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ručne robená pravá čokoláda



Ak túžite poďakovať obchodným partnerom, 
oceniť kolegov alebo prekvapiť Vašich hostí, u nás vždy nájdete 
vhodný darček. Ponúkame Vám ručne robené produkty z pravej 
čokolády priamo na mieru. Kontaktujte nás, pomôžeme 
a poradíme Vám s výberom najvhodnejšieho produktu.

Ako objednať?
- telefonicky
- e-mailom
- osobne

Platobné podmienky:
- platba hotovosťou, platobnou 
  kartou pri prevzatí
- vopred bankovým prevodom

Dodacie podmienky:
- osobný odber
- doručenie kuriérom
 (len v zimnom období)

Zľavy:
- pri nákupe do      
- pri nákupe do       
- pri nákupe nad     
  konzultujte individuálne



Luxusná bonboniéra s 9 pralinkami
Hmotnosť cca 90 g

Hmotnosť cca 360 g

Luxusná bonboniéra s 36 pralinkami

Hmotnosť cca 160 g

Luxusná bonboniéra so 16 pralinkami
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Nová luxusná kolekcia

Bonboniéry s výberom praliniek a trufflí balené 
v krabičkách s ručne kresleným vianočným vzorom 
v elegantnej zlato-krémovej farebnej kombinácií.



Hmotnosť cca 85 g 

Hmotnosť cca 85 g 

Hmotnosť cca 130 g

Luxusná bonboniéra
s 9 pralinkami a výberom dražé

Čokoládové lízatká
s vianočným motívom 

Hmotnosť cca 15 g

Hmotnosť cca 55 g

Čokoládové CD
s vianočným motívom
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Čokoládová tabuľka
s vianočným motívom

balená v celofáne

Čokoládová tabuľka
 s vianočným motívom

balená v luxusnej krabičke



Bonboniéry s výberom praliniek a trufflí v tmavej, 
mliečnej a bielej čokoláde s rôznymi plnkami balené

 v priehľadných krabičkách. V troch farebných kombináciách. 

Bonboniéra s 5 pralinkami
Hmotnosť cca 50 g 

Bonboniéra so 6 pralinkami
Hmotnosť cca 60 g 

Bonboniéra s 9 pralinkami
Hmotnosť cca 90 g 

Ekonomické balenie

Zlatá kolekcia:

Hnedá kolekcia:

Červená kolekcia:
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Čokoládové hrudky v tubuse s plechovým uzáverom
Hmotnosť cca 150 g   

Čokoládové dražé v tubuse s plechovým uzáverom
- pražené mandle, lieskové oriešky, 
karamelizované pistácie, arašidy

Hmotnosť cca 200 g   

Ovocie v čokoláde v tubuse s plechovým uzáverom
- kandizovaná citrónová kôra,
sušené slivky, čerešne, marhule

Hmotnosť cca 180 g   

Čokoládové hrudky v hranatom tubuse

Hmotnosť: 100 g*

Čokoládové dražé v hranatom tubuse
- lieskové oriešky, pražené mandle, 
karamelizované pistácie, arašidy

Hmotnosť: 100 g*

Ovocie v čokoláde v hranatom tubuse
- kandizovaná citrónová kôra,
sušené slivky, čerešne, marhul

Hmotnosť: 100 g*

* Možnosť variability hmotnosti, 
  konzultujte cenovú ponuku 
  pre rôzne hmotnosti.

◄ Orientačná váha
   zobrazených produktov.

100 g ◄

150 g ◄
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Čokoládová, nugátová 
alebo karamelová pomazánka
Hmotnosť cca 125 g



Výroba komplimentiek, blahoželaní s individuálnym logom

Potlač loga na rukáv

Cenník personalizácie produktov na zakázku:

Individuálna potlač na čokoládovú  tabuľku alebo CD z bielej čokolády
 - čokoládová tabuľka alebo CD

 -lízatka s individuálnou potlačou

Potlač loga na lízatko z bielej čokolády

-Potlač loga na pralinku z inej čokolády
konzultujte individuálne. 

Potlač loga na pralinku z bielej čokolády

Pripravili sme pre Vás kolekciu komplimentiek a blahoželaní v zlato krémovej
tlači s ručne kresleným vianočným vzorom, do ktorých je vkladaný pozdrav 
s individuálnam textom a logom na pauzovacom papieri.

    - blahoželania rozmeru min. 9,5 x 9,5 cm
    - komplimentky rozmeru 3,5 x 6 cm
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Personalizácia produktov

Dobre vieme, aké dôležité je priamo propagovať Vašu značku,
preto ponúkame potlač loga priamo na čokoládu (pralinky, lízatká, 
tabuľky alebo CD). Ďalej ponúkame výrobu etikiet a polep obalov 
šitý na mieru. Navrhneme a dodáme Vám komplimentky, blahoželania 

a komplexne zladíme Vašu objednávku s corporate identity Vašej firmy. 



Darčeková taška

Luxusná bonboniéra 
so 16 pralinkami

Hmotnosť cca 160 g

Tabuľková čokoláda 2 ks
Hmotnosť cca 45 g/ks

Čokoládové dražé 
podľa výberu

Hmotnosť cca 200 g

Výroba individuálnych reklamných etikiet na tubusoch,
obaloch tabuľkových čokolád
- výroba individuálnej etikety 
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Čokoládové stromčeky posypané 
zmesou orechov balené v priesvitnej krabičke

*(Tento produkt, nie je vhodné zasielať poštou.)

Hmotnosť cca 160 g

Tabuľkové čokolády   

 

Tmavá, mliečna alebo biela
čokoláda s ovocím a orechmi

Hmotnosť cca 45 g
 
 

Čokoládové mendianty
Hmotnosť cca 110 g
 
Hmotnosť cca 160 g

Lámaná čokoláda
Hmotnosť cca 85 g
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Dopredaj 

Luxusná bonboniéra s 9 pralinkami
Hmotnosť cca 90 g

Luxusná bonboniéra so 16 pralinkami
Hmotnosť cca 160 g

Luxusná bonboniéra s 36 pralinkami
Hmotnosť cca 360 g

Minuloročná vianočná kolekcia s tradičným slovenským 
ľudovým vzorom. Bonboniéry s výberom praliniek a trufflí v tmavej, 

mliečnej a bielej čokoláde s rôznymi plnkami.

Prírodná inšpirácia

Luxusná bonboniéra s 9 pralinkami
Hmotnosť cca 90 g

Luxusná bonboniéra so 16 pralinkami
Hmotnosť cca 160 g

Luxusná bonboniéra s 25 pralinkami
Hmotnosť cca 250 g

Luxusná bonboniéra s 36 pralinkami
Hmotnosť cca 360 g

Kolekcia produktov v neutrálnych tónoch zdobená 
prírodnou dekoráciou. Bonboniéry s výberom praliniek 

a trufflí v tmavej, mliečnej a bielej čokoláde s rôznymi plnkami.

17 18*Limitované dopredávané množstvo.


