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cukrovinky

originální dárky



VAŠE TAŠKA 
BUDE ORIGINÁL!

 � Potiskneme tašku jakýmkoliv motivem
 � Nabízíme tašky různých rozměrů 
a provedení, s textilními, plochými 
či kroucenými papírovými uchy
 � Samozřejmostí je velký   
výběr materiálů, držadel    
a povrchových úprav

u V našem katalogu Kalendáře a diáře 2018 naleznete 
letošní kolekci PF 2018

u Pokud si z naší široké nabídky nevyberete a máte 
vlastní představu o podobě Vašich vlastních 
originálních novoročenek, jsme připraveni pro Vás 
taková PFka vyrobit na míru

u Potisk novoročenek nabízíme již od 50 ks

Pro kalkulaci nás kontaktujte na email: 

printcz@officedepot.com

NOVOROČENKY
 S DOTISKEM 

VAŠEHO PŘÁNÍ
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BELGICKÉ 
PRALINKY VELKÉ

ks zlaté 165,- Kč  500.740
ks bordó 165,- Kč  500.202
ks hnědočerné 165,- Kč  500.203

BELGICKÉ 
PRALINKY STŘEDNÍ

ks zlaté 119,- Kč  500.743
ks bordó 119,- Kč  500.199
ks hnědočerné 119,- Kč  500.201

BELGICKÉ 
PRALINKY MALÉ

ks zlaté 69,- Kč  500.746
ks bordó 69,- Kč  500.196
ks hnědočerné 69,- Kč  500.197

ks 169,- Kč  500.914

MOŘSKÉ PLODY
 � Výběr mořských plodů z Belgie
 � Bílá dárková krabička obsahuje 20 ks pralinek z bílé, mléčné a hořké čokolády 
 � Ozdobené ručně vázanou červenou mašlí
 � Hmotnost: 250 g; rozměry: 19,0 x 19,0 x 3,0 cm

 � Výběr belgických pralinek ve vánočním balení 
 � Krabička obsahuje: 2 mléčné, 1 hořkou a 1 pralinku z bílé čokolády 
 � Zabalené v dárkovém balení s ručně vázanou mašlí 
 � Hmotnost: 50 g; rozměry: 9,5 x 9,5 x 3,0 cm

 � Výběr belgických pralinek ve vánočním balení 
 � Krabička obsahuje: 6 mléčných, 3 hořké a 3 pralinky z bílé čokolády 
 � Zabalené v dárkovém balení s ručně vázanou mašlí 
 � Hmotnost: 150 g; rozměry: 9,5 x 28,0 x 3,0 cm

 � Výběr belgických pralinek ve vánočním balení 
 � Krabička obsahuje: 4 mléčné, 2 hořké a 2 pralinky z bílé čokolády 
 � Zabalené v dárkovém balení s ručně vázanou mašlí 
 � Hmotnost: 100 g; rozměry: 9,5 x 19,0 x 3,0 cm

ks 179,- Kč 500.204
ks 179,- Kč 500.205

BELGICKÉ TRUFFLES

láddl y
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 � Jemné čokoládové truffle se pozvolna rozplynou na jazyku   
Mléčné čokoládové lanýže s vločkami z bílé čokolády s příchutí cappuccino  
Čokoládové lanýže z mléčné belgické čokolády s vločkami hořké čokolády

 � Dárkově balené v krabičce s designem kůže ozdobené ručně vázanou stuhou
 � Hmotnost: 250 g; rozměry: 9,5 x 19,0 x 6,0 cm
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V Monty Bojangles milují výrobu čokolád a sladkostí. V kuchyních trpělivě ztvárňují jejich čokolatiéři, cukráři 
a kuchaři to, co předtím chuťoví inovátoři vymysleli. S precizností a péčí výrobců hodinek probíhá zdánlivě 
nekonečné mixování, temperování, hnětení a ochutnávání, dokud nevznikne dokonale hotové potěšení, které 
už jen čeká na zabalení do Monty Bojangles krabiček.

ČOKOLÁDOVÉ TRUFFLES

ks směs Adventure 135 g 139,-  Kč 500.035
ks kakao 135 g 139,-  Kč  500.036
ks karamel se solí 135 g 139,- Kč 500.037
ks směs Winter 285 g 279,-  Kč  500.038

 � Kouzelná krabička plná lahodných individuálně balených 
čokoládových truffles

 � Intenzivní čokoládová chuť s hustým kakaovým posypem 
 � Truffles Monty Bojangles byly oceněny Great Taste 2016  

       
Taste Adventure: směs tří příchutí - čokoláda, karamel   
a mořská sůl, malina s práskacími křupinami   
Choccy Scoffy: klasické čokoládové truffle  
Flutter Scotch: truffle s kousky karamelu a nádechem 
mořské soli uvnitř     
Adventure Winter Wonderland: zimní směs čokoládových 
truffle v šesti příchutích: čokoláda, lískový oříšek, 
karamel a mořská sůl, kandovaný pomeranč, mléčná 
čokoláda, solený popcorn

C

D

C

D

D

C

ks 349,- Kč  500.046

SWISS LUXURY SELLECTION
 � Exkluzivní výběr delikátních pralinek s příchutí mandlí, lískových oříšků,     

macchiata, karamelu, tiramisu, pistácií, straciatelly, pomerančů a dalších lahodných chutí 
 � Hmotnost: 230 g; rozměry: 27,4 x 3,2 x 20,3 cm

 
chutí 

ks 169,- Kč  500.047

HOCHFEIN PRALINES
 � Výběr luxusních pralinek v sedmi příchutích: Champagne, mandle,  

karamel, marcipán, macchiato, lískové oříšky a giandujo
 � Luxusně balené, převázané jednoduchou zlatou mašličkou 
 � Hmotnost: 120 g; rozměry: 21,0 x 2,7 x 13,0 cm

ks mléčná 65,- Kč  500.044
ks mix  65,- Kč  5500.045

LINDOR PRALINES
 � 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 x 13,5 x 5,5 cm

Švýcarští Mistři čokolády LINDT, hnáni touhou po opravdu kvalitní čokoládě a vášní pro dokonalost, 
vyvíjejí a zdokonalují své receptury již od roku 1845. Začínají výběrem nejlepšího kakaa, 
nejkvalitnějších ingrediencí a končí výjimečnými čokoládovými kreacemi LINDT, které potěší všechny 
bez rozdílu věku.
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chocoMe, to jsou ručně vyráběné čokolády. Kombinují ty nejlepší suroviny a vytváří z nich 
čokolády, které si jednoduše zamilujete. Ocenění Great Tasete 2016 získaly produkty chocoMe 
skutečně zaslouženě.

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. 

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 x 8,0 x 10,5 cm

skutečně zaslouženě.

ks 199,- Kč  500.509

MANDLE 
V HOŘKÉ ČOKOLÁDĚ

 � Sicilské mandle namáčené v hořké čokoládě s pečlivě praženými a jemně 
namletými kávovými boby Arabica jsou následně obalené v kakaovém 
prášku s exotickým a lehce štiplavým kardamomem

 � Nádech orientu a exotiky zároveň
 � Produkt získal ocenění Great Taste 2016
 � Hmotnost: 172,5 g; rozměry: 10,5 x 8,0 x 10,5 cm

ks 199,- Kč  500.510

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 vitaminy

 � Nezaměnitelná pochoutka oceněná v celosvětové soutěži Chocolate 
Awards 2015 a Great Taste 2016

 � Hmotnost: 157 g; rozměry: 10,5 x 8,0 x 10,5 cm

ks 299,- Kč  500.511

DEGUSTAČNÍ VARIACE
 � Exkluzivní degustační variace 4 různých příchutí čokoládových pralinek
 � Obsahuje to nejlepší: Pekanové ořechy v mléčné čokoládě, karamelu se 

špetkou soli a vanilkovým práškem, dále Sicilské mandle ve slané blond 
čokoládě, karamelu a křupavém prášku, následně Lyofilizované maliny 
v bílé čokoládě se špetkou vanilky a malinovými fragmenty a nakonec 
Sicilské mandle v mléčné čokoládě s jemnou příchutí bobů Tonka   
a kakaovém prášku

 � Produkt získal ocenění Great Taste 2016
 � Hmotnost: 225 g, rozměry: 15,0 x 15,0 x 5,0 cm

,
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BELGICKÉ 
PRALINKY CURLETTES

 � Plněné belgické pralinky s posypem
 � Pralinky z mléčné, hořké a bílé čokolády       

4 pralinky; hmotnost: 50 g; rozměry 9,5 x 9,5 x 3,0 cm  
16 pralinek; hmotnost: 200 g; rozměry: 19,0 x 19,0 x 3,0 cm

ks   50 g   49,- Kč  500.897
ks 200 g 149,- Kč 500.913 

ČOKOLÁDA 
MERRY CHRISTMAS

 � Kvalitní belgická čokoláda s vánočním motivem
 � Mléčná nebo hořká se 72 % kakaa
 � Hmotnost: 100 g; rozměry: 9,0 x 19,5 x 0,5 cm

ks mléčná 45,- Kč  500.917
ks hořká 45,- Kč 500.918

ks 162,9 g 179,- Kč 500.504
ks 166,5 g 179,- Kč 500.505
ks 171,5 g 179,- Kč 500.506
ks 164,2 g 179,- Kč 500.507

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 ostružinami, malinami a kousky višní  
Mléčná čokoláda s pekanovými ořechy, plátky jahod a celými malinami 
sušenými mrazem     
Mléčná čokoláda s kandovanými lístky fialek a lyofilizovanými jahodami 
 

 �  Rozměry: 10,0 x 27,0 x 1,1 cm

D

D

D

ks 89,- Kč  500.206

MANDLE VE SKOŘICI
 � Mandle v mléčné belgické čokoládě obalené ve skořici
 � Hmotnost 150 g, rozměry: 10,0 x 7,5 x 14,0 cm

FONDUE
 � Bílé keramické čokofondue pro rozpuštění jakékoliv kvalitní čokolády
 � Čokoládu rozpusťte obvyklým způsobem ve vodní lázni či v mikrovlnné troubě  

a nalijte na fondue nahřáté jednou čajovou svíčkou
 � Se dvěma nerezovými napichovátky
 � Rozměry fondue: 13,5 x 13,0 cm; průměr nádoby na čokoládu: 13,0 cm, objem: 150 ml
 � Rozměr balení: 14,0 x 13,0 x 14,0 cm

ks 149,- Kč  500.512

l
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MODRÁ VÁNOČNÍ KOLEKCE
 � Plné a plněné figurky z mléčné čokolády a salonky v mléčné čokoládě  

Hmotnost: 500 g; rozměry: 26,2 x 33,8 x 2,9 cm   
Hmotnost: 240 g; rozměry: 24,3 x 23,0 x 2,5 cm  

ks 500 g   239,- Kč  500.920
ks 240 g   139,- Kč 500.921 

ks 139,- Kč  500.922

ZLATÁ VÁNOČNÍ KOLEKCE
 � Plné a plněné figurky z mléčné a hořké čokolády    

a salonky v hořké čokoládě
 � Hmotnost: 240 g; rozměry: 24,3 x 23,0 x 2,5 cm

ks 25,- Kč  500.923

ČOKOLÁDOVÁ FIGURKA MIKULÁŠE, 
ČERTA NEBO ANDĚLA

 � Dutá figurka z mléčné čokolády s Lentilkami uvnitř 
 � V mixu provedení Mikuláš, Čert a Anděl 
 � Hmotnost: 52 g; rozměry: 4,2 x 14,0 x 3,2 cm

FIGURKOVÁ VÁNOČNÍ KOLEKCE
 � Duté figurky z mléčné nebo hořké čokolády     

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

ks mléčná 800 g  379,- Kč  500.919
ks mléčná 400 g  229,- Kč 500.412 
ks hořká 400 g  229,- Kč 500.413

E

M
���

ks 149,- Kč  500.207

MODRÉ Z NEBE
 � Směs čokoládových bonbonů Orion v dárkové plechovce 
 � Hmotnost: 173 g; rozměry: 22,0 x 22,0 x 3,5 cm



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.
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MÁSLOVÉ SUŠENKY
Tradiční máslové sušenky Walkers ve vánočních tvarech 

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

        
Mini máslové stromečky a perníkové sušenky    

 � Baleno ve slavnostní 3D papírové krabičce
 � Rozměry: 10,3 x 13,7 x 7,9 cm
 � Vhodné pro vegetariány 

ks   60 g    65,- Kč  500.991
ks 175 g 125,- Kč 500.992
ks mini stromečky 150 g   99,- Kč  500.039
ks mini perníčky 150 g  99,- Kč 500.040

VÝBĚR SKOTSKÝCH SUŠENEK
 � Směs sušenek ve tvaru skotských pejsků 
 � Výběr obsahuje: 9x máslovou sušenku, 9x sušenka s kousky čokolády, 9x mléčnou sušenku 
 � Hmotnost: 330 g; rozměry: 21,5 x 23,0 x 4,5 cm

ks 229,- Kč  500.041

KOLEKCE MÁSLOVÝCH SUŠENEK

ks   199,- Kč  500.994

tel.: 800 154 322    objednavkacz@offi cedepot.com

 � Výběr těch nejlepších máslových sušenek Walkers 
 � Balení obsahuje tradiční máslové sušenky, máslové sušenky v hořké  

nebo mléčné čokoládě čokoládě a cookies s čokoládou
 � Hmotnost: 250 g; rozměry: 25,6 x 14,9 x 4,4 cm

KOLEKCE BELGICKÝCH SUŠENEK
 � Směs křupavých sušenek a sušenek s čokoládou Jules Destrooper  

ve zlaté plechové dóze
 � Kolekce obsahuje křupavé vafle, mandlové sušenky, máslové vafle, 

mandlové florentinky a skořicové sušenky s čokoládou
 � Hmotnost: 250 g; rozměry: 25,0 x 18,0 x 5,5 cm

ks 259,- Kč  500.042



Zavařeniny Mrs. Bridges jsou nezaměnitelné pro svou delikátní chuť a kvalitní zpracování. K výrobě zavařenin se 
používá výhradně skotské ovoce, které zraje ve volné přírodě, čímž si zachovává svou skvělou chuť i vůni. Sklizeň se 
provádí v měsíci září, kdy je ovoce dostatečně uzrálé. Čerstvé ovoce se pozvolna vaří na měděných pánvích v páře.

sada 179,- Kč  500.327

SADA MINI DŽEMŮ

ks jahody se šampaňským 129,- Kč  500.615
ks brusinky s portským vínem 129,- Kč  500.616
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 � Sada šesti lahodných džemů v příchutích: citrónový krém, 
malina s červeným rybízem, jahoda se šampaňským, 
malina, ananas se zázvorem, černý rybíz 

 � Hmotnost: 6x 42 g; rozměry: 18,5 x 14,3 x 5,0 cm

 � Zavařeniny Mrs. Bridges s příchutěmi jahody se šampaňským   
a brusinky s portským vínem

 � Hmotnost: 340 g; rozměry: 6,8 x 6,8 x 10 cm

PRVOTŘÍDNÍ ZAVAŘENINY

www.online.offi cedepot.cz

sada 159,- Kč  500.229

BIO A FAIRTRADE MEDOVÉ TRIO
 � BIO dárkové balení tří druhů exotického medu z Mexika a Hondurasu
 � Sada obsahuje med z eukalyptovníku, pomerančových květů a divokých horských bylin 
 � Hmotnost: 3x 125 g; rozměry: 16,0 x 8,0 x 6,0 cm

ks 159,- Kč  500.930

BIO A FAIR TRADE MED     
Z EUKALYPTOVNÍKU

 � Exkluzivní BIO med pocházející ze severu Uruguaye z družstva Cooperative Pueblo Apicola 
 � Indiánští včelaři zde nechávají opylovat květy divoce rostoucích eukalyptovníků
 � Balení ve skle s vánoční mašlí
 � Hmotnost: 350 g; průměr: 7,0 cm; výška: 11,0 cm

sada 219,- Kč  500.043

VÁNOČNÍ VÝBĚR DŽEMŮ
 � Dárková sada čtyř džemů v příchutích: Vánoční chutney 100 g, 

Vánoční zavařenina 113 g, Vánoční marmeláda 113 g,   
Zavařenina brusinky s portským vínem 113 g

 � Rozměry: 15,0 x 16,7 x 5,8 cm 
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ŘECKÝ OLIVOVÝ OLEJ      
EXTRA VIRGIN

 � Vysoce kvalitní extra panenský olivový olej Karpea je vyroben z vybraných, ručně sbíraných oliv odrůdy 
Koroneika, které se pěstují v oblasti starobylé řecké Olympie 

 � Olej lisovaný výhradně za studena je charakteristický svou jemnou chutí, ovocnou vůní    
a temnou zlatozelenou barvou 

 � Vítěz Volby spotřebitelů 2016      
 � Objem: 500 ml; rozměry: 5,6 x 26,3 x 5,6 cm 

ks   165,- Kč  500.975

ŘECKÉ OLIVY
 � Ručně sbírané a tříděné zelené olivy ze severní oblasti Řecka Chalkidiky  

se sbírají nedozrálé, měkkou konzistenci a charakteristickou chuť   
získávají až v nálevu  

 � Vítěz Volby spotřebitelů 2016
 � Objem: 370 ml; průměr: 7,0 cm; výška: 12,0 cm

ks zelené s papričkou   59,- Kč 500.978
ks zelené s mandlí   69,- Kč 500.979

ks rajčata 55,- Kč  500.981

 � Plátky sušených rajčat jsou naložené ve slunečnicovém oleji
 � Objem: 212 ml; průměr: 6,3 cm; výška: 8,3 cm

SUŠENÁ RAJČATA

tel.: 800 154 322    objednavkacz@offi cedepot.com

SMĚS AGLIO OLIO
 � Ostrý mix sekaného česneku, chilli, petrželky a oleje (slunečnicového a olivového)
 � Směs je ideální pro přípravu nejen těstovin „aglio olio e peperoncino“, je vhodný jako základ 

pro rajčatové omáčky či vhodně doplní grilované krevety
 � Vyrobeno v Řecku
 � Objem: 212 ml; průměr: 6,7 cm; výška: 8,3 cm

ks   85,- Kč  500.049

SMĚS MEDITERRANEAN
 � Středomořská směs řeckých oliv Kalamata a zelených krájených oliv je doplněná 

proužky sušených rajčat a kapary
 � Ideální pro salátové zálivky, do sendvičů nebo jako základ pro omáčky na těstoviny
 � Vyrobeno v Řecku
 � Objem: 212 ml; průměr: 6,7 cm; výška: 8,3 cm

ks   65,- Kč  500.055
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TRADIČNÍ PAŠTIKY
 � Tradiční játrová paštika - zavzpomínejte na své dětství  

a klasickou zabijačkovou paštiku: opražená cibule, čerstvě 
namletý pepř, muškátový oříšek a troška majoránky přidává  
na intenzivní chuti       

 � Bůčková paštika - překvapí vysokým obsahem libového 
šťavnatého masa: nic víc než maso, zelenina a koření       

 � Paštika z husích jater se sečuánským pepřem a brandy 
- prémiový produkt pro gurmány, který v sobě propojuje 
neobyčejné chutě   

 � Hmotnost: 190 g; průměr: 7,3 cm; výška: 6,8 cm  

ks tradiční játrová   99,- Kč  500.032
ks tradiční bůčková   99,- Kč 500.033
ks z husích jater   119,- Kč  500.034

Konzervované výrobky vycházejí z rodinné receptury, kterou vytvářel dědeček majitelky, Štefan Čongrády. 
Několikaleté zkušenosti z vesnických zabijaček mu umožnily vytvořit produkty s vyváženou chutí a hlavně ze 
skutečného masa, které pochází pouze od českých maloproducentů a farmářů. Celý proces výroby prochází 
rukama majitelů firmy - jen tak se dá dohlédnout na kvalitní zpracování, a tím i dosáhnout perfektního výsledku. 
Ochutnejte poctivé řemeslo ukryté v konzervách Čongrády. 

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.

ks kančí 119,- Kč  500.839
ks jelení 119,- Kč  500.356
ks kachní 109,- Kč  500.057
sada 3 teriny 349,- Kč  500.058 

PRVOTŘÍDNÍ FRANCOUZSKÁ 
TERINA

 � 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 cm
 � Dárková sada tří terin v proutěném košíčku obsahuje: kančí, jelení 

a kachní terinu; hmotnost: 3x 180 g; rozměry: 10,0 x 24,0 x 8,5 cm

Společnost Arnaud byla založena v samém srdci Limousin v roce 1950. Rodinný podnik se již od počátku 
zabývá tradiční výrobou paštik a konzervovaného masa. Arnaud - Taste of Tradition je moderní společností, 
která se může pochlubit kvalitními a originálními výrobky vyráběnými podle původních receptů z pečlivě 
vybraných surovin bez chemických přídavků a barviv.

ks králičí  s tymiánem 159,- Kč  500.059
ks kančí s koňakem 159,- Kč  500.188
ks jelení s koňakem 159,- Kč  500.189

VELKÉ TERINY
 � Delikátní francouzské teriny s většími kousky masa
 � Králičí s tymiánem, kančí s koňakem nebo jelení s koňakem se 

servíruje při slavnostních příležitostech nejlépe se skleničkou 
kvalitního červeného vína

 � V praktické sklenici s uzávěrem 
 � Hmotnost: 280 g; průměr: 10,0 cm; výška: 10,0 cm

11www online officedepot cz

stole 

jelení
8,5 cm
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sada 85,- Kč  109.363

KOLEKCE ČAJŮ 
MAGIC WINTER

sada 85,- Kč  500.340

KOLEKCE OVOCNÝCH ČAJŮ
 � Dárkové balení ovocných čajů 
 � Sada obsahuje 6 druhů čajů po 5 sáčcích s přebalem: Fresh Orange, 

Forest Fruits, Garden Selection, Fruit Kiss, Black Currant a Wild Berry
 � Rozměry: 19,4 x 16,3 × 3,2 cm

 � 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 x 16,3 x 3,2 cm

sada 469,- Kč  500.932

DÁRKOVÁ KAZETA
 � Dárkové balení čajů Teekanne v dřevěné kazetě
 � Sada obsahuje 6 druhů čajů po 5 sáčcích s přebalem: Fresh 

Orange, Magic Moments, Superfruits, Gold, Zen Chai, Earl Grey
 � Rozměry: 21,0 x 21,5 x 7,5 cm

tel.: 800 154 322    objednavkacz@offi cedepot.com

sada 85,- Kč  500.194

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 x 16,3 x 3,2 cm

sada 85,- Kč  500.195

KOLEKCE OVOCNO-BYLINNÝCH ČAJŮ
 � Dárkové balení 3 druhů ovocno-bylinných čajů Love po 10 sáčcích  

s přebalem: Love, Passion, Desire 
 � Rozměry: 19,4 x 16,3 x 3,2 cm
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ČAJOVÁ KOLEKCE 
V PLECHOVÉ DÓZE

 � Výběr nejlepších čajů Ahmad Tea
 � Elegantní plechová dóza se 40 nebo 60 

individuálně balenými čajovými sáčky  
v příchutích:    
černý čaj English Breakfast, černý čaj  
s příchutí bergamotu Earl Grey, English 
No. 1, zelený čaj Green Tea  
černý čaj English Breakfast, černý čaj  
s příchutí bergamotu Earl Grey, English 
No. 1, zelený čaj Green Tea, zelený čaj 
Green Tea Jasmine, zelený čaj s mátou 
Mint Mistique

sada  40 sáčků 15,5 x 8,8 x 13,5 cm  229,- Kč  500.026
sada 60 sáčků 21,5 x 15,5 x 8,7 cm 319,- Kč 500.027 

KCE 
DÓZE

d Tea
40 b 60

sada 279,- Kč  500.028

HRAJÍCÍ ČAJOVÁ PLECHOVKA 
 � Kolekce 18 čajů v příchutích English Breakfast, Earl Grey, 

Green Tea, Jasmine Romance, Citrus, Wild Strawberry, 
 � Plechová dózička po otočení hraje vánoční melodii
 � Průměr: 10,0 cm; výška: 18,5 cm

VÝBĚR ČAJŮ VE SKLENĚNÉ DÓZE
 � Výběr oblíbených čajů Ahmad Tea
 � Praktická skleněná dóza 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 x 12,5 x 10,5 cm  199,- Kč  500.031
ks 40 sáčků 11,5 x 19,5 x 11,5 cm 279,- Kč 500.030 

sada 249,- Kč  500.029

SADA ČAJŮ S HRNEČKEM 
 � Nejoblíbenější čaje v sadě s elegantním hrnkem
 � Sada obsahuje 30 sáčků čajů v příchutích: English Breakfast, Earl Grey, 

Green Tea, Mixed Citrus, Wild Strawberry, Cold Brew Peach A Passion Fruit
 � Objem hrnku: 473 ml; rozměry balení: 28,6 x 14,0 x 11,5 cm

www.online.offi cedepot.cz



sada 279,- Kč  500.342

SADA OVOCNÝCH 
ČAJŮ V PLECHOVÉ DÓZE

ks 139,- Kč 500.770

FAIRTRADE BIO 
HORKÁ ČOKOLÁDA
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 � Špičková instantní čokoláda k přípravě horkého nápoje 
slazená třtinovým cukrem 

 � V elegantní dóze 
 � Hmotnost: 250 g; průměr: 8,0 cm; výška: 12,2 cm

 � Dárková plechová dóza s ovocnými čaji
 � Dóza obsahuje tři balení čajových variací (Variace zahradních 

plodů, Tropické variace a Variace ovoce a koření)
 � Obsah: 3× 20 sáčků v přebalu
 � Rozměry: 24,7 x 7,5 x 15,0 cm

sada zelené, ovocné a bylinné 279,- Kč  500.360
sada ovocné 279,- Kč 500.361

KOLEKCE ČAJŮ
 � Sada zelených, ovocných a bylinných čajů London ve složení: zelený  

s citrónem, zelený s mangem, zelený s višní, zelený s pomerančem, máta  
s lékořicí, heřmánek, borůvka a citrón se zázvorem 

 � Sada ovocných čajů London ve složení: malina, jahoda s vanilkou, 
broskev, pomeranč se skořicí, citron s limetkou, borůvka, černý rybíz  
a jablko se skořicí 

 � Obsah: 8x 10 sáčků v přebalu 
 � Rozměry: 21,0 x 7,9 x 16,0 cm

tel.: 800 154 322    objednavkacz@offi cedepot.com
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SYROB

ks malinový 129,- Kč  500.190
ks mátový 119,- Kč  500.886
ks bezový 119,- Kč  500.885
sada bezový, mátový a zázvorový 359,- Kč 500.191

ks 129,- Kč 500.904

ŽIVOTABUDIČ PRO MUŽE

ks 119,- Kč  500.890

MEDUCÍNKA

 � Lahodný sirup pro výrobu domácí limonády či horkého nápoje 
 � Malinový sirup - je vyroben z malinové šťávy, malinové 

dužniny a českého cukru. Vyniká vysokým obsahem ovocné 
složky (100 ml sirupu je vyrobeno ze 102 ml malinové šťávy  
a dužniny), novinka 2017, objem: 500 ml

 � Mátový sirup - je vyroben za studena z čerstvé máty v BIO 
kvalitě a českého cukru. Díky tomu obsahuje látky zdraví 
prospěšné, aromatické i chuťové. Výrobek roku Libereckého 
kraje 2015, objem: 500 ml

 � Bezový sirup - získal hlavní cenu Země Živitelky 2013 - Zlatý 
klas s kytičkou a Cenu za nejlepší inovativní potravinářský 
výrobek roku 2015, objem: 500 ml

 � Dárková sada zdobená lýkem obsahuje bezový, mátový   
a zázvorový syrob; rozměry: 23,0 x 30,0 x 14,0 cm,  
objem: 3 x 500 ml

 � Medicinální sirup pro povzbuzení 
 � Životabudič je vyroben z červené hroznové šťávy a má lehce afrodisiakální účinky díky kotvičníku zemnímu 
 � Přírodní alternativa k energy drinkům se silou 10 plechovek 
 � Výrobek roku Libereckého kraje 2009
 � Objem: 250 ml; rozměry: 4,5 × 21,4 × 4,5 cm

 � Medicinální sirup pro období chřipek a nachlazení
 � Vyrobeno z jablečné šťávy, čtyř bylinek, vitamínu C a propolisu 
 � Výrobek roku Libereckého kraje 2012 
 � Objem: 250 ml; rozměry: 4,5 × 21,4 × 4,5 cm
 � Novinka roku 2017

Rodinná společnost z Jablonce nad Nisou vyrábí své produkty pouze z přírodních surovin, některé jsou v BIO kvalitě. 
Inspirováni příběhy proslulého doktora Jana Josefa Antonína Eleazara Kittela z 18. století dodávají nápoje, teré léčí 
a léky, které chutnají. Medicinální nápoje se dříve využívaly k léčení, dnes je nahradila chemie. Tradici vína a bylinek 
vrací Kitl zpět tak, aby i nadále lidem pomáhaly. Kromě výroby a prodeje medicinálních nápojů provozuje sezónně 
otevřené Kittelovo muzeum na Krásné - Pěnčíně.

ks 129,- Kč 500.192

SMRKÁČEK BIO
 � Sirup v BIO kvalitě se užívá při rýmě a nachlazení dospělých i dětí
 � Jeho jedinými složkami jsou mladé smrkové výhonky, třtinový cukr a vitamín C 
 � Bez barviv a konzervantů
 � Objem: 250 ml; rozměry: 4,5 x 21,4 x 4,5 cm
 � Novinka roku 2017



sada 459,- Kč  500.893

DÁRKOVÁ SADA APATYKA

MEDOVÁ DÁRKOVÁ SADA

ks 109,- Kč  500.905

MEDOVINA

ks 119,- Kč  500.896

ŠUMAVSKÉ BYLINNÉ
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 � Medovina se čtyřmi bylinkami v BIO kvalitě 
 � Slazeno hroznovou šťávou 
 � Medovina získala 1. místo v mezinárodní soutěži 

medovin Mazer Cup 2015, Colorado, USA 
 � Objem: 250 ml; rozměry: 4,5 × 21,4 × 4,5 cm

 � Výběr toho nejlepšího od Kitla 
 � Sada obsahuje: Životabudič, Meducínku a 2× Šláftruňk (rudý a zlatý) 
 � Dárkově baleno v papírové krabičce ozdobené lýkem 
 � Objem: 4× 250 ml; rozměry: 21,0 × 22,3 × 4,9 cm

 � Digestiv: medicinální víno pro dobré trávení 
 � Vyrobeno z červeného révového vína a tajné směsi 12 bylin 
 � Zlatá medaile veletrhu Víno & Delikatesy 2015 
 � Objem: 500 ml; rozměry: 5,9 × 27,8 × 5,9 cm

 � Dárková sada z limitované edice se skládá z 500ml medoviny  
a dvou stylových likérek Kitl

 � Sada je decentně zdobená lýkem
 � Rozměry: 20,0 x 28,0 x 14,0 cm

sada 279,- Kč  500.193

tel.: 800 154 322    objednavkacz@offi cedepot.com
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Díky píli, učenlivosti, pokoře a neutuchající lásce k vínu se Vinařství Volařík dokázalo prosadit mezi producenty 
nejlepších vín v České republice. Právem se tak stalo Vinařem roku 2011 a 2014. Vinařství nyní obhospodařuje 
v integrované produkci 90 ha vlastních vinic v Mikulovské vinařské podoblasti. 

Vinařství klade při pěstování velký důraz na polohu vinice a vytváří vlastní řadu vín Terroir, která spojuje 
nejprestižnější viniční tratě s nejvhodnější odrůdou. Každá trať svou polohou, podložím a klimatickými 
podmínkami výrazně ovlivňuje charakter hroznu. Na etiketách vín z kolekce Terroir není dominantní odrůda, ale 
název viniční tratě Kotelná, Železná, Ořechová hora, Věstonsko, Purmice, Zimní vrch, U Venuše. 

RYZLINK VLAŠSKÝ TERROIR 
OŘECHOVÁ HORA 2015, POZDNÍ SBĚR

 � Nádhernou vůni ořechového listí má jedna z dominant terroiru zvaného „Pálavské vrchy“,  
doplněnou o minerální dovůni

 � Chuť je mírně slaná s lehkým nádechem po zbytkovém cukru
 � Plné, extraktivní a mohutné víno
 � Víno vhodné k delší archivaci
 � Polosuché; objem: 0,75 l

ks 299,- Kč  500.496

PÁLAVA VĚSTONSKO 2016, 
VÝBĚR Z HROZNŮ

 � Krásně ovocná Pálava z Pavlovských vrchů nabízí ve vůni mandarinkový     
kompot a přezrálý pomeranč

 � Chuť je plná, rozinkovo-medová s příjemným mandarinkovým závěrem     
a lehkou kyselinkou

 � Polosladké; objem: 0,75 l

ks 279,- Kč  500.497

RYZLINK RÝNSKÝ VĚSTONSKO 
2016, POZDNÍ SBĚR

 � Ryzlink - víno králů, král vín
 � Král z Věstonska nabízí ve vůni rozinky, lipový květ a třezalku
 � V chuti můžete najít lípu, sladký tanin a autolýzové tóny
 � Víno vhodné k pstruhům a rybám v různých úpravách 
 � Suché; objem: 0,75 l

ks 249,- Kč  500.498

RYZLINK VLAŠSKÝ PLOTNY 2016, 
POZDNÍ SBĚR

 � Tento vlašák má nádhernou vůni čerstvě rozemletých ořechů, která se snoubí s medovo-grepovými tóny
 � Medovost v chuti krásně doplňuje červený pomeranč a grepová kyselinka
 � Plný, koncentrovaný a extraktivní vlašák z viniční tratě Plotny přiblíží krásu a zároveň eleganci této odrůdy 
 � Vychutnáte si jej především s výraznější úpravou bílého masa nebo s tradičním receptem na kapra 
 � Víno vhodné k archivaci 
 � Suché; objem: 0,75 l 

ks 229,- Kč  500.499
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ks 179,- Kč 500.414

PÁLAVA 2016, VÝBĚR Z HROZNŮ
 � Vychutnejte si bohatou Pálavu s krásnými tóny po růžích, šeříku či pivoňce
 � V ústech potěší jemná kořenitost, mazlivý zbytkový cukr vyvážený      

jarně svěží kyselinou a velmi dlouhá dochuť
 � Můžete podávat ke kuřecímu masu nebo rybám
 � Polosladké; objem: 0,75 l

 

tel.: 800 154 322    objednavkacz@offi cedepot.com

ks 179,- Kč 50.998

SEKT CLASSIC DEMI SEC
 � Moderní, nasládlý, svěží sekt s typickou pikantností a vůní odrůdy Veltlínské zelené 
 � Vysokou kvalitu tohoto sektu předurčuje dokonalý výběr základního vína ze znojemské vinařské podoblasti,  

klasická výroba v lahvích i malý objem výroby šumivého vína
 � Polosuchý; objem: 0,75 l

ks 169,- Kč 500.363

DEGUSTAČNÍ KOLEKCE VÍN S PŘÍVLASTKEM
 � Ucelená degustační kolekce přívlastkových vín v lahvičkách 0,187 l, které mohou sloužit jako malá   

pozornost, či jako degustační vzorek 
 � Kolekce obsahuje odrůdy Pálava, Ryzlink rýnský, Rulandské modré a Zweigeltrebe a je balena    

v kartonu s ouškem 
 � Objem: 4x 0,187 l; rozměry: 11,0 x 17,0 x 11,0 cm

ks 169,- Kč  500.364

ANDRÉ 2015, POZDNÍ SBĚR
 � Krásně vyzrálé hrozny ročníku 2015 daly vzniknout atraktivnímu André 
 � Po přivonění zaujme bohatá vůně po lesních ostružinách nebo vypečené kůrce chleba 
 � V ústech k dalšímu doušku láká ušlechtilost, hebkost a délka chuťového projevu 
 � Oceníte vyhlazenou tříslovinu a příjemnou dochuť po kvalitní hořké čokoládě 
 � Vychutnáte si jej nejlépe se zvěřinou nebo kvalitními sýry 
 � Víno má výborné předpoklady k archivaci 
 � Suché; objem: 0,75 l

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.

ks 179,- Kč 500.495

RYZLINK RÝNSKÝ 2016, POZDNÍ SBĚR
 � Po přivonění víno zaujme atraktivní květinovou vůní 
 � Plná exktraktivní chuť typická pro Ryzlink rýnský s pikantní kyselinkou    

a chutí drobného zahradního ovoce
 � Ryzlink můžete podávat například k rybám nebo kuřecímu masu
 � Viniční trať Knížecí vrch
 � Suché; objem: 0,75 l
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ks 169,- Kč  500.415

TRAMÍN ČERVENÝ 2016, POZDNÍ SBĚR
 � Bohatý Tramín červený s atraktivní vůní po vyzrálém peckovém ovoci, vánočním koření nebo šeříku
 � V ústech oceníte mohutnost, čistotu a délku chuťového projevu, jakož i odrůdově charakteristickou 

kořenitost
 � Vína označená nálepkou Zelená ještěrka jsou vyráběna z hroznů z viničních tratí, které jsou 

současně i teritoriem vzácné ještěrky zelené, která se vyskytuje pouze v čisté krajině
 � Můžete podávat ke kuřecímu masu nebo ovocným dezertům
 � Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci
 � Polosladké; objem: 0,75 l

www.online.offi cedepot.cz

ks 199,- Kč 500.362

SAUVIGNON GREEN, POZDNÍ SBĚR
 � Netradiční „zelené“ víno, jehož technologie výroby byla laděna tak, aby chuť i vůně byla co nejvíce zelená 
 � V tomto speciálním Sauvignonu lze nalézt ve vůni a následně i v chuti převážně angrešt, chřest, hrášek, 

posečenou trávu, černý rybíz, kopřivu, papriku či rajčatový list 
 � Příjemná zelená vůně je tvořena skupinou, v hroznech přítomných, aromatických látek   

methoxypyrazinu a těkavých thiolů 
 � Nevšední etiketa nese dílo akademického malíře Josefa Velčovského s názvem „Golf s výhledem   

na vinici U tří dubů“ ze sbírky obrazů v Louckém klášteře ve Znojmě 
 � Suché; objem:0,75 l

ks 199,- Kč 500.380

RULANDSKÉ MODRÉ 2016,    
KLARET VÝBĚR Z HROZNŮ

 � Blanc de noir - bílé víno z modrých hroznů – z odrůdy Rulandské modré označené dle vinařského  
zákona jako „klaret“ zaujme atraktivní vůní po vyzrálých broskvích nebo meruňkách

 � Nevšední chuťově zakulacený pinot inspirovaný iracionálním Ludolfovým číslem ~ 3,14, které je   
spojeno se vším kruhovým, kulatým a oblým

 � V průběhu cryomacerace hroznů před lisováním se odstopkované bobule nejprve zchladí na teplotu 3,14 °C,  
a teprve následně lisují, díky tomu se rodí plné, hebké a zakulacené víno s tóny kulatého ovoce 

 � Svůdnosti zbytkového cukru a pestrosti příchutí po ovoci lze jen těžko odolat
 � Tento klaret můžete podávat ke kuřecímu masu nebo ovocným salátům
 � Etiketu zdobí dílo od akademického malíře Josefa Velčovského s názvem „Vykutálený podzim s Rulandským 

modrým“ ze sbírky obrazů v Louckém klášteře ve Znojmě
 � Víno získalo Stříbrnou medali na národní soutěži růžových vín „JAROVÍN ROSÉ 2017“, Hustopeče
 � Polosuché; obsah: 0,75 l

ks 179,- Kč 500.381

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 2015, POZDNÍ SBĚR
 � Svěží víno s vůní tropického ovoce, broskví nebo narcisů
 � V chuti potěší svou čistotou, hebkostí, svěžestí a krásně ovocným projevem
 � 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

 � Můžete podávat ke kuřecímu masu nebo rybám
 � Víno získalo nespočet ocenění: Stříbrná medaile na soutěži mladých vín ročníku 2015 „VINUM JUVENALE 2015“  

v Brně, Diplom na mezinárodní soutěži vín „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2016“, Zlatá medaile na   
„NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2016 – znojemská podoblast“

 � Suché; obsah: 0,75 l



Vinařství se nachází ve Velkých Bílovicích a bylo založeno roku 1614, v dobách největšího rozmachu vinařství na Moravě, 
tzv. Habány. Čas pokročil o čtyři staletí a Habáni z Velkých Bílovic již dávno odešli. To podstatné z jejich doby však 
v Habánských sklepích přetrvalo: houževnatost a pracovitost zdejších vinařů, úcta k půdě a révě i pečlivý dohled na každou 
fázi výroby vína. Díky tomuto dědictví vznikají i dnes v Habánských sklepích unikátní vína s neopakovatelným charakterem. 
Stejně jako před čtyřmi stoletími.

ks 109,- Kč  500.242

MODRÝ PORTUGAL
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 � Jemně rubínová barva a příjemná vůně s jemnými ovocnými tóny připomínajícími třešně 
či višně, v chuti je lehčí, s menším obsahem tříslovin a příjemnou ovocnou dochutí 

 � Je vynikající k těstovinám, italské kuchyni a drůbeži, výborně se snoubí také 
se zrajícími a polotvrdými sýry 

 � Suché; objem: 0,75 l 

tel.: 800 154 322    objednavkacz@offi cedepot.com

ks 109,- Kč  500.367

RYZLINK RÝNSKÝ
 � Víno světle žlutozelené barvy vyniká delikátní, květinově kořenitou vůní připomínající 

sušenou meruňku, broskev, angrešt a velmi často lipový květ 
 � Skvěle se hodí k předkrmům, lehkým úpravám ryb, drůbeži nebo telecímu masu,  

taktéž k sýrům s bílou plísní 
 � Suché; objem: 0,75 l

ks 99,- Kč  500.368

SVATOVAVŘINECKÉ
 � Tmavočervená granátová barva s fialovými odstíny, příjemná vůně  

připomínající zralé višně, švestky či povidla, charakterizuje toto víno 
 � Jeho chuť je mimořádně plná a bohatá 
 � Doporučujeme podávat k výrazně kořeněné úpravě masa, ke zvěřině,   

k tmavému masu, k těstovinám, huse nebo kachně 
 � Suché; objem: 0,75 l

ks 99,- Kč  500.369

ZWEIGELTREBE
 � Víno zaujme granátovou barvou s fialovými záblesky a ovocně   

kořenitou vůní s tóny bobulového ovoce 
 � Doporučujeme podávat k jemně kořeněným masům, k bažantovi,   

koroptvi, biftekům, těstovinám a jemným tvrdým sýrům 
 � Suché; objem: 0,75 l

ks 109,- Kč  500.378

SAUVIGNON
 � Víno krásné zlatavě žluté barvy s vůní angreštu
 � V chuti je plné s dlouhotrvající dochutí
 � Doporučujeme podávat k těstovinám, bílým masům a sýrům s bílou plísní
 � Suché; objem: 0,75 l

ks 99,- Kč  500.377

MÜLLER THURGAU
 � Víno s nižší, zlatavě žlutou barvou se zelenkavými reflexy má příjemnou   

ovocnou vůni připomínající broskve
 � Chuť je svěží, harmonická se středně dlouhou dochutí
 � Podávejte k rybám a k měkkým sýrům
 � Suché; objem: 0,75 l
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ks 189,- Kč  500.501

DĚVÍN 2016, VÝBĚR Z HROZNŮ
 � Víno má krásnou zlatozelenou barvu, jemnou kořenitou vůni po růžích a medu z fialek
 � Harmonickou ovocnou chuť doplňuje svěží kyselinka
 � Odrůda vznikla na Slovensku křížením odrůd Tramín Červený a Veltlínské Červenobiele
 � Na našem území je to velmi vzácná a ojedinělá odrůda, kterou je osázeno pouhých   

0,1 % plochy všech vinic ČR
 � Polosuché; objem: 0,75 l

ks 189,- Kč  500.502

TRAMÍN ČERVENÝ 2015, VÝBĚR Z HROZNŮ 
 � Bílé víno z červených hroznů je jednou z nejstarších odrůd vinné révy na světě
 � Víno má sytou žlutozlatou barvu a výrazné kořenité aroma po růžích a medu
 � Vysoký extrakt předurčuje toto víno ke zrání v lahvích a ke konzumaci ve zvláštní okamžiky
 � Víno je oceněno stříbrnou medailí na soutěži Salon vín ČR 2016
 � Polosuché; objem: 0,75 l

ks 169,- Kč  500.503

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 2016, POZDNÍ SBĚR
 � Unikátní Veltlín ovocné vůně s kořenitým nádechem mletého bílého pepře
 � Chuť je plná, velmi šťavnatá a osvěžující
 � Hrozny jsou sklízeny ze 40 let staré vinice
 � Suché; objem 0,75 l

Výroba vína se traduje v tomto vinařství už od roku 1970, kdy zde hospodařilo družstevní vinařství. V roce 2001 přešlo 
vinařství pod nového majitele a započaly se rozsáhlé rekonstrukce, které připravily objekt ke dvěma účelům: výrobě vína a 
pořádání akcí. Vína pochází z několika viničních tratí kyjovského slovácka, především ale z trati Borový Čtvrtě v Nechvalíně. 
Duši těmto živým vínům vdechuje enolog Ing. Petr Soják, který pracuje s moderními technologiemi a spojuje tradiční postupy 
s novodobými poznatky.

Jediná ručně stáčená voda s autentickým CO2. 
Svým unikátním složením podporuje trávení.

www.krondorf.cz

KRONDORF?

ks voda ve skleněné lahvi, objem 1 l 159,- Kč 500.520

ks sklenička (originální balení à 12 ks) 55,- Kč 500.521

ks dárková taška 32,- Kč 500.522

Česká, bohatě mineralizovaná voda  
s celkovou mineralizací 2350 mg/l.

Jediná minerální voda s autentickým oxidem uhličitým 
redukovaným na 3 g/l.

Vysoký obsah křemíku Si-digestiv.

Optimální poměr vápníku (112 mg/l) a hořčíku (70,3 mg/l).

Opatřena keramickým uzávěrem s bezpečnostním kolkem, 
který zaručuje originální obsah.

Samolepka na visačce může nést logo Vaší společnosti nebo Vámi vybraný krátký text. 
Minimální odběr je 100 ks lahví. V případě zájmu kontaktujte obchodního zástupce Office Depot.

Výjimečná chuť + dokonalá lahev = originální dárek
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PAPÍROVÉ TAŠKY NA VÍNO

ks přírodní 16,- Kč  500.392 
ks bordó 19,- Kč  501.008
ks zelená 19,- Kč  501.009
ks modrá 19,- Kč  501.011

 � Tašky na víno s lýkovými uchy
 � Provedení: matné bez laminace
 � Materiál: 120g papír
 � Rozměry: 14,0 x 39,5 x 8,5 cm

PAPÍROVÉ TAŠKY NA VÍNO       
S BAVLNĚNOU ŠŇŮRKOU

Papírová taška na víno s celoplošným zlatým nebo stříbrným potiskem 
na bílém křídovém 160g papíru s bavlněnými držadly a matnou 
laminací       
 

 � Papírová taška na víno z bílého sulfátového 120g papíru bez laminace 
je opatřena zpevněným kartonovým dnem   
 

 � Ucha jsou v barvě tašky
 � Rozměry: 12,0 x 40,0 x 9,0 cm 

ks zlatá 28,- Kč  500.514
ks stříbrná 28,- Kč 500.515 
ks bílá 19,- Kč  500.513

    

PAPÍROVÉ TAŠKY

ks střední taška 18,0 x 24,0 x 8,0 cm 16,- Kč  501.004  501.001 
ks taška na víno 14,0 x 39,5 x 8,5 cm 21,- Kč  501.005  501.002
ks velká taška 27,0 x 37,0 x 12,0 cm 22,- Kč  501.006  501.003

 � Dárkové tašky s lýkovými uchy
 � Provedení: lesklé bez laminace
 � Materiál: papír 100 g (střední taška), 120 g (taška na láhev),   

130 g (velká taška)
ZLATÁ STŘÍBRNÁ

P

ks
ksks
ks
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VÁNOČNÍ SAMOLEPICÍ BLOČKY 
A ZÁLOŽKY

sada 89,- Kč 500.951

 � Zanechte krásný vánoční vzkaz! 
 � Papírové samolepicí bločky a záložky s vánočními motivy jsou součástí 

dárkové kartičky Merry Christmas 
 � Prostřední část karty obsahuje: čtyři jednotlivé bločky po 20 lístcích  

o rozměrech: 10,0 x 4,4 cm; 5,2 x 3,0 cm; 5,2 x 4,9 cm a  5,2 x 2,0 cm
 � Levá část karty obsahuje: čtyři záložky ve tvaru malých perníčků   

po 15 ks o rozměrech: 2,5 x 2,0 cm a 2,6 x 2,2 cm



KRABICE NA LAHVE
 � Pevná kartonová krabice na víno z třívrstvé lepenky
 � Dodáváme v rozloženém stavu
 � Rozměry: 8,2 x 40,0 x 8,2 cm (na 1 láhev); 16,5 x 40,0 x 8,2 cm (2 lahve)

ks na 1 láhev přírodní 17,- Kč 500.517
ks na 1 láhev bílá 19,- Kč 500.516
ks na 2 lahve přírodní 27,- Kč 500.519
ks na 2 lahve bílá 29,- Kč 500.518

 � Papírová krabice na víno Emba je vyrobena ze silné lepenky Luxor
 � Vyrobeno v České republice
 � Rozměry: 9,0 x 39,0 x 7,5 cm

ks přírodní 19,- Kč  500.366

KRABICE NA LAHVE
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ZLATÝ GLITR

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

 � Exklusivní balení vánočních dárků
 � Provedení: glitr
 � Materiál: polypropylenová fólie 

STŘÍBRNÝ GLITR
ks střední taška 18,0 x 23,0 x 10,0 cm 35,- Kč  500.795
ks taška na víno 12,0 x 34,5 x 8,5 cm 35,- Kč  500.796
ks velká taška 26,0 x 32,0 x 12,5 cm 58,- Kč  500.797

ČERVENÝ GLITR
ks střední taška 18,0 x 23,0 x 10,0 cm 35,- Kč  500.139
ks taška na víno 12,0 x 34,5 x 8,5 cm 35,- Kč  500.140
ks velká taška 26,0 x 32,0 x 12,5 cm 58,- Kč  500.141

S



VÁNOČNÍ JABLKO

ks střední taška  18,0 x 22,5 x 7,5 cm 17,- Kč 501.012
ks velká taška 26,0 x 32,0 x 10,0 cm 25,- Kč 501.013

bal. ubrousky  16,5 x 16,5 cm 39,- Kč 501.014

Dárková taška s vánočním motivem 
 � Provedení: matné
 � Materiál: 128g papír     

Třívrstvé ubrousky s potiskem - 20 ks v balení

ŠŤASTNÉ A VESELÉ

ks střední taška červená 18,0 x 22,5 x 7,5 cm 17,- Kč 501.015
ks taška na víno červená 12,0 x 35,0 x 9,0 cm 20,- Kč  501.016
ks velká taška červená 26,0 x 32,0 x 10,0 cm 25,- Kč 501.017
ks stuha červená 2,5 cm x 2 m 29,- Kč  501.018
ks stuha bílá 2,5 cm x 2 m 29,- Kč 501.019
bal. ubrousky bílá 16,5 x 16,5 cm 39,- Kč  500.948

Dárková taška s potiskem - 190g papír v matném provedení  
Ozdobná látková stuha s textem     
Třívrstvé ubrousky s potiskem - 20 ks v balení

LUX

ks 29,- Kč 501.020

 � Bílá dárková taška na víno se zlatými a stříbrnými odlesky
 � Provedení: metalický potisk
 � Materiál: 210g papír
 � Rozměry: 10,5 x 35,5 x 9,5 cm

ZLATÉ ŠŤASTNÉ A VESELÉ

ks střední taška 18,0 x 22,5 x 7,5 cm 17,- Kč 501.021
ks taška na víno 12,0 x 35,0 x 9,0 cm 20,- Kč 501.022
ks velká taška 26,0 x 32,0 x 10,0 cm 25,- Kč 501.023

 � Dárková taška s vánočním textem v několika jazycích
 � Provedení: matné
 � Materiál: 128g papír
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taška na víno 12,0 x 35,0 x 9,0 cm 20,  Kč 501.022
vevelellelkáká kákákáá taštašta kakaa 226,2626,26,26,2626 0 x0 x0 x00 x 323232222,0 ,0 ,0 00 x xx x 1x 1x 1x 00,0,0 cmccm 25,25,5 -- Kčč 5015010110001.02.02.0223333
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DEKORAČNÍ BĚHOUN

ks 89,- Kč 500.950

 � Dekorační organzový běhoun 
 � Zlatý s potiskem hvězd 
 � Šířka: 30 cm; délka 5 m

STROMEČEK

ks střední taška 18,0 x 22,5 x 7,5 cm 17,- Kč 501.024
ks taška na víno 12,0 x 35,0 x 9,0 cm 20,- Kč 501.025
ks velká taška 26,0 x 32,0 x 10,0 cm 25,- Kč 501.026
bal. ubrousky 16,5 x 16,5 cm 39,- Kč 501.027

Dárková taška s motivem vánočního stromečku    
a textem Veselé Vánoce

 � Provedení: matné
 � Materiál: 128g papír      

Třívrstvé ubrousky s potiskem - 20 ks v balení

LUCERNA

ks střední taška 18,0 x 22,5 x 7,5 cm 17,- Kč 501.028
ks velká taška 26,0 x 32,0 x 10,0 cm 25,- Kč 501.029 
bal. ubrousky 16,5 x 16,5 cm 39,- Kč 501.030

Dárková taška s vánočním motivem
 � Provedení: matné
 � Materiál: 128g papír      

Třívrstvé ubrousky s potiskem - 20 ks v balení

BALICÍ A DEKORAČNÍ FOLIE
 � Transparentní folie je vhodná nejen pro balení dárků, 

ale i pro různé vánoční dekorace
 � Šířka: 70 cm; délka: 5 m; tloušťka: 30 mic

ks 29,- Kč 501.007
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VÁNOČNÍ A ADVENTNÍ VĚNEC

ks vánoční 259,- Kč  500.224
ks adventní 289,- Kč  500.225

VÁNOČNÍ OZDOBY

bal. 6 ks hvězdy 119,- Kč  500.374
bal. 12 ks srdce 119,- Kč  500.375
bal. 3 ks červené dekorace 119,- Kč  500.376
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 � Tradiční dekorace pro správnou atmosféru Vánoc 
Ozdobný vánoční věnec v přírodních tónech zdobený 
šiškami; průměr: 30 cm     
Adventní věnec v přírodních barvách zdobený červeným 
umělým ilexem je doplněn čtyřmi skleněnými kalíšky na 
svíčku; průměr: 32 cm

 � Ozdoby k zavěšení
Plastové hvězdy; rozměry ozdoby: 6,0 x 6,0 cm;   
rozměry balení: 14,5 x 10,5 x 1,4 cm    
Dřevěná srdce; rozměry ozdoby: 5,0 x 5,0 cm;   
rozměry balení: 11,3 x 11,3 x 1,8 cm     
Dřevěné srdce, stromeček a hvězda; rozměry ozdoby:   
6,0 x 10,0 x 1,0 cm; rozměry balení: 15,2 x 11,8 x 1,5 cm

FILCOVÁ DEKORACE

bal. 18 ks 49,- Kč 500.226

 � Kombinace červených a bílých filcových stromečků  
s průměrem 5 cm 

 � Balení 18 ks v plastové krabičce

DEKORACE S MOTIVEM ANDĚLA

ks 59,- Kč  500.297
ks 59,- Kč  500.306

Červený keramický zvoneček s motivem andílka;   
výška: 11,0 cm; průměr: 5,5 cm     
Dřevěná dekorace anděl; rozměry: 12,0 x 11,0 cm  

ZÁVĚSNÉ DEKORACE

ks brusle 79,- Kč  500.308
ks křídla 29,- Kč   500.372
ks girlanda 79,- Kč   500.373

Dřevěné brusle na zavěšení; šířka: 13 cm; výška: 10,0 cm 
Dřevěná andělská křídla na zavěšení; šířka: 10,0 cm; výška: 12,0 cm 
Dřevěná girlanda ze zlatých a bílých hvězd; délka: 65,0 cm

RA



VONNÉ ČAJOVÉ SVÍČKY

bal. 10 ks 49,- Kč  500.453
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 � Čajové svíčky s vůní vanilky
 � Balení obsahuje 10 ks
 � Rozměry: 8,0 × 20,0 × 2,0 cm

SADA NA LITÍ OLOVA

sada 149,- Kč   500.494

 � Dárková sada na tradiční lití olova 
 � Sada obsahuje penízky olova, naběračku a letáček s výkladem symbolů 
 � Rozměry: 22,5 x 10,5 x 3,0 cm

VONNÁ SVÍČKA A VOSK

ks svíčka jablko a skořice 79,-Kč  500.964
ks svíčka francouzská vanilka 79,- Kč  500.966
ks svíčka vánoční cukroví 79,- Kč 500.048
ks vosk jablko a skořice 45,- Kč 500.965
ks vosk francouzská vanilka 45,- Kč  500.967
ks vosk vánoční cukroví 45,- Kč  500.382

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

 � Vonný vosk - nalámejte vosk na kousky, které nechte rozpustit   
v aroma lampě; hmotnost: 68 g; rozměry: 7,0 x 11,0 x 2,5 cm

AROMA LAMPA

ks 69,- Kč   500.298
ks 79,- Kč 500.299

Červená s motivem stromečku; výška: 8,0 cm; průměr: 7,5 cm  
Bílá konvička s motivem hvězdy; šířka: 16,0 cm; výška: 8,0 cm;   
průměr kalíšku na olej: 8,2 cm

VÁNOČNÍ SVÍCEN
 � Keramický (A a B) nebo dřevěný (C) svícen      

pro vykouzlení příjemné vánoční atmosféry
 � Pro čajovou svíčku

ks stromek 8,0 x 9,0 x 8,0 cm 59,- Kč  500.302
ks hvězda  10,0 x 10,0 x 3,0 cm 49,- Kč   500.305
ks anděl výška 8 cm, průměr 5 cm 29,- Kč  500.304

 




