Bonbóny Zlaté ořechy

Francouzská paštika

Proseko 0,2l EXTRA DRY

Čajové bonbóny

Vánoční med

Ubrousky vánoční

455,00 Kč/ks bez DPH



H6
Proseko 0,2l EXTRA DRY

Vánoční med

bonbóny Zlaté ořechy

Vánoční čas - černý čaj

Kapari v octu – Itálie

Ubrousky vánoční

Sušená rajčata – Itálie

Svíčka

Ozdoba

mandle ve skořici

640,90 Kč/ks bez DPH



M15
Proseko 0,2l EXTRA DRY

Vánoční čas - černý čaj

bonbóny Zlaté ořechy

Vánoční med

Zlaté prasátko pro štěstí

Vánoční ubrousky

Čajové bonbony

Dárkové balení

478,40 Kč/ks bez DPH



M1
Bohemia sekr 0,2 l

Vánoční čas - černý čaj

bonbóny Zlaté ořechy

Francouzká terina

Mandle v hořké čokoládě a kakau

ozdoba hvězdička

čajová svíčka

Vánoční ubrousky

Bonbony s příchutí svařeného vína

Dárkové balení

483,20 Kč/ks bez DPH



M3
Portské víno GALEM Fine Ruby

Vánoční čas - černý čaj

Vánoční med

Francouzká paštika

Mandle v hořké čokoládě 

Vánoční ubrousky

Bonbony s příchutí svařeného vína

Dárkové balení

489,10 Kč/ks bez DPH



M11
Bohemia sekr 0,2 l

Vánoční čas - černý čaj

bonbóny Zlaté ořechy

Vánoční med

Mandle v hořké čokoládě 

ozdoba hvězdička

Vánoční ubrousky

Dárkové balení

437,60 Kč/ks bez DPH



M35
Portské víno GALEM Fine Tawny

Vánoční čas - černý čaj

Cukrkandl

Vánoční med

Bonbony s příchutí svařeného vína

Dárkové balení

258,70 Kč/ks bez DPH



M24
Vánoční punč 0,1l 

Vánoční čas - černý čaj

bonbóny Zlaté ořechy

Vánoční med

Bonbony s příchutí svařeného vína

Dárkové balení

292,50 Kč/ks bez DPH



M22
Vánoční punč 0,1l 

Vánoční čas - černý čaj

Mandle ve skořici a mléčné čokoládě

Plovoucí vánoční svíčka

Bonbony s příchutí svařeného vína

Vánoční med

ozdoba stromeček

Dárkové balení

362,70 Kč/ks bez DPH



M-18
Vánoční čas - černý čaj

bonbóny Zlaté ořechy

plechovka na čaj

189,50 Kč/ks bez DPH



M-19
Vánoční čas - černý čaj

cukrkandl 

plechovka na čaj

Vánoční med

Bonbony s příchutí svařeného vína

čajová svíčka

ozdoba hvězdička

306,50 Kč/ks bez DPH 



M-31
Vánoční čas - černý čaj

bonbóny Zlaté ořechy

Vánoční med

Ozdoba rolnička

Magnet andílek

Plovoucí vánoční svíčka

Bonbony s příchutí svařeného vína

352,20 Kč/ks bez DPH 



ZZ331
Kufřík s těstovinami různých tvarů spolu s kalábrijskými feferonkami.

• SMĚS AGLIO, OLIO E PEPERONCINO (ČESNEK, OLEJ A FEFERONKA) 55g

• SMĚS ARRABBIATA 55g

• SEMOLINOVÉ TĚSTOVINY BÍLÉ PENNE 500g

• SEMOLINOVÉ TĚSTOVINY BAREVNÉ VRTULE 400g

419,00 Kč/ks bez DPH



CAR050
Set Farfalle &Červené Pesto

Obsahuje: Červené Pesto 190g, těstoviny Farfalle 250g

419,90 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 12,5 x 24 x 7,5 cm



A042051
Vánoční bio 5 barevné těstoviny

189,80 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 13 x 7,1 x 23,2 cm



AS02253
Zimní bio těstoviny Farfalle

206,70 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 12,7 x 4,1 x 24 cm

Hmotnost: 250g



AG01865
Kit rizoto s lanýžem

Obsahuje: rizoto s lanýžem 220g, olej s lanýžem ochucovadlo 125ml

357,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 15 x 5 x 19 cm



AG00308
Lanýžové trio dip a pesto

Obsahuje: červené pesto s lanýžem 180g, bazalkové pesto s lanýžem 180g, 

houbová omáčka s lanýžem 180g

496,60 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 20,6 x 7 x 12 cm



AG01870
Set Tagliatelle & Pesto s Lanýžem

Obsahuje: Bazalkové Pesto s Lanýžem 190g vaječné těstoviny Tagliatelle 250g

323,70 Kč/ks bez DPH



AG01869
Ručně vyrobené těstoviny a pesto

Obsahuje: Bazalkové Pesto 190g, červené pesto 190g, bio těstoviny Orecchiette

500g, bio těstoviny Trofie 500g

512,20 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 32,8 x 9 x 26,7 cm



ZZ213
HIMALÁJSKÁ SŮL & STŘEDOMOŘSKÉ BYLINKY 190gr

SICILSKÁ BÍLÁ SŮL & CITRÓN 215gr

SICILSKÁ BÍLÁ SŮL & FEFERONKA 200gr

KOVOVÁ DÁVKOVACÍ LŽIČKA

332,80 Kč/ks bez DPH



A059114ED
Sůl a toskánské bylinky

539,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 6,4 x 6,4 x 28 cm

Hmotnost: 120g



A059111ED
Mix pepřů

539,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 6,4 x 6,4 x 28 cm

Hmotnost: 45g



A059119ED
Sůl a černý lanýž

548,60 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 6,4 x 6,4 x 28 cm

Hmotnost: 135g



A059107ED
Himalájská sůl

707,20 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 7,5 x 7,5 x39,9 cm

Hmotnost: 590g



A059104ED
Sůl a toskánské bylinky 

705,90 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 7,5 x 7,5 x39,9 cm

Hmotnost: 450g



A059105ED
Italská mořská sůl

650,00 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 7,5 x 7,5 x39,9 cm

Hmotnost: 450g



ZZ252 
Italská dochucovadla: lístky bazalky (7,5g), feferonky drcené (18g), oregano lístky 

(7,5g), sicilská bílá kamenná sůl (58g), ocet Balsamico di modena IGP (100ml), 

extra panenský olivový olej (100ml)

539,50 Kč/ks bez DPH 



ZZ319
FEFERONKY (23g), SŮL S FEFERONKAMI

(80g), EXTRA PANENSKÝ OLIVOVÝ OLEJ S FEFERONKAMI (100ml)

289,90 Kč/ks bez DPH



A112010ED
Ochucený olej a ocet

Obsahuje: olivový olej s česnekem, feferonkou a bazalkou, červený vinný ocet s 

malinami

434,20 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 7,6 x 7,6 x 21,1 cm

Objem: 2 x 250ml



A112009ED
Ochucovadla s lanýžem

Obsahuje: olivový olej s černým lanýžem, balzamikový ocet s černým lanýžem

434,20 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 7,6 x 7,6 x 21,1 cm

Objem: 2 x 250ml



A112006ED
Italská dochucovadla

Obsahuje: extra panenský olivový olej, balzamikový ocet z modeny IGP

453,70 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 7,6 x 7,6 x 21,1 cm

Objem: 2 x 250ml



CAR039
Degustační set k sýrům

Obsahuje: krekry rajčata a oregano a 3 lahodné džemy (pomeranč, fíky, hrušky a 

zázvor)

349,70 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 8,5 x 16 x 25 cm

Hmotnost: 290g



CAR043
Lanýžová ochucovadla

Obsahuje: extra panenský olivový olej s černým lanýžem, sicilská mořská sůl s 

černým lanýžem

292,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 8,5 x 3,8 x 16,5 cm

Hmotnost: 100ml + 130g



A050111LF 
Výběr Tradiční Italské Sušenky Biscotti a Amaretti

Hmotnost: 450g

301,60 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 34 x 9 x 27 cm



AG01874 
Obsahuje: 200g sušenky s lískooříškovým krémem, 125g káva corsini

336,70 Kč/ks bez DPH 
Rozměr: 34 x 9 x 27 cm



AG01875 
Obsahuje: 300g snídaňové sušenky s lískovými oříšky a kakaem, 125g káva corsini

336,70 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 34 x 9 x 27 cm



* Sýr Gran Moravia 250 g

* Sýr Provolone piccante 200 g

* Sýrové Cri Cri 15 g

• Dárková krabička malá

224,00 Kč/ks bez DPH



* Sýr Gran Moravia 500 g

* Salamino con Gran Moravia 160 g

* Sýrové Cri Cri 15 g

• Dárková krabička velká

337,10 Kč/ks bez DPH 



* Sýr Gran Moravia 100 g

* Sýrové Cri Cri 15 g

* Olivy „Bella di Cerignola“ 180 g

* Sýr Caciotta stagionata cca 100 g

* Salamino s ořechy 160 g

* Grissini s česnekem a bylinkami 125 g

* Fiorellini s malinovou marmeládou 60 g

* Pikantní „Bomba Pugliese“ 190 g

• Dárková krabice malá

505,60 Kč/ks bez DPH 



* Sýr Gran Moravia 250 g

* Sýrové Cri Cri 15 g

* Olivy „Bella di Cerignola“ 180 g

* Mini snack s oříškovým krémem 25 g

* Sýr Provolone dolce 200 g

* Spaghetti alla chitarra 500 g

* Sýr Caciotta Diavoletto cca 100 g

* Sugo alla puttanesca 280 g

* Červené víno Primitivo SOLO 0,75 l

• Dárková krabice malá

647,50 Kč/ks bez DPH



Krabička se Šťavnatými čaji, 4 ks 
Složení: 

Šťavnatý čaj s dužinou a kousky ovoce 55 ml, 4 druhy Brusinka, Lesní směs, 

Citrusová směs se zázvorem a Aloe vera s kiwi. 

Uložené do přírodní krabičky s víkem, ovázané lýkem a vánoční ozdobou. 

163,80 Kč/ks bez DPH



Krabička bílá s čaji a pralinkami 
Složení: 

Šťavnatý čaj s dužinou a kousky ovoce 55 ml, 4 druhy Brusinka, Lesní směs, 

Citrusová směs se zázvorem a Aloe vera s kiwi. 

Italské pralinky s lískooříškovou náplní 2 ks. 

Uložené do bílé krabičky s rylem a ručně uvázanou mašlí. 

186,50 Kč/ks bez DPH



Krabička s ochuceným medem, 4 ks 
Složení: 

Ochucený květový med 68 g, 4 druhy Rakytník, Brusinky, Zázvor a kousky 

Pomeranče. Za studena lisovaná ovocná šťáva, ručně vmíchaná do květového 

medu. 

Uložené do přírodní krabičky s víkem, ovázané lýkem a vánoční ozdobou. 

203,50 Kč/ks bez DPH



Set Semafor, Šťavnatý čaj 520 ml 3 ks 
Složení: 

Šťavnatý čaj s dužinou a kousky ovoce 520 ml, 3 druhy Brusinková směs, Rakytníková směs, 

Aloe vera a kiwi. 

Uložené do soudkového skla s ručně uvázaným štítkem. Vložené do krabičky s víkem.

373,00 Kč/ks bez DPH 



Sady 3 druhy na výběr
koncentrát rakytník 250 ml, Šťavnatý čaj rakytník 55 ml 2x, ochucený med s rakytníkem 68 g. 

koncentrát Zázvor s medem 250 ml, Šťavnatý čaj citrusová směs se zázvorem 55 ml 2x, 

ochucený med se zázvorem 68 g. 

koncentrát brusinka 250 ml, Šťavnatý čaj brusinková směs 55 ml 2x, ochucený med s 

brusinkami 68 g. 

281,50 Kč/ks bez DPH



95% květového pastovaného medu + 5% sušených broskví
Broskve krásně pustí svou osobitou vůni do medu a výsledkem je náramná dobrota:-)) Další z 

řady zdravého mlsání:-)

Hmotnost: 240g

107,40 Kč/ks bez DPH



95% pastovaný květový med, 5% jahody 
Báječný, voňavý, jahůdkový med!!! Opravdu skvostná chuť. Dá se jíst i samotný jen tak na lžičku

Hmotnost: 240g

107,40 Kč/ks bez DPH



Čokoládovo - kávovo - medová pomazánka
Žádný cukr, žádný palmový tuk, barviva či dochucovadla!!!! Jediným dochucovadlem je bílá 

čokoláda nasekaná na malé kousky a káva. 

Hmotnost: 290g

118,70 Kč/ks bez DPH



Dárková čajová sada
1x 55g květového medu, 1x 55g pastovaného medu se zázvorem, 1x 50g višňového sypaného 

čaje, 1x svíčka stáčená ze včelího vosku přizdobená včelou, 1x nerezová lžička

194,40 Kč/ks bez DPH
Rozměr 100 x 170 x 40 mm



60028
Sušené ovoce 40g - Krásné Vánoce

49,90 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 170 x 70 mm



201006
Složení: ARAŠÍDY pražené, rozinky nesířené (rozinky, slunečnicový olej), jádra MANDLÍ, 

jádra KEŠU OŘECHŮ, jádra LÍSKOVÝCH OŘECHŮ

62,40 Kč/ks bez DPH
Hmotnost: 100g



909001
Vánoční punč s ovocným sypáním.

182,00 Kč/ks bez DPH



900304
DB PAŠTIKOVÁ S OVOCEM (Paštika srnčí 150g /paštika farmářská 150g 

/meruňky v čokoládě 100g)

271,70 Kč/ks bez DPH



CP200601/12 
Café Espresso 250g

Kávové belgické pralinky 60g

Oříšky Mix Salty 50g

Celofánový sáček se saténovou stuhou 

358,80 Kč/ks bez DPH



CP200601/2 
Benelli 100g

Olivový olej Extra Virgine 250ml

Mléčná čokoláda Willies 50g

Celofánový sáček se saténovou stuhou  

374,40 Kč/ks bez DPH 



PT200602/8 
Olivový olej Extra Virgine 500ml

Čokoládové pralinky 215g

Luční italský med 300g

Dárková přírodní papírová taška s krouceným uchem

799,50 Kč/ks bez DPH



DKM200405/1 
Gelé de vin 150g

Kachní terina s Armagnacem 180g

Kachní terina s fíky 90g

Dárková krabička modrá s oknem, dřevitá vlna

375,70 Kč/ks bez DPH



DKC200405/3 
Kančí terina s koňakem 180g

Farmářská terina 180g

Farmářská terina s Espelette 180g

Dárková krabička bordó s oknem, dřevitá vlna

412,10 Kč/ks bez DPH



DKH200128/4
Černý čaj English Breakfest 8 sáčků

Pravý český med s vlastní etiketou

Wiliies čokoláda s oříšky a rozinkami 50g

Dárková krabička bordo s oknem, dřevitá vlna

378,30 Kč/ks bez DPH



DKM200415/8
Italský salám Milano

Bramborové lupínky solené 50g

Kapary v hrubé soli 70g

Dárková krabička modrá s oknem, dřevitá vlna

369,20 Kč/ks bez DPH



DKH200210/2 
Belgické čokoládové pralinky s kávou 66g

Mix oříšků Salty 50g

Venkovská terina s kaštany 180g

Dárková krabička přírodní hnědá s oknem, dřevitá vlna

360,10 Kč/ks bez DPH 



DKH200424/5 
Bezový sirup 265ml

Vanilkové rohlíčky 100g

Pravý český med z chráněné oblasti Kokořínska

Dárková krabička čokoládově hnědá s oknem, dřevitá vlna

421,20 Kč/ks bez DPH



Dárková sada malá II. – bezalkoholová verze
Káva s mandlovou příchutí mletá 100g + sušená rajčata s mandlemi 140g + paštika s mandlovkou 130g

257,80 Kč/ks bez DPH



KORNOUTY SLANÉ – chilli, bylinky, uzené, solené 

81,40 Kč/ks bez DPH 
Hmotnost: 120g



KORNOUTY sladké – VAR. malina-skořice / VAR. karamel-sezam 

67,80 Kč/ks bez DPH 
Hmotnost: 150g



Černé francouzské olivy s provensálským kořením
Složení: černé olivy, sůl, olivový olej, provensálské koření

111,80 Kč/ks bez DPH 
Rozměr: 230g



Caramel a tartiner - Jemný karamel na slaném másle
Karamelová pomazánka na palačinky, lívance, bagetky...

191,10 Kč/ks bez DPH 
Rozměr: 250g



KOŘENÍ NA SVAŘENÉ VÍNO
s pomerančem

50,90 Kč/ks bez DPH



CHILLI KOŘENÍ 
celé

25,20 Kč/ks bez DPH 



DÁRKOVÉ BALENÍ
Kornoutky koření  – výběr koření

Kalkulace 



Kornoutky s kořením nebo čaji 

Kalkulace



Dřevěná kazeta - 40 druhů koření (mix) v papírových kořenkách.

2 470 Kč/ks bez DPH



Dárková taška - obsahuje 6 druhů koření v papírových kořenkách

325,00 Kč/ks bez DPH

Vánoční Neutrální



3609600
ADVENTNÍ SALÁM 480G VB 

Polický uherák je náš nejprodávanější výrobek. Je výjimečný svou aromatickou a nezaměnitelnou 

chutí. Délka salámu cca 42 cm, průměr cca 4,3 cm. Ve střevě s potiskem kalendář se jmény.

100,10 Kč/ks bez DPH



Party klobásky 
Pelegantní dárkové balení trvantilých, jemně pikantnívh klobásek. Jedinečná kombinace masa a 

koření zpříjemní všechny Vaše společné chvíle. Klobásky mají vysoký podíl masa. Na 100g 

výrobku bylo použito 150g masa. 

70,20 Kč/ks bez DPH
Balení: 12 ks x 180g



Husarský salám 
Elegantní dárkové balení trvanlivého fermentovaného salámu s výraznou masovou chutí. Jeho 

identickou vůni mu dodává také speciální směs koření. Má vysoký obsah masa. Na 100g výrobku 

bylo použito 140g masa.

70,20 Kč/ks bez DPH
Hmotnost: 300g



Salám s para ořechy 
Balení trvanlivého salámu s para ořechy v elegantním látkovém balení.

115,70 Kč/ks bez DPH
Hmotnost: 400g



Noblesky speciál 
Netradiční dárkové balení klobásek s vysokým obsahem masa a uherákovou příchutí

To vše v alginátovém střívku, které ještě více podtrhne masovou chuť výrobku.

61,10 Kč/ks bez DPH
Hmotnost: 150g



Otavská klobása 
Jemné zpracování klobásek s převahou libového hovězího a vepřového, nenásilné kořenění a 

vláknitá struktura ji činí oblíbenou. 100 g výrobku je vyrobeno ze 125 g masa.

66,30 Kč/ks bez DPH 
Hmotnost: 300g



53901

Dárková krabička Orlík + Lovecký salám
Krabička obsahuje: Orlík 250 g + Lovecký salám 240 g.

137,80 Kč/ks bez DPH
Hmotnost: 490g



Písecký Čardáš
Originální písecká receptura, lahodný salámek paprikové chuti. 100 g výrobku je vyrobeno ze 129 g 

masa.

66,30 Kč/ks bez DPH
Hmotnost: 300g



Písecký Uherák
Písecký fermentovaný masný výrobek s vysokým obsahem masa, je výtečný svou příjemnou 

aromatickou vůní po bukovém dříví a chutí po použitých surovinách.

188,50 Kč/kg bez DPH
Hmotnost: 1000g



Mikulášský mix – Mikuláš, Lucifer a Anděl
Mikuláš klobása obsahuje floky červené a zelené kápie. Lucifer je pekelně pálivá klobása a  

Anděl je jemná klobása pro všechny andílky.

89,70 Kč/ks bez DPH
Hmotnost: 390g



Vánoční košík 
Dárkové balení obsahuje:

Česnekový trvanlivý salám, Saturn s kuličkami zeleného pepře, Čertovu klobásu,

Klobásu Delicato a Harmony, Kmotrovu klobásu pikant krájenou,Párty klobásky

Červené víno 0,375l

481,00 Kč/ks bez DPH
Hmotnost: 1090g



SET CHORIZO Č.1
Chorizo ibérico sarta ( páliví či normální, cca 450g )

Extra panenský olivový olej Laguna de Fuenta Piedra ( aktuální sklizeň , acidita 

1,1, 0,5l )

559,00 Kč/ks bez DPH



43214

Trio EXCELENT
2x Křemešník 180g + 1x Kostelecký uherák 180g

Křemešník - Masný výrobek trvanlivý fermentovaný. 100g výrobku je vyrobeno ze 150g masa. Složení: vepřové maso, 

vepřové sádlo, jedlá sůl, startovací kultury, směs koření, extrakty koření, dextróza, cukr, stabilizátory E250, E252, 

antioxidant E301.

Kostelecký uherák - Masný výrobek trvanlivý fermentovaný. 100g výrobku je vyrobeno ze 150g masa. Složení: vepřové 

maso, vepřové sádlo, hovězí maso, jedlá sůl, startovací kultury, směs koření, extrakty koření, dextróza, cukr, 

stabilizátory E250, E252, antioxidant E301.

247,00 Kč/ks bez DPH



3504

Cannes 
Minisalámky natur 120g

Minisalámky s lískovými oříšky 120g

Minisalámky Chorizo 120g

Savojský salám se sýrem Beaufort 200g

442,00 Kč/ks bez DPH – od 15.11.2020



0392

Vánoční švarcvaldská šunka 450g CHZO

205,40 Kč/ks bez DPH – od 15.11.2020



0158

Uherský salám PICK 400g v dárkovém obalu

240,50 Kč/ks bez DPH



0635
Savojský salám s vývrtkou

214,50 Kč/ks bez DPH 
Hmotnost: 360g



0445
Mini Jamon Villar se stojánkem a nožem v dárkovém balení

665,60 Kč/ks bez DPH
Hmotnost: 1kg



436340066

Gurman – dárková plechovka
1x Křemešník 550g

Masný výrobek trvanlivý fermentovaný. 100g výrobku je vyrobeno ze 150g masa. Složení: vepřové maso, 

vepřové sádlo, jedlá sůl, startovací kultury, směs koření, extrakty koření, dextróza, cukr, stabilizátory E250, 

E252, antioxidant E301.

305,50 Kč/ks bez DPH



431690762

RESERVA HERMÍN – lýková krabička
1x Hermín 170g

Masný výrobek trvanlivý fermentovaný. 100g výrobku je vyrobeno ze 155g masa. Složení: vepřové maso, 

vepřové sádlo, jedlá sůl, startovací kultury, směs koření, extrakty koření, sušený sýr, dextróza, glukózový 

sirup, stabilizátor E250, látka protispékavá E553b, antioxidant E301. 

88,40 Kč/ks bez DPH



435682164

Královský uherák 380g + prkénko
Masný výrobek trvanlivý fermentovaný. 100g výrobku je vyrobeno ze 150g masa. Složení: vepřové maso, vepřové sádlo, 

jedlá sůl, startovací kultury, směs koření, extrakty koření, dextróza, cukr, stabilizátory E250, E252, antioxidant E301. 

211,90 Kč/ks bez DPH



72512

Poctivá řeznická paštika 170g
Masný výrobek - konzerva. Složení: vepřové maso 36 %, vepřová játra 27 %, pitná voda, vepřové sádlo, jedlá sůl, 

stabilizátor E250, mléčná bílkovina, cukry, kvasnicový extrakt, koření, aroma. Hmotnost obsahu 170 g.

33,80 Kč/ks bez DPH 



72511

Poctivá kostelecká paštika 170g
Masný výrobek - konzerva. Složení: vepřové maso 36 %, vepřová játra 27 %, pitná voda, vepřové sádlo, jedlá sůl, 

stabilizátor E250, mléčná bílkovina, cukry, kvasnicový extrakt, koření, aroma. 

33,80 Kč/ks bez DPH



910041

Paštika hrubá s houbami a lískovími oříšky 1,5kg

269,10 Kč/ks bez DPH



0671

Alsaská paštika s ryzlinkem 180g sklo

91,00 Kč/ks bez DPH



0676

Kachní pěna s třešňovicí 180g sklo

91,00 Kč/ks bez DPH



1705

Šunkové chipsy 40g

71,50 Kč/ks bez DPH 



Dárkový koš
obsahuje:

BezVa Ananas a Kokos 250ml

BezVa Brusinka 250ml

Horké borůvky 520ml

Šťavnatý čaj Lesní směs 520ml

Lískové oříšky v medu 62g

Ovocný čaj s bylinkami brusinková směs 55ml

Brusinky v medu 66g

Medové ovoce v alkoholu – švestky 65g

Ovešenky 58g (ovesné sušenky s čokoládou) 

– 2ks

Pralinky z mléčné čokolády plněné kávovým 

krémem a cereáliemi 12g – 4ks

633,00 Kč/ks bez DPH



Košík ll světlý
obsahuje:

Košík

Medovina 0,5l

Poštorské klobásečky

Bonbony šípek

Kolekce ovocných čajů

Dědovo nakládané plecko

Jablka sušená

Lískové ořechy v mléčné čokoládě

Káva Nostalgia mletá

1 199 Kč/ks bez DPH



Bedýnka malá
obsahuje:

Bedýnka malá

Jeřabinka 200 ml

Švestky s čokoládou

Sušená jablka

Vesnické klobásy

613,60 Kč/ks bez DPH



CP200601/2 
České červené víno Modrý Portugal 0,75l

Hořká čokoláda s fermentovanými jahodami 120g

Celofánový sáček se saténovou stuhou 

375,70 Kč/ks bez DPH



CP200601/8 
Astoria Prosecco Asolo 0,75l

Grissini Natura 250g

Celofánový sáček se saténovou stuhou 

448,00 Kč/ks bez DPH



MDK200607/1
Astoria Prosecco Asollo 0,75l

Grissini Torinesi 125g

Dárková krabička modrá s oknem, dřevitá vlna

575,90 Kč/ks bez DPH



DKH200210/6 
Fantini Fanese 0,75l

Italský luční med 300g

Čaj Earl Grey 8 sáčků

Willies mléčná čokoláda 50g

Dárková krabička modrá s oknem, dřevitá vlna

695,50 Kč/ks bez DPH



CHK200522/3 
Vanilkové rohlíčky 100g

Paštika s husími játry se sečuánským pepřem 160g

Játrová paštika se švestkami 160g

Svařené víno 0,75l

Pravý český med s vlastní etiketou 50g

Uzené solené mandle 100g

Dárková krabička přírodní hnědá s oknem, dřevitá vlna

757,90 Kč/ks bez DPH



BPKV200602/7 
Belgické pralinky kávové 60g

Marquis Bordeaux 0,75l

Terina s papričkou Espelette 70g

Oříšky Mix Cestovatelka 50g

Bílá lesklá dárková krabice, dřevitá vlna, saténová stuha

669,50 Kč/ks bez DPH



BPKV200602/3 
Pilsner Urquell 330ml

Škvarky slané 60g

Škvarková pomazánka 190g

Játrová paštika 190g

Guiness 330ml

Heineken 330ml

Bílá lesklá dárková krabice, dřevitá vlna, saténová stuha

707,20 Kč/ks bez DPH



PT200602/9 
Cabernet Sauvignon 0,75l

Čokoládové jazýčky Josef Lada 150g

Dárková přírodní papírová taška s krouceným uchem

283,40 Kč/ks bez DPH



PT200602/3 
Astoria 9,5 Prosecco 0,2l

Hořká čokoláda Venezuelan 26g

Paštika z kuřecích jater s portským vínem 90g

Dárková přírodní papírová taška s krouceným uchem

364,00 Kč/ks bez DPH 



PT200602/5 
Guinness 0,33l

Kachní pěna s Armagnacem 90g

Mix Cestovatelka 100g

Heineken ležák 0,33l

Dárková přírodní papírová taška s krouceným uchem

365,30 Kč/ks bez DPH



Set Bordó
Španělské červené víno Finca Lomilla Shiraz 0,75l

Antiu Xixona truffles Lanýže 100g

Švéda vesnická játrová paštika 110g

Paštika Casa iberico 125g

Horké višně 520ml

Italské čokoládové pralinky s náplní 4ks

451,00 Kč/ks bez DPH



Dárkový balíček španělských specialit
Láhev španělského červeného vína Tinto Jovén Cuveé z oblasti Kastílie 0,7l

Krém z patatery (tradiční španělská uzenina) 250g

Iberská paštika s kousky šunky 70g

Balení 20g tradičního španělského sušeného pečiva Picos Gourmet, které se skvěle hodí k vínu, 

sýrům, paštikám nebo uzeninám

483,60 Kč/ks bez DPH 



Španělská krkovice a šunka
Balení sušené španělské krkovice cca 150g

Iberská paštika s kousky šunky 70g

Krém z Jamonu (španělská sušená šunka) 25g

Balení 20 g tradičního španělského sušeného pečiva Picos Gourmet, které 

se skvěle hodí k vínu, sýrům, paštikám nebo uzeninám

412,10 Kč/ks bez DPH 



Španělská paštika a olivy
Iberská paštika s kousky šunky 70g

Černé olivy bez pecky 350g

Balení 20g tradičního španělského sušeného pečiva Picos Gourmet, které 

se skvěle hodí k vínu, sýrům, paštikám nebo uzeninám

170,30 Kč/ks bez DPH



Exkluzivní výběr španělských čokoládových specialit
Čokoláda Piedra 150g, Čokoláda 70% 150g, Mléčná čokoláda 150g,

Čokoláda 70% s kousky pomeranče 125g, Hořká čokolála Ghana 85% 125g,

Čokoláda 70% s mandlemi 150g, Mléčná čokoláda 36% s mandlemi 150g

Čokoláda s náplní čokoládových lanýžů 200g, Křupavý čokoládový nugát 200g,

Turron de Jijona měkký 150g, Mandle v medu - exkluzivní výběr 220g

Kakaový krém s pomerančem Bio 212g, Mandle v čokoládě sklo 130g

Mandle v čokoládě LUX sklo 165g, Dárkové balení - koš s látkou

1 956,50 Kč/ks bez DPH 



Dárkový pytel pro masožravce basic 
Krém z iberské šunky 250g, Chorizo paprikové pikantní minisalámek cca 180g

Chorizo blanco minisalámek cca 180g, Chorizo cular ibérico-salámek z iberskeho prasete mini 180g

Marinovaná sušená vepřová panenka kousky cca 180g

Marinovaná sušená vepřová krkovice kousky cca 180g

Krajený jamon serrano 55g

Balení 130g tradičního španělského sušeného pečiva Picos Gourmet, které se skvěle hodí k vínu, 

sýrům, paštikám nebo uzeninám, Dárkový pytel a srdíčka

1 015,30 Kč/ks bez DPH 



Dárkový balíček paštiky a regaňas
Iberská paštika s rozinkami 70g

Iberská paštika s kousky šunky 70g

Balení 15g tradičního španělského sušeného pečiva Regaňas Gourmet, které se skvěle hodí k vínu, 

sýrům, paštikám nebo uzeninám

Dárková krabice

257,40 Kč/ks bez DPH



Dárkový balíček El clásico basic
Tinto Joven Cuvéé

Jamon curado krájený 45G

MINI REGAÑA 150 GRS

krabička s okénkem

395,20 Kč/ks bez DPH



REGINOLIOBLU

305,50 Kč/ks bez DPH

Bílý ocet Balsamico – 250ml

Získává se z pomalu zrajících moštů bílých hroznů 

Malvasia, Spergola a Trebbiano smíchaných s 

prémiově zestárlým bílým vinným octem. Barva je 

jantarově čirá.

Sladká a delikátně citrusová chuť.

Perfektní pro: 

Saláty a zeleninu

Čerstvé mořské plody

Bílá masa



REGINOLIOROSSA

305,50 Kč/ks bez DPH

Ocet Balsamico Modena IGP – 250ml

Je charakteristický svou svěží a 

lehkou příchutí. Zanechává na patře 

pocit intenzivní a příjemné 

hořkosladké chuti.

Perfektní pro: 

čerstvé zeleninové saláty

carpaccia

jehněčí kotlety, kuřecí prsa a libové 

červené maso



Balíček převence a imunita 

Zabaleno v zipovém sáčku.

195,00 Kč/ks bez DPH – možné zabalit do celofánu s mašlí za 10Kč



Balíček prevence a imunita 
Zabaleno v zipovém sáčku.

260,00 Kč/ks bez DPH - možné zabalit do celofánu s mašlí za 10Kč



Posílení imunity 

128,70 Kč/ks bez DPH



16-07918 + 16-08030 

Herba C Rapid 30tbl bls, Zinek 15mg 30tbl bls
Optimální kombinace echinacey, černého bezu, pelargónie a kurkumy, které přispívají ke 

zdraví dýchacích cest a vysoká dávka vitaminu C a zinku pro akutní podporu imunity. 

Kvalitní zinek z organického zdroje přispívá k udržení normálního stavu vlasů, nehtů, pokožky, 

kostí a kognitivních funkcí. 

145,00 Kč/ks bez DPH – cena je na volně ložené produkty



Láhev MANDLOVKY V DÁRKOVÉ KRABICI – objem 0,5l, 38%  

338,40 Kč/ks bez DPH



Dárková sada malá I. 
alkoholická verze ( Mandlovka 0,2l, 38% + káva mletá s mandlovou příchutí 100g)

273,10 Kč/ks bez DPH 



Dárková sada II.  (Mandlovka 0,5l + káva 100g + paštika 130g)

Mandlovka 38% + káva mletá s příchutí mandlí + paštika s mandlovkou

528,10 Kč/ks bez DPH 



2 004 Whisky bar + karty 
Dárková sada 0,5l pravé skotské whisky, 2 odlivky z českého skla, 2 hvalitní

kubánské doutníky, karty kanasta GIRLS, zapalovač, karty mariášové.

2 275 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 25 x 20 x 7 cm



Jablkovice 0,5l 47% 

397,50 Kč/ks bez DPH



Vína



5105025
BOHEMIA SEKT PRESTIGE CHARDONNAY BRUT 1 ks

popis: prémiový sekt vyrobený tradiční metodou zráním v láhvi v dárkové krabičce

290,10 Kč/ks bez DPH



Frankovka – výběr z hroznů

Víno rubínové barvy. Ve vůni tmavého lesního ovoce vystupují ostružiny s borůvkami, s dozvukem 

třešní.

Země: Česká republika

192,40 Kč/ks bez DPH



999506
Teleki Selection Villányi Kékfrankos 2015

Středně sytě rubínová barva, zralá višňová a borůvková aromata, která dominují 

nosu a po kterých do popředí přichází přetrvávající ovocná chuť, úžasně snoubená 

díky kombinovanému zrání v sudu a nerezovém tanku.

167,70 Kč/ks bez DPH 



999505
Teleki VillányinRedy 2018

Kombinace odrůd Modrý Portugal a Blauburger dalo dohromady víno s nádherně 

fialovočervenou barvou, která odkazuje na svěžest a mladistvost vína a jeho 

intenzivní ovocnou vůni.

131,30 Kč/ks bez DPH 



Siglo Saco DOCa Rioja 0,75 
Siglo SacoDOCaRioja má barvu zralých třešní lemovanou fialovými odlesky, ve vůni vyniká aroma 

tmavého ovoce, které je v dokonalé harmonii s kořením, eukalyptem a dotykem vůně opékaného 

toastu. Chuť je svěží, kulatá a elegantní s lehkou svíravostí taninu. V dlouhé dochuti můžeme cítit 

červené a zralé ovoce. Víno zraje 12 měsíců v sudech z francouzského a amerického dubu (50:50) a 

poté zraje dalších 6 měsíců v láhvi. Jedná se o odrůdu Tempranillo. Zbytkový cukr je menší než 1 g/l a 

celková kyselinka je 5,2 g/l.

Země: Španělsko

245,70 Kč/ks bez DPH 



El Lagar De La Aldea Tinto 0,75 l
El Lagar de la Aldea Tinto má barvu zralých třešní, výrazné aroma tropického ovoce. V chuti je svěží, 

elegantní a vyvážené. Jedná se o odrůdu tempranillo, zbytkový cukr je menší než 1 g/l a celková 

kyselinka je 5,2 g/l.

Země: Španělsko

116,90 Kč/ks bez DPH



Sei Lá! Tinto 0,75 l
SeiLá! Tinto je lehké červené víno. Vůně je živá a intenzívní, v chuti ucítíme červené ovoce, lehounce 

kořenité. Taniny jsou velmi měkké, zakončení prostoupeno čerstvým, mladým ovocem. Víno zraje 6 

měsíců v nerezových nádržích, zbytkový cukr je 0,6 g/l, celková kyselinka 5.2 g/l. Jedná se o cuvée

typických portugalských odrůd Aragonez, Trincadeira a Syrah.

Země: Portugalsko

167,90 Kč/ks bez DPH 



Château La Voie2014
Víno středně tmavé purpurové barvy s nachovým odleskem.

Má intenzivní vůni drobného červeného ovoce s podtónem černého rybízu a cedrového dřeva. 

Jemná tříslovina a dlouhý plný závěr. Vhodné je ke zvěřině a tvrdým sýrům.

Země: Francie

197,50 Kč/ks bez DPH



Pinotage „Simonsig“
Víno středně tmavé červené barvy s vůní a chutí po třešních a ostružinách, podpořené v závěru tónem 

lékořice.

Země: Jižní Afrika

297,90 Kč/ks bez DPH



Ryzlink vlašský - pozdní sběr
Víno světlé barvy s vůní čerstvých bylinek a sena.

V chuti je tato vůně doplněna o chuť citrusových plodů a jemný tón minerality.

Výborná je kombinace s drůbežími pokrmy či s lehčí úpravou ryb.

Země: Česká republika

209,30 Kč/ks bez DPH



Sei Lá! Branco 0,75 l
SeiLá! Branco má citrusovou barvu, ve vůni cítíme květinové a citrusové tóny, chutná příjemně a 

svěže, s lehkým dotykem čerstvé broskve. Má vyvážené tělo, trochu kyselinky a živý závěr na 

patře. Víno zraje 6 měsíců v nerezových nádržích, zbytkový cukr je 1 g/l, celková kyselinka 5.2 

g/l. Jedná se o cuvée typických portugalských odrůd Antao Vaz, Arinto a Verdelho.

Země: Portugalsko

169,70 Kč/ks bez DPH 



Pinot Grigio Antichello „Santa Sofia“ 2018
Skvělé lehké Pinot Grigio s nádechem grapefruitu, podpořené lehkou minerální chutí a tónem

nazrálých hroznů a lichi v závěru.

Výborné k rizotu a italským specialitám.

Země: Itálie

195,00 Kč/ks bez DPH



Langhe Chardonnay „Grimaldi“
Jasně slámová barva. Víno s intenzivním ovocným a elegantním buketem. Víno se středně plným 

tělem a osvěžující chutí.

Země: Itálie

215,80 Kč/ks bez DPH



Gewürztraminer "Simonsig„
Víno světlé barvy s jemnými zlatavými odlesky. Jemný kořenitý nádech s tóny liči a citrusového 

ovoce. Příjemný závěr s rovnováhou kyselin a zbytkových cukrů.

Země: Jihoafrická republika

258,70 Kč/ks bez DPH



Aurelius, Selection 2018
Víno zlatavé barvy,s lehce zelenkavými odlesky.V jeho bohaté vůni najdete tóny 

meruněk,kdoulí a žlutého melounu,chuť je plná zralého ovoce a lipových tónů.

Země: Česká republika

208,00 Kč/ks bez DPH



Frankovka rosé - zemské víno
Suché růžové víno s notou drobného, bobulového ovoce.

Jemná kyselina je doplněna o tón malin.

Doplní dobře například pokrmy z vepřového a zeleninové saláty.

Země: Česká republika

136,50 Kč/ks bez DPH 



Frankovka rosé – pozdní sběr
Polosladké víno losové barvy.

Vůně zahradních jahod je doplněna ptačími třešněmi.

Chuť bobulového ovoce je plná, harmonická, se svěží kyselinou.

Dobře doplní ovocné saláty a dezerty.

Země: Česká republika

187,20 Kč/ks bez DPH



L´Ostal Cazes – Rose
Víno světle růžové barvy. Je suché, ale opulentní s tóny vyzrálé maliny a lehkou kyselinou v 

závěru.

Vhodné například ke steakovým úpravám vepřového.

Země: Francie

214,50 Kč/ks bez DPH



Rosé Assemblage "Anton Bauer„
Čistá a intenzivní růžová barva. Ve vůni a chuti se objevují tóny malin. Má elegantní strukturu 

a svěží kyselinu. 

Vhodné ke středně tmavým grilovaným masům a jemným kozím sýrům.

Země: Rakousko

308,10 Kč/ks bez DPH



Cuvée Rosé "Weingut Manz„
Svěží ovocné terasové víno s aroma jahod a malin. Příjemně nasládlé s lehkou kyselinou.

Vhodně doplní těstoviny a saláty.

Země: Německo

215,80 Kč/ks bez DPH



El Dorado 12 Y.O. 0,7 l + sklenka
Demara Distillers je společnost, která vyrábí rum El Dorado přes 300 let. Dvanáctileté El 

Dorádo zraje v 45galonovém dubovém sudu v ideálních klimatických podmínkách na 

severním pobřeží Jižní Ameriky. Tento rum je jeden z vrcholných rumů s nádhernou barvou, 

jemnou chutí a plným voňavým aroma. Vysoce hodnocený rum ( třikrát 1.místo v soutěži 

karibských rumů pořádaných časopisem Carribbean Week Newspaper ).

Země: Guyana

867,10 Kč/ks bez DPH



7880326
ORIGINAL SPICED LONDON DRY GIN V DÁRKOVÉM BALENÍ SE SKLENIČKOU

Prémiový gin v dárkovém balení se skleničkou Globe. Indonéské Cubeb bobule, indický černý 

pepř a marocký koriandr jsou použity v tomto ginu. Je delikátní, pikantní a plný koření.

Země: Anglie

908,70 Kč/ks bez DPH



VIP ZNAČKOVÉ DÁRKY



GUY LAROCHE
Šátek z polyesteru. V dárkovém pouzdře. 

375,70 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 90 x 90 cm

CL0141YCL0141C



ZL9151 - GUY LAROCHE
Deštník 23” se zakřivenou rukojetí a automatickým otvíráním. 

375,70 Kč/ks bez DPH
Rozměr: ø105 X 90 cm



GUY LAROCHE
Elegantní šátek z polyesteru. V dárkovém pouzdře. 

273,00 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 90 X 90 cm

HL9143B HL9143G



HL9183N

HL9183CHL9183A

HL9183B

GUY LAROCHE
Klíčenka s přívěšky ze syntetické kožešinky a kovovou 

karabinkou.

167,70 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 14 x 7 x 4 cm

HL9183E



GUY LAROCHE
Šála z ekologické kožešinky a polyesteru. V dárkové krabičce 

se stuhou.

349,70 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 175 x 7,5 cm

HL9141N

HL9141B

HL9141E



BALDININI
Šála s efektem “Cashmere Touch”. V dárkové krabičce.

648,70 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 65 X 180 cm

HB9743E HB9743R



BALDININI
Šátek z polyesteru.

351,00 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 90 X 90 cm

HB8744M HB8744R



ZB8740 - BALDININI
Víceúčelová šála/fulár z poly – šifonu. Mix barev: světle 

modrá, růžová a červená. V dárkovém pouzdře 

262,60Kč/ks bez DPH



HB8744B - BALDININI
Šátek z polyesteru. Rozměr 90x90 cm. Tmavě modrá. 

351,00 Kč/ks bez DPH 
Rozměr: 90 X 90 cm



HB2786 - BALDININI
Dámské sluneční brýle se skly s ochranným filtrem UV400. V 

pevném pouzdře z eko-kůže. Champagne.

583,70 Kč/ks bez DPH



BALDININI
Dámské rukavice. 2 prsty pravé ruky uzpůsobeny na dotykové 

displeje. 

423,80 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 90 X 90 cm

HB97404BHB97404E

HB97404R



BALDININI
Čepice ze 100% akrylu s bambulí z eko-kožešinky. V dárkové krabičce. 

468,00 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 90 X 90 cm

HB9744N HB9744B

HB9744G HB9744R



HB7720B - BALDININI
Klíčenka z eko-kůže s páskem na zápěstí. V dárkové krabičce. 

332,80 Kč/ks bez DPH 
Rozměr: 6,5 X 2 x 4 cm



BALDININI
Klíčenka se zrcátkem. V dárkové krabičce. tmavě modrá. 

282,10 Kč/ks bez DPH

HB7785B

HB7785R

HB7785V



BALDININI
Pánské ponožky s proužky 80% bavlna 17% nylon 3% 

elastan. Univerzální velikost.

245,70 Kč/ks bez DPH 
Rozměr: 90 X 90 cm

HB8747B

HB97401V

HB97401C HB97402V

HB8746G

HB97402C



HB6720 - BALDININI
Pánský oboustranný opasek z pravé kůže s přezkou z leštěného kovu. 

873,60 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 93,2 X 120 cm



HB5751N - BALDININI
Deštník s automatickým otvíráním s kovovou tyčkou a žebrováním ze 

skelných vláken.

352,30 Kč/ks bez DPH 
Rozměr: ø105 X 90 cm



HB5752N - BALDININI
Automatický deštník typ golf. 

505,70 Kč/ks bez DPH
Rozměr: ø120 X 94 cm



BALDININI
Šála s třásněmi z akrylové tkaniny. Rozměr: 37x180 cm. V dárkové krabičce. 

518,70 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 37 x 180 cm

HB8743NHB8743B



BALDININI
Šála s efektem “Cashmere Touch”. 

V dárkové krabičce.

648,70 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 65 x 180 cm

HB6711 HB9743N HB9743B

HB9743T



Baldinini

od 54,60 Kč/ks bez DPH

CB0701
Šampon, vůně “wood”.
Objem: 40 ml.

Cena bez DPH: 54,60 Kč

CB0702
Pěna do koupele, vůně “wood”.
Objem: 40 ml.

Cena bez DPH: 54,60 Kč

CB0703
Vlasový kondicionér, vůně “honey”.
Objem: 40 ml.

Cena bez DPH: 68,90 Kč

CB0704
Tělové mléko, vůně “rose”.
Objem: 40 ml.

Cena bez DPH: 68,90 Kč

CB0705
Mýdlo, vůně “rose”
Hmotnost: 30 g.

Cena bez DPH: 58,50 Kč



CB0706 - BALDININI
Krabička osobní péče složená: 

2 odličovací polštářky, pilník na nehty, 4 bavlněné tyčinky, gumička do vlasů, ekologická 

sprchová čepice z kukuřičného škrobu, hadřík na boty, mini-šicí sada.

127,40 Kč/ks bez DPH 



SW1604 - SWAROVSKI
Šála z polyesteru a viskózy, ozdobená na obou stranách 

třpytivými krystaly SWAROVSKI®. 

812,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 180 X 40 cm



SW1724 - SWAROVSKI
Bluetooth sluchátka z ABS. Čtvercové sluchátko s 12 malými 

černými krystaly a 1 větším krystalem SWAROVSKI®. V 

pouzdře s motivem Swan SWAROVSKI®. 

962,00 Kč/ks bez DPH



SWAROVSKI
3 sekční mini deštník unisex z rychleschnoucího polyesteru a lehkého aluminia. Vnitřní

potisk krystalová mřížka. Rukojeť a špička dekorovány jedním krystalem SWAROVSKI®. 

V dárkové krabičce. 

676,00 Kč/ks bez DPH

SW1723 SW1811



SW1722 - SWAROVSKI
Kovový fotorámeček (na fotografii 10x15 cm) s krystaly SWAROVSKI®. 

648,70 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 18,7 x 13,7 x 1,4 cm



SW1605 - SWAROVSKI
Poznámkový blok zdobený labutí SWAROVSKI® na elastickém pásku. 

V dárkové krabičce .

648,70 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 14,6 x 1,2 x 21 cm



SW1609 - SWAROVSKI
Sportovní láhev z aluminia se vzorem potisku krystalové mřížky. 

Ozdobená kovovým přívěskem ve tvaru labutě s krystaly SWAROVSKI®.

V dárkové krabičce. 

825,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 7,3 x 25,5 cm



SW1610 - SWAROVSKI
Švihadlo z aluminia a ABS, zdobené kamínky Xirius SWAROVSKI®. 

Bavlněné potítko zdobené labutí s 50 krystaly SWAROVSKI®. 

812,50 Kč/ks bez DPH 
Rozměr: 280 cm



SW1702 - SWAROVSKI
Taštička na make-up s 18 krystaly SWAROVSKI®. Materiál: krystal , slitina zinku, bicast kůže.  

648,70 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 18 x 13,5 x 6 cm



SW1608 - SWAROVSKI
Taška z nylonu se vzorem krystalové mřížky a krystaly SWAROVSKI®. 

V dárkové krabičce. 

812,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 37 x 45 cm



ZZ8882 - ZOPPINI
Náramek (bez niklu) s přívěškem ve tvaru kapky s odšroubovatelným víčkem k vložení 

vlastního parfému. 

V dárkové krabičce s mašlí. 

Mix barev: 

červená, modrá, jantarová 

167,70 Kč/ks bez DPH



HZ9880 - ZOPPINI
Vertikální náušnice “Amour” se štrasy. V elegantní krabičce s mašlí. 

210,60 Kč/ks bez DPH



HZ8886 - ZOPPINI
Pánské sluneční brýle s obrubou z polykarbonátu. Čočky s ochranou 

UV400. V tvrdém pouzdře. Černá.

609,70 Kč/ks bez DPH



CZ0880M - ZOPPINI 
Dámské sluneční brýle. Obruba polykarbonát. Barva hnědá tartaruga. Čočky s ochranou UV400. 

V tvrdém pouzdře.

516,10 Kč/ks bez DPH



HT8236 - ROBERTO
Kabelka z mikrovlákna s designem micro-dot. Tmavě hnědá.

565,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 30 X 20 X 18 cm



HT8280 - ROBERTO
Dámská peněženka z mikrovlákna, design micro-dot. 

351,00 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 20 x 10 x 2,5 cm



HT8232 - ROBERTO
Taška na mini tablet/laptop z mikrovlákna, design micro-dot. 

253,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 30 x 24 x 2 cm



HT8230 - ROBERTO
Shopping taška z mikrovlákna, design micro-dot, detail z eko-kůže. 

435,50 Kč/ks bez DPH 
Rozměr: 45 x 32 x 15 cm



HT8235 - ROBERTO
Dámská taštička přes rameno z mikrovlákna, design micro-dot. 

416,00 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 20 X 18 X 7 cm



HT8233 - ROBERTO
Dámská taštička přes rameno z mikrovlákna, design micro-dot, detail v eko-kůži. 

344,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 27 x 20 x 2 cm



HD7690 - DUCATICORSE
Emergentní sada do auta s 25 nástavci a LED svítilnou (vč. baterií). V dárkové krabičce. 

526,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 19 X 12,7 X 9,3 cm



HD8698 - DUCATICORSE
Mini sada nářadí se šroubovákem a nástavci. V kovovém pouzdře s uzavíráním na zip. 

351,00 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 21 x 7 cm



HS9105 - SPARCO
Vysavač do auta Sparco. Kapacita na prach: 400 ml. Připojení k zásuvce zapalovače cigaret. 

1 365,00 Kč/ks bez DPH



HS9107 – SPARCO
Nabíjecí souprava. Ultra kompaktní a lehký design. Široký kapacitní rozsah 6-12 V. 

Kapacita baterie: 3-120 Ah. 

938,60 Kč/ks bez DPH



DUCATICORSE
Papírová podložka do zásuvky s vůní.

93,60 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 28 x 42 cm

ZN79001R - růže ZN79001P - vůní borovice



INN MY HOME
2 keramické přívěsky s vůní levandule. 

113,10 Kč/ks bez DPH

ZN79002C ZN79002G



LP1911 - LAVILLE
Vak z poly-bavlny a s potiskem “VINTAGE”LAVILLE PARIS. Podšívka z polyesteru. 

Uzavírání na skluzavku. Provlékací kovové kroužky. Závěsný ramenní popruh. 

282,10 Kč/ks bez DPH 
Rozměr: 50 x ø 30 cm



LP2001 - LAVILLE
Osvěžovač vzduchu s dřevěnými tyčinkami realizovaný z francouzských vůní. 

K dispozici jako mix 3 vůní: Zelený čaj, Citrusy, tóny květin. 

V dárkové krabičce LAVILLE

292,50 Kč/ks bez DPH 
Objem: 100 ml



LP2019 - LAVILLE
Osvěžovač vzduchu s dřevěnými tyčinkami. K dispozici jako mix 2 francouzskou vůní: 

Wood & Sea a Infinity. Objem 50 ml. V dárkové krabičce.

193,70 Kč/ks bez DPH 
Objem: 50 ml



LP1910 - LAVILLE
Vánoční dekorační řetěz LED světýlek s vánočními symboly. K dispozici jako mix 4 variací.

V dárkové krabičce.

140,40 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 2,5 m

Sněhulák

Sněhová 

vločka

Sněhová 

kulička

Čepice



LP1909 - LAVILLE
Svítící LED vánoční ozdoba z transparentního polykrystalu

136,50 Kč/ks bez DPH 
Rozměr: ø8 x 10,4 cm

Zvoneček Červené bobule Stříbrný řetěz

Hvězdný déšť Stříbrný dekor Sněhová vločka



LP2020 - LAVILLE
Klíčenka/přívěsek z eko-kůže se dvěma zrcátky. V dárkové krabičce. K dispozici jako 

mix 3 barev: bílá, světle modrá a pastelově zelená.

154,70 Kč/ks bez DPH



LP1806 - LAVILLE
Multifunkční klíčenka z pochromovaného kovu. 4 odlišné funkce: klíčenka, kuličkové pero, 

dotykové pero, mince do košíku.

V kovové krabičce.

154,70 Kč/ks bez DPH 



LP2022 - LAVILLE
Klíčenka s žetonem do nákupního vozíku ve vánoční kouli. K dispozici jako mix 2 barev: Zlatá a bílá. 

V dárkové krabičce  

136,50 Kč/ks bez DPH



LP2016 - LAVILLE
Kuličkové pero s cca 100 krystaly v elegantním pouzdře. 

V dárkové krabičce. Bílá

193,70 Kč/ks bez DPH



LP1906 - LAVILLE
Kosmetická etue Crystal z matriálu TUP. Rozměr: 21x10x7 cm. Balena v proužku zlaté barvy. 

K dispozici jako mix 3 barev: perleťově šedá, prašně růžová, modro zelená.

188,50 Kč/ks bez DPH
Rozměr: 21 x 10 x 7 cm



Nevybrali jste si?

Chcete něco zajímavějšího?



http://www.speed-press.cz/listovaci-online-katalogy/




http://www.speed-press.cz/mailing/rousky-ustenky-bandany-gel-dezinfekcni-pero-box-speed-press.pdf


http://www.speed-press.cz/sublimace/


Se sublimačním 

plnobarveným celoplošným 

potiskem



Sublimační tisk – zboží skladem ihned k dodání

http://www.speed-press.cz/vysledky-vyhledavani/?q=subli


S961481c S961483c

S961484c



S962547a S962539b

S962539aS962546a



S962544a S962534b

S962552fS962544



Nevybrali jste si?

Chcete něco zajímavějšího?



Objevte nové technologie

Zjistěte, co dokáží naše nové digitální potiskové stroje.

Přehrajte si videa na www.speed-press.cz

http://www.speed-press.cz/


http://www.speed-press.cz/mailing/digitalni-potisk-dtg-uv-clanek.pdf


Naše firma v lednu 2017 pořídila nový vláknový laser TruMark Station 5000R od firmy TRUMPF.

Součástí toho zařízení jsou dvě rotační hlavy s krokovými motory pro popisování obvodů kovových 

reklamních předmětů.

Do tohoto zařízení je možné upnout předměty až do průměru 180 mm. Na tyto předměty je možné 

provádět značení laserem

Po celém obvodu a maximální výška loga může být až 100 mm. Na tomto zařízení lze značit 

všechny kovové předměty.

Rotační laser 360°



Tato technologie otevírají zcela nové možnosti reklamního značení různých druhů výrobků  (textil, hrnky -

standartních, atypických tvarů, drobné předměty jako klíčenky atd.), pro malé a střední zakázky plnobarevného

tisku a zásadní výhodou minimalizace příprav pro tisk a personifikaci. Tedy podstatně nižší náklady na 

předtiskovou přípravu. 

Maximální rozměr tisku plochých předmětů a textilu – 60 × 40 cm plnobarevně umožňuje mnohem větší 

kreativitu v designu tisku prakticky po celé ploše například trika. Tím vznikne vlastně „úplně jiný výrobek“. 

Technologie je založena na principu transferu, netiskneme přímo na textil, hrnky a ostatní předměty, ale na 

speciálně upravený papír pro sublimační tisk na speciální tiskárně. 

Takto předtištěný motiv se posléze za vysoké teploty a tlaku zapeče (vysublimuje) na potiskované zboží, který je 

potaženo speciální vrstvou pro snadný přenos natištěných motivů ze sublimačního papíru. 

U textilního zboží musí potiskovaný předmět obsahovat minimálně 70% polyesteru. 

Pro tisk sublimačních papírů používáme kvalitní inkousty na bázi vody.

Motiv natištěný těmito barvami je na pohled zajímavý, na dotek není tisk motivu znát a působí jako když zboží 

bylo vyrobeno již s tiskem, má vysoké a velmi brilantní barevné provedení.  Vhodné pro personifikace.

Katalog v PDF s ukázkou reklamních předmětů se sublimačním potiskem ZDE. 

Sublimační tisk

http://www.speed-press.cz/mailing/katalog-sublimace-2019-speed-press-reklamni-predmety-potisk.pdf
http://www.speed-press.cz/sublimace/


Sublimační tisk - ukázky



Sublimační tisk – zboží skladem ihned k dodání

http://www.speed-press.cz/vysledky-vyhledavani/?q=subli


Řešením jsou výrobky na zakázku!



















Další nabídky
Archiv všech novinek

Elektronické katalogy 2020

Značkové a sportovní oblečení

Čistící ubrousky PushClean

Powerbank – záložní zdroje

Luxusní značkové dárky

Akce a slevy

http://www.speed-press.cz/akcni-nabidka/
http://www.pushclean.cz/PUSHCLEAN_CZ.pdf
http://www.speed-press.cz/mailing/powerbanky-reklamni-predmety-2014.pdf
http://vip.speed-press.cz/
http://www.speed-press.cz/katalogy2020/3-reklamni-textil-TEXTIL-2020/
http://www.speed-press.cz/listovaci-online-katalogy/
http://www.speed-press.cz/archiv-novinek/
http://www.speed-press.cz/listovaci-online-katalogy/


Proč gymnastický míč?

mnohostranná možnost cviků k upevnění zdraví i relaxace 

pomáhá snížit napětí organismu

posiluje břišní a zádové svaly

zpevňuje klouby

akční cena 84,90 Kč bez DPH



Překvapte netradičním 

reklamním předmětem

Lisovaný čisticí ubrousek 

v plastovém pouzdře.

Nová dimenze 

reklamního sdělení

PushClean®

http://www.pushclean.cz/PUSHCLEAN_CZ.pdf


držák kreditních karet (až 6ks) značky ACM

materiál kov/plast, 6 barevných variant

baleno v dárkové krabičce

rozměr 10,5 × 6,7 × 3 cm

Cena 499,90 Kč – AKCE 1+1 ZDARMA

více na www.my-acm.cz

http://www.my-acm.cz/
http://www.my-acm.cz/


Proč SPEED IT?   ?

Samolepící bloček je velmi oblíbený a užitný předmět

můžete být se svým logem stále na očích

každý lístek může být opatřen až plnobarevným potiskem

možno vyseknout do libovolného poutavého designu

lze vytvořit i poutavý přebal

www.speed-it.cz

http://www.speed-it.cz/


pro Vaši autentičnost Vám rádi vyrobíme power banku v jakémkoliv tvaru a designu

více na Otevřít nabídku

http://www.speed-press.cz/mailing/powerbanky-reklamni-predmety.pdf


pro Vaši autentičnost Vám rádi vyrobíme flash disk v jakémkoliv tvaru a designu

více na                                                                 Otevřít nabídku

http://www.speed-press.cz/mailing/usb-flash-disk-na-miru-nabidka.pdf


Více na www.usbpeople.cz 

http://www.usbpeople.cz/


Více na www.usbpeople.cz 

http://www.usbpeople.cz/


Značkové a sportovní oblečení

využijte k podpoře prodeje opravdu kvalitní značkové a sportovní oblečení jakými jsou značky

XD apparel

Elevate

Adidas

více na

http://www.speed-press.cz/mailing/reklamni-znackove-obleceni-sportovni-textil-2015.pdf


Proč reflexní předměty?
darujte předmět, který ochrání, bude skutečně používán a je navíc trendy

řekněte, že myslíte na bezpečnost ostatních

víte, že v noci dojde u 59,7 % chodců a 25,9 % cyklistů k úmrtí z důvodu jejich špatné 

viditelnosti?

již je zákonnou povinností reflexní prvky používat 

vyberte si z naší široké nabídky reflexních bezpečnostních reklamních předmětů nebo 

si u nás nechte vyrobit vlastní na zakázku. 

vybrané předměty splňují bezpečnostní normy EN20471 a EN13356.

http://www.speed-press.cz/mailing/reflexni-predmety-bezpecnost-reklamni-nabidka.pdf


jsme přímý distributor pro český B2B trh

vzorky v naší vzorkovně

více na 

Luxusní značkové předměty

http://vip.speed-press.cz/


Výběr dalších textilních značek



Výběr značek

http://vip.speed-press.cz/catalogue/R
http://vip.speed-press.cz/catalogue/C
http://vip.speed-press.cz/catalogue/U
http://vip.speed-press.cz/catalogue/N
http://vip.speed-press.cz/catalogue/S
http://vip.speed-press.cz/catalogue/H


Výběr značek

http://www.adidasb2b.cz/
http://www.speed-press.cz/katalog/dalsi-rozdeleni-a-znacky/line/
http://www.speed-press.cz/katalog/speed-it-bloky-zakazkova-vyroba/
http://pushclean.cz/
http://my-acm.cz/


jsme přímý distributor pro český B2B trh

vzorky v naší vzorkovně

více na 

Luxusní značkové předměty

http://vip.speed-press.cz/


http://www.speed-press.cz/


Kdo jsme

Výrobci a prodejci reklamních, dárkových a propagačních předmětů, 

včetně potisků, pro Vaši podporu prodeje a zvýšení povědomí o Vás.



Historie 

* 1991 jedna z prvních společností v oboru

1998 transformace na a.s.

2002 vlastní administrativní zázemí na Praze 9

2007 komplexní informační systém

2008 vlastní výrobní a skladový areál v Libušíně u Kladna

2009 certifikace ISO 9001:2008

2011 vlastní kancelář v Číně

2013 rebranding, renovace hodnot společnosti

2015 inovace – nové digitální potiskové stroje na textil a 3D předměty

2016 výročí 25 let na trhu

2017 inovace – nový rotační laser stroj celoplošné 360° značení 

2018 inovace – nový sublimační stroj permanentní značení 

2019 ocenění značky v Czech Business Superbrands 2019 

http://www.speed-press.cz/profil-spolecnosti/


Cíle a hodnoty 

Jsme Váš partner a jasná volba pro podporu Vašich prodejů a  zvýšení 

povědomí o Vaší společnosti. 

Vytváříme komplexní řešení s optimálním poměrem kvality, designu, 

užitné hodnoty a ceny.

Do našich řešení vkládáme kreativitu, emoce, radost a proaktivní přístup.

Věříme v etický přístup a čistotu. 



Areál výroby a skladů Libušín, 25 km od Prahy.

Výrobní hala s 32 stroji pro reklamní značení předmětů, 

včetně digitálních tiskových technologií pro plnobarevný potisk

Hlavní sklad 5000 paletových míst.

VIP sklad 1000 paletových míst.

Logistické centrum.

Administrativní zázemí na Praze 9 Vysočany.

Obchodní oddělení.

Nákupní oddělení.

Grafické studio.

Finanční oddělení.

Vzorkovna.

Výrobní, skladové a administrativní zázemí



Výrobní a skladové zázemí

skladová hala

areál výroby a skladů výrobní hala

areál výroby a skladů

http://www.speed-press.cz/vyrobni-areal/
http://www.speed-press.cz/potisk-dtp/
http://www.speed-press.cz/vyrobni-areal/
http://www.speed-press.cz/vyrobni-areal/


Vzorkovna

Největší v oboru na ploše 460 m2. 8500 vzorků. Zapůjčení vzorků zdarma.

http://www.speed-press.cz/vzorkovna/
http://www.speed-press.cz/vzorkovna/
http://www.speed-press.cz/vzorkovna/
http://www.speed-press.cz/vzorkovna/


Zakázková výroba

originální a kreativní dárky s nejlepším efektem pro Vás

Katalogový prodej

hlavní tištěný katalog s 10 080 výrobky na 344 stranách, včetně 

základních prodejních cen a možnostech potisku, 16 000 ks/rok,

systémově až 65 000 předmětů včetně cen, specifikací, obrázků, 

dostupnosti skladu

Internetový on-line katalog

jednoduchý výběr a objednávání základních 

reklamních předmětů, aktuální akce, slevy, 

novinky a nabídky na www.speed-press.cz

také na www.adidasB2B.cz, www.usbpeople.cz , www.vip.speed-press.cz 

Prodejní kanály

http://www.speed-press.cz/
http://www.adidasb2b.cz/
http://www.usbpeople.cz/
http://www.speed-press.cz/


Zakázková výroba

Do předmětu na zakázku vkládáme Váš nejpřesnější otisk, nejefektivněji 

předmět cílíme a dosahujeme tak unikátního řešení na trhu.

Nevíte jaký vhodný předmět zvolit?

Zadejte nám cílovou skupinu, počet produktů, množství, cenové rozpětí a 

my Vám navrhneme ucelené řešení.



Technologie reklamního značení

Ve výrobním areálu v Libušíně disponujeme 34 stroji pro reklamní značení předmětů. 

Vysokorychlostní digitální UV LED tisk

plnobarevný digitální potisk většiny 3D předmětů

Špičková digitální technologie pro potisk textilních materiálů

plnobarevný digitální potisk textilních výrobků

Tamponový tisk   

barevný potisk většiny předmětů, zejména plastových

Sítotisk

potisk pro textil, sklo, porcelán, ale i plasty či rozměrnější předměty

Transferový tisk

technologie pro textil

Výšivka

pro textilní předměty

Rotační laser 360°
vypalování motivu po celém obvodu do kovu

Laser

vypalování motivu do kovu, dřeva i skla

Ražba

užití pro desky, peněženky, pouzdra, diáře

Sublimace

plnobarevný tisk na hrnky, textil i další předměty

Nášivka

užití pro textil

Pískování 

technologie značení skleněných předmětů

Samolepka, visačka, logoprint

vhodná zejména na obaly a plastové předměty



Certifikace a jistoty

Od roku 2009 jsme kontinuálně držiteli certifikátu ISO 9001:2015.

U společnosti Allianz pojišťovna a.s. jsme pojištěni za odpovědnost za 

škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku s výší pojistného 

plnění 15 000 000 Kč.

http://www.speed-press.cz/iso/certifikat-ISO-9001.pdf


Obchodní podmínky

▪ Předměty můžeme potisknout Vaším logem.

▪ Všechny uvedené ceny jsou bez DPH 21 %, bez potisku, grafických příprav

a příprav tisku.

▪ Všechny ceny jsou na uvedené minimální množství.

▪ Při objednávce pod min. množství bude dle VODP účtována přirážka 7 %.

▪ Množstevní slevy až -25%.

▪ Nevybrali jste si?

▪ Pak Vám rádi vytvoříme výrobek dle Vašich přesných potřeb na zakázku nebo

navrhneme řešení z dalších 65 000 předmětů.

▪ Meziprodej vyhrazen. Změna cen vyhrazena. Sezonní zboží.

▪ Kompletní znění všeobecných obchodních podmínek najdete na

http://www.speed-press.cz/vseobecne-obchodni-podminky/

http://www.speed-press.cz/vseobecne-obchodni-podminky/




Kontakty

SPEED PRESS Plus a.s.

reklamní a dárkové předměty

Freyova 8, 190 00 Praha 9 – Vysočany

T  +420 234 140 111-3 

F  +420 234 140 330-2

E  sales@speed-press.cz

W www.speed-press.cz

IČO 25765647, DIČ CZ25765647

Sídlo: Přemyslova 830, Libušín 273 06

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 270483276/0300

mailto:sales@speed-press.cz
http://www.speed-press.cz/
https://www.facebook.com/SPEEDPRESSPlusCZ
https://www.linkedin.com/company/speedpresspluscz
https://www.youtube.com/c/SpeedpressCzPlus
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