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Termín dodání 2 – 4 týdny 

Zimní bedýnka
Bedýnka na zahřátí. Obsah: svařák bez alkoholu 0,25 l a sypané ovoce 
100 g. V bedýnce velikosti A. Minimální trvanlivost 6 měsíců při skla-
dování do 20 °C. Cena za kus. Minimální odběr: 10 kusů. Termín dodání 
2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

Mlsná bedýnka
Bedýnka pro mlsné jazýčky. Obsah: med Hellios 30 g, sirup Kitl-Syrob 
pomeranč s dužinou, čokoláda 72% s pomerančem, džem Hellios po-
meranč 33 g. V bedýnce velikosti B. Minimální trvanlivost 6 měsíců při 
skladování do 20 °C. Cena za kus. Minimální odběr: 10 kusů. Termín 
dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

Bedýnka na večer
Bedýnka pro dlouhé večery k televizi. Obsah: zelené olivy bez pecky ve 
skle 142 g, vepřová paštika Ibérico 125 g, solené pistácie 80 g a pivo 
Bernard Sváteční ležák 0,5 l. V bedýnce velikosti B. Minimální trvanlivost 
6 měsíců při skladování do 20 °C. Cena za kus. Minimální odběr: 10 
kusů. Termín dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

Paštiková bedýnka
Malá bedýnka, která potěší. Obsah: pivo Bernard světlý ležák 12° 0,33 l, 
játrová vesnická paštika 110 g, kachní vesnická paštika 110 g. V bedýn-
ce velikosti A. Minimální trvanlivost 6 měsíců při skladování do 20 °C. 
Cena za kus. Minimální odběr: 10 kusů. Termín dodání 2 – 4 týdny. Do 
vyprodání zásob.

Masová bedýnka
Malá bedýnka plná masových pochutin. Obsah: Vesnické klobásy ve skle 
360 g, kachní paštika 110 g, játrová paštika 110 g. V bedýnce velikosti A. 
Minimální trvanlivost 6 měsíců při skladování do 20 °C. Cena za kus. Mi-
nimální odběr: 10 kusů. Termín dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

Bedýnka pro ženy
Bedýnka pro moderní ženy. Obsah: kešu oříšky v čokoládě mix 150 g, pe-
čenáda malina 60 g, pralinka červená 3 kusy, Winka Růženka, bonbony 
želé Frubo malina. V bedýnce velikosti B. Minimální trvanlivost 6 měsíců 
při skladování do 20 °C. Cena za kus. Minimální odběr: 10 kusů. Termín 
dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

KÓD TYP CENA

R-1921602 zimní 399 Kč

KÓD TYP CENA

R-1921596 sladká 459 Kč

KÓD TYP CENA

R-1921593 pochutinová 399 Kč

KÓD TYP CENA

R-1921605 paštiková 299 Kč

KÓD TYP CENA

R-1921594 masová 379 Kč

KÓD TYP CENA

R-1921597 pro ženy 459 Kč

Dřevěné dárkové bedýnky
Možnost gravírování vlastního loga. 
Pro objednání kontaktujte svého obchodního zástupce.

Rozměry bedýnek:   A: 19 × 19 × 8 cm     B: 29,5 × 19 × 9,5 cm    C: 35 × 24 × 10 cm

Vyrobeno v chráněné dílně

CENA

79 Kč

CENA

299 Kč

CENA

399 Kč

prodání zásob.

A

Kč

o vyprodání zásob.

ENA

9 Kč

CENA

á 399 Kč
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Termín dodání 2 – 4 týdny 

Medová bedýnka
Bedýnka, kterou ocení znalci medu. Obsah: medová lžička, magnet 
+ gravír, akátový med 250 g, perníčky s medem 100 g, medový sirup  
s černým bezem 420 g. V bedýnce velikosti B. Minimální trvanlivost  
6 měsíců při skladování do 20 °C. Cena za kus. Minimální odběr:  
10 kusů. Termín dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

Dárková bedýnka
Dárková bedýnka vhodná pro každou příležitost. Obsah: uzené mandle  
20 g, zelené olivy bez pecky ve skle 142 g, vepřová paštika Ibérico ve 
skle 125 g, sušená rajčata Basta ve skle 195 g, magnetka pro potěšení 
a Veltlínské červené rané 2020 kabinet suché 0,7 l. V bedýnce velikosti 
C. Minimální trvanlivost 12 měsíců při skladování do 20 °C. Cena za 
kus. Minimální odběr: 10 kusů. Termín dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání 
zásob.

Přátelská bedýnka
Bedýnka pro posezení s přáteli. Obsah: pivní otvírák s gravírem, pivo 
Bernard Světlý ležák 12° 0,33 l, kachní vesnická paštika 110 g, játrová 
vesnická paštika 110 g, dýňové krekry Zemánka 100 g, dědovo nakládané  
kořeněné kolínko 210 g. V bedýnce velikosti C. Minimální trvanlivost  
6 měsíců při skladování do 20 °C. Cena za kus. Minimální odběr:  
10 kusů. Termín dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

Švestková bedýnka
Bedýnka plná vizovických pochutin. Obsah: švestkový vizovický čaj  
80 g, švestková vizovická povidla ve skle 350 g, sušené vizovické švestky  
150 g, slivovice ve skle 0,05 l. V bedýnce velikosti B. Minimální trvanlivost  
6 měsíců při skladování do 20 °C. Cena za kus. Minimální odběr:  
10 kusů. Termín dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

KÓD TYP CENA

R-1921601 medová 659 Kč

KÓD TYP CENA

R-1921595 pochutinová 579 Kč

KÓD TYP CENA

R-1921606 masová 499 Kč

KÓD TYP CENA

R-1921603 švestková 759 Kč

Vyrobeno v chráněné dílně
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Termín dodání 2 – 4 týdny 

Bedýnka pro zahřátí
Bedýnka určená pro odpolední siestu po procházce. Obsah: čaj Tady 
roste radost 27 g, káva Cuba 80 g, medová dřevěná lžička, květový nek-
tarový med 250 g, keramický hrnek 330 ml, mix barev. V bedýnce ve-
likosti C. Minimální trvanlivost 6 měsíců při skladování do 20 °C. Cena 
za kus. Minimální odběr: 10 kusů. Termín dodání 2 – 4 týdny. Do vypro-
dání zásob.

Bedýnka pro muže
Dárková bedýnka, která svým složením potěší nejen muže. Obsah: 
vesnické klobásy 360 g, kornout mix solených a uzených mandlí 120 g, 
kachní vesnická paštika 110 g, poštorenská šunka 210 g, pivo Bernard 
Sváteční ležák 12° 0,5 l. V bedýnce velikosti C. Minimální trvanlivost 6 
měsíců při skladování do 20 °C. Cena za kus. Minimální odběr: 10 kusů. 
Termín dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

Lahodná bedýnka
Bedýnka, která neurazí žádného oslavence. Obsah: bílá čokoláda He-
rufek 50 g, káva Brasil 250 g, kornout mandlí v hořké čokoládě 150 g, 
víno Frankovka 2020 pozdní sběr suché 0,7 l. V bedýnce velikosti C. 
Minimální trvanlivost 6 měsíců při skladování do 20 °C. Cena za kus. Mi-
nimální odběr: 10 kusů. Termín dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

Moravská bedýnka
Tradiční moravská bedýnka, kterou ocení masoví gurmáni. Obsah: hovězí 
ve vlastní šťávě 250 g, moravské klobásy ve skle 250 g, Slovácká paštika 
170 g, Frankovka 2020 pozdní sběr suché 0,7 l. V bedýnce velikosti C. 
Minimální trvanlivost 6 měsíců při skladování do 20 °C. Cena za kus. Mi-
nimální odběr: 10 kusů. Termín dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

KÓD TYP CENA

R-1921608 pochutinová 699 Kč

KÓD TYP CENA

R-1921599 masová 599 Kč

KÓD TYP CENA

R-1921607 lahodná 799 Kč

KÓD TYP CENA

R-1921598 masová 769 Kč

Vyrobeno v chráněné dílně
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Termín dodání 2 – 4 týdny 

Dárková bedýnka pro 1 lahev vína
Dárková bedýnka pro milovníky vína, která potěší. Obsah: víno dle 
Vašeho výběru. Bedýnka o rozměru: 35 × 14 × 11 cm. Cena za dár-
kovou bedýnku, cena vína bude připočtena dle aktuální nabídky. 
Možnost dřevěného nebo akrylátového víka a potisku nebo gravíru. 
Minimální odběr: 10 kusů. Kontaktujte svého obchodního zástupce. 
Vyrobeno v chráněné dílně SMERO. Termíny dodání 2 – 4 týdny. Do 
vyprodání zásob.

Dárková bedýnka pro 3 lahve vína
Dárkové balení pro milovníky vína, která potěší. Obsah: 3 lahve vína dle 
Vašeho výběru. Bedýnka o rozměru: 35 × 26 × 11 cm. Cena za dár-
kovou bedýnku, cena vín bude připočtena dle aktuální nabídky. 
Možnost dřevěného nebo akrylátového víka a potisku nebo gravíru. 
Minimální odběr: 10 kusů. Kontaktujte svého obchodního zástupce. 
Vyrobeno v chráněné dílně SMERO. Termíny dodání 2 – 4 týdny. Do 
vyprodání zásob.

Slovácké prkénko
Slovácké prkénko na zakrojení. Obsah: Dunajská klobása 200 g, nůž 
Victorinox na zeleninu s čepelí 10 cm a prkénko s potiskem. Baleno  
v teplem smrštitelné fólii s minimální trvanlivostí 3 měsíce při skladování 
do 20 °C. Cena za kus. Minimální odběr: 10 kusů. Termín dodání 2 – 4 
týdny. Do vyprodání zásob.

Vitamínový balíček
Dárkové balení plné vitamínů. Obsah: Selen + Zinek s vitamínem C 45 
tablet, Herbalmed 12 pastilek, Revital vitamín C 20 šumivých tablet. 
Baleno v celofánovém sáčku s minimální trvanlivostí 12 měsíců při skla-
dování do 20 °C. Cena za kus. Minimální odběr: 10 kusů. Termín dodání 
2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

Vitamínový balíček
Dárkové balení plné vitamínů. Obsah: Alpské pastilky šalvěj a vitamín C 
20 kusů, hořčík + B6 45 tabletek, Energetik vitamín D3 + Acerola 42 
kusů, Revital vitamín C 20 šumivých tablet. Baleno v celofánovém sáčku 
s minimální trvanlivostí 12 měsíců při skladování do 20 °C. Cena za 
kus. Minimální odběr: 10 kusů. Termín dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání 
zásob.

Dárková bedýnka pro 2 lahve vína
Dárkové balení pro milovníky vína, které potěší. Obsah: 2 lahve vína dle 
Vašeho výběru. Bedýnka o rozměru: 35 × 20 × 11 cm. Cena za dár-
kovou bedýnku, cena vín bude připočtena dle aktuální nabídky. 
Možnost dřevěného nebo akrylátového víka a potisku nebo gravíru. 
Minimální odběr: 10 kusů. Kontaktujte svého obchodního zástupce. 
Vyrobeno v chráněné dílně SMERO. Termíny dodání 2 – 4 týdny. Do 
vyprodání zásob.

KÓD TYP CENA

R-1921611 vinná 199 Kč

KÓD TYP CENA

R-1921613 vinná 229 Kč

KÓD TYP CENA

R-1921623 masová 369 Kč

KÓD TYP CENA

R-1921609 vitamíny 366 Kč

KÓD TYP CENA

R-1921610 vitamíny 439 Kč

KÓD TYP CENA

R-1921612 vinná 209 Kč

Vyrobeno v chráněné dílně

zásob.

CENA

369 Kč

ob.

y ý y
.

CENA

229 Kč

chráněné dílně SMERO. Termíny dodání 2  4 týdny. Do 
sob.

YP CENA

ná 209 Kč

st dřevěného nebo akrylátového víka a potisku nebo gravíru. 
lní odběr: 10 kusů. Kontaktujte svého obchodního zástupce. 
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Sladké mandle v kornoutu   
Dárkový kornout s báječnými mandlemi pro 
každou příležitost. Baleno v celofánovém 
kornoutu s minimální trvanlivostí 6 měsíců při 
skladování do 20 °C. Cena za balení. Možnost 
personifikace nebo gravíru na dřevěné kolečko 
s minimálním odběrem 50 balení. Informace  
o výrobku uvedeny na kartičce zvlášť. Kontaktuj-
te svého obchodního zástupce. Termín dodání  
2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

Slané mandle v kornoutu
Dárkový kornout s báječnými mandlemi vhodný 
ke každé příležitosti. Baleno v celofánovém 
kornoutu s minimální trvanlivostí 6 měsíců při 
skladování do 20 °C. Cena za balení. Možnost 
personifikace nebo gravíru na dřevěné koleč-
ko s minimálním odběrem 50 balení. Informace  
o výrobku uvedeny na kartičce zvlášť. Kontaktuj-
te svého obchodního zástupce. Termín dodání  
2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

Kešu oříšky v kornoutu
Lahodné kešu natural solené. EXCLUSIVE 
mix kešu oříšků v čoko polevě. Baleno v celo-
fánovém kornoutu s minimální trvanlivostí  
6 měsíců při skladování do 20 °C. Cena za 
balení. Možnost personifikace nebo gravíru 
na dřevěné kolečko s minimálním odběrem  
50 balení. Informace o výrobku uvedeny na kar-
tičce zvlášť. Kontaktujte svého obchodního zá-
stupce. Termín dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání 
zásob.

Pistácie v kornoutu
Dárkový kornout solených pistácií pro každou příležitost. Baleno v celo-
fánovém kornoutu s minimální trvanlivostí 6 měsíců při skladování do  
20 °C. Cena za balení. Možnost personifikace nebo gravíru na dřevěné 
kolečko s minimálním odběrem 50 balení. Informace o výrobku uvedeny 
na kartičce zvlášť. Kontaktujte svého obchodního zástupce. Termín do-
dání 2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

Kandovaný květ ibišku v kornoutu
Sladká zdravá tečka za každým dnem. Baleno v celofánovém kornoutu  
s minimální trvanlivostí 6 měsíců při skladování do 20 °C. Cena za 
balení. Možnost personifikace nebo gravíru na dřevěné kolečko s mi-
nimálním odběrem 50 balení. Informace o výrobku uvedeny na kartičce 
zvlášť. Kontaktujte svého obchodního zástupce. Termín dodání 2 – 4 týd-
ny. Do vyprodání zásob.

KÓD TYP CENA

1921614 mandle v hořké čokoládě 150 g 85 Kč

1921622 mandle v bílé čokoládě 150 g 85 Kč

1921616 mandle čokomix a ibišek 120 g 75 Kč

KÓD TYP CENA

1921619 mandle solené 120 g 85 Kč

1921620 mandle uzené 120 g 85 Kč

1921618 mandle mix solené a uzené 120 g 85 Kč

KÓD TYP CENA

1921628 natural solené 120 g 85 Kč

1921621 mix v čokopolevě 150 g 99 Kč

KÓD TYP CENA

R1921615 solené 80 g 75 Kč

KÓD TYP CENA

R1921617 sladký květ 120 g 75 Kč

aleno v celo-
trvanlivostí 

C. Cena za 
ebo gravíru 
m odběrem 

eny na kar-rr
odního zá-

o vyprodání 

ou ležitost. Baleno v celo-
ování do 
dřevěné 

Kandovaný květ ibišku v kor
Sladká zdravá tečka za každ
s minimální trvanliv
b l

aždo
rvanlivostí 6

ožnost personifikac
ním odběrem 50 balení. Informace o výrobku uve

e zvlášť. Kontaktujte svého obchodního zástupce. Termí
ní 2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

KÓD TYP CENA

1921615 solené 80 g 75 Kč

ou příležitost. Baleno
6 měsíců při skladov
ace nebo gravíru na dř

formace o výrobku u
d n do-

aždým dnem. Baleno v celofánovém kornou
ní trvanlivostí 6 měsíců při skladování do 20 °C. Cena z

alení. Možnost personifikace nebo gravíru na dřevěné kolečko s mi
nimálním odběrem 50 balení. Informace o výrobku uvedeny na kartičce
zvlášť. Kontaktujte svého obchodního zástupce. Termín dodání 2 – 4 týd-
ny. Do vyprodání zásob.

KÓD TYP CENA

1921617 sladký květ 120 g 75 Kč

ku v kornoutu
 za každým dnem. Bal

anlivostí

ermín

měsíců při 
alení. Možnost 
řevěné koleč-
ení. Informace 

šť. Kontaktuj-
ermín dodání 

CLUSIVE 
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85 Kč

VE 
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Vyrobeno v chráněné dílně
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Zrnková káva Brasil Santos Fine Cup SS   
Káva má plné tělo, mírnou aciditu a výraznou hořkost, kterou do-
provází oříšková chuť a tóny čokolády. Velice oblíbený druh kávy, 
kterou doporučujeme zejména pro přípravu skvělého espressa. 
Cena za kus. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.

Zrnková káva Colombia Supremo Medellin
Správně připravená kolumbijská káva je uznávaná jako jedna  
z nejlepších chuťově vyvážených káv. Zároveň se pokládá za ná-
poj, který je možný pít v kteroukoli denní dobu. Plné tělo se sa-
metovou texturou, komplexně vyrovnanou aciditou a čokoládovým 
nádechem. Cena za kus. Možnost potisku. Kontaktujte svého ob-
chodního zástupce.

Zrnková káva Cuba Serrano Superior
Opravdová lahůdka mezi kávami. Ocení ji primárně milovníci 
silných káv bez kyselinky. Zároveň je tato káva ve svém spektru 
velice chuťově bohatá a rozmanitá. Plné a hladké tělo téměř bez 
kyselosti, intenzivní chuť čokolády a tabáku s nádechem karame-
lu. Cena za kus. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.

Dárková sada zrnkové kávy
Dárkové balení kávy obsahuje: Brasil Santos Fine Cup SS  
s plným tělem a nízkou kyselostí, vyšší hořkostí, v chuti lískové 
oříšky a čokoláda, Colombia Supremo Medellin s plným tělem 
a sametovou texturou, komplexně vyrovnanou aciditou a čokolá-
dovým nádechem. Směs Strong 20% Robusta je směs 2 druhů 
arabik (80 %) a 1 druhu robusty (20 %) a Směs Intensive 100% 
Arabika je směs 3 druhů arabik, které dohromady tvoří intenzivní 
chuť s nízkou aciditou a střední hořkostí. I přes svoji výraznou chuť 
si však stále zachovává rozmanité portfolio chutí. Cena za balení. 
Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

KÓD TYP CENA

9 150 400 kraftový sáček 80 g 65 Kč

9 150 403 zlatý sáček 250 g 145 Kč

9 150 406 černý sáček 500 g 255 Kč

KÓD TYP CENA

9 150 401 kraftový sáček 80 g 72 Kč

9 150 404 zlatý sáček 250 g 165 Kč

9 150 407 černý sáček 500 g 299 Kč

KÓD TYP CENA

9 150 402 kraftový sáček 80 g 75 Kč

9 150 405 zlatý sáček 250 g 179 Kč

9 150 408 černý sáček 500 g 325 Kč

KÓD TYP CENA

9 150 409 4× 80 g dárková krabička 299 Kč
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Akátový med s ořechy  
Velmi lákavá kombinace extra lahodného akátového medu s bohatou oře-
chovou náloží. Ochutnejte tyto oblíbené plody nasáklé tekutým zlatem 
a zažijte vskutku intenzivní gurmánské opojení. Cena za kus. Možnost 
potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Med
Akátový med extra lahodný s převahou nektaru z květů Trnovníku aká-
tu. Specifická světlá barva s nazelenalým nádechem, jemnou vůní, 
skvostnou chutí a velmi nízkou náchylností ke krystalizaci. Nektarový med 
ve variacích různých odstínů žluté a hnědé barvy. Výrazná sladká chuť  
a velmi rychlá stravitelnost. Vhodný zdroj tzv. pohotové energie. Přiro-
zeně vysoký obsah glukózy může způsobovat poměrně rychlou krysta-
lizaci. Cena za kus. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.

Dárková sada 3 medových dobrot
Dárková sada medového pohlazení obsahuje: akátový a nektarový med 
po 250 g a směs ořechů v medu 230 g. Cena za sadu. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Medový sirup 
Medové sirupy, které jsou opravdu medové. Mají hustou konzistenci  
a jsou jak stvořené pro dlouhé zimní večery, kdy se člověk choulí někde 
za pecí a nejvíce ocení šálek výborně dochuceného horkého čaje, nebo 
mlsání přímo po lžičkách. Vhodné i jako přísada např. do jogurtu, či 
müsli. Cena za kus. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.

KÓD TYP CENA

1 913 092 med a mandle 230 g 139 Kč

1 913 090 med a kešu ořechy 230 g 139 Kč

1 913 093 med a lískové ořechy 230 g 139 Kč

1 913 091 med a směs ořechů 230 g 139 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 094 akátový 250 g 126 Kč

1 913 095 nektarový 250 g 83 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 649 2 druhy medu a směs ořechů v medu dárkové balení 379 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 096 s černým bezem 420 g 148 Kč

1 913 097 s rakytníkem 420 g 155 Kč

t
nektarový med 
ožnost potisku. 

CENA

379 Kč



9

  �
���

��
�	

�

���
�
���
��
��
��




��

Čokoláda Herufek Belize Maya Mountain  
Tmavá 70% čokoláda z výběrových 
kakaových bobů z Belize dodaných 
organizací Maya Mountain Cacao. 
Čokoláda vyrobená tzv. bean-to-bar,  
z kakaových bobů nakoupených přímo 
od farmářů. Cena za kus. Možnost po-
tisku. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.

Čokoláda Herufek Jahoda  
Smetanově jemná jahodová čokolá-
da s vysokým obsahem kakaového 
másla. Na výrobu jsou použity jen ty 
nejlepší bio suroviny. Cena za kus. 
Možnost potisku. Kontaktujte svého 
obchodního zástupce.

Mandle v mléčné čokoládě a skořici 
JANEK  
Když se potkají mandle, mléčná čoko-
láda a cejlonská skořice, tak to vážně 
chutná a voní. Cena za kus. Možnost 
potisku. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.

Maliny v bílé čokoládě JANEK  
Vzali jsme mrazem sušenou malinu – 
lehce kyselou, pořádně voňavou. Tu 
jsme pak obalili v naší bílé čokoládě  
s pravou vanilkou. Cena za kus. Možnost 
potisku. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.

Čokoláda Herufek Tmavá mléčná Maya 
Mountain  
Mléčná 54% čokoláda z výběrových 
kakaových bobů z Belize dodaných 
organizací Maya Mountain Cacao. 
Čokoláda vyrobená tzv. bean-to-bar,  
z kakaových bobů nakoupených přímo 
od farmářů. Cena za kus. Možnost po-
tisku. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.

Dárková sada čokolád Herufek – 
Ochutnej  
Dárkové balení složené ze 
3 druhů čokolád a svázané 
stuhou. Balení obsahuje tyto 
čokolády: Madagascar 70% 
bio, mléčná s kokosem bio  
a malinová čokoláda bio. 
Cena za balení. Možnost 
potisku. Kontaktujte svého 
obchodního zástupce.

Lískové ořechy v tmavé čokoládě JANEK  
Všichni ví, jak lískáč v hořké čokolá-
dě chutná. Teda většina si spíš myslí, 
že to ví. Když se totiž vezme pořádná 
Jankova 64% čokoláda, dějou se divy.  
A i tato klasika najednou chutná milió-
nově. Cena za kus. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého obchodního zástup-
ce.

Dárková kazeta Bean to Bar JANEK – to 
nejlepší z čokoládového světa  
Dárková kazeta čokolád, 100% bez výmluv a 100% z bobů. Darujte výji-
mečný chuťový zážitek na který se nezapomíná. Dárková kazeta obsahuje 
4 druhy čokolád z celého světa. Složení kazety se může časem lišit. Cena 
za kazetu. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

KÓD TYP CENA

1 913 636 50 g 105 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 632 150 g 179 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 638 50 g 105 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 634 125 g 179 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 637 50 g 105 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 633 150 g 179 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 639 3 druhy čokolád 3× 50 g 315 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 635 4 druhy čokolád 4× 45 g 529 Kč
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Belgické plněné pralinky v plechové dóze   
Plněné belgické pralinky z mléčné, hořké a bílé luxusní čokolády v ple-
chové dóze s dárkovým motivem. Dóza obsahuje 16 pralinek. Cena za 
balení. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Čokoláda Belmaria
Luxusní belgická čokoláda. Cena za kus. Možnost 
potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Luxusní belgická čokoláda
Luxusní belgická čokoláda. Cena za kus. Možnost 
potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

KÓD TYP CENA

1 913 223 Děkujeme za spolupráci 20 × 20 × 4 cm 200 g 265 Kč

1 913 224 Veselé Vánoce 20 × 20 × 4 cm 200 g 265 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 650 hnědé Vánoce hořká 55% s lískovými ořechy 180 g 89 Kč

1 913 651 červené Vánoce hořká 72% 180 g 89 Kč

1 913 652 modré Vánoce mléčná 180 g 89 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 623 hořká 50% s mandlemi 400 g 185 Kč

1 913 624 s lískovými ořechy 400 g 185 Kč

1 913 625 mléčná, belgická 400 g 185 Kč

hořká 55% 
s lískovými ořechy

hořká 50% 
s mandlemi

hořká 72% 

s lískovými ořechy

mléčná

mléčná, belgická
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Belgické plněné pralinky ve zlatém papíru   
Výběr excelentních belgických pralinek z hořké, mléčné a bílé čokolády 
ve zlatém papíru. Cena za balení. Možnost potisku. Kontaktujte svého 
obchodního zástupce.

Mix pralinek s rozetou
Chutné italské pralinky z mléčné čokolády s lískooříškovou  
a kakaovou náplní v dárkové krabičce s mašlí. Cena za balení. 
Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Výběr belgických pralinek
Výběr excelentních pralinek  
z mléčné, hořké a bílé luxusní 
čokolády s vánočním motivem. 
Cena za balení. Možnost po-
tisku. Kontaktujte svého ob-
chodního zástupce.

KÓD TYP CENA

1 913 942 8 kusů pralinek 100 g 99 Kč

1 913 542 16 kusů pralinek 200 g 179 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 694 červené Vánoce 210 g 89 Kč

1 913 697 modré Vánoce 210 g 89 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 628 bílé vločky 200 g 135 Kč

1 913 629 Děkujeme za spolupráci 200 g 195 Kč

8 kusů pralinek

ého 

8 kusů pralinek
16 kusů pralinek

na za balení. 
ástupce.

16 kusů pralinek
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Mandle v dárkové tašce   
Výborné mandle v hořké nebo mléčné belgické čokoládě, obalené skořicí v dárkové tašce. Cena za balení. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodní-
ho zástupce.

Belgické čokoládové Curlettes
Výběr excelentních belgických pralinek Curlettes z hořké, mléčné a 
bílé čokolády, sypaných čokoládou. Cena za balení. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Zlatá cihla
Chutné italské pralinky, mléčná čokoláda s lískooříškovou náplní  
v luxusní plechové dóze – zlaté cihle. Cena za balení. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Belgické pralinky Červené Vánoce
Chutné belgické pralinky z mléčné čokolády s čokoládovou náplní. Cena 
za balení. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Výběr italských pralinek – vánoční 
stromeček
Chutné italské pralinky z mléčné čokolády s lískooříškovou, kakaovou a 
kávovou náplní v dárkové krabičce ve tvaru stromečku. Cena za balení. 
Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

KÓD TYP CENA

1 913 415 mléčná čokoláda se skořicí 200 g 135 Kč

1 913 617 mléčná čokoláda 200 g 135 Kč

1 913 414 hořká čokoláda 200 g 135 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 205 Veselé Vánoce 50 g 45 Kč

1 913 235 Veselé Vánoce 200 g 135 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 616 Děkujeme za spolupráci 200 g 175 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 654 čokoládová náplň 200 g 75 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 626 zelený stromeček 98 g 69 Kč

1 913 618 červený stromeček 98 g 69 Kč

50 g

200 g

p
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Dárkové balení mandlové chuti 
Malé dárkové balení mandlové chuti. Bez alkoholová 
verze obsahuje: mletá káva s mandlovou příchutí 
100% arabika 100 g, paštika s Mandlovkou 130 g, 
wineláda s mandlemi 165 ml. Alkoholová verze ob-
sahuje: Mandlovka 0,2 l (38% alk.), sušená rajčata  
s mandlemi 140 g, paštika s Mandlovkou 130 g. Cena 
za balení. Možnost potisku. Kontaktujte svého ob-
chodního zástupce.

Kufřík mandlových delikates  
Dárkový kufřík plný mandlových delika-
tes. Kufřík se 3 delikatesami obsahuje: 
sušená rajčata s mandlemi 140 g, 
paštika s Mandlovkou 130 g a květový 
med se směsí ořechů 170 g. Kufřík se  
4 delikatesami obsahuje: sušená  
rajčata 140 g, paštika s Mandlovkou 
130 g, mandle v akátovém medu  
170 g a dárkový kornout uzených 
mandlí 120 g. Cena za sadu. Možnost 
potisku. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.

Hustopečská Mandlovka a dárkové 
balení  
Originální mandlová pálenka vyrobená dle receptury bývalého správce 
mandloňových sadů Rudolfa Poslušného v Hustopečích. Dárkové balení 
Mandlovky 0,5 l, mleté kávy s mandlovou příchutí 100% arabika 100 g  
a paštiky s Mandlovkou 130 g. Cena za kus nebo balení. Možnost potis-
ku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Dřevěná mandlová dárková sada   
Unikátní dřevěná krabice s výběrem toho nejlepšího, co u nás najdete. 
Dárková sada obsahuje: Mandlovka 0,5 l, wineláda chilli 165 ml, paštika 
s mandlovkou 130 g a kornout mandlí Valencia 120 g. Cena za sadu. 
Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

KÓD TYP CENA

1 913 642 bez alkoholová verze dárková krabička 309 Kč

1 913 641 alkoholová verze dárková krabička 365 Kč

KÓD CENA

1 913 646 3 mandlové delikatesy 325 Kč

1 913 647 4 mandlové delikatesy 389 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 558 Mandlovka 0,5 l 38% obj. alkoholu 345 Kč

1 913 662 Mandlovka dárková krabička 29 Kč

1 913 390 Mandlovka 0,5 l + 2 delikatesy dárkové balení 595 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 648 4 madlové delikatesy 799 Kč

KÓD
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Dárková čajová kazeta bio – Radost 
Vánoc   
Dárková kazeta s vánočním motivem obsahuje 4 porcované biočaje: 
bylinný čaj s kořením Ježíškův nebeský čaj, ovocný čaj s kořením Kouz-
lo krbu a bylinné čaje Anděl strážný a Dobrá nálada. Cena za kazetu. 
Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Dárkové balení 2 biočajů
Dárkové balení 2 biočajů s 18 nálevovými sáčky. Balení Přátelství pro 
oslavu přátelství, obsahuje: bylinný čaj bio Best team 32,4 g a bylinnou 
směs s kořením bio Mít přátele. Cena za balení. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého obchodního zástupce.

KÓD TYP CENA

1 913 501 Přátelství 2 druhy biočajů 179 Kč

NÁLEPKA 
S VAŠÍM 
LOGEM

NÁLEPKA 
S VAŠÍM 
LOGEM

NÁLEPKA 
S VAŠÍM 
LOGEM

NÁLEPKA 
S VAŠÍM 
LOGEM

NÁLEPKA 
S VAŠÍM 
LOGEM

Dárková čajová kazeta bio – Kouzelné 
Vánoce    
Dárková čajová kazeta obsahuje 4 porcované biočaje: ovocné čaje Zimní 
noc a Adventní ovocný čaj, bylinné směsi s kořením Skořicový zázrak 
a Ježíškův nebeský čaj. Cena za kazetu. Možnost potisku. Kontaktujte 
svého obchodního zástupce.

Dárková čajová kazeta bio – Zimní 
pohoda
Dárková čajová kazeta obsahuje 4 porcované biočaje: ovocný čaj Zimní 
noc, bylinné čaje Pěkné odpoledne, Čaj štěstí a směs Koření do svařené-
ho červeného vína. Cena za kazetu. Možnost potisku. Kontaktujte svého 
obchodního zástupce.

KÓD TYP CENA

1 913 003 4 biočaje 8,5 × 18 × 28 cm 359 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 369 4 biočaje 8,5 × 18 × 28 cm 359 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 502 Vánoce 3 druhy biočajů 269 Kč

1 913 021 Hezký den 3 druhy biočajů 249 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 068 4 biočaje 8,5 × 18 × 28 cm 359 Kč

Dárkové balení 3 biočajů 
Dárkové balení 3 biočajů s 18 nálevovými sáčky. Balení Vánoce pro krásné prožití Vánoc obsahuje: Adventní ovocný čaj 50,4 g, pro radostné očekávání 
Vánoc, Ježíškův nebeský čaj 27 g, směs bylinného čaje s vůní koření a Skořicový zázrak 32,4 g, pro milovníky skořice. Balení Hezký den pro prožití 
každého dne v pohodě obsahuje: Dobré ráno, Pěkné odpoledne, Dobrý večer. Cena za balení. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

BIO PRODUKTY

TYP CENA TYP CENA

Hezký den

Vánoce

odě obsahuje

Vánoce
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Dárková krabice bio – Pohoda s medem   
Dárková krabice obsahuje bylinné porcované biočaje Pohodář 27 g, 
Dobrá nálada 27 g a slaďoučký nektarový med. Jako bonus dostanete 2 
vzorečky čaje Tady roste radost. Cena za sadu. Možnost potisku. Kontak-
tujte svého obchodního zástupce.

Čaj Dobrá nálada bio
V lahodné bylinné směsi najdete to nejlepší, co náš kraj může nabídnout. 
Cena za balení. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástup-
ce.

Čaj VysmáTea bio
Každý den se najde důvod k úsměvu. Jedinečná směs z bylinek od čes-
kých pěstitelů, která připomíná, že férovost, poctivost a ruční práce mají 
smysl. Pokora je nejlepší nástroj ke spokojenému životu. Chutná nejlépe 
s kapkou citronu. Cena za balení. Možnost potisku. Kontaktujte svého 
obchodního zástupce.

Čaj Adventní kalendář bio
Čaje, 24 různých druhů, s milou básničkou na každém přebalu. Díky 
ručnímu skládání sáčků od 1 do 24 vzniká jedinečný adventní produkt 
z jižní Moravy. Cena za sadu. Možnost potisku. Kontaktujte svého ob-
chodního zástupce.

KÓD TYP CENA

R-1913019 2 druhy biočajů, 2 vzorky biočajů, med 369 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 004 18 nálevových sáčků 27 g 85 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 225 18 nálevových sáčků porcovaný, dvoukomorový, 27 g 85 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 500 24 nálevových sáčků 37,5 g 119 Kč

NÁLEPKA 
S VAŠÍM 
LOGEM

NÁLEPKA 
S VAŠÍM 
LOGEM

NÁLEPKA 
S VAŠÍM 
LOGEM

NÁLEPKA 
S VAŠÍM 
LOGEM

NÁLEPKA 
S VAŠÍM 
LOGEM

NÁLEPKA 
S VAŠÍM 
LOGEM

KÓD TYP CENA

1 913 024 pyramidální sáčky, 29 g 125 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 023 12 pyramidálních sáčků, 21,6 g 125 Kč

Čaj Zimní jízda bio
Když mráz zalézá za nehty, je příjemné nechat se zahřát skvělým čajem. 
Krabička obsahuje 4 druhy biočajů. Čaje v pyramidálních sáčcích vytvoří 
až 500 ml lahodného horkého nápoje. Cena za balení. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého obchodního zástupce. Limitovaná edice. Do vypro-
dání zásob.

Čaj Vůně Vánoc bio 
Přeneste se do pohádkového světa Vánoc a lahodného opojení. Směs 
voňavých bylin v pyramidálních sáčcích vytvoří až 500 ml výborného ná-
levu. Cena za balení. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce. Limitovaná edice. Do vyprodání zásob.

BIO PRODUKTY
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Vonná svíčka Yankee Candle   
Zabalte se se svíčkou Jemná přikrývka do sladkých 
snů s nejněžnější ukolébavkou čistých citrusů, 
luxusní vanilky a hřejivé ambry. Hlava svíčky: ber-
gamot, citrus a ostružina. Srdce svíčky: kašmírová 
vanilka, pudrová růže a tabákový květ. Základ svíč-
ky: ambra, kakao a pižmo. Cena za kus.

Vonná svíčka Yankee Candle
Omamná a mužná směs pižma, pačuli, šalvěje  
a mahagonové kolínské ve svíčce Letní noc. Krás-
ná a velmi smyslná, přesto čistá kompozice pro 
muže. Svěží a čistá vůně. Hlava svíčky: citrusy, by-
liny, dřevité tóny, bergamot a limeta. Srdce svíčky: 
levandule, borovice, květiny a šalvěj. Základ svíč-
ky: cedrové dřevo, vetiver, kuličky jalovce a mech. 
Cena za kus.

Vonná svíčka Yankee Candle
Štiplavě sladké aroma vzácného daru přírody naj-
dete ve svíčce Červená malina. Není nic chutnější-
ho než čerstvě utržené maliny. Ovocná vůně. Hlava 
svíčky: šťavnatý pomeranč, sladká mandarinka  
a černá třešeň. Srdce svíčky: černé maliny, šťavna-
té jahody, černý rybíz a jahodové listy. Základ svíč-
ky: cukr krystal a sladké pižmo. Cena za kus.

KÓD TYP CENA

6 337 110 Jemná přikrývka 411 g 10,7 × 12,7 cm doba hoření: 60–70 hod. 535 Kč

6 337 113 Jemná přikrývka 104 g 5,8 × 8,6 cm doba hoření: 20–30 hod. 245 Kč

KÓD TYP CENA

6 337 111 Letní noc 411 g 10,7 × 12,7 cm doba hoření: 60–70 hod. 535 Kč

6 337 114 Letní noc 104 g 5,8 × 8,6 cm doba hoření: 20–30 hod. 245 Kč

KÓD TYP CENA

6 337 112 Červená malina 411 g 10,7 × 12,7 cm doba hoření: 60–70 hod. 535 Kč

6 337 115 Červená malina 104 g 5,8 × 8,6 cm doba hoření: 20–30 hod. 245 Kč

411 g

411 g

411 g

104 g

104 g

104 g
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Vonná svíčka WoodWick   
Uklidňující vůně čistého prádla, které schne v jemném letním větříku. Svěží a čistá vůně. Hlava svíčky: 
svěží aldehydy, citrónová kůra, čerstvě vymačkaný pomeranč a zelené jablko. Srdce svíčky: konvalinka, 
divoká frézie, sladký jasmín a ylang-ylang. Základ svíčky: cedrové a santalové dřevo, pačuli, dubový 
mech a pižmo. Cena za kus.

Vonná svíčka WoodWick
Lahodná vůně ostružiny a skořice ozvláštněná aromatem koláče z listového těsta, pokapaného vanil-
kovou polevou. Sladká a kořeněná vůně. Hlava svíčka: kyselé bobule, rybíz, jablko, broskev a pome-
rančová kůra. Srdce svíčky: kokos, ovoce, skořice, hřebíček, karamel a bylinky. Základ svíčky: vanilkový 
cukr, tonka a dřevo. Cena za kus.

Vonná svíčka WoodWick
Opřete se pohodlně do křesla a odpočívejte s hřejivou a uklidňující vůní skořice a sytých vanilkových 
tónů. Sladká a kořeněná vůně. Hlava svíčky: ovoce, broskvový nektar a kokosové mléko. Srdce svíč-
ky: skořice, hřebíček a heliotrop. Základ svíčky: vanilka, karamelizovaný cukr, pudrové tóny, tonka  
a máslové aroma. Cena za kus.

KÓD TYP CENA

6 337 116 vůně čistého prádla 453 g 19,1 × 12,1 × 9,2 cm doba hoření: 30–40 hod. 765 Kč

6 337 119 vůně čistého prádla 85 g 7 × 8,3 cm doba hoření: 20–30 hod. 245 Kč

KÓD TYP CENA

6 337 117 vůně kořeněné ostružiny 453 g 19,1 × 12,1 × 9,2 cm doba hoření: 30–40 hod. 765 Kč

6 337 120 vůně kořeněné ostružiny 85 g 7 × 8,3 cm doba hoření: 20–30 hod. 245 Kč

KÓD TYP CENA

6 337 118 vůně skořice 453 g 19,1 × 12,1 × 9,2 cm doba hoření: 30–40 hod. 765 Kč

6 337 121 vůně skořice 85 g 7 × 8,3 cm doba hoření: 20–30 hod. 245 Kč

85 g

85 g

85 g

453 g

453 g

453 g
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Vonná svíčka Emocio 
Vonná svíčka Emocio se skleněným víčkem. 
Doba provonění: až 60 hodin. Cena za kus.

Vonná svíčka
Tříbarevná vonná svíčka ve skle. Vůně jablka 
a skořice, zahrady nebo levandule. Cena za 
kus.

Vonná svíčka Bolsius Aromatic
Vonná svíčka Bolsius Aromatic ve skle. 
Bohatá vůně vanilky, granátového jablka 
nebo levandule. Cena za kus. 

Difuzér D-Aroma
Difuzér s vonnými tyčinkami D-Aroma pro postupné 
uvolňování vůně až po 4 týdny. Cena za kus.

KÓD TYP CENA

6 337 125 Creamy Vanilla 453 g 9,3 × 14,2 cm 135 Kč

6 337 126 Soft Cotton 453 g 9,3 × 14,2 cm 135 Kč

6 337 127 Creamy Lavender 453 g 9,3 × 14,2 cm 135 Kč

KÓD TYP CENA

6 337 122 jasmín 100 ml 6 tyčinek 125 Kč

6 337 123 pomeranč a skořice 100 ml 6 tyčinek 125 Kč

6 337 124 růže 100 ml 6 tyčinek 125 Kč

KÓD TYP CENA

6 337 131 vůně jablka a skořice 8 × 8 cm 75 Kč

6 337 132 vůně zahrady 8 × 8 cm 75 Kč

6 337 133 vůně levandule 8 × 8 cm 75 Kč

KÓD TYP CENA

6 337 128 vůně vanilky 8 × 5 cm 69 Kč

6 337 129 vůně granátového jablka 8 × 5 cm 69 Kč

6 337 130 vůně levandule 8 × 5 cm 69 Kč

růžepomeranč a skořicejasmín

vanilka

jablko a skořice

Creamy Vanilla Soft Cotton Creamy Lavender

zahrada levandule

granátové jablko

levandulelevandule

granátové j



19

  �
���

��
�	

�

���
�
���
��
��
��




��

Vůně do auta   
Little Joe Scented Card je jedinečný osvěžovač vzduchu k zavěšení. Je 
vhodný do domácnosti, kanceláře i auta. Postupně uvolňuje příjemnou 
a dlouhotrvající vůni po dobu až 30 dnů. Cena za kus. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Vůně do auta Dr. Marcus  
Osvěžovač vzduchu do automobilu, určený pro všechny, kteří ocení jeho 
výjimečný design v podobě reproduktoru. Namísto hudby vás obklopí 
francouzskými parfémy. Vůně se pozvolna uvolňuje až po dobu 45 dnů. 
Cena za kus. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Vůně do auta panáček Cesare
Voňavý panáček vydrží vonět až 3 měsíce. Jeho rozměry jsou okolo 7,5 × 
6 cm, což jej činí vysoce efektivním a vzhledově atraktivním pomocníkem 
a také milým dárkem. Naprosto bezpečný, nepoškozuje plasty, nedráž-
dí kůži. Cena za kus. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.

Vůně do auta Vinove Tvister
Vinove Tvister je vůně do auta, kanceláře i do domácnosti ve tvaru 
legrační figurky, která se umísťuje do ventilační mřížky. Můžete upustit 
uzdu své fantazie, nohy a ruce této figurky se dají různě ohýbat a tak 
může být panáček při každé jízdě v jiné póze. Kombinuje francouzské 
parfémy a italský design. Cena za kus. Možnost potisku. Kontaktujte své-
ho obchodního zástupce.

Vůně do auta Aroma Car Hex
Hex je polymerový osvěžovač vzduchu určený pro řidiče, kteří ocení mi-
nimalismus a moderní design. Umísťuje se do ventilační mřížky automo-
bilu. Originální vůně založená na francouzských parfémech se uvolňuje 
až po dobu 40 dnů. Cena za kus. Možnost potisku. Kontaktujte svého 
obchodního zástupce.

Osvěžovač vzduchu do domácnosti
Osvěžovač vzduchu v podobě vonných tyčinek. Zcela nová technologie 
zaručuje pozvolné odpařování vonných látek. Cena za kus. Možnost po-
tisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

KÓD TYP CENA

6 320 094 fresh mint 75 Kč

6 320 095 new car 75 Kč

6 320 096 cherry 75 Kč

KÓD TYP CENA

6 320 004 cedar wood 185 Kč

6 320 005 fresh air 185 Kč

6 320 098 noble oud (zlatá) 185 Kč

KÓD TYP CENA

6 320 102 Silver 75 Kč

6 320 103 Cherry 75 Kč

6 320 104 New car 75 Kč

KÓD TYP CENA

6 320 043 black 46 Kč

6 320 097 fresh cotton 46 Kč

6 320 081 vanilla 46 Kč

KÓD TYP CENA

6 320 099 Silverstone 165 Kč

6 320 100 Rome 165 Kč

6 320 101 Maranello 165 Kč

KÓD TYP CENA

1 919 779 Magic Garden 100 ml 129 Kč

1 919 778 Sensual citrus 100 ml 129 Kč

1 919 782 Water blossom 100 ml 129 Kč

Magic Garden Sensual citrus Water blossom
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Kapesní nůž Victorinox Classic   
Malý kapesní nůž Classic od Victorinoxu můžete nosit jako klíčenku,  
v tašce nebo jednoduše v kapse a mít ho neustále po ruce. Perfektně 
zpracovaný, nabízí 7 rozmanitých funkcí: nůž, pilníček na nehty s čističem 
nehtů, nůžky, nerezový kroužek na klíče, pinzetu a párátko. Cena za kus. 
Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce. 

Kapesní nůž Victorinox Spartan
Kapesní nůž Spartan patří mezi nejoblíbenější a nejpoužívanější kapesní 
nože od Victorinoxu. Nůž o velikosti 91 mm je vybaven 12 funkčními 
nástroji: velký nůž, malý nůž, vývrtka, otvírák na konzervy s malým šrou-
bovákem, otvírák na lahve se šroubovákem, odstraňovač izolace z drátů, 
výstružník, bodec, nerezový kroužek na klíče, pinzeta a párátko. Cena za 
kus. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

KÓD TYP CENA

9 920 555 červená 399 Kč

KÓD TYP CENA

9 920 559 červená délka čepele 10 cm 109 Kč

9 920 561 černá délka čepele 10 cm 109 Kč

9 920 563 dárková krabička 26,7 × 4,6 × 0,1 cm 25 Kč

KÓD TYP CENA

9 920 553 černá 499 Kč

KÓD TYP CENA

9 920 556 černá svačinový 399 Kč

Skládací nůž Victorinox Swiss Classic
Praktický svačinový nůž, který nesmí chybět v žádném piknikovém košíku 
či kapse výletníka. Skládací svačinový nůž s délkou čepele 11 cm, vln-
kované ostří. Nůž je vybaven pojistkou. Cena za kus. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Nůž na zeleninu Victorinox
Kuchyňské nože Victorinox jsou navrženy tak, aby vydržely cokoliv. Ergo-
nomicky vyvážené, rukojeť padne pohodlně do ruky. Čepele jsou tenké  
a ostré pro hladký a úhledný řez. Nůž využijete při přesnosti, např. při 
zpracování ovoce, zeleniny apod. Cena za kus. Možnost potisku. Kontak-
tujte svého obchodního zástupce.

TYP CENA

černá svačinový 399 Kč
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Sada nožů Victorinox Swiss  
Sada 2 nožů patří k exkluzivní kolekci Limited Edition 2022 a je prak-
tickou volbou pro stylovou domácnost. Čepele z nerezové oceli, lze mýt  
v myčce. Nůž na zeleninu s kulatou špičkou, vlnkované ostří, délka čepe-
le 11 cm. Univerzální kuchyňský nůž s ostrou špičkou, rovným ostřím  
a s délkou čepele 10 cm. Cena za sadu. Možnost potisku. Kontaktujte 
svého obchodního zástupce. Limitovaná edice. Do vyprodání zásob.

Sada nožů Victorinox Swiss
Sada 3 kuchyňských nožů s kratšími čepelemi, 2× 8 cm a 1× 11 cm,  
nabízí praktickou kombinaci velikostí a barev do kuchyně. Nože využijete 
při přesnosti, např. zpracování všech druhů ovoce a zeleniny. Cena za 
sadu. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

KÓD TYP CENA

9 920 557 Modern Bold
sada 2 nožů:
červená a modrá

délka čepelí 10 cm a 11 cm 309 Kč

KÓD TYP CENA

9 920 552 Classic
sada 3 nožů:
černá

délka čepelí 8 cm a 11 cm 465 Kč

KÓD TYP CENA

9 920 558 Classic
sada 3 nožů:
červená, oranžová a zelená

délka čepelí 8 cm a 11 cm 309 Kč

KÓD TYP CENA

9 920 550 černá 345 Kč

9 920 551 červená 345 Kč

Sada nožů Victorinox Swiss
Sada 3 kusů nožů na zeleninu s čepelemi 2× 8 cm a 1× 11 cm představu-
je optimální kombinaci pro využití v každé kuchyni pro zpracování ovoce  
a zeleniny. Nože jsou ergonomicky vyvážené, rukojeti padnou pohodlně 
do ruky, čepele jsou tenké a ostré pro hladký a úhledný řez. Cena za 
sadu. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Sada nožů se škrabkou Victorinox
Praktická sada obsahuje nůž na zeleninu 11 cm, loupací nůž 8 cm  
a univerzální škrabku. Výborně využijete při činnostech vyžadujících 
přesnost, např. při zpracování ovoce, zeleniny apod. Nože a škrabka 
mají plastové rukojeti ergonomického tvaru pro snadnější a komfortnější 
držení v ruce. Cena za sadu. Možnost potisku. Kontaktujte svého ob-
chodního zástupce.
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USB Flash disky a funkční reklamní dárky na míru
Skutečně funkční dárky, u kterých máte jistotu záruky kvality 2 roky.
USB / kabely / nabíječky / reproduktory / sluchátka / kancelář / outdoor / mobilní příslušenství 

Od 50 kusů v Pantone nebo CMYKU, LED logo. Moderní a užitné pro obchod a marketing.

Ceny na dotaz u vašeho obchodního zástupce. 

 
 

Power banka Slim S All-in-1 (3 v 1) s vestavěnými kabely,  
4 000/ 5 000/ 8 000/ 10 000 mAh
Power banka obsahuje vestavěné napájecí kabely a všechny typy nejpouží-
vanějších konektorů (Micro USB, Typ-C, Lightning). Světelné značení kapacity 
nabití. Výstup pro standardní napájecí kabel. Redukce micro USB na Lightning 
konektor pro iPhone. Díky slim provedení můžete power banku nosit stále  
u sebe v kapse, příručním zavazadle atd. a kdykoli nabíjet.

Kovový mini 
USB flash disk 
KING
Nejprodávanější kovový 
mini USB flash disk  
v moderním jednoduchém 
designu.

Otočný bambusový 
USB flash disk
Otočný flash disk v přírodním  
materiálu a ve stylovém designu. 
Na jedné straně k dispozici USB A  
a na druhé nejnovější Type–C.

USB flash 
disk 2D/3D
Tvar i barvu USB 
nebo materiál lze při-
způsobit dle požadav-
ků zákazníka. 

Kovový USB flash 
disk s LED logem
Elegance, odolnost a prak-
tičnost v kombinaci s efektivní 
firemní prezentací. V několika 
slovech vystižený tento kovový 
USB flash disk.

Kvalitní reproduktor s TWS funkcí a vysokou kvalitou zvuku
Reproduktor dokáže díky unikátní konstrukci přehrávat hudbu i jiné zvu-
kové soubory ve vysoké kvalitě. Díky 2 odděleným reproduktorů, zvlášť pro 
basy nebo vyšší tóny, dosáhnete čistého zvuku. Bezdrátová komunikace až  
20 metrů. Libovolné 2 reproduktory můžete přes funkci TWS (True Wireless 
Stereo) spojit pro opravdový stereofonický poslech bez znatelného zkreslení.

UKAZATEL 
NABITÍ

USB
TYPE–C

LIGHTNING
MICRO USB

Ochrana
proti přehřátí

Nehořlavé
materiály

Ochrana
proti zkratu

Ochrana
proti nadproudu

Ochrana
proti přepětí

°C
x

I
x x

high performance chip
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Bezdrátová TWS sluchátka
Propracovaná a originálně tvarovaná bezdrá-
tová TWS Bluetooth sluchátka. Technologie 
TWS (True Wireless Stereo) umožní spojení 
sluchátek pro synchronní přehrávání stereo zvu-
ku. Součástí je elegantní dobíjecí krabička. Ide-
ální velikost pro každodenní použití a cestování. 
Při objednání od 50 kusů lze zvolit vlastní Pan-
tone barvu sluchátek i krabičky.

Quick Charge 3.0 USB adaptér se 3 USB výstupy
Rychlé nabíjení více zařízení současně. Tento adaptér do zásuvky má 3 USB výstupy, díky kte-
rým můžete nabíjet až 3 zařízení. Jeden slot podporuje rychlonabíjecí technologii tzv. Quick 
Charge 3.0. pro nabití během několika okamžiků.

Napájecí USB kabel 3 v 1 s LED logem
Kompaktní a víceúčelový napájecí kabel. Ve svazku jsou konektory 
micro USB, Type-C a Apple Ligtning. Centrální část, která kabely 
spojuje, lze opatřit LED logem. Podsvícení během nabíjení. Délka 
kabelu: 1 000 mm nebo 180 mm.

Magnetický držák 
mobilu na monitor/
notebook
Držák mobilu využijete pro mnoho 
účelů. Nezabírá místo, připevníte jej 
na zadní stranu monitoru počítače  
a telefon máte stále na očích.

Autoadaptér  se 2 USB porty, řezákem na 
pás a kladívkem na sklo
Auto adaptér poskytne 2 USB porty a navíc má v sobě zabudovaný prak-
tický řezák na pás a kladívko na sklo.

Ochrana
proti přehřátí

Ochrana
proti přehřátí

Nehořlavé
materiály

Nehořlavé
materiály

Ochrana
proti zkratu

Ochrana
proti zkratu

Ochrana
proti nadproudu

Ochrana
proti nadproudu

Ochrana
proti přepětí

Ochrana
proti přepětí

°C
x

I
x x

°C
x

I
x x

180 mm

1 000 mm

j 
če 

p
A

ti nadpro
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Termín dodání zboží s potiskem 2 – 4 týdny. Platnost letáku je do 31. ledna 2023. 
Tiskové a obrázkové chyby vyhrazeny. Do vyprodání zásob. Ceny bez potisku. Ceny 
uvedeny bez DPH. Změna cen vyhrazena.

Informace k dřevěným bedýnkám: Vyhrazujeme si právo změnit obsah balení po 
předchozí domluvě se zákazníkem. Odrůda vína dle aktuální nabídky. V případě vyprodání 
dřevěných bedýnek, možnost balení do kartonových krabic nebo jiného obalu.

Centrála BRNO, prům. zóna Rajhrad
Stará pošta 980, 664 61 Rajhrad 

pobočka s prodejnou HODONÍN 
Velkomoravská 83a, 695 01 Hodonín

pobočka s prodejnou BŘECLAV 
Bratislavská 3150/30, 690 02 Břeclav

pobočka s prodejnou KUTNÁ HORA
Ortenova 63, 284 01 Kutná Hora

pobočka s prodejnou Praktik Papír OSTRAVA 
Poděbradova 99a, 702 00 Ostrava

pobočka PRAHA areál Big Box, hala C 
Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

zelená linka: 800 155 111
zákaznická linka: 511 200 239
e-mail: objednavky@smero.cz

Pierre Cardin Claudie  
Luxusní roller Pierre Cardin s hliníkovým tělem a gumovou povrchovou 
úpravou, která je velmi příjemná na dotek. Roller má stříbrné detaily, 
nacvakávací vršek chránící hrot pera a stylus, obsahuje modrou náplň 
značky Schneider s hrotem 0,5 mm. Baleno v luxusní kapse Pierre Car-
din, dodáváno s certifikátem pravosti. Cena za kus. Možnost potisku. 
Doporučená technologie tisku: laser L1, UV tisk. Maximální velikost tisku: 
40 × 6 mm. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Pierre Cardin Espace
Značkové kovové kuličkové pero s otočným mechanismem. Tělo je zdo-
beno šachovnicovým rytím, obsahuje kvalitní modrou náplň s hrotem 
1 mm. Dodáváno s náhradní černou náplní. Baleno v luxusní krabičce 
Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. Možnost potisku. Dopo-
ručená technologie tisku: laser L1. Maximální velikost tisku: 30 × 3 mm. 
Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Pierre Cardin Amour
Luxusní kuličkové pero ve stříbrné barvě. Hliníkové tělo s jednoduchým 
klipem, jemné rytí na povrchu ve výši úchopu. Kvalitní modrá náplň s hro-
tem 1 mm. Baleno v luxusní kapse Pierre Cardin, dodáváno s certifiká-
tem pravosti. Cena za kus. Možnost potisku. Doporučená technologie 
tisku: laser L1. Maximální velikost tisku: 50 × 5 mm. Kontaktujte svého 
obchodního zástupce.

Sada Pierre Cardin Renee
Sada značkového kuličkového pera a mikrotužky. Kovové tělo psacích 
potřeb, jemné rytí po celé délce povrchu, otočný mechanismus. Pero 
obsahuje kvalitní modrou náplň s hrotem 1 mm a je dodáváno s náhradní 
černou náplní. Mikrotužka obsahuje tuhu 0,5 mm. Baleno v luxusní kra-
bičce Pierre Cardin, dodáváno s certifikátem pravosti. Možnost potis-
ku. Doporučená technologie tisku: laser L1. Maximální velikost tisku:  
25 × 4 mm. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

KÓD TYP CENA

2 120 801 černá 1 mm 125 Kč

KÓD TYP CENA

2 120 110 stříbrná 1 mm 495 Kč

KÓD TYP CENA

2 120 178 stříbrná 1 mm 110 Kč

KÓD TYP CENA

2 120 113 kuličkové pero a mikrotužka 859 Kč

smero-reklama.cz

NA

Naskladnění zboží proběhne v průběhu září 2022.


