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Arete
Skleněný stojánek na čajovou svíčku ve tvaru vánočního 
stromečku, svíčka je součástí balení.
Dodáváno v dárkové krabičce s mašličkou.

F8001900PK2 - červená
F8001901PK2 - zlatá
F8001902PK2 - stříbrná

Rozměry: 9,5 × 9,5 × 2,5 cm

27 Kč

Krasomila
F8001100PK2
Sada tří svíček ve tvaru hvězd. Jsou baleny v červené 
dárkové krabičce s průhledným víčkem a červenou stužkou. 
Rozměry: 19,2 × 6,6 × 2 cm

33,50 Kč

Radovan
Skleněný svícen s vánočním motivem, obsahuje čajovou 
svíčku. Baleno v průhledné fólii s červenou stužkou.

F8001000PK2– červená
F8001001PK2– bílá

Rozměry: Ø 5 × 6,2 cm

25 Kč
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Celuta
F8002000PK2

Skleněný stojánek na čajovou svíčku ve tvaru 
hvězdy, svíčka je součástí balení. Dodáváno 
v dárkové krabičce s mašličkou. 
Rozměry: 8,3 × 8 × 2 cm

27Kč

Trojka
F8002600PD2

Sada tří skleněných svícnů různých tvarů: 
hvězdička, stromek a vločka. 
Baleno ve stříbrné dárkové krabičce s průhledným 
víkem a stříbrnou stuhou. 3 čajové svíčky jsou 
součástí balení.
Rozměry: 23 x 10 x 2,4 cm 

97 Kč

Lutace
Svícen ve tvaru hvězdy s oblými hroty. Součástí 
balení je čajová svíčka. 
Vše baleno v dárkové krabičce s průhledným 
víčkem.

H3800900PK2 - zlatá
H3800901PK2 - stříbrná
Rozměry:  8,3 x 7,8 x 2,1 cm

25,50 Kč

Vlocky
F8010200PD2

Tradiční vánoční zvonění. Teplo vytvořené hořící 
čajovou svíčkou stoupá a sněhové vločky se tak 
mohou točit dokola. Obsahuje čajovou svíčku.
Rozměry: 6 x 13 cm

99,50 Kč
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Folk
F8010400PD2 

Vánoční řetěz s 20 LED světýlky ve tvaru dřevěných hvězdiček. 
Dodáváno v krabičce. Baterie 2 AA nejsou součástí balení. 
Rozměry: 15 × 8,2 × 2,3 cm

139 Kč

Velas
F8001500RB2

Dřevěné vánoční ozdoby se šňůrkou na zavěšení. 
Balení obsahuje 1 kus z výběru motivů stromeček, 
sob, anděl, hvězda, srdce.
Rozměry: 7,5 × 4,5 × 0,2 cm
Poznámka: Cena za 1 ks bez možnosti výběru. 

5,50 Kč

Alita
F8006100PD2

Sada šesti červených plstěných ozdob v různých 
tvarech: stromek, vločka, zvoneček, punčocha, 
vánoční hvězda a sob. Baleno v sáčku.
Rozměry sáčku: 18 x 8 x 1,8 cm
Rozměr ozdoby: 6cm

22,50 Kč

Souhvězdí
F8006400PD2

Sada tří červených plstěných ozdob ve tvaru hvězd. 
Baleno v sáčku.
Rozměry: 6 x 6 cm

13,50 Kč
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Telém
F8000200DC1

Dřevěný ručně vyráběný betlém z břízové překližky. 
Každý kus je originál a unikát. Betlém je podsvícený.
Rozměry: 13 x 21 x 14cm
Poznámka: cena nezahrnuje recyklační poplatek

330 Kč

Zdobo
Dřevěná ozdoba z MDF s jutovou šňůrou. MDF je přírodní materiál a 
proto se barevnost a tvar jednotlivých ozdob může mírně lišit.

F8011500PD2 – baňka
F8011501PD2 – vločka 
F8011502PD2 – stromek
F8011503PD2 – hvězda 

Rozměry:
baňka 8,9 x 6,9 x 0,2 cm; vločka 7,9 x 7 x 0,2 cm; 
stromek 7,9 x 6,3 x 0,2 cm; hvězda 7,9 x 6 x 0,2 cm

9,90 Kč

2021
F8000300DC1

Dřevěné vánoční přání v sobě ukrývá ozdobu, která 
jde jednoduše vyloupnout a zůstane tak i na další 
Vánoce.
Rozměry: 10 x 15 cm

77 Kč

Nofka
F8000100DC1

Sada 10 dřevěných jmenovek na dárky,
baleno v sáčku. Materiál bříza.
Rozměry: 8 cm

154 Kč
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Atalante
F8001700PK2

Sada 17 ks plastových vánočních ozdob na stromeček 
v červené barvě (Ø 3 cm). Baleno v dárkové transparentní 
krabičce ve tvaru stromečku. Balení obsahuje 9 lesklých 
a 8 matných baněk.
Rozměry: 19,5 × 12 × 2,9 cm

52 Kč

Angelina
Lesklé vánoční baňky s plochou pro Váš potisk.
 
F8010500PD2 – červená 
F8010501PD2 – stříbrná
F8010502PD2 – zlatá 
Rozměry: Ø 6 cm

68 Kč

Lusyna
F8006600PD2

Vánoční ozdoba na stromeček s klasickou červenou 
čepičkou s bambulí. Baleno v dárkové krabičce. 
Rozměry: ozdoba 6cm; balení 7 x 7 x 6,5 cm

74 Kč

Dekora
Sada šesti vánočních baňek, vždy v kombinaci dvou barev. 
Průměr jedné baňky je 3cm. Baňky jsou se stříbrnou šňůrkou 
na zavěšení a jsou balené v transparentním blistru.
 
F8007200RB2 – modrá a stříbrná 
F8007201RB2 – červená a zlatá
Rozměry: 9 x 6 x 3 cm

23 Kč
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Vánoční baňky s potiskem
Přineste vánoční atmosféru Vaší firmy do každé rodiny a ozdobte vánoční stromeček baňkou s Vaším logem. Uděláme 
Vám design na míru, můžete mít lesklé, matné, se třpytkami. Na výběr z velikostí 25 cm, 20 cm, 15 cm, 12 cm, 10 cm, 
8 cm, 6 cm. Kalkulace jsou na vyžádání. Minimální odběr tištěných baněk je 200 kusů.
Nebo máte také možnost personalizovat každou baňku ručně psaným písmem.
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Areza
F8000100PK2

Plstěná vánoční čepice s bambulí. 
Rozměry: 40 × 30 × 0,5 cm

12,50 Kč

Vaku
F8002500PK2

Skládací nákupní taška vhodná pro nakupování ve vánočním čase. Taška se 
skládá do obalu ve tvaru Santovy čepice. 
Rozměry: 14 x 11 x 3 cm 

45,50 Kč

Staba
Dětský stahovací batoh s obrázkem k vymalování. 
Součástí jsou i tři barevné voskovky. 

F8007400RB2 – Santa 
F8007401RB2 – sněhulák 
F8007402RB2 – sob 

Rozměry: 29 x 25 cm

23,50 Kč
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Fotos
F8002100PK2

Červený ohřívač rukou s designem vločky. Stlačením kovového plíšku se 
polštářek zahřeje. Pro opakované použití stačí na 6–8 minut ponořit do horké 
vody dokud nebude tekutina uvnitř opět čirá. Materiál kov, PVC, voda, acetát. 
Rozměry: Ø 8 × 0,9 cm

18,50 Kč

Amon
F8001800PK2

Ohřívací polštářek ve tvaru termoforu v pleteném obalu s vánoční 
tematikou. Polštářek začne hřát při zmáčknutí plíšku uvnitř. Pro opětovné 
užití stačí ponořit do horké vody na 6–8 minut dokud nebude tekutina 
uvnitř opět čirá. Materiál kov, PVC, voda, acetát. 
Rozměry: 14 × 7 × 1,8 cm

43 Kč

Huhulák
F8004500PD2

Antistres ve tvaru sněhuláka. Je vyrobený z polyuretanu.
Rozměry: 4 x 9 cm

41,50 Kč
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Františka
Tatrafánový sáček naplněný vánočními 
františky, s barevnou stuhou. Balení 
obsahuje 8 ks. 
Minimální odběr 10 ks.

F8000300PM1 – červená 
F8000301PM1 – modrá 
F8000302PM1 – zelená 
F8000303PM1 – fialová
Rozměry: 8 × 16 cm

29,50 Kč

Lada
F8000100PM1

Sada na štědrovečerní odlévání olova, která 
obsahuje pánvičku na odlévání a 6 ks olověných 
mincí. Baleno v papírové krabičce. Možnost 
vlastního potisku krabičky při odběru od 
1000 ks. 
Minimální odběr 10 ks.
Rozměry: 23 × 12 × 3,3 cm

284 Kč

Soudek se stromkem
Darujte vánoční stromeček, který si může každý vypěstovat v kanceláři na 
svém stole. Soudek obsahuje semínka stromečku a je přelepený samolepkou 
dle Vašeho grafického návrhu. Krásným doplňkem může být také laserování 
na dřevěný barel.
Minimální množství na objednání je 250ks.
Rozměry: 4,5 x 5,5 cm

250 ks 500 ks 1000 ks 2500 ks

176 Kč 167 Kč 152 Kč 144 Kč

Pro přesné nacenění, prosím, kontaktujte obchodního zástupce.
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Nový rok
Týdenní jednostranný trhací kalendář na stůl do Vaší kanceláře, který 
zahrnuje sadu značkovacích memo lístků v pěti barvách a 2 sady 
note-itů po 50 listech. Možnost výběru barev note-itů (bílá, žlutá, 
modrá, zelená, růžová) s vlastním až dvoubarevným potiskem. Podsta-
vec a zadní strana kalendáře obsahuje velkou plochu pro potisk Vaším 
logem. Plocha spodní části 20,5 × 3 cm, plocha zadní části 20,5 × 12 
cm. Cena zahrnuje potisk note-itů 1–2 barvy. 
Rozměry: ve složeném stavu 22,2 × 21,1 × 1,5 cm

100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1.000 ks 2.000 ks

254 Kč 210 Kč 177 Kč 162 Kč 151 Kč 139 Kč 134 Kč

Nasekt
H7300300PK2

Nádoba na chlazení vína či sektu. Chladič je vyroben z transparentního 
odolného plastu. 
Rozměry: 25 x 22 x 22,5 cm, průměr dna 16cm.

215 Kč

Hvezda
F8005300PD2

Stříbrná kovová záložka, která se da použít jako vánoční ozdoba. Vhodné 
pro zasílání poštou jako vánoční pohlednice. Včetně obálky.
Rozměry: 8,2 x 7,5 x 0,7 cm 

75 Kč

Pro přesné nacenění, prosím, kontaktujte obchodního zástupce.
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Zekon
F5100500RB2

Plastový dvoustěnný termohrnek s vloženým 
papírkem s vánočním motivem, objem 450 ml. 
Možnost vložení papírku s vlastním potiskem. 
Rozměry: Ø 8,4 × 16,7 cm

79,50 Kč

Zahreje
F8007400PD2 

Keramický hrnek s vánočním potiskem zlaté 
barvy. Objem 200 ml. Baleno v kartonové 
krabičce s průhledným víkem, přebalené mašlí 
s visačkou pro tisk. 
Rozměry: průměr 7,5 x 8,5 cm 

154 Kč

Trees
F8011400PD2

Sada bambusového prkénka a mazacího nože, 
obojí ve tvaru stromečku. Bambus je přírodní 
produkt, může dojít k nepatrným změnám barvy 
a velikosti. 
Rozměry: 25 x 22,5 x 1 cm

369 Kč

Sweet
F8002900RB2

Sada vykrajovátek na pečení cukroví s vánočními motivy. Materiál 
nerezová ocel. Baleno v krabičce z nerezové oceli s okénkem. 
Rozměry: 11,6 × 8,7 × 2,3 cm

79,50 Kč



13

Vykrajovátko k zavěšení
Upečte si vánoční sušenky, které si můžete zavěsit na okraj hrnečku. Vykrajovátko 
je baleno v elegantním organzovém sáčku, na kterém je přibalena kartička 
s celoplošným oboustranným potiskem dle Vašeho zadání. 
Minimální množství pro objednání je 250ks. 
Rozměry: cca 9 x 6 cm

Vykrajovátko s vizitkou
Vykrajovátko s Vaší vizitkou je jedinečná věc, jak se zapsat do povědomí Vašim 
klientům. Navíc je tento dárek ideální k rozesílání Vašim klientům poštou v obálce. 
V ceně je zahrnutý oboustranný potisk kartičky a jedno vykrajovátko dle Vašeho 
výběru. Baleno v plastovém sáčku s lepící klopou. Dodání 3 týdny. 
Minimální množství pro objednání je 250ks. 
Rozměry: 8 x 10 x 1,5 cm

Vykrajovátko v kabičce
Papírová krabička s celoplošným potiskem Vám nabízí spoustu místa pro Vaši 
reklamu, Vánoční přání i recept na sušenky. Krabička obsahuje jednu fromičku dle 
Vašeho výběru (6 vánočních motivů). V ceně je zahrnutý celoplošný tisk krabičky 
dle Vašeho zadání. Dodání 3 týdny. 
Minimální množství pro objednání je 250ks. 
Rozměry: 8,1 x 9,2 x 1,5 cm

250 ks 500 ks 1000 ks 2500 ks

78 Kč 63 Kč 54 Kč 49 Kč

250 ks 500 ks 1000 ks 2500 ks 5000 ks

145 Kč 130 Kč 118 Kč 102 Kč 95 Kč

250 ks 500 ks 1000 ks 2500 ks

66 Kč 52 Kč 44 Kč 39 Kč

Pro přesné nacenění, prosím, kontaktujte obchodního zástupce.

Pro přesné nacenění, prosím, kontaktujte obchodního zástupce.

Pro přesné nacenění, prosím, kontaktujte obchodního zástupce.
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Papírové krabičky s náplní
Papírová krabička s okýnkem s potiskem na míru. Náplň krabiček 50 g dle výběru: 
mandle v čokoládě, čokočočky, čokoládové minipecičky mléčné s pravou vanilkou, 
čokoládové minipecičky extra hořké 70 %. 
Rozměr krabičky: 11,2 × 6,5 × 3,5 cm 
Minimální množství pro objednání 50 ks. 

50 ks 1000 ks 2500 ks

mandle v čokoládě 63 Kč 56 Kč 53 Kč

čokočočky 62 Kč 56 Kč 53 Kč

mléčné minipecičky 61 Kč 55 Kč 52 Kč

hořké minipecičky 61 Kč 55 Kč 52 Kč
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Oradea
H5800100BN1

Máslové sušenky v plechové dóze s vánočním 
motivem, 454 g. 
Minimální množství 
pro objednání je 10ks.
Rozměry: Ø 19 cm × 6,5 cm

163 Kč 

Denizo
Ručně pečené sušenky různých příchutí. Sušenky je možné doplnit etiketou s Vaším logem, nebo 
upravit gramáže  
balíčků (individuální kalkulace, není zahrnuto v ceně). Vyrobeno v chráněné dílně.
 
H5800100MO1 – levandulovo-pomerančové sušenky 80 g
H5800101MO1 – máslové sušenky 100 g
H5800102MO1 – kakaovo-kokosové sušenky 80 g
H5800103MO1 – cookies sušenky 100 g
H5800104MO1 – citronové sušenky 100 g
H5800105MO1 – skořicové sušenky 100 g
H5800106MO1 – kokosky 80 g
Termín dodání: 10 pracovních dnů
Min. množství: 30 kusů
Rozměry: 11 × 18,5 cm 

levandulovo-pomerančové          42,50 Kč

máslové                                          49,50 Kč

kakaovo-kokosové            49,50 Kč

cookies                                           57,50 Kč

citronové                           43,50 Kč

skořicové                           39,00 Kč

kokosky                                          39,00 Kč

Pubu
H5800100MT1

Jedinečné máslové francouzské sušenky – 
Pure Butter biscuit. 
Rozměry: 25 x 7 x 3,6 cm 

68,50 Kč 

Adventní šušenkový 
kalendář
24 jednotlivě balených karamelových sušenek. Přesně jedna 
na každý den předvánoční doby. Celá plocha krabičky bude 
potištěna dle Vašeho zadání. 
Dodání cca 3 týdny.
Minimální množství pro objednání je 100ks. 
Rozměry: 4,2 x 9,5 x 20,5 cm
Orientační ceny:

100 ks 200 ks 300 ks 500 ks

245 Kč 216 Kč 204 Kč 197 Kč

Pro přesné nacenění, prosím, kontaktujte obchodního zástupce.
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Tartufi
H5800600CE1

Vynikající ručně vyrobené čokoládové 
pralinky sester Trapistek s extra hořkou 
čokoládou a likérem Tuzemák, 170 g. 
Rozměry: 7,6 × 4,2 × 14,2 cm
Min. množství: 10 ks

187 Kč

Cihlička
Čokoládové pralinky v dárkovém 
balení, standardně dodáváme s modrou 
mašličkou, dle domluvy lze i jiná barva.
 
H5800700RO1 – zlatá
H5800701RO1 – stříbrná
Rozměry: 16,7 × 4 × 2,2 cm
Min. množství: 10 ks

83 Kč

Sladké Momenty
Čokoládové pralinky, 9ks, v luxusní krabičce s možností 
potisku rukávu. Dodání cca 3 týdny. 
Minimální množství pro objednání je 100ks.
Rozměry: 11,5 x 11,5 x 3,5 cm

100 ks 200 ks 300 ks 400 ks

361 Kč 337 Kč 323 Kč 313 Kč

Pro přesné nacenění, prosím, kontaktujte obchodního zástupce.

Truffout
H5800200BN1

Pralinky s osvěžující náplní mátové příchutě 
s hořkou čokoládou. Pralinky jsou jednotlivě 
balené, celkové balení je ve tvaru zlatého 
vánočního stromku. 148g.
Rozměry: 23,5 x 7 x 3,6 cm
Minimální množství: 12ks 

99 Kč
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Oříšková Kolekce
Dárková kolekce obsahující mandle v čokoládě a skořici, 
sušené brusinky v hořké čokoládě, perníčky v mléčné, 
dezertní a bílé čokoládě a arašídy v karamelu, celkem 
160g. Dodání cca 3 týdny. 
Minimální množství pro objednání je 100ks. 
Rozměry: 19 x 19 x 3,1 cm

100 ks 200 ks 300 ks 500 ks 1000 ks

242 Kč 208 Kč 197 Kč 188 Kč 184 Kč

Pro přesné nacenění, prosím, kontaktujte obchodního zástupce.

Oříšky a Pralinky
Kolekce 8 ArtDeco pralinek a oříšků – mandle v čokoládě a skořici, 
marcipán v tmavé čokoládě. Celkem 212g.
Baleno v luxusní krabičce s možností potisku na rukáv. 
Dodání cca 3 týdny. 
Minimální množství pro objednání je 100ks.
Rozměry: 19,5 x 19,5 x 4 cm

 100 ks 200 ks 300 ks 500 ks 1000 ks

604 Kč 578 Kč 563 Kč 548 Kč 525 Kč

Pro přesné nacenění, prosím, kontaktujte obchodního zástupce.

Astdeco Pralinky
Luxusní krabička se 4 ArtDeco pralinkami, celkem 34g. Možnost potisku 
rukávu krabičky. Dodání cca 3 týdny. 
Minimální množství pro objednání je 200ks. 
Rozměry: 5,5 x 19 x 3 cm

 
200 ks 300 ks 500 ks 1000 ks

152 Kč 142 Kč 134 Kč 129 Kč

Pro přesné nacenění, prosím, kontaktujte obchodního zástupce.
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Tradice
Vánoční čokoládová figurka. 

H5800900MI1 – kapřík 
H5801000MI1 – zlaté prasátko
Rozměry: kapřík 22 × 8,7 × 6,3 cm, 
zlaté prasátko 11,8 × 6 × 3,8 cm
Min. množství: 10 ks

kapřík  116 Kč

zlaté prasátko  34 Kč

Čokoládové Hvězdy
3 čokoládové hvězdy zdobené zlatými třpytkami, celkem 30g. 
Možnost potisku krabičky dle Vašeho zadání. Dodání cca 3 týdny. 
Minimální množství pro objednání je 200ks.
Rozměry: 17,5 x 15,2 x 2,5 cm

 200 ks 300 ks 500 ks 1000 ks

110 Kč 99 Kč 91 Kč 85 Kč

Pro přesné nacenění, prosím, kontaktujte obchodního zástupce.

Dark
H5800300BN1

Dárková plechová kazeta s kvalitními hořkými 
čokoládami. Obsahuje hořkou čokoládu 70%, 
hořkou čokoládu 70% s příchutí pomeranče a 
hořkou čokoládu 70% s příchutí chilli. 
Rozměry: 21,5 x 12 x 1,8 cm
Minimální množství: 7ks 

297 Kč
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Manisa
Pečené čaje vyrobené z přírodních a lokálních
surovin. Lahodné kousky ovoce a voňavého koření jsou 
úžasným horkým nápojem do chladných zimních dnů. 
Nabízíme možnost vlastního designu na papírový přebal 
(individuální kalkulace, není zahrnuto v ceně). Vyrobeno 
v chráněné dílně. 

H6100200MO1 – zázvor s pomerančem
H6100201MO1 – jahoda a malina
H6100202MO1 – třešeň
H6100203MO1 – borůvka
H6100204MO1 – švestka a hruška
Rozměry: Ø 4,4 × 6,1 cm
Termín dodání: 10 pracovních dnů
Min. množství: 30 kusů

42,50 Kč 

Mazlík
125 g kvalitního medu v šestihranné skleničce. 
Minimální množství pro objednání je 10 ks.
 
H6100900WS1 – jarní květová směs
H6100901WS1 – akátový
H6100902WS1 – lipový
H6100903WS1 – medovicový
Rozměry: 5,7 × 6,5 cm

92 Kč

Amaron
250 g kvalitního medu v krásném kulaťoučkém
soudečku. 
Minimální množství pro objednání je 10 ks.

H6101000WS1 – jarní květová směs
H6101001WS1 – akátový
H6101002WS1 – lipový
H6101003WS1 – medovicový
Rozměry: Ø 5,8 × 11 cm

144 Kč
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Willy
H6001900QW1

Dárková přírodní papírová taška s kroucenými 
uchy obsahuje Olivový olej Extra Virgine 250ml, 
tomatovou tapenádu s tuňákem a sušenými rajčaty 
90g, kachní terinu s hříbky 180g a mléčnou čokoládu 
Willies 26g. 
Minimální množství: 20ks 

759 Kč

Nera
H6002100QW1

Dárková sada červeného vína Zolla 
Nera 0,75l, paštiky s husími játry 160g, 
oliv s česnekem 50g a kešu oříšků 40g. 
Sada je balená v celofánovém sáčku se 
stuhou. 
Minimální množství: 20ks

990 Kč

Brusinka
H7600400PM1 
Dárková sada obsahuje ovocný 
brusinkový čaj, 70g, medovou 
pochoutku s brusinkami a brusinky v 
hořké čokoládě. 
Rozměry: 21 x 29,7 x 12 cm
Minimální množství: 10ks

297 Kč

Braze
H6002200QW1 

Dárková sada červeného vína Villa Italia 
Merlot 0,75l, zelených oliv bez pecek 142g 
a bramborových lupínků 40g v přírodní 
papírové tašce s kroucenými uchy.
Minimální množství: 20ks

559 Kč
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Tolrem
H6002300QW1

Dárková krabice přírodní hnědé barvy s okénkem. Sada obsahuje 
olivovou pastu 125g, kachní játrovou paštiku 125g, zelené olivy 
s mandlemi 300g, Viňa Mercedes Merlot 0,75l, pražené loupané 
mandle 40g, játrovou paštiku s pepřem 125g, bramborové lupínky 
barbecue 45g. 
Minimální množství: 20ks

1098 Kč

Zelka
H6002000QW1

Bílá lesklá dárková krabice se zelenou saténovou stuhou. Krabice 
obsahuje Astoria Biologico 0,75l, hořkou čokoládu Willies Indonesian 
50g, zelené olivy s bílým lanýžem 180g, pistácie solené 100g, 
delikatesu s kozím sýrem a vlašskými ořechy 90g, BIO farmářskou terinu 
s hříbky 180g. 
Minimální množství: 20ks

1799 Kč

Biospain
H7400100RR1

Dárkový balíček dvou vín a olivového oleje, vše v bio kvalitě. Obsahuje 
červené víno La Purisima Old Hands Roble 0,75l, bíle víno La Purisima Old 
Hands Sauvignon 0,75l, panenský olivový olej Deortegas 0,25l.
Rozměry: 34 x 24 x 10 cm
Minimální množství: 10ks

1065 Kč

Erico
H6001800QW1

Dárková sada dvou vepřových paštik 125g a zelených oliv bez pecky 
180g. Baleno v dárkové krabičce bordó s okénkem. 
Minimální množství: 20ks

488 Kč
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Kavala
Krkonošská vánoční medovina ve tvaru 
hvězdy, stromku nebo zvonečku, objem 0,2 l. 
Minimální množství pro objednání je 10 ks.

H7600200AC1 – hvězda 
H7600201AC1 – stromek 
H7600202AC1 – zvoneček 
Rozměry: hvězda 15,3 cm, stromek 20,4 cm, 
zvoneček 14 cm 

297 Kč

Izmira
H7600400AC1

Vánoční krkonošská medovina
v keramice, objem 0,5 l. 
Rozměry: Ø 8,4 × 20,2 cm

385 Kč

Medovinka
H7500200PM1

Dárkově balená moravská medovina 
0,35 l.
Rozměry: 7 x 7 x 30 cm
Minimální množství: 10ks

330 Kč
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Senar
H6103600MT1

Směs černých a zelených porcovaných 
čajů, 70 g (40 × 2/1,5 g), Winter Tea , 
Spring Tea, Summer Tea a Autumn Tea. 
Rozměry: 16,9 × 5,2 × 18,2 cm

189 Kč

Tabuk
Dárkové vánoční balení 
černého sypaného čaje ve tvaru 
pohádkové knihy, 100 g.
 
H6113000MT1 – bílá 
H6113001MT1 – modrá
Rozměry: 14,5 × 4,1 × 19 cm 

262 Kč

Infinite Monents
Sypaný černý čaj, aromatizovaný s ochucujícími částmi 
rostlin (kousky ovoce), 75g. V plechové krabičce.

H6172500MT1 – Alpine Lake 
H6172501MT1 – Festive Evening 
H6172502MT1 – Winter Stars 
Rozměry: 15,5 x 8 x 5 cm

173 Kč
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Metudek
H6100100NN1 

Čajový adventní kalendář. 24 různých 
jednotlivě balených čajů značky Sonnentor. 
Rozměry: 7,2 x 8 x 12,1 cm
Minimální množství: 10 ks

152 Kč

Kodoče
H6100300NN1

Směs bio koření značky Sonnentor. Koření 
do červeného svařeného vína. 
Rozměry: 7,2 x 8 x 12,1 cm 
Minimální množství: 10 ks

99 Kč

Parťáci
H6100200NN1 

Sada dvou bio čajů značky Sonnentor.  
Bylinný čaj Ježíškův nebeský čaj a 
aromatizovaný ovocný čaj Zimní noc. 
Rozměry: 14,2 x 13 x 8,2 cm 
Minimální množství: 10 ks

242 Kč
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Kasala
H6115404MT1

Kolekce černých aromatizovaných čajů, 140 g. Složení: 
černý čaj, malina do 2 %, jahoda do 2 %, třešeň do 2 %, 
citrónová kůra, aroma (lesní ovoce, graviola, grep, citron).  
Rozměry: 30,4 × 5,2 × 18,7 cm

345 Kč

Fietra
H6109700MT1

Dárková kolekce pražených mletých káv, 100% 
arabika v dárkové krabičce. Sada obsahuje 
4 × 125 g vakuově balené kávy (Costa Rica, 
El Salvador, Kenya, India).  
Rozměry: 21,9 × 4,6 × 14,8 cm

460 Kč

Groseto
Pražená mletá káva, 100% arabika v dárkové plechovce, 
125 g. Káva je vakuově balena. 

H6109800MT1 – Brasil
H6109801MT1 – Kenya
H6109802MT1 – India 
Rozměry: Ø 9,7 × 13,4 cm

196 Kč
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Erba set
H0600100IP1 

Dárková sada na čaj Vanilla Season, která 
obsahuje dva porcelánové šálky s podšálky 
z anglického porcelánu Wilmax, objem 250 ml 
a kolekci aromatizovaných a porcovaných černých 
čajů a zeleného čaje, hmotnost kolekce čajů 19 g (8 
× 2 g a 2 × 1,5 g)
Rozměry: 15,8 × 15,8 × 16,4 cm

299 Kč

Serenata set
H0600200IP1 

Dárková sada na kávu Vanilla Season, která obsahuje 
dva porcelánové šálky s podšálky z anglického porcelánu 
Willmax, objem 220 ml a praženou, mletou 100% arabika 
kávu Colombia ve vakuovém balení, 125 g. 
Rozměry: 15,8 × 15,8 × 16,4 cm

315 Kč
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Store
F8000100SA3

Zelená papírová taška s vánočním 
motivem (baňkou naplněnou 
třpytkami). 
Rozměry: 19,5 × 24,5 × 11 cm

18 Kč

Reglus
F8000102SA3

Zelená papírová taška s vánočním motivem. 
Rozměry: 19,5 × 24,5 × 11 cm 

16 Kč

Edirne 
Vánoční papírová taška s motivem sněhových vloček a stužkovými rukojeťmi. 

F8011600MA2 – malá 
F8011700MA2 – velká 
Rozměry: malá 18 × 8 × 23 cm, velká 25,9 × 12 × 32 cm 

malá 18 Kč

velká 24 Kč

Lapolina
H5300304SA3

Dárková dřevěná truhlička. 
Rozměry: 18 × 13 × 10 cm 
Poznámka: Dodáváno bez dekorace.

279 Kč
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Levandulový ráj
F8001100PM1 

Vánoční sada levandulové kosmetiky, která obsahuje 
sprchový gel 200 ml, glycerínové mýdlo 200 g 
a krém na ruce 50 ml. Sada je balena dárkové 
papírové krabičce. 
Rozměry: 21 × 21 × 7 cm
Min. množství: 10 ks

295 Kč

Pivovárek
F0601900PM1 

Vánoční sada pivní kosmetiky. Sada obsahuje pivní 
šampon 300 ml, pivní koupelovou sůl 300 g, pivní 
křišťálové mýdlo s vruty 100 g, Pilsner Urquell ležák 
0,33 l. Baleno v dárkové papírové krabičce. 
Rozměry: 28,5 × 21 × 7 cm
Min. množství: 10 ks

482 Kč

Relax Time
F0602300PM1

Dárková sada kosmetiky s eukalyptem. Sada 
obsahuje sprchový gel s vřídelní solí, eukalyptus 
250ml, tělové mléko s vřídelní solí, eukalyptus 
250ml, křišťálové mýdlo s vrutem, eukalyptus 80g, 
solná koupelová koule eukalyptus 70g. 
Rozměry: 28 x 21 x 7 cm
Minimální množství: 10 ks

418 Kč
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Christmas Caress
F0600100HM1

Dárkový box přírodní koupelové péče o tělo. Obsahuje sprchový gel pro tělo a vlasy 150 
ml, přírodní koupelový olej 60 ml, malý froté ručník, bylinná koupel, koupelová sůl. 
Minimální množství: 10ks
Rozměry: 17 x 18 x 9,5 cm

858 Kč

Beautiful Moments
F0600200HM1 
Dárkový box přírodní koupelové péče o tělo. Obsahuje sprchový gel pro tělo a vlasy 150 ml, 
přírodní koupelový olej 60 ml, malý froté ručník.
Minimální množství: 10ks
Rozměry: 17 x 18 x 9,5 cm

638 Kč

Bamble
Přírodní balzám na rty v kulatém obalu ve tvaru vánoční 
baňky. Vanilková příchuť. Dermatologicky testováno.

F8011600PD2 – červená 
F8011601PD2 – stříbrná 
F8011602PD2 – zlatá 
Rozměry: 3,4 x 3,4 x 3,6 cm

30,50 Kč
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Barcelosa
Sametový župan značky The One si zamilujete především díky jeho měkkému 
a hřejivému složení. Je vyroben ze 100% česané bavlny a má vysokou 
absorpční schopnost. Tento produkt je nositelem certifikátu OEKO-TEX.

F1002402NE2 – světle hnědá S/M
F1002403NE2 – světle hnědá L/XL
F1002404NE2 – světle hnědá XXL/XXXL
F1002405NE2 – šedá S/M
F1002406NE2 – šedá L/XL
F1002407NE2 – šedá XXL/XXXL
F1002408NE2 – lososová S/M
F1002409NE2 – lososová L/XL
F1002410NE2 – lososová XXL/XXXL
F1002411NE2 – krémová S/M 
F1002412NE2 – krémová L/XL
F1002413NE2 – krémová XXL/XXXL 

899 Kč

Spring
Exkluzivní set designových froté ručníků (600 g) značky The One, které 
jsou vyrobeny ze 100% česané bavlny. Po celém svém povrchu jsou 
zdobeny vetkáváním, podtrhujícím jejich kvalitu. Mají vysoce absorpční 
schopnost a jsou velmi příjemné k pokožce těla. Set je dodáván na 
plastovém dvoj-věšáku. Produkt je nositelem certifikátu OEKO-TEX.

F1003501NE2 – lososová 
F1003503NE2 – šedá 
Rozměry: 60 × 110 cm, 30 × 50 cm

417 Kč
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Mangaia
Za chladných zimních večerů jistě oceníte hebkou značkovou deku s jemnými 
proužky, která je velmi příjemná na dotek. Vyrobená z materiálu colar fleece, 
převázaná stuhou. Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.
 
F5600300AJ3 – béžová v krabici 
F5600301AJ3 – šedá v krabici 
F5600302AJ3 – vínová v krabici 
F5600400AJ3 – béžová bez krabice 
F5600401AJ3 – šedá bez krabice 
F5600402AJ3 – vínová bez krabice 
Rozměry: 130 × 180 cm, balení 35,5 × 32,5 × 12 cm. 

bez krabice     325Kč

s krabicí      399 Kč

Mago
F5600102AJ3

Každodenní chvíle pohody a odpočinku si jistě více užijete s výjimečně 
měkkou a hřejivou dekou Vanilla Season Mago. Pocit luxusu umocňuje 
imitace ovčí vlny, která je na spodní straně přikrývky. Deka je vyrobena 
z mikrovlákna. Baleno se stuhou ve vinylovém obalu se zipem. 
Rozměry: deka 130 × 180 cm, balení 38 × 31 × 14,5 cm. 

599 Kč
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Tefana
Flanelová fleecová deka s vánočním motivem 
(260 g/m²), polyester. Deka je dodávaná 
ve složeném stavu a převázaná stuhou, 
s kartičkou pro potisk.

F8002800PK2 – se sněhuláky
F8002801PK2 – s norským motivem 
Rozměry: 150 × 120 × 0,3 cm

315 Kč

Bardos
Měkká a hřejivá deka z jemné žinylové tkaniny (285 g/m²), 
100% polyester. Kratší strana deky je zdobena třásněmi. 
Deka je dodávaná ve složeném stavu ovázaná stuhou na 
suchý zip.

F8003000PK2 – červená 
F8003001PK2 – hnědá 
Rozměry: 120 × 150 × 0,1 cm 

733 Kč
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Čepice a šály na míru
Tradičním vánočním dárkem jsou zimní čepice a šály. My Vám nabízíme výrobu na míru. Čepice 
a šály jsou velice praktické, dají se obrendovat mnoha způsoby, což dělá každý produkt originálním. 
Zakomponovat můžeme jednu až pět barev. Šály mohou být s třásněmi i bez, 
jednovrstvé nebo tubulární či s vetkanou etiketou. Čepice mohou být vyrobeny 
z hladké příze nebo klasické pleteniny, s bambulí, nebo bez. Možností designů 
je nespočet a proto Vám uděláme kalkulaci na 
míru. 
Minimální množství: 100 ks
Dodání: 2–3 týdny
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Yanaria
H7200300AJ3 

Praktická sada na víno značky Vanilla Season. Sada obsahuje 2 zátky na víno ve 
dvou velikostech a dvoupákovou vývrtku. Zátky pasují do lahví s průměrem otvoru 
17,5 a 18,5 mm. Baleno v dárkové krabičce Vanilla Season.
Rozměry: 16,2 × 8,1 × 3,1 cm 

190 Kč

Papua
Vyberte si sami, jakým vínem uděláte svým
obdarovaným radost. Snadno Vám to umožní značková
dárková krabice Vanilla Season na víno se dvěma
skleničkami a volným prostorem na Vámi
vybrané víno.

H5400100IP1 - bílé víno
H5400101IP1 - červené víno
H5400102IP1 - šampaňské

Rozměry: 37,5 × 11 × 34 cm

na bílé víno:         299Kč 

na červené víno:  355Kč 

na šampaňské:     319Kč
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Vinie 
Papírová taška na láhev vína, gramáž 
papíru 120 g, kvalitní bavlněná držadla. 

H5000100GD1 – bílá 
H5000101GD1 – modrá 
H5000102GD1 – hnědá 
H5000103GD1 – zelená 
H5000104GD1 – vínová 
Rozměry: 12 × 40 × 9 cm 

bílá, modrá 21 Kč

hnědá, zelená, vínová 25 Kč

Ambronia 
Luxusní papírová taška na víno 
ve zlaté nebo stříbrné barvě 
s kroucenými papírovými držadly ve 
stejné barvě. Gramáž 160 g/m2.

H5006500GD1 – zlatá
H5006501GD1 – stříbrná
Rozměry: 12 × 9 × 40 cm 

29 Kč

Kleros 
Kartonová krabice na 2 láhve vína 
s okénky, materiál třívrstvá mikrovlna. 

H5300100GD1 – bílá 
H5300101GD1 – hnědá 
H5300102GD1 – modrá 
Rozměry: ve složeném stavu  
16,5 × 8,5 × 34,5 cm (prostor pro láhev) 

bílá, hnědá 15,50 Kč

modrá 21 Kč

Caddy 
Kartonová krabice na 1 láhev vína s okénkem, materiál třívrstvá mikrovlna. 

H5300200GD1 – bílá 
H5300201GD1 – hnědá 
H5300202GD1 – modrá 
Rozměry: ve složeném stavu 8 × 8 × 34,5 cm (prostor pro láhev)

bílá, hnědá 14,50 Kč

modrá 18 Kč
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Savignon 
kabinetní 2016, bílé, suché

H7500200MU1

Sauvignon patří k nejkvalitnějším vínům 
severních vinařských oblastí. Aromaticky 
výrazná a suchá vína Sauvignonu 
jsou vhodná jako vína aperitivní nebo 
ke studeným předkrmům. Hodí se i ke 
chřestu a kozím sýrům. Akademické víno 
Mendelovy univerzity v Brně, 0,75 l.
Min. množství: 6 ks

176 Kč

Auerův kříž
2012, červené, sladké

H7500300LC1

Likérové víno Auerův kříž (Auer’s Cross) bylo 
vyrobeno speciální technologií zpracování 
modrých hroznů. Ve rmutu byl zastaven 
kvasný proces nejkvalitnějším lihem ve fázi, 
kdy obsahoval 75 g přírodního zbytkového 
cukru na 1 litr. Víno bylo uchováno po dobu 
8 měsíců v dubových sudech za přístupu 
vzduchu. Tím dostalo typickou oxidativní 
chuť a vůni. Jemná tříslovinka ladí s vysokým 
obsahem zbytkového cukru. Vinné sklepy 
Lechovice, objem 0,5 l.
Min. množství: 6 ks 

269 Kč

Rulandské 
modré
červené, suché

H7500300MU1
Červené víno, jakostní víno s přívlastkem, 
ročník 2016, pozdní sběr, suché. 
Minimální množství: 6ks

176 Kč
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Rulandské Bílé 
bílé, polosladké

H7500400LC1

Bílé víno, odrůda Rulandské bílé, ročník 2018,  
s přívlastkem pozdní sběr, polosladké. Vinné 
sklepy Lechovice.
Minimální množství: 6ks 

223 Kč

Cabernet Moravia 
červené, suché

H7500500LC1

Červené víno, odrůda Cabernet moravia, ročník 2017, 
víno s přívlastkem pozdní sběr, suché. 
Vinné sklepy Lechovice.
Minimální množství: 6ks 

223 Kč

Ryzlink Rynský 
bílé, polosuché

H7500600LC1

Bílé víno, odrůda Ryzlink rýnský, ročník 2018, 
víno originální certifikace, polosuché. Vinné sklepy 
Lechovice
Minimální množství: 6ks 

223 Kč
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Rulandské Šedé 
bílé, polosladké

H7504000VW1

Bílé víno odrůdy Rulandské šedé, ročník 2019, 
s přívlastkem pozdní sběr, polosuché. Vinařství 
Waldberg
Minimální množství: 6ks

317 Kč Svatovavřinceké 
Rosé
rosé, polosladké

H7503900VW1

Růžové víno odrůdy Svatovavřinecké, ročník 2019, 
kabinentní, polosladké. Vinařství Waldberg..
Minimální množství: 6ks

254 Kč

MullerThurgau
bílé, suché

H7504100VW1

Bílé víno odrůdy Müller Thurgau, ročník 2019, 
kabinetní, suché. Vinařství Waldberg. 
Minimální množství: 6ks

 222 Kč Rinot 
výběr z hroznů 2018, bílé, polosuché

H7503500VW1

Víno svým charakterem odpovídá odrůdám
svého původu – Rulandskému šedému 
a Ryzlinku
rýnskému. Ve vůni i chuti naleznete tóny
sušeného ovoce a lipového medu. Vinařství
Waldberg Vrbovec, objem 0,75 l.
Min. množství: 6 ks

249 Kč
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La Purisima 
bílé

H7500100RR1

Červené víno vyrobené z odrůdy Monastrell. 
Pro výrobu vína se používají hrozny pouze z 
vinic starších 25 let. Země původu Španělsko.
Minimální množství: 6ks

284 Kč

Old Hands Roble
červené

H7500200RR1

Červené bio víno vyrobené z odrůdy Monastrell. Země 
původu Španělsko
Minimální množství: 6ks

349 Kč

Iglesia Vieja 
Crianza

červené

H7500300RR1

Červené víno vyrobené směsí odrůd Mona-
strell, Syrah a Garnacha. Správně zvoleným 
poměrem vybraných odrůd víno získalo jed-
noduchou ale silnou chuť s kulatým koncem. 
Země původu Španělsko.
Minimální množství: 6ks 

416 Kč
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Malbec 
červené

H7500700RB2

Červené víno, odrůda Malbec,
země původu Argentina.
Minimální množství: 6ks 

359 Kč

Cabernet 
Sauvignon
červené

H7501700RB2

Červené víno odrůda Cabernet Sauvignon,
země původu Argentina.
Minimální množství: 6ks 

359 Kč

Bordeaux
bílé, suché

H7502300RB2

Červené víno, vyrobené směsí odrůd 
Merlot a Cabernet Sauvignon,
země původu Francie.
Minimální množství 6ks

Minimální množství: 6ks 

359 Kč
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