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Stromy ukládají CO2 do dřevní hmoty • Stromy zvlhčují vzduch
Stromy zlepšují kvalitu půdy • Stromy filtrují prach
Stromy poskytují stín • Stromy jsou krásné…

kouzlo domova

VANILLA SEASON SÁZÍ STROMY
Při výrobě a dopravě zboží dochází k vypouštění skleníkových plynů do ovzduší. Jsou to například Oxid uhličitý
CO2, Oxid dusný N2O, Ozon O3, Metan CH4, Freony CFC a mnoho dalších. Koncentrace těchto plynů v atmosféře
negativně ovlivňuje životní prostředí. Vyjadřuje se jako hmotnost přepočítaného oxidu uhličitého = gCO2e.
Více informací najdete na

www.vanillaseason.cz/CO2neutral

ROZHODLI JSME SE TZV. UHLÍKOVOU STOPU PRODUKTŮ VANILLA SEASON ZCELA
VYKOMPENZOVAT!
Jak toho dosáhneme? Nejprve jsme u každého výrobku zvlášť vypočítali, jaká je jeho uhlíková stopa. Jedná se o číslo
vyjádřené v gCO2e. Použili jsme metodiku Life Cycle Assessment (LCA) celosvětově působící organizace ECOACT. Každý
výrobek, včetně obalů, jsme dekomponovali na jednotlivé materiály, ze kterých byl vyroben, a každý zvlášť zvážili. Také
jsme na mapách změřili kolik kilometrů musí Vanilla Season urazit ať už lodí, vlakem, autem, nebo letadly. Všechny údaje
dohromady určili předpokládané množství gCO2e na jeden každý kus. Uhlíková stopa se kompenzuje pomocí ofsetových
programů. Může to být podpora obnovitelných zdrojů energie a také výsadbové programy. Když strom roste, vytváří
prostřednictvím fotosyntézy svou hmotu a přitom spotřebovává oxid uhličitý z atmosféry. My jsme se rozhodli sázet
stromy se sazimestromy.cz.

BERNINA
F5603800AJ3
Televizní deka značky Vanilla Season s rukávy pro chvíle pohody. Díky
této dece budete při sledování televize v teple a přitom budete mít volné
ruce. Je vyrobená z velmi měkkého fleece mikrovlákna 240 gsm. Baleno
v sáčku.
Doporučená technologie tisku: výšivka
Maximální velikost tisku: 200 × 80 mm
Rozměry: rozbalená 180 × 130 cm, zabalená 40 × 35 × 8 cm

590 Kč
gCO2e
7193
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SILVRETA

6

MAGO

F5603700AJ3
Hebká prošívaná deka Vanilla Season luxusního vzhledu, která se
bude vyjímat v každém obývacím pokoji. Pokud deku nepoužíváte,
můžete ji složit do polštáře se zipem. Vyrobená je z materiálu Velboa
200 gsm – 100 % polyester s nízkým vlasem působící jako kožešina.
Výplň deky je polyester 120 gsm. Baleno v sáčku.

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.

Doporučená technologie tisku: výšivka
Maximální velikost tisku: 200 × 80 mm
Rozměry: deka 180 × 130 cm, polštář 40 × 50 cm

Doporučená technologie tisku: výšivka
Maximální velikost tisku: 200 × 80 mm
Rozměry: deka 130 × 180 cm, balení 38 × 31 × 14,5 cm

990 Kč

590 Kč

gCO2e
25888

gCO2e
29066
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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 nebo ji lze zakoupit i bez krabice.
F5600300AJ3 – béžová (v krabici)
F5600301AJ3 – šedá (v krabici)
F5600400AJ3 – béžová (bez krabice)
F5600401AJ3 – šedá (bez krabice)
Doporučená technologie tisku: výšivka
Maximální velikost tisku: 200 × 80 mm
Rozměry: 130 × 180 cm, balení 35,5 × 32,5 × 12 cm

410 Kč v krabici
345 Kč bez krabice
gCO2e
4803
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DABAHAN
H0100700AJ3
Keramický hrnek s odnímatelným korkovým dnem na magnet
a plastovým víčkem. Korkové dno hrnku slouží jako podtácek a zároveň
mu dodává neobyčejný vzhled. Díky plastovému víčku si svou ranní kávu
můžete vzít s sebou na cestu do práce. Hrnek je vhodný na sublimační
potisk. Objem 400 ml. Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: sublimace
Maximální velikost tisku: 200 × 70 mm
Rozměry: Ø 8,8 × 11 cm, balení 12,1 × 12,1 × 9,5 cm

225 Kč
gCO2e
630
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BEERBARA
MARIOKA
H2103400AJ3
Sada 4 korkových podtácků Vanilla Season v korkovém stojanu.
Baleno v dárkové krabičce Vanilla Season.

Během grilování s přáteli nebo třeba i při práci na zahradě jistě oceníte
chladicí tyčinku na pivo s nálevkou. Tato chladicí tyčinka Vám zajistí
udržení teploty Vaší vychlazené láhve piva po celou dobu pití. Vybrat si
můžete variantu pro třetinkové nebo půllitrové lahve. Chladič stačí dát
na 30 minut do mrazničky a vložit do láhve s pivem. Je balen v dárkové
krabičce Vanilla Season.
H2400200AJ3 – short
H2400300AJ3 – long

Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: Ø 90 mm
Rozměry: podtácek Ø 10 × 0,5 cm,
stojan Ø 11 × 2,8 cm, balení 11 × 11 × 3 cm

Doporučená technologie tisku: laser L1
Maximální velikost tisku: 100 × 7 mm
Rozměry: short Ø 3,5 × 21,5 cm, long Ø 3,5 × 26 cm,
balení – short 21,8 × 3,8 × 3,8 cm, long 26,4 × 3,8 × 3,8 cm

117 Kč
gCO2e
316

215 Kč short
235 Kč long
gCO2e gCO2e
2102 2601
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PILBARA SET
PILBARA
H7200100AJ3
Během romantických chvil u vína jistě oceníte chladič s nálevkou. Tato
chladicí tyčinka Vám zajistí udržení teploty Vaší láhve vína po celou dobu
pití. Chladič stačí dát na 30 minut do mrazničky, poté na něj přišroubovat
nálevku a vložit do láhve. Je balen v dárkové krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:
kovová část – laser L1, plastová část – tampontisk T2
Maximální velikost tisku: kovová část 90 × 7 mm, plastová část 25 × 7 mm
Rozměry: 31,5 × 2,5 cm, balení 21 × 9 × 3,9 cm

Doporučená technologie tisku:
vývrtka laser L1, chladící tyčinka – kovová část – laser L1,
plastová část – tampontisk T2
Maximální velikost tisku:
vývrtka 20 × 7 mm, chladící tyčinka – kovová část 90 × 7 mm,
plastová část 25 × 7 mm
Rozměry: vývrtka 2,3 × 12,4 × 1,2 cm, chladící tyčinka 31,5 × 2,5 cm,
balení 21 × 9 × 3,9 cm

185 Kč

249 Kč

gCO2e
927
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H7200200AJ3
Během romantických chvil u vína jistě oceníte tuto sadu na víno. Sada
obsahuje dvoupákovou vývrtku a chladicí tyčinku do vína s nálevkou,
která zajistí udržení teploty Vaší láhve vína po celou dobu pití. Chladič
stačí dát na 30 minut do mrazničky, poté na něj přišroubovat nálevku
a vložit do láhve. Baleno v dárkové krabičce Vanilla Season.

gCO2e
1510
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YANARIA
H7200300AJ3
Sada na víno, která obsahuje 2 skleněné zátky na víno ve dvou
velikostech a kvalitní dvoupákovou kovovou vývrtku. Zátky pasují téměř
do všech standardních lahví s průměrem otvoru 17,5 a 18,5 mm.
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.

H6800100AJ3
Praktický a ekologický zapalovač, který jistě oceníte v každé domácnosti.
Nevytváří plamen, ale elektrický výboj. Dobíjí se přes Mikro USB port
na zapalovači, připojením k PC nebo k jinému kompatibilnímu zdroji
s výstupním napětím DV 5V±0,5V a výstupním proudem pod 3000 mA.
Kapacita lithium baterie je 220 mAh. Doba nabíjení zapalovače je
1,5 až 2 hodiny a vydrží průměrně 100–200 použití.
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.

Doporučená technologie tisku: laser L1 na vývrtku
Maximální velikost tisku: 20 × 7 mm
Rozměry: vývrtka 12,7 × 2,3 × 1,2 cm, zátky Ø 2,9 × 3,1 cm,
balení 16,2 × 8,1 × 3,6 cm

Doporučená technologie tisku: uv tisk UV3
Maximální velikost tisku: 12 × 12 mm
Rozměry: 3 × 20,8 × 1,8 cm, balení 26,1 × 7 × 2,4 cm

165 Kč

345 Kč

gCO2e
844
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MAIZURU

gCO2e
1105
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bohemia crystal

INDAUR
F4900300AJ3
Skleněná láhev na vodu z borosilikátového skla s korkovým rukávem, který chrání
láhev při pádu a ekologickým víčkem z bambusu. Díky vlastnostem borosilikátového
skla, které lépe odolává teplotám, můžete do láhve nalít studené i teplé nápoje.
Láhev je vyrobena v krásném elegantním designu, který Vás bude lákat k napití
a využít ji můžete třeba na cestu do práce. Objem 550 ml. Baleno v dárkové krabici
Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: tampontisk T2 na obal, laser L2 na víčko
Maximální velikost tisku: obal 30 × 30 mm, víčko 25 × 25 mm
Rozměry: Ø 6,8 × 24,4 cm, balení 7,5 × 25,1 × 7,5 cm

285 Kč
gCO2e
627

16

FIJI
H4000100ZH1
Elegantní váza z kvalitního skla značky Bohemia Crystal, která bude
luxusním doplňkem u Vás doma i ve Vaší kanceláři. Její vkusný tvar je
vhodný jak pro velké kytice, tak pro samostatné květiny. Baleno v dárkové
krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 30 × 100 mm
Rozměry: váza Ø 15,2 × 30,5 cm, balení 17 × 32 × 17 cm

385 Kč
gCO2e
1703
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PAPAROA

KIRIBATI

H1200100ZH1
V horkých letních dnech Vás nejlépe osvěží pramenitá voda či
výborná citronáda. Jakoukoli osvěžující pochoutku si můžete připravit
do elegantní skleněné karafy Bohemia Crystal o objemu 1,2 l. Baleno
v dárkové krabici Vanilla Season.

H0200100ZH1
Sklenice na vodu z kvalitního skla Bohemia Crystal, jejichž jednoduchý
a přesto stylový vzhled neunikne žádné návštěvě při servírování nápojů.
Sklenice jsou vhodné taktéž na míchané nápoje typu longdrink. Sada 4 ks
je balena v dárkové krabičce Vanilla Season.

Doporučená technologie tisku: tampontisk T3, laser L3
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm
Rozměry: karafa Ø 9,5 × 30 cm, balení 15 × 37 × 15 cm

Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 25 × 70 mm
Rozměry: sklenice Ø 7,3 × 15,2 cm o objemu 350 ml,
balení 15,8 × 16,4 × 15,8 cm

220 Kč
gCO2e
679
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299 Kč
gCO2e
895
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HATTA
H0200200ZH1
Sada čtyř sklenic s barevným neonovým tónováním z kvalitního skla
Bohemia Crystal, které jsou ideální na servírování nápojů ve větší
společnosti. Díky sadě mix barev, kde má každá sklenice různou barvu,
si navíc každý jednoduše pozná tu svoji. Sada je balena v dárkové
krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 25 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 8,3 × 9,7 cm o objemu 300 ml,
balení 17,5 × 10,5 × 17,8 cm

395 Kč
gCO2e
722
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TUMAI
H1301800ZH1
Sada dvou skleniček Bohemia Crystal na gin s tonikem nebo jiný oblíbený
míchaný nápoj o objemu 820 ml bude skvělým doplňkem během Vašich
večírků. Díky většímu objemu můžete nápoj doplnit velkou dávkou ledu
a naplno si ho vychutnat. Baleno v dárkové krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm
Rozměry: Ø 11,5 × 24 cm, balení 24,2 × 26,9 × 12,4 cm

320 Kč
gCO2e
473
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HAMEDAM 2
H1301600ZH1
Sada dvou elegantních skleniček Bohemia Crystal na grappu nebo jiný aperitiv
o objemu 85 ml by neměla chybět v žádné domácnosti. Sklenička připomíná
rozevřený tulipán. Tento tvar pomáhá kumulovat aromatické látky nápoje.
Obsah každé skleničky si tak náležitě vychutnáte a každé pití z nich pro Vás
bude zážitkem. Baleno v dárkové krabičce Vanilla Season.

H1301700ZH1
Sada šesti elegantních skleniček Bohemia Crystal na grappu nebo
jiný aperitiv o objemu 85 ml by neměla chybět v žádné domácnosti.
Sklenička připomíná rozevřený tulipán. Tento tvar pomáhá kumulovat
aromatické látky nápoje. Obsah každé skleničky si tak náležitě
vychutnáte a každé posezení s přáteli pro Vás bude neobvyklým
zážitkem. Baleno v dárkové krabičce Vanilla Season.

Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 12 × 12 mm
Rozměry: Ø 5 × 18,5 cm, balení 11,8 × 19,5 × 6,5 cm

Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 12 × 12 mm
Rozměry: Ø 5 × 18,5 cm, balení 17,5 × 19,5 × 12 cm

210 Kč

495 Kč

gCO2e
234
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HAMEDAM 6

gCO2e
678
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DILAM

NUKUALOFA

H1301500ZH1
Díky sadě 6 panákových skleniček s barevným tónováním z kvalitního skla
Bohemia Crystal si při každém posezení s přáteli svoji skleničku poznáte.
Skleničky jsou navíc vyrobeny v nadčasovém designu a každý doušek si tak
náležitě užijete. Baleno v dárkové krabičce Vanilla Season.

H1301400ZH1
Sada 6 sklenic na víno (350 ml) Bohemia Crystal s barevným tónováním stopek.
Při posezení s přáteli si skleničky jednoduše rozeznáte a nebudete tak muset řešit,
komu která sklenička patří. Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.

Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 20 × 20 mm
Rozměry: sklenička Ø 5,8 × 5,8 cm, balení 20,5 × 7 × 13,5 cm

Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenička Ø 8,8 × 22,3 cm,
balení 26 × 23,5 × 17,5 cm

460 Kč

649 Kč

gCO2e
530
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gCO2e
1129
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WANGI
H1300100ZH1
Všechny významné události ve Vašem životě musíte řádně oslavit
a žádná oslava se neobejde bez sektu. Dárková sada obsahuje dvě
luxusní tenké skleničky (200 ml) Bohemia Crystal určené právě
na šampaňské. Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 5,5 × 25 cm, balení 29 × 18,5 × 7 cm

235 Kč
gCO2e
441
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PAPUA
na šampaňské
H5400102IP1
Vyberte si sami, jakým šumivým vínem uděláte svým
obdarovaným radost. Snadno Vám to umožní značková dárková
krabice Vanilla Season na sekt se dvěma skleničkami Bohemia
Crystal (200 ml) a volným prostorem na Vámi vybranou láhev.
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3, laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 5,5 × 25 cm, otvor pro láhev 8,5 × 4,5 × 33 cm,
balení 37,5 × 34 × 11 cm
Poznámka: víno není součástí balení

369 Kč
gCO2e
602
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PAPUA
na bílé víno

30

MORETON 2

MORETON 6

H1300200ZH1
Romantické chvíle ve dvou se neobejdou bez dobrého vína v elegantních skleničkách.
Dárkové balení dvou elegantních skleniček na bílé víno (250 ml) Bohemia Crystal
potěší každého milovníka vín. Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.

H1300300ZH1
Dobré bílé víno si správně vychutnáte jen ze sklenic pro něj určených. Sada
šesti vysokých elegantních sklenic na bílé víno (250 ml) Bohemia Crystal Vám
tento zážitek pomůže správně prožít. Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.

Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 7,7 × 21,3 cm, balení 16,5 × 23 × 8 cm

Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 7,7 × 21,3 cm, balení 24,5 × 23 × 16 cm

199 Kč

495 Kč

gCO2e
349

gCO2e
993

H5400100IP1
Vyberte si sami, jakým vínem uděláte svým obdarovaným radost.
Snadno Vám to umožní značková dárková krabice Vanilla Season
na víno se dvěma skleničkami Bohemia Crystal (250 ml) a volným
prostorem na Vámi vybrané bílé víno.
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3, laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 7,7 × 21,3 cm,
prostor pro láhev 8 × 4,5 × 33 cm, balení 37,5 × 34 × 11 cm
Poznámka: víno není součástí balení

355 Kč
gCO2e
602
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PAPUA
na červené víno

32

WANAKA 2

WANAKA 6

H1300500ZH1
Sada dvou elegantních skleniček na červené víno (570 ml) Bohemia Crystal zpříjemní
všechny romantické chvíle ve dvou. Díky pěknému balení v krabici Vanilla Season
získáte krásný dárek, který potěší.

H1300400ZH1
Milovníci červených vín jistě ocení luxusní dárkovou sadu šesti elegantních
skleniček na červené víno (570 ml) Bohemia Crystal, zabalené v pěkné dárkové
krabici Vanilla Season.

Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 11 × 22,3 cm, balení 22 × 23 × 11 cm

Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 11 × 22,3 cm, balení 32,5 × 23 × 22 cm

269 Kč

635 Kč

gCO2e
420

gCO2e
1185

H5400101IP1
Vyberte si sami, jakým vínem uděláte svým obdarovaným radost.
Snadno Vám to umožní značková dárková krabice Vanilla Season
na víno se dvěma skleničkami Bohemia Crystal (570 ml) a volným
prostorem na Vámi vybrané červené víno.
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3, laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 11 × 22,3 cm, prostor pro láhev 8 × 4,5 × 33 cm,
balení 37,5 × 34 × 11 cm
Poznámka: víno není součástí balení

399 Kč
gCO2e
602
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radost z vaření

AKAROA
H1200200ZH1
Každé víno by se před podáváním mělo tzv. nadechnout. K dekantaci
poslouží stylová skleněná karafa Bohemia Crystal o objemu 1,5 l, která
krásně doplní sadu elegantních skleniček a bude hezkým dárkem
pro každého, kdo si rád vychutná dobré víno. Baleno
v dárkové krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3, laser L3
Maximální velikost tisku: 30 × 10 mm
Rozměry: karafa Ø 19,2 × 20,7 cm, balení 24,5 × 22,5 × 24,7 cm

259 Kč
gCO2e
661

34

IBARAKI
H2502500AJ3
Bambusové krájecí prkénko Vanilla Season se 3 barevnými
podložkami. Barevné podložky slouží na krájení různých
druhů potravin – ovoce a zelenina, pečivo, maso. Jsou
vyrobené z polypropylenu a mají rozměr 27,5 × 17 cm.
Baleno v dárkové krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: 170 × 100 mm
Rozměry: 30 × 20 × 2 cm, balení 31,5 × 21 × 3 cm

269 Kč
gCO2e
1845
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TAKAOKA
H2500100AJ3
Praktická sada servírovacího prkna ze dřeva akácie a dvou
keramických misek na omáčky, která se bude jistě hodit i do Vaší
kuchyně. Na velké prkno lze naservírovat různé druhy sýrů, salámů
i pečiva, které pak můžete doplnit omáčkou či jemně nakrájenou
zeleninou v mističkách. Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.

H3200600AJ3
Praktická servírovací sada na sýr se bude jistě hodit do každé kuchyně.
Sada obsahuje dřevěné prkénko ze dřeva akácie, nůž na servírování
sýrů, kterými jsou například Emmental, Comte, Cheddar, Parmesan
nebo Grana Padano a servírovací vidličku, která je vhodná k servírování
měkkých sýrů jako Brie, Camembert, Reblochon nebo Riccota. Baleno
v dárkové krabičce Vanilla Season.

Doporučená technologie tisku: laser L2 na prkno
Maximální velikost tisku: 80 × 20 cm
Rozměry: prkno 50 × 14,4 × 1,7 cm, miska 6,2 × 6,2 × 2,4 cm,
balení 21,1 × 55 × 3,5 cm

Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: prkno 70 × 40 mm, nůž a vidlička 25 × 10 mm
Rozměry: prkno 35,5 × 18 × 1,5 cm, nůž 12 × 3 × 1,6 cm,
vidlička 12,5 × 3 × 1,6 cm, balení 26,3 × 40 × 3 cm

499 Kč

399 Kč

gCO2e
2107
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IWAKI

gCO2e
1783
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TANGANIKA
H3200400AJ3
Praktická sada sekáčku na bylinky a dřevěného prkénka. Tento set je skvělým
dárkem pro všechny, kdo si při vaření potrpí na čerstvé suroviny. Bylinky dnes
pěstuje už skoro každý, a tak by tento skvělý set neměl chybět v žádné kuchyni.
Sekáček ve tvaru houpačky umožní rychlé a pohodlné krájení bylinek na jemné
kousky. Sada je balena v dárkové krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: sekáček – laser L1 na čepel, laser L2 na rukojeť,
prkénko – laser L2
Maximální velikost tisku: 60 × 15 mm / 20 × 10 mm / 130 × 130 mm
Rozměry: sekáček 13,5 × 13 cm, prkénko Ø 20 cm, balení 25 × 6,5 × 25 cm

329 Kč
gCO2e
2293
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KAMAKURA
H2000100AJ3
Praktický keramický stojánek na vařečku a pokličku je elegantním
doplňkem do Vaší kuchyně. Během vaření se můžete vyhnout
problémům kam se špinavým kuchyňským náčiním. Jednoduše jej
můžete odložit do keramického stojánku a mít ho tak neustále po ruce.
Baleno v dárkové krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 15 × 10 mm
Rozměry: 15 × 7,7 × 12,6 cm, balení 14 × 8,5 × 14 cm

199 Kč
gCO2e
821
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TORIO

NAMI

H2201600AJ3
Mlýnek značky Vanilla Season na pepř, sůl nebo jiné koření. Je vyrobený
ze skla a bambusu, s nerezovým doplňkem. Mlecí kameny jsou keramické
a je u nich možné nastavit hrubost mletí. Baleno v dárkové krabičce
Vanilla Season.

H2201700AJ3
Skleněná konvička značky Vanilla Season na kuchyňská dochucovadla. Má
originálně oddělené dva prostory, jeden na olej ( 450 ml) a druhý na ocet
(90 ml). Díky svému elegantnímu tvaru se bude dobře vyjímat na každém
stole. Je vyrobena z borosilikátového skla. Baleno v dárkové krabičce
Vanilla Season.

Doporučená technologie tisku: laser L1, L2
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm
Rozměry: Ø 6 × 13 cm, balení 7,4 × 7,4 × 14,4 cm

249 Kč
gCO2e
391
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Doporučená technologie tisku: tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 10 mm
Rozměry: 10 × 10 × 13 cm, balení 11 × 11 × 12,4 cm

199 Kč
gCO2e
286
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KITAKAMI
H2400700SA3
Nejen nedělní oběd ale každé jídlo může být slavnostní. Šťavnaté pečené maso
či rostbíf snadno naporcujete pomocí porcovací sady, vidličky a nože z japonské
oceli. Baleno v dárkové krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: laser L1, tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 60 × 20 mm
Rozměry: čepel 20 cm, vidlice 15 cm, rukojeť 13 cm, balení: 38 × 13 × 3 cm

720 Kč
gCO2e
4305
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KOFU
H3200700AJ3
Exklusivní kuchyňský nůž z německé oceli tvaru Santoku. Slovo „Santoku“
lze volně přeložit jako tři ctnosti nebo tři účely. Lze s ním totiž perfektně
krájet, kostkovat a sekat zeleninu, ryby a vykostěné maso. Tenčí, velmi
ostré a hladké ostří umožňuje krájení, plátkování ovoce i masa tak, aby se
zamezilo úniku šťávy. Výsledný pokrm je potom daleko šťavnatější. Baleno
v dárkové krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: laser L1, L2, tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 60 × 20 mm
Rozměry: čepel 18 cm, rukojeť 12,5 cm, balení 32,5 × 2,5 × 7 cm

365 Kč
gCO2e
989
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FUKUI
H3200100AJ3
Nepostradatelným pomocníkem do každé kuchyně je luxusní keramický
nůž s dřevěnou rukojetí. Keramická čepel při krájení neničí zdraví
prospěšné vitamíny ani enzymy v potravinách, nezanechává pach ani
pachuť ocele. Baleno v dárkové krabičce Vanilla Season.

H2400100AJ3
Praktická sada kuchyňského nože a dvou pytlíků na pečivo se bude jistě
hodit i ve Vaší kuchyni. Plátěné pytlíky na chleba a bagety poslouží jako
ochrana před osycháním pečiva během dne a jejich krájení Vám usnadní
vroubkovaný nůž s rukojetí z kvalitního dřeva Pakka a čepelí z německé oceli.
Pytlíky lze využít také na běžný nákup pečiva namísto obyčejných sáčků.
Sada je balena v dárkové krabičce Vanilla Season.

Doporučená technologie tisku: laser L1, L2
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm
Rozměry: rukojeť 12 cm, čepel 13,1 × 2,5 × 0,18 cm,
balení 29,5 × 8 × 2,5 cm

Doporučená technologie tisku: nůž – laser L1, pytlíky – sítotisk S2
Maximální velikost tisku: nůž 60 × 15 mm, pytlíky 20 × 30 mm
Rozměry: pytlík na chleba 49,5 × 30 cm, pytlík na bagetu 71 × 15,7 cm,
nůž – čepel 21,6 × 3 cm, rukojeť 11 × 2 × 2,5 cm, balení 36 × 13 × 2,8 cm

235 Kč

435 Kč

gCO2e
587
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ABADAN

gCO2e
2178
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BAGGU
H5501800AJ3
Sada tří sáčků na ovoce a zeleninu značky Vanilla Season. Sáčky jsou
stejné velikosti, stahovací pomocí šňůrky a jsou zabalené v praktickém
pytlíku s rukávem Vanilla Season. Ten má stahovací šňůrku ukončenou
jezdcem. Sáčky i obal jsou vyrobené z recyklovaného RPET polyesteru.

Praktická skládací nákupní taška nesmí chybět v žádné kabelce. Prostorná značková
taška Vanilla Season s moderním květovaným vzorem bude stylovým doplňkem
na Vašich nákupech. Materiál polyester.
H5100300SA3 – světle zelená
H5100301SA3 – červená
H5100302SA3 – modrá
H5100303SA3 – černá
H5100304SA3 – bílá

Doporučená technologie tisku: sítotisk S2
Maximální velikost tisku: 250 × 200 mm
Rozměry: sáčky 35 × 25 cm, obal 17 × 10 cm

Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 300 × 250 mm
Rozměry bez uší: 37 × 40 cm

67 Kč

59 Kč

gCO2e
289

48

BATNA

gCO2e
1070
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• přináší inspiraci při vaření
• dává radost ze stolování
• je potěšení z relaxace

Ceny uvedené v katalogu jsou bez DPH.

