
Platnost do 31. 12. 2019 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny jsou bez DPH. Tiskové chyby vyhrazeny. Změna motivu vyhrazena. 



Naši specialisté jsou připravení pomoci vám 
s jejich výběrem. Spolupracujeme s předními 

českými a evropskými dodavateli a výrobci.

Kontaktujte nás na adrese printcz@officedepot.eu 
nebo prostřednictvím vašeho obchodního zástupce.

CHYBÍ VÁM INSPIRACE 
NA VÁNOČNÍ DÁRKY 
PRO KLIENTY A ZAMĚSTNANCE?

NENAŠLI JSTE V NAŠICH KATALOZÍCH ODPOVÍDAJÍCÍ 
DÁREK? MÁME I JINÉ MOŽNOSTI…

JSME TU PRO VÁS



ChocoMe, to jsou ručně vyráběné čokolády. Kombinují ty nejlepší suroviny a vytváří z nich čokolá-
dy, které si jednoduše zamilujete. Ocenění Great Taste 2016 získaly produkty chocoMe skutečně 
zaslouženě.

MALINY V BÍLÉ ČOKOLÁDĚ
• Mrazem sušené maliny obalené v bílé čokoládě ze 100% kakaového 

másla a bourbonské vanilky navrch zdobí malinové fragmenty
• Maliny sušené mrazem si zachovají nejen barvu, ale také 

chuť, aroma a dokonce i cenné vitamíny
• Nezaměnitelná pochoutka oceněná v celosvětové soutěži 

Chocolate Awards 2015 a Great Taste 2016
• Hmotnost: 157 g; rozměry: 10,5 × 8,0 × 10,5 cm

ks 199,– Kč  500.510

SICILSKÉ MANDLE V RUBI 
ČOKOLÁDĚ S MALINOU
• Vyhlášené mandle z sicilské Avoly obalené v čokoládě z červených 

kakaových bobů rubi doplněné špetkou malinového pudru
• Jedinečná příležitost ochutnat něco velmi 

neobvyklého a jednoduše znamenitého
• Hmotnost: 120 g, rozměry: 10,5 × 8,0 × 10,5 cm

ks 199,– Kč 500.551

DEGUSTAČNÍ SADA RAFFINÉE
• Nevíte, kterou krabičku Raffinée vybrat? Sáhněte po této 

exkluzivní degustační variaci mléčných, blond, bílých a Ruby 
čokoládových dražé s ovocem a ořechy (4 × 40 g)

• V degustační krabičce Raffinée na vás čekají: ořechy Piemonte pokryté 
ve směsi z 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

• Hmotnost: 160 g, rozměry: 15,0 × 15,0 × 5,0 cm

ks 349,– Kč 500.552

MANDLE VE SLANÉ BLOND ČOKOLÁDĚ
• Sicilské mandle obalené v jemném křupavém prášku, polévané 

blond čokoládou do které je přidána sůl Guérande
• Právě díky soli vyniknou jemné karamelové podtóny, které v kombinaci  

s jemnou slanou chutí tvoří nečekanou, ale naprosto dokonalou kombinaci 
• Produkt získal ocenění Great Taste 2016 
• Hmotnost: 172,5 g; rozměry: 10,5 × 8,0 × 10,5 cm

ks 199,– Kč  500.508

Ceny Great Taste uděluje pravděpodobně nejpřísnější 400členná celosvětová porota ochutnávající tisíce vzorků více 
než tisíc hodin. Členy komise jsou nezávislí odborníci a kuchaři ocenění michelinskými hvězdami, gastrokritici, provozní 
nejznámějších restaurací a odborníci na gastronomii. Tato soutěž je považována za „Oskara v gastronomii“, protože se 
ve slepých ochutnávkách hodnotí výhradně chuť produktu bez obalu a marketingového pozadí produktu. 

3online.officedepot.cz



VÁNOČNÍ ČOKOLÁDY
• Sladění chutí a vůní typických pro Vánoce, k tomu jedinečný 

vzhled těchto čokolád přímo navozuje kouzelný čas Vánoc
 Hořká čokoláda s mandlemi, pomerančem 
a čokoládovým stromečkem

 Mléčná čokoláda s mandlemi, rozinkami 
a čokoládovým stromečkem

 Bílá čokoláda s pekanovými ořechy, višněmi 
a čokoládovým stromkem

• Rozměry: 10,0 x 27,0 x 1,1 cm

ks 100 g 189,– Kč 500.555
ks 100 g 189,– Kč 500.556
ks 100 g 189,– Kč 500.557

ČOKOLÁDY S POSYPEM
• Luxusní záležitosti v podobě delikátních a překvapivých chuťových 

kombinací, které zaměstnají vaše chuťové pohárky
 Hořká čokoláda s kyselými višněmi a pistáciemi z Bronte
 Hořká čokoláda s pekanovými ořechy, brusinkami a kousky višní
 Mléčná čokoláda se skořicí, lískovými oříšky Piemonte,  
praženými arašídy v medu a kousky broskví

D  Mléčná čokoláda s mandlemi, pekanovými ořechy a pistáciemi z Bronte

• Rozměry: 10,0 × 27,0 × 1,1 cm
• Obvyklá hmotnost posypu: cca 50 g

ks 110 g 179,– Kč 500.504
ks 110 g 179,– Kč 501.084
ks 110 g 179,– Kč 500.553

D  ks 110 g 179,– Kč 500.554

D

SADA PETIT 21 
S MALINOVOU NÁPLNÍ
• Kouzlo 21 kousků čokoládových čtverečků, které jsou 

pouze 5 mm tenké a mají tvar loga chocoMe je v tom, 
že jsme zvládli dokonce i tento štíhlý tvar naplnit

• Rozměr každé čokoládky je 3 × 3 cm
• Čtverečky jsou plněny speciálním strojem tak, aby 

čokoláda i náplň přišly do formy ve stejné fázi

ks 110 g 210,– Kč 500.558

PRALINKY LINDOR
• Dárková krabička s jemnými pralinkami, 

které se rozplývají na jazyku
• Ve variantě mléčná čokoláda nebo mix pralinek 

z bílé, mléčné a hořké čokolády
• Hmotnost: 75 g; rozměry: 6,8 × 13,5 × 5,5 cm

ks mléčná 65,– Kč 500.044
ks mix 65,– Kč 500.045
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PRALINKY LINDOR STROMEK
 Mléčná čokoláda s jemnou tekutou náplní
 Směs mléčné, bílé a hořké čokolády s jemnou tekutou náplní

• Hmotnost: 125 g

ks mléčná 129,– Kč 500.525
ks mix 129,– Kč 500.526

ORION KOLEKCE 
OBLÍBENÝCH CHUTÍ
• Vícedruhová kolekce z mléčné a hořké čokolády 

s náplní Milena, Kaštany a Kofila
• Hmotnost: 364 g
• Rozměry: 27,5 × 20,5 × 2,5 cm

ks 149,– Kč 500.528

KITKAT PLECHOVKA PERNÍČEK
• Směs cukrovinek KitKat v plechové dóze ve tvaru perníčku
• Obsahuje: KitKat Mikuláš (20 g), 

KitKat (41,5 g), KitKat Mini (16,6 g)
• Hmotnost: 131,6 g
• Rozměry: 15,3 × 5,0 × 20,0 cm

ks 109,– Kč 500.530

DÁRKOVÉ BALENÍ PRALINEK
 Mléčná čokoláda s jemnou tekutou náplní
 Směs mléčné, bílé a hořké čokolády s jemnou tekutou náplní

• Hmotnost: 150 g

ks mléčná 169,– Kč  501.136
ks mix 169,– Kč 500.527
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BELGICKÉ PRALINKY STŘEDNÍ
• Výběr belgických pralinek ve vánočním balení 
• Krabička obsahuje: 4 mléčné, 2 hořké a 2 pralinky z bílé čokolády 
• Dárkově balené s ručně vázanou mašlí
• Hmotnost: 100 g; rozměry: 9,5 × 19,0 × 3,0 cm

ks zlaté 119,– Kč  500.743
ks sv. modré 119,– Kč  500.199
ks červené 119,– Kč  500.201

BELGICKÉ PRALINKY MALÉ
• Výběr belgických pralinek ve vánočním balení 
• Krabička obsahuje: 2 mléčné, 1 hořkou a 1 pralinku z bílé čokolády 
• Dárkově balené s ručně vázanou mašlí
• Hmotnost: 50 g; rozměry: 9,5 × 9,5 × 3,0 cm

ks zlaté 69,– Kč  500.746
ks sv. modré 69,– Kč  500.196
ks červené 69,– Kč  500.197

BELGICKÉ PRALINKY
• Výběr belgických pralinek ve vánočním balení
• Krabička obsahuje: 4 plněné belgické pralinky 

z mléčné, hořké a bílé luxusní čokolády
• Hmotnost: 50 g; rozměry: 11,5 × 11,5 × 3,0 cm

ks čtverec 55,– Kč 500.542 
ks zvonek 55,– Kč 500.543
ks ozdoba 55,– Kč 500.544 

BELGICKÉ LANÝŽE
 Belgické lanýže s náplní s příchutí karamelu
 Belgické lanýže s náplní s příchutí champagne

• Dárkově balené v krabičce s mašlí
• Hmotnost: 250 g; rozměry: 16,0 × 14,0 × 9,0 cm

ks 95,– Kč 500.532
ks 95,– Kč 500.533
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BELGICKÉ PRALINKY MALÉ
• Výběr belgických pralinek ve vánočním balení 
• Krabička obsahuje: 2 mléčné, 1 hořkou a 1 pralinku z bílé čokolády 
• Dárkově balené s ručně vázanou mašlí
• Hmotnost: 50 g; rozměry: 9,5 × 9,5 × 3,0 cm

BELGICKÉ LANÝŽE
 Belgické lanýže s náplní s příchutí karamelu
 Belgické lanýže s náplní s příchutí champagne

• Dárkově balené v krabičce s mašlí
• Hmotnost: 250 g; rozměry: 16,0 × 14,0 × 9,0 cm

ČOKOLÁDOVÉ VÁNOČNÍ TAŠTIČKY
 Mandle v hořké čokoládě 

• Hmotnost: 200 g 
 Mandle v mléčné čokoládě

• Hmotnost: 200 g
 Mandle v mléčné čokoládě se skořicí

• Hmotnost: 200 g
• Rozměry: 16,0 × 14,0 × 6,5 cm

ks 149,– Kč 500.531
ks 149,– Kč 501.032
ks 149,– Kč 501.033

ČOKOLÁDOVÉ PRALINKY
• Mléčné čokoládové pralinky s kakaovou, kávovou a lískooříškovou náplní
• Hmotnost: 100 g; rozměry: 16,5 × 9,0 × 5,0 cm

ks modrá 49,– Kč 500.540
ks červená 49,– Kč 500.541

VÁNOČNÍ ČOKOLÁDY
 Mléčná čokoláda s posypem mandle

• Hmotnost: 96 g; rozměry: 21,0 × 11,0 × 1,0 cm
 Hořká čokoláda (60%)

• Hmotnost: 175 g; rozměry: 29,5 × 15,0 × 1,0 cm
 Mléčná čokoláda s malinami

• Hmotnost: 175 g; rozměry: 29,5 × 15,0 × 1,0 cm

ks 49,– Kč 500.537
ks 75,– Kč 500.538
ks 75,– Kč 500.539

ČOKOLÁDY S POSYPEM
 Mléčná čokoláda – 2x s posypem mandle a 1x s posypem jahoda

• Hmotnost: 283 g
 Mléčná čokoláda – 2x s posypem jahoda a 1x s posypem mandle

• Hmotnost: 279 g
• Rozměry: 16,5 × 23,5 × 1,0 cm

ks 129,– Kč 500.535
ks 129,– Kč 500.536

ČOKOLÁDOVÉ LANÝŽE
 Čokoládové lanýže s kakaovou náplní

• Dárkově balené s ručně vázanou mašlí
• Hmotnost: 200 g; rozměry: 24,5 × 15,0 × 4,0 cm

 Kakaové lanýže s příchutí lískových ořechů
• Hmotnost: 200 g; rozměry: 17,0 × 17,0 × 10,0 cm

ks fialový motiv 79,– Kč 500.545
ks vánoční motiv 79,– Kč 500.546
ks pyramida 79,– Kč 500.534
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RODINNÉ VÁNOČNÍ KOLEKCE
 Velká rodinná

• Plné, duté a plněné figurky z mléčné čokolády 
a máčené fondánové salonky 

• Hmotnost: 740 g 
• Rozměry: 33,7 × 26,0 × 7,5 cm

 Malá rodinná 
• Plné, duté a plněné figurky z mléčné čokolády 

a máčené fondánové salonky
• Hmotnost: 370 g
• Rozměry: 26,0 × 32,9 × 3,6 cm

ks 339,– Kč 501.173 
ks 199,– Kč 501.174 

K MIKULÁŠI
 Dutá figurka z mléčné čokolády s Lentilkami uvnitř. V mixu provedení 
mikuláš, čert a anděl. Hmotnost: 52 g; rozměry: 4,2 × 14,0 × 3,2 cm

 Mikulášská nadílka. Balení obsahuje směs cukrovinek: 
Lentilky (28 g), ORION Mléčná čokoláda (20 g), Kit Kat (41,5 g), 
JOJO Vexta (80 g). V mixu provedení anděl a mikuláš. 
Hmotnost: 169,5 g; rozměry: 12,5 × 17,5 × 5,5 cm

ks 25,– Kč 500.923
ks 59,– Kč 500.529

FIGURKOVÁ VÁNOČNÍ KOLEKCE
• Duté figurky z mléčné nebo hořké čokolády

 Hmotnost: 800 g; rozměry: 26,0 × 33,0 × 7,2 cm
 Hmotnost: 400 g; rozměry: 26,0 × 33,0 × 3,8 cm

ks mléčná 800 g 379,– Kč  500.919
ks mléčná 400 g 199,– Kč 500.412 
ks hořká 400 g 199,– Kč 500.413

VÁNOČNÍ KOLEKCE
• MODRÁ: plné a plněné figurky z mléčné čokolády 

a salonky v mléčné čokoládě 
• STŘÍBRNÁ: plné a plněné figurky z mléčné a bílé 

čokolády a salonky v mléčné čokoládě
• ZLATÁ: plné a plněné figurky z mléčné a hořké 

čokolády a salonky v hořké čokoládě
• Hmotnost: 500 g; rozměry: 26,2 × 33,8 × 2,9 cm

ks modrá 199,– Kč 500.920
ks stříbrná 199,– Kč 501.171
ks zlatá 199,– Kč 501.172
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Jakmile jednou okusíte máslové sušenky Walkers, již nikdy nebudete na pochybách, kde hledat originál. 
Tyto máslové sušenky, které nesou pečeť královské rodiny, se v Británii vyrábí více jak sto let, a jsou 
s oblibou servírovány na královský stůl. Pod přísným dohledem vzniká skutečně prvotřídní produkt bez 
umělých barviv a chemických přísad.

MÁSLOVÉ SUŠENKY
 Tradiční máslové sušenky Walkers ve vánočních tvarech

• Baleno v papírové krabičce
• Rozměry: 8,0 × 16,3 × 3,9 cm (60 g); 31,8 × 8,1 × 4,1 cm (175 g)

 Mini máslové stromečky a perníkové sušenky 
• Baleno ve slavnostní 3D papírové krabičce
• Rozměry: 10,3 × 13,7 × 7,9 cm (150 g)
• Vhodné pro vegetariány

ks  60 g  65,– Kč  500.991
ks 175 g 129,– Kč 500.992
ks mini stromečky 150 g  99,– Kč  500.039
ks mini perníčky 150 g  99,– Kč 500.040

WALKERS KOŠÍČKY 
S OVOCNOU NÁPLNÍ
• Luxusní linecké košíčky s pikantní náplní kořeněný pomeranč 

s brusinkou. Tradičně se podávají jako dezert politý smetanou 
či pudinkem, ale skvěle chutnají i samotné k čaji či kávě

• Hmotnost: 200 g
• Rozměry: 17,1 × 14,6 × 3,9 cm

ks  109,– Kč 501.081

SUŠENKY S PŘÍCHUTÍ 
BRUSINEK A MANDARINKY 
• Walkers máslové sušenky s příchutí brusinek a mandarinek klementina
• Zabaleno ve vánoční cracker krabičce
• Rozměry: 24,5 × 6,3 × 6,3 cm
• Hmotnost: 100 g

ks  85,– Kč 500.589

KOLEKCE 
MÁSLOVÝCH 
SUŠENEK
• Dárková plechová dóza plná 

tradičních máslových sušenek 
s hořkou nebo mléčnou čokoládou 
a novými čokoládovými věnečky 
zdobenými křupinami

• Rozměry: 23,4 × 23,4 × 4,5 cm
• Hmotnost: 300 g

ks  370,– Kč 501.083

KOLEKCE 
MÁSLOVÝCH 
SUŠENEK
• Walkers máslové sušenky vánočních 

tvarů zabalené v dárkové plechové dóze
• Rozměry: 23,3 × 16, 3 × 5,3 cm
• Hmotnost: 250 g

ks  239,– Kč 500.588
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ČOKOLÁDOVÉ TRUFFLES
• Krabička plná lahodných individuálně balených čokoládových truffles
• Intenzivní čokoládová chuť s hustým kakaovým posypem

 Taste Adventure: směs tří příchutí – čokoláda, karamel 
a mořská sůl, malina s práskacími křupinami 

 Travel Adventure: směs čtyř příchutí – Choccy Scoffy, 
Scrumple Nutty, Flutterscotch, Berry Bubbly

 Winter Wandreland: směs tří příchutí – Choccy 
Scoffy, Orange Angelcial, Pistachio Marooned

ks 135 g  139,– Kč 500.035
ks 190 g  219,– Kč 500.577
ks 130 g  149,– Kč 500.578

SPECIÁLNÍ EDICE MANDLÍ
• Speciální edice španělských mandlí Marcona v 5 příchutích
• Mandle Marcona se svým charakteristickým vzhledem 

(zaokrouhlené) a mírně nasládlou vynikající chutí a kvalitou 
jsou nejvíce ceněné odrůdy španělských mandlí

• Variace příchutí: pralinkové, s tmavou čokoládou, s kávovou 
čokoládou, s jogurtovou příchutí, s limetkovou čokoládou

• Hmotnost: 5× 35 g
• Rozměry: 6,0 × 28,0 × 6,0 cm

sada  349,– Kč 500.585

SUŠENKY GOUDA V DÓZE
• Tenké a křupavé sýrové sušenky s 30 % zralého 

sýra Gouda s intenzivní chutí
• Rozměry: 9,2 × 15,6 × 8,2 cm
• Hmotnost: 140 g

ks  179,– Kč 501.075

BELGICKÉ 
SUŠENKY
• Směs nejlepších belgických 

sušenek zabalených 
v modré plechové dóze

• Hmotnost: 150 g
• Rozměry: 19,0 × 5,0 × 13,9 cm

sada  119,– Kč 500.591

ITALSKÉ SUŠENKY 
CANTUCCINI
• Tradiční italské Cantuccini 

v dárkové plechové dóze
• Tyto křupavé sušenky 

s mandlemi se tradičně máčejí 
do dezertního toskánského vína 
Vin Santo, můžeme však použít 
jakékoliv jiné dezertní víno

• Vhodné též ke kávě i čaji
• Hmotnost: 250 g
• Rozměry: 9,5 × 13,5 × 17,5 cm

ks  149,– Kč  500.590
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ks  149,– Kč  500.590

KŘUPAVÝ MIX K PIVU A VÍNU
 Směs arašídových, rýžových a kukuřičných křupek. Tento 
výběr byl navržen tak, aby zdůraznil chuť a příchutě 
přítomné v prémiových a řemeslných pivech

 Směs kešu, arašídových a kukuřičných křupek a grissini 
tyčinek. Kombinace příchutí vytvořených speciálně pro 
zdůraznění aromatických a ovocných tónů přítomných 
v bílých vínech, šampaňském a šumivém víně

• Rozměry: 13,1 × 6,5 × 22,1 cm

ks k pivu 150 g  99,– Kč 500.587
ks k vínu 120 g  99,– Kč 500.586

VÁNOČNÍ BALENÍ DŽEMŮ
 Vánoční balení džemů Mackays - malé

• Obsahuje: Vánoční džem se svařeným vínem (340 g); 
Vánoční marmeláda s brusinkami (113 g)

• Baleno v červené jutové tašce s dřevěným uchem
• Rozměry: 8,5 × 8,8 × 27,5 cm

 Vánoční balení džemů Mackays - velké 
• Obsahuje: Vánoční džem se svařeným vínem (340 g); Vánoční marmeláda 

s brusinkami (340 g); Jahodový džem se šampaňským (113 g); 
Pomerančová marmeláda s whisky (113 g)

• Baleno v modré jutové tašce s dřevěným uchem

sada  149,– Kč 500.579
sada  249,– Kč 500.580

SADA CHUTNEY
• Chutney neboli čatní je hustá omáčka 

z ovoce či zeleniny a koření, která 
výborně chutná k masu, fondue 
nebo rýžovým pokrmům

• Sada obsahuje: Chutney hruška, 
jablko a zázvor; Chutney zázvor s chilli; 
Chutney rajčata a balsamico; Chutney 
červená řepa s pomerančem

• Hmotnost: 4× 100 g
• Rozměry: 17,0 × 15,4 × 5,4 cm

sada  219,– Kč 500.581

SADA KOŘENĚNÝCH 
OMÁČEK
• Dárková sada omáček, které jsou 

vhodné jako příloha k masovým 
pokrmům nebo k namáčení (dip)

• Sada obsahuje: Kořeněná rajčatová 
salsa (ke grilovanému masu, na tortilly, 
jako dip); Sladká cibulová omáčka 
(výborná k vařenému nebo dušenému 
masu); Hořčice se sušenými rajčaty; 
Salsa červená paprika s česnekem

• Hmotnost: 4× 98 g
• Rozměry: 17,0 × 15,4 × 5,4 cm

sada  219,– Kč 500.582

DÁRKOVÉ SADY DŽEMŮ
 Dárková sada tradičních džemů obsahuje: Citrónový krém; Malinový 
extra džem a Jahodový extra džem. Vše zabaleno v dárkovém obalu.

 Dárková sada obsahuje: Pomeranč se šampaňským a 2 x Jahoda 
se šampaňským. Vše zabaleno v dárkovém obalu.

 Dárková sada skotských džemů: Citrónový krém; 
Malina s červeným rybízem; Jahoda se šampaňským; 
Malina; Ananas se zázvorem; Černý rybíz

 Dárková sada džemů: Vánoční chutney; Vánoční zavařenina; 
Vánoční marmeláda; Zavařenina brusinky s portským vínem

sada 3× 42 g 4,6 × 5,4 × 16,8 cm  109,– Kč 500.583
sada 3× 42 g 4,6 × 5,4 × 16,8 cm  109,– Kč 500.584
sada 6× 42 g 18,5 × 5,0 × 14,3 cm  179,– Kč 500.327

 sada 4× 113 g 15,0 × 5,8 × 16,7 cm  219,– Kč 500.043

• Rozměry: 8,3 × 15,0 × 26,0 cm

11online.officedepot.cz



Mixit.cz je česká firma specializující se na výrobu müsli zhotoveného na zakázku. V České 
republice firma působí od roku 2010. Oblíbenou součástí produktů Mixit se staly plně 
recyklovatelné obaly, tzv. tubusy. Značka průběžně obměňuje motivy tubusů podle sezóny, 
tématu, trendů nebo účelu. Z tubusů se postupem času staly sběratelské kousky a zákaz-
níci se na sociálních sítích chlubí například tím, jakým způsobem prázdné tubusy využívají.

VÁNOČNÍ MIX
• Tradiční chuť a vůně Vánoc podle Mixit!
• Ochutnejte voňavou sváteční směs s ovocem, čokoládou, 

oříšky a speciální kombinací omamného koření
• Vánoční mix udělá radost na adventním stole i pod stromečkem
• Rozměry: 27,0 × 10,3 × 10,3 cm
• Hmotnost: 650 g

ks  190,– Kč 500.121

OŘECHY Z UDÍRNY
• Seznámili jsme kešu, mandle a vlašské ořechy s domácí 

udírnou, kde jsme jim na teplém kouři z bukového dřeva 
dodali skutečně delikátní uzenou chuť se špetkou soli

• Jedinečná pochoutka pro gurmány
• Složení: ořechy v různém poměru (jádra kešu ořechů, 

jádra mandlí, jádra vlašských ořechů), mořská sůl
• Rozměry: 7,0 × 10,4 × 10,4 cm; hmotnost: 170 g

ks  149,– Kč 501.596

KŘUPAVÉ OVOCE  
A OŘECHY V ČOKOLÁDĚ
• Ochutnejte naprosté chuťové blaho při křupnutí pořádné 

vrstvy čokolády pod kterou se skrývá mrazem sušený 
rybíz, maliny, jahody nebo lískové oříšky a mandle

• Složení: černý rybíz v mléčné čokoládě, lískové oříšky v mléčné 
čokoládě, mandle v mléčné čokoládě, borůvky v hořké čokoládě 
s jahodovým prachem, maliny v hořké čokoládě s malinovým 
prachem, jahody v hořké čokoládě s jahodovým prachem

• Rozměry: 7,0 × 10,4 × 10,4 cm; hmotnost: 180 g

ks  119,– Kč 500.594

OŘÍŠKY CHILLI A MED
• Kešu a mandle spojili síly s českým medem z křivoklátských lesů, 

chilli a himalájskou hrubozrnou solí a vznikla neopakovatelná dobrota 
• Zkuste první slaný mix z našich pecí
• Složení: ořechů (59 %), jádra mandlí (31 %), 

med (8,2 %), sůl, mleté chilli (0,6 %)
• Rozměry: 7,0 × 10,4 × 10,4 cm; hmotnost: 140 g

ks  99,– Kč 500.595
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VÁŠ VLASTNÍ DESIGN 
Připravíme pro Vás prémiové müsli a umístíme ho 

do tubusu ve Vašem designu*. V případě poptávky 
nás neváhejte kontaktovat na printcz@officedepot.eu

*od 100 ks

TUBUS PLNÝ OŘECHŮ
• Milujete oříšky bez příkras a čokolády? Pro Mixit to nebyl žádný 

oříšek – vylouskali jsme pro vás 7 těch nejoblíbenějších
• V jednom tubusu najdete pražené arašídy, jádra mandlí, jádra 

pražených lískových ořechů, jádra kešu ořechů, jádra para 
ořechů, jádra pekanových ořechů a jádra vlašských ořechů

• Složení: pražené arašídy, jádra mandlí, jádra pražených 
lískových ořechů, jádra kešu ořechů, jádra para ořechů, 
jádra pekanových ořechů, jádra vlašských ořechů

• Může obsahovat stopy lepku, mléka, jiných skořápkových plodů a sóji
• Rozměry: 13,5 × 10,4 × 10,4 cm; hmotnost: 400 g 

ks  207,– Kč 500.124

ČOKOLÁDOVÉ NADĚLENÍ
• Nadělujeme pořádnou porci čokoládového mlsání! 
• Pod vrstvou mléčné, hořké nebo bílé čokolády křupnou vynikající 

vlašské ořechy ve skořici, mandle s čajem matcha, náramně 
osvěžující černý rybíz, pražená kávová zrna či lískové oříšky 

• Rozměry: 13,5 × 10,4 × 10,4 cm; hmotnost: 450 g

ks  190,– Kč 500.592

OŘECHOVÉ NADĚLENÍ
• Směs ořechů a ořechů v hořké a mléčné čokoládě
• Složení: vlašské ořechy v hořké čokoládě a skořici, 

lískové oříšky v mléčné čokoládě, pražená jádra lískových 
ořechů, jádra vlašských ořechů, arašídy, jádra mandlí, 
jádra lískových ořechů, jádra kešu ořechů, jádra para 
ořechů, pražená jádra lískových ořechů, cukr a med

• Rozměry: 13,5 × 10,4 × 10,4 cm; hmotnost: 450 g

ks  219,– Kč 500.593
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ČAJOVÁ KOLEKCE 
V PLECHOVÉ DÓZE
• Výběr nejlepších čajů Ahmad Tea
• Elegantní plechová dóza se 40 individuálně balenými čajovými 

sáčky v příchutích: černý čaj English Breakfast, černý čaj s příchutí 
bergamotu Earl Grey, English No. 1, zelený čaj Green Tea

ks 15,5 × 8,8 × 13,5 cm 249,– Kč  500.026
ks 16,0 × 9,0 × 15,0 cm 249,– Kč 500.547

VÝBĚR ČAJŮ VE SKLENĚNÉ DÓZE
• Výběr oblíbených čajů Ahmad Tea
• Praktická skleněná dóza s bambusovým víkem obsahuje: 

 Earl Grey, English Breakfast, Green Tea, Mixed Berries, Mixed Citrus
 Earl Grey, English Breakfast, Green Tea, Jasmine Romace, Mixed 
Berries, Mixed Citrus, Wild Strawberry, Cold Brew Lemon and Lime

ks 25 sáčků 10,5 × 12,5 × 10,5 cm 209,– Kč  500.031
ks 40 sáčků 16,0 ×  9,0  × 15,0 cm 299,– Kč 500.030

VÁNOČNÍ OZDOBA S ČAJEM
• Elegantní sada 30g sypaného čaje a vánoční kulaté ozdoby
• Ozdoba je doplněna mašličkou, může tedy 

být použita k dekorativním účelům
• Rozměry: 8,5 × 11,7 × 8,5 cm

ks stříbrná čaj Earl Grey 99,– Kč 500.549
ks zlatá čaj English No.1 99,– Kč 501.550

SADA ČAJŮ S HRNKEM
• Kolekce 15 nálevových sáčků čajů, samostatně balených 

v alu folii + 1× zelený porcelánový hrnek London
• Výběr čajů: English Breakfast, Earl Grey, Green Tea, 

Mixed Citrus, Wild Strawberry (3× 5 druhů)
• Rozměry: 11,5 × 11,0 × 9,0 cm

ks 99,– Kč 500.548
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MRAZEM SUŠENÉ OVOCE
• Rozměry: 15,5 × 8,5 × 5,0 cm

ks jahody 20 g 59,– Kč 501.150
ks banány 30 g 59,– Kč 501.151
ks maliny 20 g 59,– Kč 501.152
ks borůvky 20 g 59,– Kč 501.153
ks meruňky 15 g 59,– Kč 501.154
ks mango 20 g 59,– Kč 501.155

Crunchy Snack lyofilizované ovoce nebo také mrazem sušené ovoce si zachovává svoji barvu, chuť, aroma 
a vitamíny tak jako čerstvé ovoce. K výrobě 1 kg lyofilizovaného ovoce je třeba zpracovat 7-10 kg čerstvého 
ovoce. Crunchy Snack je ideální složkou do müsli, kaší, jogurtů, sorbetů, a smoothies. Dále se konzumuje 
přímo jako křupavý snack výrazné ovocné chuti. Výborné využití má i pro kulinářské speciality, cukrářství 
a pečení. 

SADA ČAJŮ S VONNOU SVÍČKOU
• Kolekce 15 nálevových sáčků čajů, samostatně balených 

v alu folii + 1× vonná svíčka v plechové dóze 
• Výběr čajů: English Breakfast, Earl Grey, Green Tea, 

Mixed Citrus, Wild Strawberry (3× 5 druhů)
• Vonná svíčka Ahmad Tea v plechové dóze střední 

velikosti (průměr 8 cm, výška 5 cm)
• Rozměry: 26,0 × 16,5 × 8,0 cm

ks 159,– Kč 501.170
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SADA 
OVOCNÝCH ČAJŮ 
S ČERVENÝM 
HRNKEM
• Dárkové balení ovocných čajů 

Teekanne s hrnečkem
• Sada obsahuje tři druhy čajů: 

Love, Passion, Desire 
• Objem hrnku: 300 ml 
• Rozměry: 26,6 × 20,5 × 9,3 cm

sada 199,– Kč 501.177

KOLEKCE ČAJŮ MAGIC WINTER
• Dárkové balení ovocných a černých čajů s chutí Vánoc 
• Sada obsahuje 6 druhů čajů po 5 sáčcích s přebalem: Magic Apple, Winter 

Time, Ginger Lemon, Sweet Cherry, Magic Moments a Fresh Orange
• Rozměry: 19,4 × 16,3 × 3,2 cm

sada 85,– Kč  109.363

KOLEKCE ČERNÝCH ČAJŮ
• Dárkové balení černých čajů 
• Sada obsahuje 3 druhy čajů Sir Winston po 10 sáčcích s přebalem: 

Royal Earl Grey, English Breakfast, Heart of London 
• Rozměry: 19,4 × 16,3 × 3,2 cm

sada 85,– Kč  500.194

SADA  
OVOCNÝCH ČAJŮ 
S BÍLÝM HRNKEM
• Dárkové balení ovocných čajů 

Teekanne s hrnečkem
• Sada obsahuje tři druhy čajů: 

Love, Passion, Desire 
• Objem hrnku: 300 ml
• Rozměry: 26,6 × 20,5 × 9,3 cm

sada 199,– Kč 501.176

KOLEKCE OVOCNO-BYLINNÝCH ČAJŮ
• Dárkové balení 3 druhů ovocno-bylinných čajů Love 

po 10 sáčcích s přebalem: Love, Passion, Desire 
• Rozměry: 19,4 × 16,3 × 3,2 cm

sada 85,– Kč  500.195

DŘEVĚNÁ DÁRKOVÁ KAZETA
• Dárkové balení čajů Teekanne v dřevěné kazetě
• Sada obsahuje 6 druhů čajů po 10 sáčcích s přebalem: Fresh Orange, 

Magic Moments, Superfruits, Gold, Zen Chai, Earl Grey
• Rozměry: 21,0 × 21,5 × 7,5 cm

sada 399,– Kč  500.932
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KOLEKCE ČAJŮ MAGIC WINTER
• Dárkové balení ovocných a černých čajů s chutí Vánoc 
• Sada obsahuje 6 druhů čajů po 5 sáčcích s přebalem: Magic Apple, Winter 

Time, Ginger Lemon, Sweet Cherry, Magic Moments a Fresh Orange
• Rozměry: 19,4 × 16,3 × 3,2 cm

sada 199,– Kč 501.176

KOLEKCE OVOCNO-BYLINNÝCH ČAJŮ
• Dárkové balení 3 druhů ovocno-bylinných čajů Love 

po 10 sáčcích s přebalem: Love, Passion, Desire 
• Rozměry: 19,4 × 16,3 × 3,2 cm

Malá rodinná firma Jean Brunet založená v roce 1895 ve Francii byla známá po dlouhá léta jako vyhlášené 
uzenářství. V šedesátých letech se společnost začala specializovat na výrobu svých prvotřídních terin, 
které si můžete nyní vychutnat i vy.

PRVOTŘÍDNÍ FRANCOUZSKÉ 
TERINY JEAN BRUNET
• Hrubozrnné paštiky prvotřídní kvality oceníte na svátečním 

stole nejlépe jako výtečný doplněk k červenému vínu
• Hmotnost: 180 g; průměr 8,5 cm; výška 7,0 c
• Dárkové balení Gurmánský zážitek obsahuje: vepřový játrový 

krém s bylinkami, kachní terinu s Armagnakem, křepelčí terinu 
s rozinkami, farmářskou terinu, králičí terinu s rozmarýnem, kančí 
terinu s pěti pepři a confit z vepřových a jater s paprikou a olivami

• Rozměry: 21,0 × 6,5 × 15,0 cm

ks kančí 99,– Kč  500.839
ks jelení 99,– Kč  500.356
sada Gurmánský zážitek 359,– Kč 501.098

PLNĚNÉ PAPRIČKY
• Delikatesní sladké, křupavé a jemně pálivé 

Piccadolce cherry papričky jsou určené opravdovým 
labužníkům k jakékoliv příležitosti

 Plněné mazlavým sýrem Pecorino 
 Plněné krémem z tuňáka

• Objem: 212 ml
• Rozměry: 8,0 × 8,0 × 7,0 cm

ks se sýrem 109,– Kč 501.164
ks s tuňákem 109,– Kč 501.165

DÁRKOVÉ SADY TERIN
 Francouzský dárkový set 

• Obsahuje terinu s rozinkami a sýrem Roquefort, 
vepřovou terinu „ĽOriginelle“ dle receptury z roku 1953 
a terinu s vlašskými ořechy a sýrem Rocamadour

• Doporučujeme podávat k vínu, nebo jako pochoutku k pečivu
• Hmotnost: 3× 65 g
• Rozměry: 24,5 × 6,5 × 4,3 cm

 Pochoutkový dárkový set
• Obsahuje: králičí terinu se švestkami, farmářskou terinu 

s pálivou paprikou Espelette a kachní terinu s Armagnacem
• Doporučujeme podávat k vínu, nebo jako pochoutku k pečivu
• Hmotnost: 3× 90 g
• Rozměry: 24,5 × 6,5 × 6,5 cm

sada Francouzský 219,– Kč 501.156
sada Pochoutkový 219,– Kč 501.157
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OLIVOVÝ OLEJ
• Luxusní, vysoce kvalitní, extra panenský olivový olej lahodné 

chuti, vhodný pro studenou i teplou kuchyni
• Objem: 250 ml
• Rozměry: 23,0 × 5,0 cm

ks česnek 139,– Kč 501.192
ks chilli 139,– Kč 501.193
ks bazalka 139,– Kč 501.194
ks bílý lanýž 169,– Kč 501.195
ks natural 95,– Kč 501.196

SADA BELGICKÝCH ČOKOLÁD
• Luxusní dárková kapsa Dolfin obsahuje 27 mini belgických čokolád 

různých příchutí, od mléčné, přes hořkou až k různým druhům ovoce
• Hmotnost: 27× 10 g

sada 299,– Kč 501.222

DÁRKOVÉ BALENÍ OLIVOVÝCH OLEJŮ
• Dárkové balení tří vybraných extra panenských olivových olejů
• Sada obsahuje: extra panenský olivový olej s česnekem, extra panenský 

olivový olej s bílým lanýžem a čistý extra panenský olivový olej natural
• Objem: 3× 250 ml
• Rozměry: 25,5 × 18,0 × 7,0 cm

sada 499,– Kč 501.197

SADA CONFITUR K SÝRŮM
 Dárkový set tří mini confitur k sýrům 

• Obsahuje: confituru z černých fíků s makadamskými oříšky 
z Austrálie a jamajským pepřem, broskvovo-meruňkový confit 
s lesními plody Goji a guatemalským kardamomem a jablečný 
confit s tureckými pistáciemi a skořicí ze Srí Lanky 

• Rozměry: 14,0 × 4,2 × 4,6 cm
 Dárkový set pěti mini confitur k sýrům 

• Obsahuje: confituru z černých fíků s makadamskými oříšky 
z Austrálie a jamajským pepřem, broskvovo-meruňkový 
confit s lesními plody Goji a guatemalským kardamomem, 
jablečný confit s tureckými pistáciemi a skořicí ze Srí Lanky, 
confit z červených hroznů s mandlemi z Mallorky a confit 
z malin, okvětními plátky růží a sečuánským pepřem 

• Rozměry: 22,8 × 4,7 × 4,7 cm

sada 3× 30 g 99,– Kč 501.220
sada 5× 30 g 149,– Kč 501.221
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DÁRKOVÉ BALENÍ OLIVOVÝCH OLEJŮ
• Dárkové balení tří vybraných extra panenských olivových olejů
• Sada obsahuje: extra panenský olivový olej s česnekem, extra panenský 

olivový olej s bílým lanýžem a čistý extra panenský olivový olej natural
• Objem: 3× 250 ml
• Rozměry: 25,5 × 18,0 × 7,0 cm

DÁRKOVÝ BALÍČEK I.
• Obsahuje:

• Zimní čaj s kořením - bylinný čaj aromatizovaný porcovaný v nálevových sáčcích (20× 2 g)
• Energit Hroznový cukr (17 tablet), příchuť jahoda - dodá rychle potřebnou energii a posílí imunitu
• Bylinný sirup Posílení imunity (200 ml) - obsažené bylinné extrakty 

pozitivně přispívají ke zvýšení odolnosti proti virům a bakteriím
• Vitamin C (20+4 tablety zdarma), šumivý přípravek s příchutí 

citrusových plodů - určený především pro posílení imunity
• Naturalis sprchový gel Cranberry (250 ml)
• Vonná svíčka jahoda

• Baleno do celofánu s mašlí 
Minimální množství pro objednání: 15 balíčků

sada 220,– Kč 500.559

DÁRKOVÝ BALÍČEK III.
• Obsahuje:

• Zimní čaj s kořením (20× 2 g) - aromatizovaný bylinný 
čaj, porcovaný v nálevových sáčcích

• Alpské pastilky Šalvěj a Vitamin C, Nachlazení a škrábání 
v krku (15 + 5 pastilek zdarma) - podpůrný přípravek vhodný 
při nachlazení, škrábání v krku a při oslabení organismu

• Bylinný sirup Rakytník řešetlákový (200 ml) s vitaminem C - podporuje 
imunitní systém a přirozenou obranyschopnost organizmu

• Revital Multi (20 tablet) - obsahuje důležité vitaminy, které 
přispívají k normální funkci imunitního systému, ke snížení míry 
únavy a vyčerpání a ochraně před oxidativním stresem

• Vitamin C + Zinek (30 tablet), pomerančová příchuť 
- vhodný při nemoci, stresu, sportu

• Energit Hroznový cukr (17 tablet), příchuť jahoda - dodá 
rychle potřebnou energii a posílí imunitu

• Naturalis tělové mléko s olivovým olejem (500 ml)
• Naturalis sprchový gel Lime & Mint (250 ml)
• Vonná svíčka jahoda

• Baleno do celofánu s mašlí 
Minimální množství pro objednání: 10 balíčků

sada 390,– Kč 500.561

DÁRKOVÝ BALÍČEK II.
• Obsahuje:

• eMVe Vitamin C (30 tablet) s příchutí pomeranče - podporuje imunitní systém
• Čaj Apotheke Premier Mandarinka a granátové jablko (20× 2 g)
• MaxiVita SeptAngin med citron (16 pastilek) - obsahuje přírodní 

látky med, citron, lipový květ a další éterické oleje, které mohou 
příznivě ovlivnit horní cesty dýchací a dutinu ústní

• Komplex vitaminů skupiny B (30 tablet) - obsahuje kombinaci vitaminů B, z nichž 
se každý významně podílí na správném fungování lidského organizmu

• Vápník, Hořčík, Vitamin C (20 šumivých tablet) s příchutí 
citron - snižuje pocit únavy a napomáhá při stresu

• Energit Hroznový cukr (17 tablet), příchuť třešeň - dodá 
rychle potřebnou energii a posílí imunitu

• Sprchový gel Naturalis (250 ml) 
• Vonná svíčka jahoda

• Baleno do celofánu s mašlí 
Minimální množství pro objednání: 10 balíčků

sada 290,– Kč 500.560

DÁRKOVÉ BALÍČKY PREVENCE A IMUNITA
BALÍČKY JSOU POUZE NA OBJEDNÁVKU S DODÁNÍM DO 10 DNÍ!

IL
US

TR
AČ

NÍ
 OB

RÁZEK BALENÍ
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SADA POCHUTIN I.
• Obsahuje: Savojský salám (200 g), Ardénské cibulky, Deli fíky 

s portským, minisalámky Natur, Cornichons okurčičky
• Baleno v dárkové krabici
• Trvanlivost: 40 dní
Minimální množství pro objednání: 10 sad

sada 560,– Kč 501.040

ZBOŽÍ NA OBJEDNÁVKU! S DODÁNÍM DO CCA 10 PRACOVNÍCH DNÍ

SADA POCHUTIN III.
• Obsahuje: Pick Makoi klobása (200 g), Pick stick lahůdková 

klobása (60 g), Pick stick pálivá klobása (60 g)
• Baleno v dárkové krabici
• Trvanlivost: 90 dní
Minimální množství pro objednání: 10 sad

sada 239,– Kč 501.044

SADA POCHUTIN II.
• Obsahuje: Uherský salám Pick (400 g), Cantoliva 

černé olivy s peckou, Chutney jablka, hrušky, skořice, 
Savojský salámek natur, Mini Fuet se sýrem

• Baleno v dárkové krabici
• Trvanlivost: 40 dní
Minimální množství pro objednání: 10 sad

sada 660,– Kč 501.041

SADA POCHUTIN IV.
• Obsahuje: čabajská klobása Gyulai (250 g), klobása Kisparos (180 g)
• Baleno v dárkové krabici
• Trvanlivost: 90 dní
Minimální množství pro objednání: 10 sad

sada 260,– Kč 500.562

SADA POCHUTIN V.
• Obsahuje: Uherský salám Pick (400 g), maďarská pálivá klobása 

Makoi (200 g), Pick stick pálivá klobáska (60 g), Noble-Sweet paprika (50 g)
• Baleno v dárkové krabici
• Travnlivost: 90 dní
Minimální množství pro objednání: 10 sad

sada 540,– Kč 500.563
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ZBOŽÍ NA OBJEDNÁVKU! S DODÁNÍM DO CCA 10 PRACOVNÍCH DNÍ

SADA POCHUTIN VII.
• Obsahuje: Bergwurz tyrolský salám (150 g), Kominická 

klobása (100 g), Šunkové chipsy (40 g)
• Baleno v dárkové krabici
• Trvanlivost: 40 dní
Minimální množství pro objednání: 10 sad

sada 340,– Kč 500.565

KLOBÁSA S PRKÉNKEM
• Obsahuje: maďarskou klobásu Makoi (200 g), 

bukové prkénko (25 × 11,5 cm)
• Dárkově baleno - celofánový sáček, dřevitá sláma, stuha
• Trvanlivost: 90 dní
Minimální množství pro objednání: 10 sad

sada 159,– Kč  501.043

SÁDLO V KERAMICKÉM SÁDELNÍKU
• Sádlo chlazené (1 kg) v keramickém sádelníku
• Baleno v kartonové krabici
• Trvanlivost: 90 dní
Minimální množství pro objednání: 4 ks

ks 289,– Kč 500.567

ŠKVARKOVÁ POMAZÁNKA
• Škvarková pomazánka v keramice (220 g)
• Baleno v kartonové krabici
• Trvanlivost: 90 dní
Minimální množství pro objednání: 12 ks

ks 159,– Kč 500.568

SADA POCHUTIN VI.
• Obsahuje: Tapas sýry (100 g), Mini salámky se sýrem Comté (130 g), 

Mini Fuet Extra s fíky (80 g), Deli fíky s portským vínem (105 g)
• Baleno v dárkové krabici
• Trvanlivost: 40 dní
Minimální množství pro objednání: 10 sad

sada 379,– Kč 500.564
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Pro mnohé je Znovín synonymem poctivého a přátelského přístupu k zákazníkovi. Filosofie společnosti 
je založena na důvěře zákazníka. Obchodní partneři často oceňují především stabilní kvalitu vín a široký 
sortiment výrobků, který se neustále postupně inovuje. Proto Znovínské vinařské portfolio uspokojí téměř 
všechny typy zákazníků. Vína produkuje z vlastních vinic o rozloze 500 ha. Výroba vín probíhá ve Sklepě 
v Jaroslavicích, jenž patří k nejmodernějším provozům v ČR a historickém Křížovém sklepě v Příměticích.

RULANDSKÉ MODRÉ 2017, VÝBĚR Z BOBULÍ 
• Znovín Znojmo vyrábí jubilejní víno se souhlasem Augustiniánského opata při jubileu založení kláštera na Starém Brně roku 1323.
• Je vyrobeno z hroznů, které dosáhly výjimečné cukernatosti (sladkosti) a víno se tak vyznačuje plností a mimořádnými 

aromatickými i chuťovými vlastnostmi. Hrozny pro výrobu vína pochází z vinařské oblasti Morava, podoblasti znojemské. 
• Cukernatost, původ hroznů i chuťové vlastnosti tohoto vína s přívlastkem „výběr z bobulí“ ověřila Státní 

zemědělská a potravinářská inspekce, vlastní technologii výroby vína pak opat, aby odpovídalo požadavkům 
Kodexu kanonického práva na mešní víno. Navazuje tak na tradici výroby mešního vína z klášterních vinic.

• Starobrněnské opatství je v současnosti jediným opatstvím Řádu sv. Augustina na světě, dle privilegia papeže Benedikta XIV. 
z roku 1752. Ve znaku opata je písmeno E jako upomínka na zakladatelku kláštera, královnu Elišku Rejčku a symbol augustiniánů: 
otevřená kniha, která je v pozadí planoucího srdce protnutého šípem. Kniha je slovo Boží, jež proniklo srdcem a duší.

• Polosladké červené víno; objem: 0,75 l

ks  175,– Kč 501.051

RULANDSKÉ BÍLÉ 2016, POZDNÍ SBĚR 
• Znovín Znojmo vyrábí jubilejní víno se souhlasem augustiniánského opata při jubileu založení kláštera 

na Starém Brně roku 1323. Je vyrobeno z hroznů, které dosáhly výjimečné cukernatosti (sladkosti) 
a víno se tak vyznačuje plností a mimořádnými aromatickými i chuťovými vlastnostmi. 

• Hrozny pro výrobu vína pochází z vinařské oblasti Morava, podoblasti znojemské.
• Cukernatost, původ hroznů i chuťové vlastnosti tohoto vína s přívlastkem „pozdní sběr“ 

ověřila Státní zemědělská a potravinářská inspekce, vlastní technologii výroby vína pak 
opat, aby odpovídalo požadavkům Kodexu kanonického práva na mešní víno.

• Po přivonění objevíte typickou vůni po chlebové kůrce, čerstvém másle nebo banánu. 
V chuti můžete objevit voňavý ananas, šťavnatou broskev nebo sladké rozinky.

• Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo sýrové míse.
• Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci.
• Ocenění: stříbrná medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2017 – znojemská podoblast“
• Polosuché bílé víno; objem: 0,75 l

ks  175,– Kč 501.052

RULANDSKÉ MODRÉ 2018, POZDNÍ SBĚR 
• Bílé víno z modrých hroznů - blanc de noir - z odrůdy Rulandské modré označené dle vinařského 

zákona jako klaret, zaujme svůdnou vůní po čestvém másle, rozinkách a medu.
• V ústech ohromí svou bohatostí a komplexností. Oceníte krásnou příchuť po vyzrálých 

hruškách, meruňkách a marcipánu. Tento klaret si Vás jistě získá.
• Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo rybám.
• Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci.
• Ocenění: diplom na „MEZINÁRODNÍ VÍNO VÝZVA LONDÝN 2018“; stříbrná 

medaile na „MONDIAL DES PINOTS 2018“, Švýcarsko
• Polosladké bílé víno; objem: 0,75 l

ks  175,– Kč 501.223

ANDRÉ 2018, POZDNÍ SBĚR 
• Milovníci domácí modré odrůdy se jistě zaradují nad tímto André z ročníku 2018, které 

vzešlo z úrody velmi starých výsadeb na Kamenném vrchu v Tasovicích. 
• Po přivonění zaznamenáte ušlechtilou a neodolatelnou vůni po perníkovém koření, kvalitní kávě nebo čokoládě.
• V ústech oceníte bohatost chuťového projevu, příjemnou tříslovinu a atraktivní 

příchuť po borůvkách, přezrálých ostružinách nebo lékořici.
• Toto André můžete podávat například k hovězímu masu nebo zvěřině.
• Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci.
• Suché červené víno; objem: 0,75 l

ks  159,– Kč 501.224
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RULANDSKÉ BÍLÉ 2016, POZDNÍ SBĚR 
• Znovín Znojmo vyrábí jubilejní víno se souhlasem augustiniánského opata při jubileu založení kláštera 

na Starém Brně roku 1323. Je vyrobeno z hroznů, které dosáhly výjimečné cukernatosti (sladkosti) 
a víno se tak vyznačuje plností a mimořádnými aromatickými i chuťovými vlastnostmi. 

• Hrozny pro výrobu vína pochází z vinařské oblasti Morava, podoblasti znojemské.
• Cukernatost, původ hroznů i chuťové vlastnosti tohoto vína s přívlastkem „pozdní sběr“ 

ověřila Státní zemědělská a potravinářská inspekce, vlastní technologii výroby vína pak 
opat, aby odpovídalo požadavkům Kodexu kanonického práva na mešní víno.

• Po přivonění objevíte typickou vůni po chlebové kůrce, čerstvém másle nebo banánu. 
V chuti můžete objevit voňavý ananas, šťavnatou broskev nebo sladké rozinky.

• Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo sýrové míse.
• Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci.
• Ocenění: stříbrná medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2017 – znojemská podoblast“
• Polosuché bílé víno; objem: 0,75 l

RULANDSKÉ MODRÉ 2018, POZDNÍ SBĚR 
• Bílé víno z modrých hroznů - blanc de noir - z odrůdy Rulandské modré označené dle vinařského 

zákona jako klaret, zaujme svůdnou vůní po čestvém másle, rozinkách a medu.
• V ústech ohromí svou bohatostí a komplexností. Oceníte krásnou příchuť po vyzrálých 

hruškách, meruňkách a marcipánu. Tento klaret si Vás jistě získá.
• Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo rybám.
• Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci.
• Ocenění: diplom na „MEZINÁRODNÍ VÍNO VÝZVA LONDÝN 2018“; stříbrná 

medaile na „MONDIAL DES PINOTS 2018“, Švýcarsko
• Polosladké bílé víno; objem: 0,75 l

ZNOVÍN CLASSIC SEKT, JAKOSTNÍ ŠUMIVÉ VÍNO 
• Moderní, nasládlý, svěží sekt s typickou pikantností a vůní odrůdy Veltlínské zelené, ze kterého je vyroben
• Vysokou kvalitu tohoto sektu předurčuje dokonalý výběr základního vína ze znojemské vinařské 

podoblasti, klasická výroba v lahvích i malý objem výroby šumivého vína ve Znovínu. 
• Doporučujeme pro slavnostní chvíle i chvíle pohody, rodinné oslavy a společenské události.
• Polosladké bílé víno; objem: 0,75 l

ks  185,– Kč 501.058

SAUVIGNON 2018, POZDNÍ SBĚR 
• Sauvignon je odrůda mnoha příjemných vůní a chutí. Chuť i vůni konkrétního vína dotváří podoblast, 

viniční trať, ročník, způsob pěstování ve vinicích i vlastní způsob výroby vína. 
• V tomto Sauvignonu lze nalézt ve vůni a následně i v chuti převážně angrešt, chřest, hrášek, posečenou 

trávu, černý rybíz, kopřivu, papriku, rajčatový list a mnoho dalších „zelených“ vůní. 
• Technologie vlastní výroby vína byla směřována tak, aby chuť i vůně byla co nejvíce zelená. 
• Příjemná vůně Sauvignonu je tvořena převážně skupinou v hroznech přítomných aromatických látek methoxypyrazinu a těkavých 

thiolů. Moravské Sauvignony, které jsou zde velice oblíbené, lze směle zařadit mezi světovou sauvignonovou špičku.
• Na etiketě je použito dílo od Josefa Velčovského s názvem „Golf s výhledem na vinici 

U tří dubů“ ze sbírky obrazů v Louckém klášteře ve Znojmě.
• Ocenění: Stříbrná medaile na „FESTWINE 2019“, Brno
• Suché bílé víno; objem: 0,75 l

ks  175,– Kč  501.226

TRAMÍN ČERVENÝ 2018, POZDNÍ SBĚR 
• Vína označená nálepkou „ZELENÁ JEŠTĚRKA“ latinsky LACERTA VIRIDIS jsou vyráběna 

z hroznů z viničních tratí, které jsou současně i teritoriem vzácné a velmi krásné ještěrky zelené. 
Ještěrka zelená se v České republice vyskytuje pouze v ekologicky čisté krajině.

• Jemné, ušlechtilé až smyslné vůně po kosatcích, fialkách a medu Vás zaujmou hned při 
prvním přivonění. V každém doušku oceníte harmonii, čistotu a svůdnost tohoto krásného vína. 
Příjemná je příchuť po tropickém ovoci, kompotovaných jablkách a rozinkách. 

• Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo specialitám asijské kuchyně. 
• Víno má dobré předpoklady k archivaci.
• Ocenění: Stříbrná medaile na „GRAND PRIX VINEX 2019“, ČR, Diplom na „INTERNATIONAL WINE 

CHALLENGE LONDON 2019“, Bronzová medaile na „DECANTER 2019“, Londýn
• Polosladké bílé víno; objem: 0,75 l

ks  169,– Kč 501.225

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 2018, POZDNÍ SBĚR 
• Víno a drahokam ptačí říše - ledňáček. Pokud budete mít štěstí, zahlédnete při svých vycházkách 

přírodou překrásně zbarveného modrooranžového mystického ledňáčka říčního (Alcedo atthis). 
Ledňáček jako symbol věrnosti, ale i ryzí čistoty vod, symbolizuje i způsob čisté výroby vína.

• To znamená zchlazení hroznů na 4 °C po dobu několika dnů (tzv. cryomacerace) 
a dále lisování, odkalení, kvašení – to vše čistě a za studena. 

• Po přivonění víno potěší nádhernou a bohatou vůní po tropickém ovoci. Zaznamenáte 
i odrůdově charakteristický projev po pražených mandlích a pepři. V chuti pohladí 
dokonalou harmonií, čistotou i příjemnou příchutí po vanilce a banánu. 

• Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo rybám. Vychutnávejte jako mladé a svěží.
• Ocenění: Zlatá medaile na „FINGER LAKES INTERNATIONAL WINE COMPETITION 

2019“, USA, Stříbrná medaile na „GRAND PRIX VINEX 2019“, ČR, Zlatá medaile 
na „GREAT AMERICAN INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2019“, USA

• Suché bílé víno; objem: 0,75 l

ks  169,– Kč 501.227
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Společnost Vinice Hnanice začala vyrábět vína v roce 2008 ve sklepě z konce 18 století ve Sklepní ulici 
v Hnanicích. Začínali s 30 000 lahví ročně. V roce 2011 se přesunula do nových prostor v areálu bývalé 
posádky pohraniční stráže „9 mlýnů“ a zvýšila produkci na 200 000 lahví ročně. V současné době produ-
kuje 400 000 lahví vín z převážně bílých a červených odrůd révy vinné. V nabídce najdete vína od svěžích 
aromatických po těžší vína francouzského typu. Nechybí ani přírodně sladká vína. 

MODRÝ PORTUGAL 2017, JAKOSTNÍ VÍNO
• Vinařská obec Vrbovec, viniční trať Waldberg
• Toto víno Vás ohromí aromatikou sušených švestek a ostružin, které přechází i do 

chuti, kde jsou doplněny o kořenité tóny s dlouhotrvajícím dozvukem.
• Doporučujeme k jehněčímu karé s bylinkovou krustou a zámeckými bramborami.
• Kyseliny 5,4 g/l, zbytkový cukr 0,4 g/l, bezcukerný extrakt 28,0 g/l 
• Alkohol 12,5 % 
• Suché červené víno; objem: 0,75 l; korkový uzávěr

ks  119,– Kč 501.062

HIBERNAL 2018, POZDNÍ SBĚR 
• Vinařská oblast Morava, Znojemská podoblast, obec Vrbovec, trať - Lampelberg
• Toto víno žlutozelené barvy Vás uchvátí aromatikou bělomasé broskve, kopřiv 

a citrónové trávy, která v chuti přechází v limquat s pikantní kyselinkou na konci.
• Doporučujeme ke grilovanému kapru s blanšírovaným smetanovým špenátem.
• Kyseliny 7 g/l, zbytkový cukr 7,3 g/l, bezcukerný extrakt 24,7 g/l
• Alkohol 12 %
• Polosuché bílé víno; objem 0,75 l

ks  149,– Kč 501.234

PÁLAVA 2018, VÝBĚR Z BOBULÍ
• Vinařská oblast Morava, Znojemská podoblast, obec Hnanice, trať - U Chlupa
• U tohoto vína žlutozlaté barvy můžeme v aromatice najít žlutý meloun, růži, koření 

a med, který přechází i do chuti, kde je doplněn o tóny přezrálých mandarinek.
• Doporučujeme k rebarborovému koláči.
• Kyseliny 7,1 g/l, zbytkový cukr 84 g/l, bezcukerný extrakt 27,6 g/l 
• Alkohol 11,0 %
• Sladké bílé víno; objem 0,75 l

ks  199,– Kč 501.235
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RYZLINK RÝNSKÝ 2018, VOC ZNOJMO 
• Vinařská oblast Morava, Znojemská podoblast, obec Hnanice, trať - Fládnická
• Toto víno zeleno žluté barvy Vás zaujme aromatem rozkvetlé lípy, v chuti 

nacházíme minerální tóny s pikantní kyselinkou v závěru.
• Doporučujeme ke špenátovému salátu s kozím sýrem a jablky, 

sypanému praženými piniovými oříšky. 
• Kyseliny 6,3 g/l, zbytkový cukr 2,8 g/l, bezcukerný extrakt 22,2 g/l 
• Alkohol 12,5%
• Polosuché bílé víno, objem 0,75 l

ks  159,– Kč  501.236

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 2018, VOC ZNOJMO
• Vinařská oblast Morava, Znojemská podoblast, obec Slup, trať - Dolní vinohrady
• Toto víno zelenkavé barvy Vás zaujme aromatem zelené trávy a bílého pepře, který 

přechází i do chuti, kde je doplněn kořenitostí s příjemnou kyselinkou v závěru.
• Doporučujeme ke kulajdě se zastřeným vejcem. 
• Kyseliny 5,6 g/l, zbytkový cukr 2,0 g/l, bezcukerný extrakt 20,4 g/l
• Alkohol 12,5%
• Suché bílé víno, objem 0,75 l

ks  149,– Kč 501.238

SAUVIGNON 2018, VOC ZNOJMO
• Vinařská oblast Morava, Znojemská podoblast, obec Hnanice, trať - Fládnická
• Toto víno zlatavé barvy Vás zaujme aromatem černého rybízu, který 

přechází i do chuti, kde je doplněn minerálními tóny. 
• Doporučujeme ke kravskému brie s rybízovým chutney a bílým domácím chlebem.
• Kyseliny 5,2 g/l, zbytkový cukr 12,0 g/l, bezcukerný extrakt 20,3 g/l 
• Alkohol 12,0%
• Polosuché bílé víno, objem 0,75 l

ks  169,– Kč 501.237

ZWEIGELTREBE 2017, JAKOSTNÍ VÍNO
• Vinařská oblast Morava, Znojemská podoblast, obec Hnanice, trať - U Kapličky
• Toto víno granátové barvy Vás ohromí aromatikou sladkého dřeva a skořice.  

V chuti můžete najít tóny višně a lískového ořechu s lineární kyselinou v závěru.
• Doporučujeme ke kachnímu confitovanému stehnu s červeným zelím a karlovarským knedlíkem.
• Kyseliny 5,7 g/l, zbytkový cukr 0 g/l, bezcukerný extrakt 25,5 g/l
• Alkohol 12,0%
• Suché červené víno jakostní odrůdové, objem 0,75 l

ks  119,– Kč 501.239
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LEGENDARIO ELIXIR DE CUBA
• Kubánský rum s bohatou a jemnou sladkou chutí.
• Je vyroben z pravého rumu Anejo, který leží 7 let v sudech z bílého amerického dubu, 

ve kterých předtím zrála americká whisky (bourbon). Následně se v něm minimálně 
měsíc macerují rozinky, po maceraci se vymačkají a lahodná šťáva se přidává do rumu. 

• Objem: 0,7 l 

ks  449,– Kč 501.143

RON CONDE DE CUBA 11Y 
• Rumy značky Conde de Cuba jsou vyráběny z prvotřídní 100% cukrové 

třtiny pěstované v jižní části kubánského ostrova.
• Zrání probíhá nejméně 11 let za účelem dosažení ideální 

vyváženosti aroma dřeva a delikátních ovocných vůní.
• Barva: jantarová s tmavými odstíny dosažených zráním.
• Aroma: plné karamelové se sladkým ovocem, šťavnatými 

pomeranči a sušenými třešněmi.
• Chuť: zpočátku ořechová s ovocným závěrem.
• Objem: 0,7 l

ks  749,– Kč 501.126

BOŽKOV REPUBLICA EXCLUSIVE
• Lahodný třtinový rum, který oslavuje prvorepublikové hodnoty. Tento 

blend až 8mi letých rumů z Nicaraguy, Dominikánské republiky, 
Barbadosu a Jamaiky je doladěn třtinovým cukrem, proto má 
jemnou nasládlou chuť s tóny vanilky, sušeného ovoce a oříšků. 

• Barva je tmavě jantarová.
• Objem: 0,7 l

ks  299,– Kč 501.128

RON QUORHUM 12Y
• Výborný dvanáctiletý rum tmavě jantarové barvy byl vyroben v Dominikánské 

republice za použití tradiční destilační metody „pot still“.
• Po destilaci byl uložen na 12 let do dubových sudů, v nichž dříve zrál prvotřídní 

Bourbon. Pro jeho zrání byla použita další tradiční metoda – Solera. Tento proces 
znamená, že rum zraje ve starších sudech s 15% příměsí mladších rumů.

• Vůně je výrazně sladká, medová s přítomností ovoce a dřeva.
• Plná sladká chuť obohacená vlašskými ořechy 

a zakončená nádechem pečených banánů.
• Objem: 0,7 l

ks  729,– Kč 501.127

DON PAPA
• Prémiový rum, vyznačující se krásnou jantarovou barvou, 

lehkým ovocným aroma a především jemnou lahodnou chutí.
• Získal ocenění na mezinárodních soutěžích 

za originální etiketu a design láhve.
• Vyráběn v malých sériích na filipínském ostrově Negros.
• Objem: 0,7 l 

ks  799,– Kč 501.144
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SLIVOVICA ŽUFÁNEK 50%, 0,5 L
• Slivovica Žufánek je ušlechtilý jemný ovocný 

destilát s charakteristickou chutí a vůní.
• Je vyráběna v limitovaném množství z vyzrálého ovoce 

s pevně stanovenými poměry jednotlivých odrůd, čímž je 
zajištěna originalita skutečně dobré slovácké slivovice.

• Veškeré použité ovoce na výrobu Slivovice Žufánek pochází 
z vlastních sadů v systému ekologického zemědělství, 
ležících v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

• Objem: 0,5 l

ks  399,– Kč 501.230

MERUŇKOVICA ŽUFÁNEK 45%, 0,5 L
• Jemný ovocný destilát vyrobený trojnásobnou destilací vyzrálých 

meruněk. Intenzivní vůně a plná chuť předurčuje meruňkovici jako 
výborný aperitiv a nebo součást skvělého twistu na Negroni.

• Od roku 2017 destilujeme pouze meruňky z Maďarska. 
Trvalo nám to dlouho, ale sami jsme nakonec uznali, že jsou 
aromatičtější a chutnější, než ty naše místní. A je to poznat!

ks  399,– Kč 501.232

HRUŠKOVICA ŽUFÁNEK 45%, 0,5 L
• Hruškovica Žufánek je jemný 45% destilát, vyrobený z hrušek 

Williams. Charakteristické vlastnosti této lahodné odrůdy 
dodávají destilátu dlouhotrvající hruškovou chuť.

• Při přípravě kvasu a samotné výrobě je dodržován stejně pečlivý postup 
jako u naší slivovice. Vybíráme proto jen ty nejkvalitnější hrušky odrůdy 
Williams pocházející výhradně z moravských ovocných sadů. Zvláštní 
důraz je kladen na speciálním způsobu jejich kvašení, díky kterému 
do destilátu přeneseme všechny aromatické a chuťové prvky.

• Objem: 0,5 l

ks  399,– Kč 501.231

OŘECHOVKA ŽUFÁNEK 35%, 0,5 L
• Jedinečný žaludeční likér, jehož účinnost v souvislosti s dobrým 

trávením ověřila už prababička naší prababičky. 
• Nápoj se získává vyluhováním nezralých plodů ořešáku 

vlašského s přísadou devíti druhů koření a bylin mezi které patří 
pomerančová kůra, puškvorec, skořice či muškátový oříšek.

• Přírodní hořkost dolaďuje velmi jemné doslazení, takže zráním 
získává likér vyváženou chuť s kořenito-ořechovým nádechem.

• Stejně jako všechny ostatní naše produkty, je i Ořechovka 100% přírodní 
a zcela závisí na úrodě a kvalitě ořechů z daného roku. Jednotlivé 
ročníky se můžou lišit v intenzitě ořechové chuti a vůně. 

• Objem: 0,5 l

ks  279,– Kč 501.233
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ČEPICE SANTA CLAUSE
• Klasická čepice Santa Clause s bambulí
• Rozměry: 30,0 × 43,0 cm

ks oranžová  15,– Kč 501.570
ks červená  15,– Kč 501.243
ks modrá  15,– Kč 501.244
ks zelená  15,– Kč 501.245

MALOVACÍ SET SE SNĚHULÁKEM
• Malovací set s keramickým sněhulákem, štětcem 

a modrou, červenou a zelenou barvou
• Obsahuje hnědou dárkovou krabičku
Minimální množství pro objednání: 10 sad

sada  59,– Kč 500.566

SADA NA BRAMBOROVÝ SALÁT
• Obsahuje: bukové prkénko (31 × 23 cm), universální nůž s dřevěnou 

rukojetí (čepel 12,5 cm), lis na brambory, vařečka, škrabka
• Baleno v celofánovém sáčku s lýkem

sada  259,– Kč  501.037

VÁNOČNÍ SELFIE SADA
• Obsahuje: 4 různé fotografické rekvizity, 

pohlednici a plastovou obálku
• Dodáváno ve vánoční obálce a sáčku

sada  35,– Kč 500.569

SADA NA SNĚHULÁKA
• Obsahuje: klobouk, šálu, mrkvový nos, 5 ks knoflíků
• Baleno v tašce z netkané textilie
Minimální množství pro objednání: 10 sad

sada  99,– Kč 501.039

SADA NA BRAMBOROVÝ SALÁT
• Obsahuje: bukové prkénko (31 × 23 cm), universální nůž s dřevěnou 

rukojetí (čepel 12,5 cm), lis na brambory, vařečka, škrabka
• Baleno v celofánovém sáčku s lýkem

sada  259,– Kč  501.037

sada  99,– Kč 501.039
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SADA NA SNĚHULÁKA
• Obsahuje: klobouk, šálu, mrkvový nos, 5 ks knoflíků
• Baleno v tašce z netkané textilie
Minimální množství pro objednání: 10 sad

SADA VÁNOČNÍCH OZDOB
• Set čtyř vánočních ozdob s perleťovým lakem
• Baleno v krabičce s ladícím vzorem
• Rozměry: 11,0 × 11,0 × 5,5 cm

sada  119,– Kč 500.574

LÁHEV NA TEPLOU VODU
• Láhev na teplou vodu v severském designu
• Slouží pro zahřátí, na konkrétní části těla
• Kapacita: 310 ml
• Rozměry: 20,0 × 12,0 cm

ks  149,– Kč 500.572

VÁNOČNÍ DEKA
• Červená deka s vánočním motivem, 200 g/m²
• Rozměry: 130,0 × 160,0 cm

ks  199,– Kč 501.571

VÁNOČNÍ OZDOBA
• Vánoční ozdoba s perleťovým lakem na šňůrce
• Balena v krabičce se stejným vzorem
• Rozměry: 7,0 × 7,0 × 6,5 cm

ks  49,– Kč 501.573
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CESTOVNÍ HRNEK
• Keramický cestovní hrnek s dvojitými stěnami, s motivem 

sněhových vloček a silikonovým víčkem
• Individuálně balený v ladícím kartonovém boxu
• Objem: 275 ml 
• Průměr hrnku 9 cm; výška 13,5 cm

ks  189,– Kč 501.576

HRNEK S MOTIVEM 
SNĚHOVÝCH VLOČEK
• Keramický vintage hrnek s motivem sněhových vloček 
• Objem: 290 ml
• Individuálně balený v ladícím kartonovém boxu
• Rozměry: 10,5 × 9,0 × 9,0 cm

ks modrá  85,– Kč 501.575
ks červená  85,– Kč 501.246
ks šedá  85,– Kč  501.247

HRNEK JABLKO A SRDCE
• Porcelánový hrnek s vánočním motivem
• Vhodný do myčky nádobí a mikrovlnné trouby

ks 0,33 l   8,5 ×  8,5  × 8,5 cm 59,– Kč 501.248
ks 0,6 l 10,5 × 11,5 × 6,0 cm 89,– Kč 501.249

HRNEK ŠŤASTNÉ A VESELÉ
• Porcelánový hrnek s vánočním motivem
• Vhodný do myčky nádobí a mikrovlnné trouby

ks 0,33 l   8,5 ×  8,5  × 8,5 cm 59,– Kč 501.250
ks 0,6 l 10,5 × 11,5 × 6,0 cm 89,– Kč 501.251
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CESTOVNÍ HRNEK
• Keramický cestovní hrnek s dvojitými stěnami, s motivem 

sněhových vloček a silikonovým víčkem
• Individuálně balený v ladícím kartonovém boxu
• Objem: 275 ml 
• Průměr hrnku 9 cm; výška 13,5 cm

PAPÍROVÉ TAŠKY
• Dárkové tašky s lýkovými uchy
• Provedení: lesklé bez laminace
• Materiál: papír 100 g (střední taška), 120 g (taška 

na víno), 130 g (velká taška, maxi taška)

ZLATÁ STŘÍBRNÁ

ks střední taška 18,0 × 24,0  ×   8,0 cm 16,– Kč  501.004  501.001 
ks taška na víno 14,0 × 39,5  ×   8,5 cm 21,– Kč  501.005  501.002
ks velká taška 27,0 × 37,0 × 12,0 cm 22,– Kč  501.006  501.003
ks maxi taška 36,0 × 41,0 × 12,0 cm 24,– Kč 501.253 501.252

ZLATÝ GLITR
• Dárkové tašky vyrobené z polypropylenové glitter folie
• Barva: zlatá
• Ucha: kroucená šňůrka

ks střední taška 18,0 × 23,0 × 10,0 cm 35,– Kč 500.262
ks taška na víno 12,0 × 34,5 ×   8,5 cm 35,– Kč 500.263
ks velká taška 26,0 × 32,0 × 12,5 cm 58,– Kč 500.264

ČERVENÝ GLITR
• Dárkové tašky vyrobené z polypropylenové glitter folie
• Barva: červená
• Ucha: kroucená šňůrka

ks střední taška 18,0 × 23,0 × 10,0 cm 35,– Kč 501.254
ks taška na víno 12,0 × 34,5 ×   8,5 cm 35,– Kč 501.255
ks velká taška 26,0 × 32,0 × 12,5 cm 58,– Kč 501.256

STŘÍBRNÝ GLITR
• Dárkové tašky vyrobené z polypropylenové glitter folie
• Barva: stříbrná
• Ucha: kroucená šňůrka

ks střední taška 18,0 × 23,0 × 10,0 cm 35,– Kč 500.795
ks taška na víno 12,0 × 34,5 ×   8,5 cm 35,– Kč 500.796
ks velká taška 26,0 × 32,0 × 12,5 cm 58,– Kč 500.797
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ŠŤASTNÉ A VESELÉ
• Dárková taška s potiskem – 190g papír v matném provedení
• Barva: červená

ks střední taška 18,0 × 22,5 ×   7,5 cm 17,– Kč 501.015
ks taška na víno 12,0 × 35,0 ×   9,0 cm 20,– Kč  501.016
ks velká taška 26,0 × 32,0 × 10,0 cm 25,– Kč 501.017
ks maxi taška 32,0 × 44,0 × 10,0 cm 32,– Kč 501.110

JABLÍČKO
• Dárková taška s motivem Vánoc
• Provedení: matné
• Materiál: 128g papír

ks střední taška 18,0 × 22,5 ×   7,5 cm 17,– Kč 501.257
ks velká taška 26,0 × 32,0 × 10,0 cm 25,– Kč 501.258
ks maxi taška 32,0 × 44,0 × 10,0 cm 32,– Kč 501.259

STROMEČEK
• Dárková taška s motivem vánočního 

stromečku a textem Veselé Vánoce
• Provedení: matné
• Materiál: 128g papír

ks střední taška 18,0 × 22,5 ×   7,5 cm 17,– Kč 501.024
ks taška na víno 12,0 × 35,0 ×   9,0 cm 20,– Kč 501.025
ks velká taška 26,0 × 32,0 × 10,0 cm 25,– Kč 501.026
ks maxi taška 32,0 × 44,0 × 10,0 cm 32,– Kč 501.112

DÁRKOVÉ SÁČKY
• Dárkový látkový sáček
• Materiál: přírodní
• Rozměry: 20,0 × 15,0 cm

ks přírodní / bílé vločky 25,– Kč 501.260
ks bílý / zlaté vločky 25,– Kč 501.261
ks bílý / červené vločky 25,– Kč 501.262
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ZÁVĚSNÝ ANDĚL
• Závěsná dřevěná dekorace
• Rozměry: 12 cm

ks 25,– Kč 501.274

DŘEVĚNÝ ANDĚL
• Dřevěná dekorace anděl se srdcem
• Výška: 17 cm

ks 49,– Kč 501.265

ANDĚLKA RŮŽOVÁ
• Plyšová vánoční dekorace - růžová andělka
• Rozměry: 22,0 × 9,0 × 15,0 cm

ks 199,– Kč 501.266

SKŘÍTEK ŠEDÝ
• Plyšová vánoční dekorace - skřítek 

šedý buclatý s červenou čepicí
• Rozměry: 16,0 × 19,0 × 12,0 cm

ks 189,– Kč 501.267

SKŘÍTEK BÍLÝ
• Plyšová vánoční dekorace - 

skřítek bílý s čepicí
• Rozměry: 11,0 × 18,0 × 7,0 cm

ks 99,– Kč 501.273

ADVENTNÍ VĚNCE
• Tradiční dekorace pro správnou atmosféru Vánoc
• Ozdobný vánoční věnec je doplněn čtyřmi 

skleněnými kalíšky na svíčku
• Průměr: 32 cm

ks zeleno-červený 259,– Kč 501.263
ks přírodní 259,– Kč 501.264
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JABLÍČKO
• Dárková taška s motivem Vánoc
• Provedení: matné
• Materiál: 128g papír

ks střední taška 18,0 × 22,5 × 7,5 cm 17,– Kč 501.257
ks velká taška 26,0 × 32,0 × 10,0 cm 25,– Kč 501.258
ks maxitaška 32,0 × 44,0 × 10,0 cm 32,– Kč 501.259

ZÁVĚSNÉ DEKORACE
• Závěsná dekorace na provázku, bílá barva

 Hvězda, rozměry: 5 cm
 Vločka, rozměry: 5 cm
 Anděl, rozměry: 7 cm
 Srdce, rozměry: 6 cm

bal. 6 ks hvězda  29,– Kč 501.120
bal. 6 ks vločka  29,– Kč 501.121
bal. 6 ks anděl  39,– Kč 501.277

 bal. 6 ks srdce  29,– Kč 501.278

VÁNOČNÍ ZVONEČKY
 Zvonek keramický s držátkem hvězda, bílo-červený 

• Rozměry: 5,0 × 8,0 cm
 Zvonek keramický s motivem soba, bílo-šedý

• Rozměry: 7,0 × 6,0 cm

ks  45,– Kč 501.286
ks  40,– Kč 501.287

VÁNOČNÍ OZDOBY
• Sada plastových ozdob

 Červeno-bílé, stromek a sněhulák
• Rozměry: 5,5 × 5,8 cm

 Bílo-šedo-hnědé, hvězdy
• Rozměry: 5,8 cm

 Bílo-šedo-hnědé, stromek a andělka
• Rozměry: 5,8 cm

bal. 6 ks  99,– Kč 501.283
bal. 6 ks  99,– Kč 501.284
bal. 6 ks  99,– Kč 501.285

UBROUSKY
• Třívrstvé ubrousky s potiskem
• Vhodné pro découpage i k dekoraci slavnostní tabule

bal. 20 ks stromek  43,– Kč 501.288
bal. 20 ks jablíčko  43,– Kč 501.289

LÁTKOVÉ STUHY ŠŤASTNÉ A VESELÉ
• Ozdobná látková stuha s textem
• Rozměry: 2,5 cm × 2 m

ks červená  29,– Kč 501.018
ks bílá  29,– Kč 501.019
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VONNÉ OLEJE
• Vonný olej (10 ml) určený pouze do aroma lamp nebo potpourri
• Použití: aroma lampa: 3-10 kapek do vody, 

potpourri: 5-10 kapek na směs
 Jemná a sladká vůně vanilky uklidňuje mysl, 
zmírňuje vnitřní napětí a nervozitu

 Tato příjemná ovocná vůně pomerančů napomáhá 
k uvolnění mysli, zbavuje ji starostí a stresu, nově navozená 
harmonie přináší světlo, energii a optimismus

 Kombinace santalového dřeva a vanilky vytváří sametově-krémovou 
teplou vůni, která zklidňuje nervové napětí a stres, vyrovnává mysl 
a působí afrodiziakálně, zmírňuje také emocionální chlad a apatii

ks vanilka  49,– Kč 501.295
ks pomeranč  49,– Kč 501.296
ks santalové dřevo  49,– Kč 501.297

VONNÉ SVÍČKY
 Vonná svíčka - příjemně provoní místnost;  
doba hoření: 15-20 hodin; hmotnost: 85 g; průměr: 5,5 cm

 Čajové svíčky - 10 ks vonných svíček v dekorativním balení; 
doba hoření: 4 hodiny; průměr svíčky: 4 cm; výška: 2 cm

ks vánoční cukroví  79,– Kč 500.048
ks granátové jablko  79,– Kč 501.290

 bal. 10 ks vanilka  49,– Kč 500.453

 bal. 10 ks pomeranč  49,– Kč 501.293

 bal. 10 ks santalové dřevo  49,– Kč 501.294

AROMA LAMPY
• Materiál: keramika

 Aroma lampa malá vločka, červená; rozměry: 9,0 × 10,0 cm
 Aroma lampa ve tvaru hrnečku, červená; výška 10 cm; šířka 9 cm / 12 cm
 Aroma lampa ve tvaru hrnečku, šedá; výška 10 cm; šířka 9 cm / 12 cm

ks vločka  69,– Kč 501.298

 ks hrnek červený  69,– Kč 501.299
ks hrnek šedý  69,– Kč 501.303

SVÍCNY
• Materiál: keramika

 Svícen vločka - malý šedý; rozměry: 7,5 × 7,0 cm
 Svícen stromek - malý bílý; rozměry: 7,5 × 8,0 cm
 Svícen vločka - červený; rozměry: 6,5 × 6,5 cm
 Svícen hvězda - šedý; rozměry: 6,5 × 6,5 cm
 Svícen anděl - zlatý s vločkami; výška 8 cm

ks  49,– Kč 501.304
ks  49,– Kč 501.305
ks  49,– Kč 501.306

 ks  49,– Kč 501.307
ks  29,– Kč 501.308
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