
Platnost do 30. 12. 2018 nebo do vyčerpání zásob.
Uvedené částky jsou bez DPH. Tiskové chyby vyhrazeny. Změna motivu vyhrazena.
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u	V našem katalogu Kalendáře a diáře 2019 naleznete 
letošní kolekci PF 2019

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.eu

NOVOROČENKY 
 S DOTISKEM  

VAŠEHO PŘÁNÍ

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



BELGICKÉ 
PRALINKY VELKÉ

ks zlaté 165,- Kč  500.740
ks stříbrné 165,- Kč  500.202
ks červené 165,- Kč  500.203

BELGICKÉ 
PRALINKY STŘEDNÍ

ks zlaté 119,- Kč  500.743
ks stříbrné 119,- Kč  500.199
ks červené 119,- Kč  500.201

BELGICKÉ 
PRALINKY MALÉ

ks zlaté 69,- Kč  500.746
ks stříbrné 69,- Kč  500.196
ks červené 69,- Kč  500.197

 � 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 × 9,5 × 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 × 28,0 × 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 × 19,0 × 3,0 cm

BELGICKÉ TRUFFLES
 � Jemné čokoládové truffles 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 × 19,0 × 6,0 cm

ks 179,- Kč 500.204
ks 179,- Kč 500.205
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ČOKOLÁDOVÉ VÁNOČNÍ TAŠTIČKY
 Mléčné čokoládové lanýže s vločkami z bílé čokolády s příchutí cappuccino 
 � Hmotnost: 250 g 
 Mandle v mléčné čokoládě
 � Hmotnost: 200 g
 Mandle v mléčné čokoládě se skořicí
 � Hmotnost: 200 g
 � Rozměry: 16,0 x 14,0 x 6,5 cm

ks 169,- Kč 501.031
ks 149,- Kč 501.032
ks 149,- Kč 501.033

ČOKOLÁDY S POSYPEM
 � Čokoláda mléčná s jahodovým posypem, s posypem 

kávového zrna nebo hořká čokoláda s posypem mango
 � Hmotnost: 92 g
 � Rozměry: 21,0 x 11,0 x 1,0 cm

ks mléčná jahodový posyp 49,- Kč 501.034
ks mléčná kávové zrno 49,- Kč 501.035
ks hořká mango posyp 49,- Kč 501.036

VÁNOČNÍ ČOKOLÁDY
 � Hořká čokoláda 72% s pomerančem nebo mléčná s malinami
 � Hmotnost: 175 g
 � Rozměry: 29,5 x 15,0 x 1,0 cm 

ks hořká 75,- Kč 501.139 
ks mléčná 75,- Kč 501.140 

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

 � Sada šesti lahodných džemů 
v příchutích: citrónový krém, 
malina s červeným rybízem, 
jahoda se šampaňským, 
malina, ananas se zázvorem, 
černý rybíz 

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

ks jahody se šampaňským 129,- Kč  500.615
ks brusinky s portským vínem 129,- Kč  500.616
ks lesní plody a svařené víno 129,- Kč 501.076

 � Zavařeniny Mrs. Bridges s příchutěmi jahody se šampaňským, 
brusinky s portským vínem a lesní plody a svařené víno

 � Hmotnost: 340 g; rozměry: 6,8 × 6,8 × 10,0 cm

PRVOTŘÍDNÍ ZAVAŘENINY

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 × 16,7 × 5,8 cm 
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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 Taste 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 × 8,0 × 10,5 cm

ks 199,- Kč 500.127

ČERNÝ RYBÍZ OBALENÝ V BORŮVKOVÉM 
JOGURTU A BÍLÉ ČOKOLÁDĚ

 � Základem této nezapomenutelné chuti je černý rybíz, sklizený časně tak, aby si 
uchoval svou výraznou chuť. Čerstvé bobulky rybízu jsou usušeny mrazem, aby si 
dokonale zachovaly svěží čerstvou chuť, aroma i cenné vitamíny.

 � K černému rybízu jsme vybrali jemný, krémový borůvkový jogurt a smíchali ho s naší 
bílou čokoládou ze 100% kakaového másla a bourbonské vanilky. K dokončení 
symfonie chutí jsme dražé obalili v jemně mletém borůvkovém jogurtu.

 � Dopřejte si výraznou chuť černého rybízu spolu se sametově jemnou čokoládou.
 � Hmotnost: 172,5 g, rozměry: 10,5 × 8,0 × 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 × 8,0 × 10,5 cm

ks 349,- 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 × 15,0 × 5,0 cm

ČOKOLÁDY S POSYPEM

sada 179,- Kč  500.327

SADA  
MINI DŽEMŮ

PRVOTŘÍDNÍ ZAVAŘENINY
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ks 110 g 179,- Kč 500.504
ks 110 g 179,- Kč 501.084
ks 110 g 179,- Kč 500.506

D ks 110 g 179,- Kč 501.085

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

kombinací, které zaměstnají vaše chuťové pohárky  
 Hořká čokoláda s kyselými višněmi a pistáciemi z Bronte 
 Hořká čokoláda s pekanovými ořechy, brusinkami a kousky višní 
 Mléčná čokoláda s pekanovými ořechy, plátky jahod a malinami sušenými mrazem

D  Mléčná čokoláda s malinami, ostružinami a pistáciemi z Bronte 
 � Rozměry: 10,0 × 27,0 × 1,1 cm
 � Obvyklá hmotnost posypu: cca 50 g

D

ks 209,- Kč 501.086
ks 209,- Kč 501.087
ks 209,- Kč 501.088

HOŘKÁ ČOKOLÁDA 72,2%
 Délice Carré s kousky pražených kakaových bobů - tabulka čokolády 

pro ty, kteří jsou spokojeni pouze tehdy, když si mohou dopřát silnou dominantní 
kakaovou chuť

 Délice Carré s pepřem- opravdový znalci čokolády ocení kombinaci 
s dobře známým pepřem z Kampot. V chuti nabízí silné ovocné tóny typické pro 
červené víno, které jsou v harmonii se silnými ovocnými vůněmi hořké čokolády 
chocoMe Delicé

 Délice Carré se solí - Australské solné vločky Murray River odráží 
své krystaly jako třpytivou výzdobu na povrchu čokolády. Každé kousnutí je šumivé 
překvapení: slané vločky se pomalu taví a sjednocují s tmavou čokoládou

 � Hmotnost: 50 g

ks 349,- Kč 501.089

VÝBĚR OVOCNÝCH 
KŮR MÁČENÝCH V ČOKOLÁDĚ

 � Výběr kandovaného ovoce na tmavé čokoládě
 � Připravili jsme exkluzivní výběr nejlepších Voilé v luxusním balíčku Voilé 4
 � Spojili jsme 4 nejcharakterističtější a vícenásobně oceněné výrobky z řady 

Violé recenzované odbornými týmy porotců pro vaše potěšení
 � Hmotnost: 160 g

ks 169,- Kč 501.091

PEČENÝ ČAJ
 � Čaj z ovoce, cukru a koření
 � Čtyři příchutě, 4× 55 ml 
 � Dárkové balení nápojového koncentrátu pro přípravu ovocného čaje 
 � Rozměry: 9,7 × 9,7 × 6,3 cm

ČOKOLÁDOVÉ TRUFFLES
 � Krabička plná lahodných individuálně balených čokoládových truffles
 � Intenzivní čokoládová chuť s hustým kakaovým posypem   

     
 � Taste Adventure: směs tří příchutí - čokoláda, karamel a mořská sůl, 

malina s práskacími křupinami   
 �  Adventure Winter Wonderland: zimní směs čokoládových truffles 

v šesti příchutích: čokoláda, lískový oříšek, karamel a mořská sůl, 
kandovaný pomeranč, mléčná čokoláda, solený popcorn

ks směs Adventure 135 g 139,- Kč 500.035
ks směs Winter 285 g 279,- Kč  500.038
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VÁNOČNÍ KOLEKCE
 � MODRÁ: plné a plněné figurky z mléčné čokolády 

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

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

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

ks modrá  199,- Kč 500.920 
ks stříbrná  199,- Kč 501.171 
ks zlatá  199,- Kč 501.172 

ks 339,- Kč 501.173 
ks 199,- Kč 501.174 

RODINNÉ VÁNOČNÍ KOLEKCE
VELKÁ RODINNÁ

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

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

MALÁ RODINNÁ 
 � Plné, duté a plněné figurky z mléčné čokolády a máčené 

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

ks 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 × 14,0 × 3,2 cm

FIGURKOVÁ VÁNOČNÍ KOLEKCE
 � Duté figurky z mléčné nebo hořké čokolády     

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

ks mléčná 800 g 349,- Kč  500.919
ks mléčná 400 g 199,- Kč 500.412 
ks hořká 400 g 199,- Kč 500.413

HOŘKÁ ČOKOLÁDA 72,2%

PEČENÝ ČAJ
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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.

ks 230 g 349,- Kč 500.046
ks 145 g 239,- Kč 501.133

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

lískových oříšků, macchiata, karamelu, tiramisu, pistácií, 
straciatelly, pomerančů a dalších lahodných chutí 

ks 120 g 169,- Kč 500.047
ks 350 g 429,- Kč 501.134

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

karamel, marcipán, macchiato, lískové oříšky a gianduja
 � Luxusně balené, převázané jednoduchou zlatou mašličkou 

ks champagne 259,- Kč 501.135
ks mléčné 169,- Kč 501.136 

DÁRKOVÉ BALENÍ PRALINEK
 � Neodolatelně jemná mléčná čokoláda s příchutí 

champagne v dárkovém balení,  
rozměry: 7,0 x 22,5 x 9,0 cm, hmotnost: 350 g

 � Lindt dárková bonboniéra obsahující mléčné pralinky Lindor
 � Hmotnost: 150 g 

ks mléčné 349,- Kč 501.137 
ks mix 349,- Kč 501.138 

DÁRKOVÁ MAXI KOULE 
 � Obsahující mléčné pralinky Lindor nebo mix
 � Hmotnost: 550 g
 � Rozměry: 55 × 27,5 × 27,5 cm

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

LINDOR PRALINKY
 � Dárková krabička s jemnými pralinkami, které se rozplývají na jazyku 
 � Ve variantě mléčná čokoláda nebo mix pralinek z bílé,   

mléčné a hořké čokolády 
 � Hmotnost: 75 g; rozměry: 6,8 × 13,5 × 5,5 cm
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Jakmile jednou okusíte máslové sušenky Walkers, již nikdy nebudete na pochybách, kde hledat 
originál. Tyto máslové sušenky, které nesou pečeť královské rodiny, se v Británii vyrábí více jak sto 
let, a jsou s oblibou servírovány na královský stůl. Pod přísným dohledem vzniká skutečně prvotřídní 
produkt bez umělých barviv a chemických přísad.

MÁSLOVÉ SUŠENKY
Tradiční máslové sušenky Walkers ve vánočních tvarech 

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

        
Mini máslové stromečky a perníkové sušenky    

 � Baleno ve slavnostní 3D papírové krabičce
 � Rozměry: 10,3 × 13,7 × 7,9 cm (150 g)
 � Vhodné pro vegetariány 

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

KOLEKCE 
MÁSLOVÝCH SUŠENEK

 � Dárková plechová dóza plná tradičních máslových sušenek s hořkou nebo 
mléčnou čokoládou a novými čokoládovými věnečky zdobenými křupinami. 

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

ks 370,- Kč 501.083

OVÁL - MINI SUŠENKY
 � Dárkové plechová dózička se 

skotskými máslovými sušenkami
 � Rozměry: 18,0 × 11,2 × 6,0 cm
 � Hmotnost: 175 g

ks 207,- Kč 501.082

MÁSLOVÉ SUŠENKY 
POŠTOVNÍ SCHRÁNKA

 � Walkers „Poštovní schránka“ 
plechová dárková dóza plná křehkých 
máslových sušenek ve tvaru koleček

 � Rozměry: 9,3 × 9,3 × 17,2 cm
 � Hmotnost: 200 g

ks 307,- Kč 501.073

VÁNOČNÍ TUBUS 
MÁSLOVÝCH 
SUŠENEK

 � Tradiční máslové sušenky 
v kartonové dárkové dóze

 � Rozměry: 8,5 × 8,5 × 24,5 cm
 � Hmotnost: 250 g

ks 186,- Kč 501.074

HOCHFEIN PRALINES

DÁRKOVÉ BALENÍ PRALINEK

SUŠENKY 
GOUDA V DÓZE

 � Tenké a křupavé sýrové 
sušenky s 30 % zralého sýra 
Gouda s intenzivní chutí

 � Rozměry: 9,2 × 15,6 × 8,2 cm
 � Hmotnost: 140 g

ks 171,- Kč 501.075

SUŠENKY 
S PŘÍCHUTÍ JAHODY 
A BÍLÉ ČOKOLÁDY

 � Luxusní ručně vyrobené sušenky 
s jahodami a kousky bílé čokolády

 � Zabaleno v krásné znovuuzavíratelné 
dárkové plechovce s víčkem 
v designu sušící pece 

 � Rozměry: 17,0 × 11,8 × 9,4 cm
 � Hmotnost: 200 g

ks 236,- Kč 501.078

9www.online.officedepot.cz



 �
 � 2) 
 � *Dárkové balení ovocných čajů Teekanne s hrnečkem *Sada obsahuje tři balení čajů: LOVE, 

PASSION, DESIRE. *Objem hrnku: 300 ml *Rozměry: 26,6 × 20,5 × 9,3 cm
 � CENA 199,-
 � KÓD 500.006
 �
 � 3) Sada ovocných čajů s červeným hrnkem
 � *
 � CENA 199,-
 � KÓD 500.007

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

ks 190,- Kč 500.121

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

oříšky a speciální kombinací omamného koření
 � Vánoční mix udělá radost na adventním 

stole i pod stromečkem
 � Rozměry: 27,0 × 10,3 × 10,3 cm
 � Hmotnost: 650 g

ks 233,- Kč 500.125

SRDÍČKOVÁ MISKA  
SE LŽIČKOU

 � Jako se někdo ráno neobejde bez svého hrníčku, 
vy zase bez své misky, lžičky a mixit zobání! 

 � Dárková krabice udělá radost každému, stačí už 
jen vybrat tubus s nějakým tím müsli nebo kaší! 

 � Složení: miska Mixit z pravého karlovarského 
porcelánu v srdíčkovém designu ptačí 
skořápky a kvalitní kovová lžička

 � Rozměry: 30,5 × 25,0 × 10,5 cm

ks 138,- Kč 500.122

TO PRAVÉ OŘECHOVÉ
 � Někdo to rád ořechové a fajnové ovocíčko mu nic 

neříká.. pak je tento křupavý mix jasná volba!
 � Složení: ovesné lupínky, vlákninové nudličky, pšeničné 

lupínky, kukuřičné lupínky v mléčné čokoládě, arašídy, 
kukuřičné lupínky v bílé čokoládě, kokosové plátky 6 %, 
jádra mandlí 5 %, jádra lískových ořechů 4 %, jádra 
pekanových ořechů 3 %, loupaná jádra pistácií 2 % 

 � Může obsahovat stopy jiných skořápkových plodů a sóji.  
Může obsahovat části skořápek.

 � Rozměry: 19,4 × 10,5 × 10,5 cm
 � Hmotnost: 400 g

10 tel.: 800 154 322    objednavkacz@officedepot.eu



VÁŠ VLASTNÍ 
DESIGN 

Připravíme pro Vás prémiové 
müsli a umístíme ho do 

tubusu ve Vašem designu*. 
V případě poptávky nás 

neváhejte kontaktovat na  
printcz@officedepot.eu

*od 100 ks

ks 146,- Kč 500.123

ks 207,- Kč 500.124

TUBUS PLNÝ OŘECHŮ
 � Milujete oříšky bez příkras a čokolády? 

Pro Mixit to nebyl žádný oříšek - vylouskali 
jsme pro vás 7 těch nejoblíbenějších.

 � V jednom tubusu najdete pražené arašídy, 
jádra mandlí, jádra pražených lískových ořechů, 
jádra kešu ořechů, jádra para ořechů, jádra 
pekanových ořechů a jádra vlašských ořechů

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

 � Může obsahovat stopy lepku, mléka, 
jiných skořápkových plodů a sóji

 � Rozměry: 13,5 × 10,4 × 10,4 cm; hmotnost: 400 g 

ks 216,- Kč 500.126

VELKÉ KŘUPAVÉ OVOCE
 � Velký tubus plný křupavého, mrazem sušeného ovoce. 

Pochutnejte si na malinách, jahodách, ostružinách, 
černém rybízu a banánu v jejich nejlepší formě bez 
použití konzervantů a dalších přísad. Chutná i voní 
úžasně.

 � Složení: lyofilizované ovoce (jahody 31 %, maliny 24 %, 
banán 21 %, ostružiny 16 %, černý rybíz 8 %)

 � Může obsahovat stopy lepku, mléka, skořápkových 
plodů, arašídů a sóji

 � Rozměry: 27,0 × 10,4 × 10,4 ; hmotnost: 150 g 

PEPEK BEZLEPEK
 � Pepek Bezlepek je milovník lehkých, nadýchaných a správně 

křupavých mixů müsli a umí potěšit nejen každého celiaka. Goji 
a mrazem sušené ostružiny, černý rybíz a physalis vykouzlí 
sladkokyselý úsměv i radost v ústech. 

 � Složení: rýžové lupínky 30 %, jáhlové lupínky, kukuřičné lupínky 
(kukuřice 99 %, sůl), pohankové lupínky, goji 7 %, lyofilizované 
ovoce (ostružiny 3 %, physalis 2 % a černý rybíz 1,5 %)

 � Může obsahovat stopy lepku, mléka, skořápkových plodů, arašídů, 
sóji a sezamu.

 � Rozměry: 19,4 × 10,4 × 10,4 cm; hmotnost: 350 g 
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sada 85,- Kč  109.363

KOLEKCE ČAJŮ 
MAGIC WINTER

 � Dárkové balení ovocných a černých čajů s chutí Vánoc 
 � Sada obsahuje 6 druhů čajů po 5 sáčcích s přebalem: Magic 

Apple, Winter Time, Ginger Lemon, Sweet Cherry, Magic Moments 
a Fresh Orange

 � Rozměry: 19,4 × 16,3 × 3,2 cm

sada 199,- Kč 501.175

SADA ČERNÝCH ČAJŮ S HRNKEM
 � Dárkové balení černých čajů Sir Winston s hrnečkem
 � Sada obsahuje tři druhy čajů: Hard of London, Earl Grey, English Breakfast
 � Objem hrnku: 300 ml 
 � Rozměry: 26,6 × 20,5 × 9,3 cm

sada 199,- Kč 501.177

SADA OVOCNÝCH ČAJŮ  
S ČERVENÝM HRNKEM

 � Dárkové balení ovocných čajů Teekanne s hrnečkem
 � Sada obsahuje tři druhy čajů: Love, Passion, Desire 
 � Objem hrnku: 300 ml 
 � Rozměry: 26,6 × 20,5 × 9,3 cm

sada 199,- Kč 501.176

SADA OVOCNÝCH ČAJŮ S BÍLÝM HRNKEM

 � Dárkové balení ovocných čajů Teekanne s hrnečkem
 � Sada obsahuje tři druhy čajů: Love, Passion, Desire 
 � Objem hrnku: 300 ml
 � Rozměry: 26,6 × 20,5 × 9,3 cm

sada 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 × 16,3 × 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 × 16,3 × 3,2 cm
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sada 85,- Kč  109.363

KOLEKCE ČAJŮ 
MAGIC WINTER

SADA OVOCNÝCH ČAJŮ S BÍLÝM HRNKEM

KOLEKCE OVOCNO-BYLINNÝCH ČAJŮ

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

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 × 12,5 × 10,5 cm  199,- Kč  500.031
ks 40 sáčků 11,5 × 19,5 × 11,5 cm 279,- Kč 500.030 

SADA ČAJŮ 
S VONNOU 
SVÍČKOU

 � Kolekce 15 nálevových 
sáčků čajů, samostatně 
balených v alu folii 
+ 1× vonná svíčka 
v plechové dóze 

 � Výběr čajů: 3× 5 druhů: 
English Breakfast, Earl 
Grey, Green Tea, Mixed 
Citrus, Wild Strawberry

 � Vonná svíčka Ahmad 
Tea v plechové dóze 
střední velikosti (průměr 
8 cm, výška 5 cm)

sada  159,- Kč 501.170
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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, které 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.

SYROB

ks malinový 129,- Kč  500.190
ks mátový 119,- Kč  500.886
ks bezový 119,- Kč  500.885
ks černý rybíz 119,- Kč 501.048
sada bezový, mátový a zázvorový 359,- Kč 500.191

 � 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 roku 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

 � Sirup černý rybíz - vyroben z rybízové šťávy, rybízové 
dužniny a českého cukru. Vysoký obsah ovocné složky - 
100 ml sirupu je vyrobeno ze 104 ml rybízové šťávy a dužniny. 
Novinka roku 2018, objem: 500 ml

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

ks 799,- Kč 501.049

KITL  
ELIGIN BIO

 � Extra silný zázvor na podporu 
imunity s vitamínem C

 � Vyroben kvalitního BIO zázvoru 
s vysokým množstvím účinných 
látek. Eligin je ve speciálních 
kapslích pro potlačení pálivé chuti.

 � Obsahuje: 120 kapslí
 � Novinka roku 2018, vyvinuto 

předními českými vědci

ks 129,- Kč 500.904

ŽIVOTABUDIČ  
PRO MUŽE

 � 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

ks 119,- Kč  500.890

MEDUCÍNKA
 � Medicinální sirup pro období 

chřipek a nachlazení
 � Vyrobena 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

Zázvor, který Kitl Eligin BIO obsahuje:• Přispívá k přirozené obranyschopnosti imunitního systému• Má antioxidační účinek• Pomáhá udržovat normální hladinu cukru v krvi• Přispívá k potlačování projevů nauzey • Pomáhá normální funkci dýchacího systému• Pomáhá k normální funkci trávení
• Přispívá k udržení normální činnosti 

kardiovaskulárního systému
Vitamín C, který je v Eliginu obsažen:• Pomáhá normální funkci imunitního systému• Je nezbytný pro podporu tvorby kolagenu
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SYROB

ks 119,- Kč  500.890

MEDUCÍNKA

sada 459,- Kč  500.893

DÁRKOVÁ SADA APATYKA
 � 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

MEDOVÝ BALÍČEK

sada 319,- Kč 501.047

 � Dárkové balení obsahuje 1× Kitl Medovinu (500 ml), 1× český 
květový med (180 g) a 1× svíčku ze včelího vosku, vyrobenou 
zdravotně hendikepovanými z Domova Maxov

 � Rozměry: 19,0 × 57,0 × 27,3 cm 

MANDLOVÉ SUŠENKY TAŠKA

ks 189,- Kč 501.079

 � Mandlové sušenky v dárkové „kabelce“ 
s obsahem 25 % mandlí 

 � Hmotnost: 250 g
 � Rozměry: 12,0 × 7,0 × 23,0 cm 

WALKERS KOŠÍČKY  
S OVOCNOU NÁPLNÍ 

ks 109,- Kč 501.081

 � Luxusní linecké košíčky s pikantní náplní kořeněný pomeranč 
s brusinkou. Tradičně se podávají jako dezert politý smetanou 
či pudinkem, ale skvěle chutnají i samotné k čaji či kávě.

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

MANDLOVÉ SUŠENKY  
ČERVENÝ SÁČEK

ks 129,- Kč 501.080

 � Mandlové sušenky v červeném dárkovém 
sáčku s obsahem 25 % mandlí

 � Hmotnost: 250 g
 � Rozměry: 12,0 × 7,0 × 23,0 cm 
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ks 175,- Kč 501.050

RULANDSKÉ MODRÉ 2017, POZDNÍ SBĚR
 � Bílé víno z modrých hroznů - blanc de noir - z ordrůdy Rulandské modré označené dle vinařského 

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

hruškách, meruňkách a marcipánu. Tento klaret si Vás jistě získá.
 � Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo rybám
 � Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci
 � Ocenění: diplom na „INTERNATIONAL WINE CHALLENGE LONDON 2018“; 

stříbrná medaile na „MONDIAL DES PINOTS 2018“, Švýcarsko
 � Polosuché bílé víno; objem: 0,75 l

ks 175,- Kč 501.052

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

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

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

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

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

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

ks 175,- Kč 501.051

RULANDSKÉ MODRÉ 2017, VÝBĚR Z BOBULÍ
 � Znovín Znojmo vyrábí jubilejní víno se souhlasem Augustiniánského opata při jubileu založení kláštera na Starém Brně 

roku 1323
 � Je vyrobeno z hroznů, které dosáhly výjimečné cukernatosti (sladkosti) a víno se tak vyznačuje plností a mimořádnými 

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

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

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

 � Polosladké červené víno; objem: 0,75 l

ks 235,- Kč 501.053

FRANKOVKA 2015, VÝBĚR Z HROZNŮ
 � Seznamte se s atraktivní Frankovkou ve vysokém přívlastku, jež byla vyrobena tradičním 

způsobem nazráváním ve velkém dubovém nevypáleném sudu o objemu 5000 litrů
 � Víno vyzrálo do krásy a ušlechtilosti. Po přivonění oceníte příjemnou a bohatou vůni 

po švestkovém kompotu nebo povidlech. V ústech je víno tělnaté, harmonické, čisté, 
s líbivou tříslovinou a s příchutí po kvalitní hořké čokoládě v dochuti.

 � Můžete podávat například k hovězímu masu nebo zvěřině
 � Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci
 � Na etiketě je použito dílo malíře Jiřího Slívy s názvem „Duel“ ze sbírky 

obrazů Znovínu v Louckém klášteře ve Znojmě
 � Ocenění: stříbrná medaile na mezinárodní soutěži vín „GRAND PRIX VINEX 2016; stříbrná 

medaile na „SAN FRANCISCO INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2017“, USA
 � Suché červené víno; 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.
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 � Bílé víno z modrých hroznů - blanc de noir - z ordrůdy Rulandské modré označené dle vinařského 
zákona jako klaret zaujme svůdnou vůní po čestvém másle, rozinkách a medu

 � V ústech ohromí svou bohatostí a komplexností. Oceníte krásnou příchuť po vyzrálých 
hruškách, meruňkách a marcipánu. Tento klaret si Vás jistě získá.

 � Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo rybám
 � Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci
 � Ocenění: diplom na „INTERNATIONAL WINE CHALLENGE LONDON 2018“; 

stříbrná medaile na „MONDIAL DES PINOTS 2018“, Švýcarsko
 � Polosuché bílé víno; objem: 0,75 l

ks 175,- Kč 501.055

SAUVIGNON 2016, POZDNÍ SBĚR
 � Sauvignon je odrůda mnoha příjemných vůní a chutí. Chuť i vůni konkrétního vína dotváří podoblast, 

viniční trať, ročník, způsob pěstování ve vinicích i vlastní způsob výroby vína.
 � V tomto Sauvignonu lze nalézt ve vůni a následně i v chuti převážně tropické vůně připomínající 

ananas, grapefruit, banán, broskev, limetku, papayu, mango a mnoho dalších „tropických“ vůní. 
Technologie vlastní výroby vína byla směřována tak, aby chuť i vůně byla co nejvíce tropická. 

 � Příjemná vůně Sauvignonu je tvořena převážně skupinou v hroznech přítomných 
aromatických látek methoxypyrazinu a těkavých thiolů. Moravské Sauvignony, které jsou 
zde velice oblíbené, lze směle zařadit mezi světovou sauvignonovou špičku. 

 � Na etiketě je použito dílo od Josefa Velčovského s názvem „Víno je v tom 
nevinně“ ze sbírky obrazů v Louckém klášteře ve Znojmě

 � Ocenění: zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2017 – znojemská 
podoblast“; zlatá medaile na „VINOFORUM 2017“ Brno

 � Polosuché bílé víno; objem: 0,75 l

 � Znovín Znojmo vyrábí jubilejní víno se souhlasem augustiniánského opata při jubileu založení kláštera 
na Starém Brně roku 1323. Je vyrobeno z hroznů, které dosáhly výjimečné cukernatosti (sladkosti) 
a víno se tak vyznačuje plností a mimořádnými aromatickými i chuťovými vlastnostmi. 

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

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

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

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

ks 195,- Kč 501.057

ZNOVÍN DE LUX ROSÉ,  
JAKOSTNÍ ŠUMIVÉ VÍNO

 � Sladší růžový sekt s bohatou višňovo-
malinovou barvou vyrobený klasickou 
metodou kvašením v lahvi rozšiřuje 
spektrum šumivých vín o zajímavé vjemy

 � Tento exkluzivní sekt je určen jak 
pro slavnostní příležitosti, tak i k poklidnímu 
odpolednímu posezení při zákusku

 � Polosladké růžové víno; objem: 0,75 l

ks 169,- Kč 501.056

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 2017, POZDNÍ SBĚR
 � Víno a drahokam ptačí říše - ledňáček. Pokud budete mít štěstí, zahlédnete při svých vycházkách 

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

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

 � Po přivonění zaujme atraktivní ovocnou vůní po banánech, meruňkách nebo malinách. V chuti 
potěší dokonalou harmonií, čistotou i příjemnou příchutí po vanilce a tropických plodech. 

 � Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo rybám. Vychutnávejte jako mladé a svěží.
 � Ocenění: stříbrná medaile na největší charitativní soutěži vín na světě „FINGER 

LAKES INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2018“, USA
 � Suché bílé víno; objem: 0,75 l

ks 169,- Kč 501.054

TRAMÍN ČERVENÝ 2017, POZDNÍ SBĚR
 � Vína označená nálepkou „ZELENÁ JEŠTĚRKA“ latinsky LACERTA VIRIDIS jsou vyráběna 

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

 � Neodolatelná vůně po šeříku, růžích a vyzrálých broskvích navnadí Vaše chuťové pohárky. V ústech 
oceníte mohutnost, komplexnost a čistotu chuťového projevu. Atraktivní tóny po tropickém ovoci i typická 
kořenitost ve spojení s lákavým zbytkovým cukrem Vás budou vybízet k dalšímu a dalšímu doušku.

 � Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo ovocným dezertům
 � Víno má dobré předpoklady k archivaci
 � Ocenění: zlatá medaile na „MUVINA 2018“, Prešov
 � Polosladké bílé víno; objem: 0,75 l

ks 185,- Kč 501.058

ZNOVÍN CLASSIC SEKT,  
JAKOSTNÍ ŠUMIVÉ VÍNO

 � Moderní, nasládlý, svěží sekt s typickou pikantností 
a vůní odrůdy Veltlínské zelené, ze kterého je vyroben

 � Vysokou kvalitu tohoto sektu předurčuje dokonalý 
výběr základního vína ze znojemské vinařské 
podoblasti, klasická výroba v lahvích i malý 
objem výroby šumivého vína ve Znovínu 

 � Doporučujeme pro slavnostní chvíle i chvíle 
pohody, rodinné oslavy a společenské události

 � Polosladké bílé víno; objem: 0,75 l

17www.online.officedepot.cz



ks 149,- Kč 501.059

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 2017, VOC ZNOJMO
 � Vinařská obec Vrbovec, viniční trať Šác
 � Toto víno žlutozelené barvy Vás zaujme kombinací aromat tropických plodů a kořenitosti. 

V chuti lze nalézt tóny bílého pepře a nového koření s hořčinkou v závěru. 
 � Doporučujeme k dýňovému krému s koňakem a dýňovými semínky
 � Kyseliny 5,2 g/l, zbytkový cukr 4,3 g/l, bezcukerný extrakt 20,5 g/l 
 � Alkohol 13,5 % 
 � Suché bílé víno; objem 0,75 l; korkový uzávěr

ks 159,- Kč 501.060

RYZLINK RÝNSKÝ 2017, VOC ZNOJMO
 � Vinařská obec Hnanice, viniční trať U Kapličky
 � Toto víno žlutozelené barvy Vás zaujme aromatem květů lípy a meruněk, které můžeme 

najít i v chuti, kde jsou doplněny minerálními tóny s pikantní kyselinkou v závěru
 � Doporučujeme k těstovinám tagliatelle s restovanou hlívou ústřičnou a sýrem parmazánového typu
 � Kyseliny 7,3 g/l, zbytkový cukr 13,2 g/l, bezcukerný extrakt 25,6 g/l 
 � Alkohol 13,5 %
 � Polosuché bílé víno; objem: 0,75 l; korkový uzávěr

ks 169,- Kč 501.061

SAUVIGNON 2017, VOC ZNOJMO
 � Vinařská obec Hnanice, viniční trať Knížecí vrch
 � Toto víno zelenožluté barvy Vás zaujme aromatem bílé broskve, 

které přechází i do chuti spolu se svěží kyselinkou v závěru
 � Doporučujeme ke grilovanému jehněčímu karé 

s vlastním jusem a kopřivovou nádivkou 
 � Kyseliny 7,0 g/l, zbytkový cukr 13,2 g/l, bezcukerný extrakt 20,8 g/l 
 � Alkohol 11,0 %
 � Polosuché bílé víno; objem: 0,75 l; korkový uzávěr

ks 119,- Kč 501.062

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

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

Společnost Vinice Hnanice začala vyrábět vína v roce 2008 ve sklepě z konce 18 století ve Sklepní ulici 
v Hnanicích. Začínali s 30 000 lahví ročně. V roce 2011 se přesunula do nových prostor v areálu bývalé 
posádky pohraniční stráže „9 mlýnů“ a zvýšila produkci na 200 000 lahví ročně. V současné době produkuje 
400 000 lahví vín z převážně bílých a červených odrůd révy vinné. V nabídce najdete vína od svěžích 
aromatických po těžší vína francouzského typu. Nechybí ani přírodně sladká vína. 
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 � Vinařská obec Vrbovec, viniční trať Šác
 � Toto víno žlutozelené barvy Vás zaujme kombinací aromat tropických plodů a kořenitosti. 

V chuti lze nalézt tóny bílého pepře a nového koření s hořčinkou v závěru. 
 � Doporučujeme k dýňovému krému s koňakem a dýňovými semínky
 � Kyseliny 5,2 g/l, zbytkový cukr 4,3 g/l, bezcukerný extrakt 20,5 g/l 
 � Alkohol 13,5 % 
 � Suché bílé víno; objem 0,75 l; korkový uzávěr

ks 169,- Kč 501.063

PÁLAVA 2017, VÝBĚR Z HROZNŮ
 � Vinařská obec Hnanice, viniční trať U Chlupa
 � U tohoto vína žlutozlaté barvy můžeme v aromatice najít růži, koření a med, který 

přechází i do chuti, kde je doplněn o tóny přezrálých mandarinek
 � Doporučujeme k rebarborovému koláči
 � Kyseliny 7,1 g/l, zbytkový cukr 64,5 g/l, bezcukerný extrakt 20,2 g/l 
 � Alkohol 11,5 % 
 � Bílé sladké víno; objem: 0,75 l; šroubový uzávěr 

ks 259,- Kč 501.064

PÁLAVA 2015, VÝBĚR Z CIBÉB
 � Vinařská obec Hnanice, viniční trať U Chlupa 
 � Toto víno zlatavé bary Vás osloví aromatikou propolisu, lesního medu a sušených rozinek, 

která je v chuti doplněna tóny koření, muškátu spolu s chlebovinkou v závěru 
 � Doporučujeme k foie gras 
 � Kyseliny 6,6 g/l, zbytkový cukr 97,8 g/l, bezcukerný extrakt 46,1 g/l 
 � Alkohol 12,5 %
 � Sladké bílé víno; objem: 0,375 l; korkový uzávěr

ks 149,- Kč 501.065

SYLVÁNSKÉ ZELENÉ 2017, POZDNÍ SBĚR
 � Vinařská obec Vrbovec, viniční trať Waldberg
 � Toto víno žluté barvy Vás uchvátí aromatikou jablek letniček a hřebíčku. V chuti se 

snoubí mochyně peruánská s tonka bobulí a jedopněna svěží kyselinkou v závěru.
 � Doporučujeme k filetu z mořského vlka na páře s rajčatovým 

concassé a olivivým olejem se zeleným pepřem 
 � Kyseliny 6,2 g/l, zbytkový cukr 2,7 g/l, bezcukerný extrakt 21,8 g/l 
 � Alkohol 12,5 %
 � Suché bílé víno; objem: 0,75 l; šroubový uzávěr

ks 149,- Kč 501.066

KERNER 2017, POZDNÍ SBĚR
 � Vinařská obec Havraníky, viniční trať Staré vinice 
 � Toto víno žlutozelené barvy Vás zaujme aromatikou lučního medu a jablek, 

která se opakuje i v chuti, kde je doplněna tóny sladkého dřeva
 � Doporučujeme k jablečnému trifle s creme fresh 
 � Kyseliny 7,2 g/l, zbytkový cukr 36,7 g/l, bezcukerný extrakt 24,1 g/l 
 � Alkohol 11,0 % 
 � Bílé polosladké víno; objem 0,75 l; šroubový uzávěr 

sada 219,- Kč 501.090

SADA NA VÍNO SANTINI
 � Dvoudílná sada na víno v papírové dárkové krabičce
 � Obsahuje: otvírák na víno a nálevku
 � Rozměry: 9,5 × 14,5 × 3,0 cm 
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ks 109,- Kč 501.067

RYZLINK VLAŠSKÝ 2017
 � Víno s příjemnou kyselinkou, šťavnaté s vůní angreštu
 � V chuti minerální příjemné s dlouhou dochutí
 � Jakostní víno polosuché; objem: 0,75 l

ks 109,- Kč 501.069

CHARDONNAY 2016
 � Svěží víno s květinově ovocnou vůní
 � V chuti připomína zelené jabko a citrusy, kořenité 
 � Jakostní víno suché; objem: 0,75 l

ks 109,- Kč 501.068

MÜLLER THURGAU 2017
 � Víno světle žluté barvy, s vůní citrusů a zeleného jablka
 � Chuť vyvážená s křehkou kyselinkou a minerální dochutí
 � Jakostní víno suché; objem: 0,75 l

ks 99,- Kč 501.070

ANDRÉ 2013
 � Barva tmavě granátová, hebká tříslovinka
 � Vůně zralých ostružin, lesních plodů, povidel a kávy
 � Jakostní víno suché; objem: 0,75 l

ks 99,- Kč 501.071

CABERNET SAUVIGNON 2014
 � Víno má granátovou barvu, chuť je plná a intenzivní
 � Vůně i chuť má jemný cabernetový tón s nádechem černého rybízu a lesních plodů
 � Jakostní víno suché; objem: 0,75 l

ks 99,- Kč 501.072

ZWEIGELTREBE 2013
 � Granátová barva, vůně višní a bobulového ovoce
 � Vyzrálé víno jemné a kořenité
 � Jakostní víno suché; objem: 0,75 l

Firma působí ve vinařské obci PAVLOV od roku 1991, ale vína se zde vyrábějí již několik generací. Začínali 
jako rodinný podnik v malém sklepě a nyní je to firma střední velikosti. Obhospodařuje kolem 8 hektarů 
vinic, které jsou ve vybraných viničních tratích na pálavských svazích. Tyto vína oplývají velkou aromatickou 
ovocností, která přináší konzumentům ohromné a nezapomenutelné zážitky.

20 tel.: 800 154 322    objednavkacz@officedepot.eu



ks 789,- Kč 501.141

PYRAT XO RESERVE
 � Pyrat XO Reserve je směs patnáctiletých 

karibských rumů jež byly vybrány pro své 
mimořádné aromatické a chuťové bohatství.

 � Pochází z karibského ostrova Anquilla.
 � Nabízí vůni citrusů a koření a jemně 

peprná chuť s podtóny pomerančů z vás 
udělá oběť, která se rumu z Anquilly 
nedokáže jednoduše ubránit. 

 � Obsah alkoholu: 40 %
 � Objem: 0,7 l

ks 449,- Kč 501.143

LEGENDARIO ELIXIR DE CUBA
 � Kubánský rum s bohatou a jemnou sladkou chutí
 � Je vyroben z pravého rumu Anejo, který leží 7 let v sudech z bílého 

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

 � Objem: 0,7 l 

ks 899,- Kč 501.142

DIPLOMATICO EXCLUSIVA 12YO
 � Rum celosvětově oceňovaný pro svou lahodnou chuť
 � Ideální zejména k pomalému popíjení, kdy si 

vychutnáváte jeho sladkou, ovocnou chuť
 � Ocenění: 2011 a 2013 Golden Rum Barrel pro 

nejlepšího master blendera, 2013 Golden Rum Barrel 
pro nejlepší destilerii/palírnu, a dalších více než 
20 medailí z prestižních mezinárodních soutěží. 

 � Objem: 0,7 l

ks 799,- Kč 501.144

DON PAPA
 � Prémiový rum, vyznačující se 

krásnou jantarovou barvou, lehkým 
ovocným aroma a především 
jemnou lahodnou chutí

 � Získal ocenění na mezinárodních 
soutěžích za originální 
etiketu a design láhve

 � Vyráběn v malých sériích na 
filipínském ostrově Negros

 � Objem: 0,7 l 
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SADA NA BRAMBOROVÝ SALÁT

sada 169,- Kč 501.037

 � Obsahuje: bukové prkénko (31 × 23 cm), universální nůž 
s dřevěnou rukojetí (čepel 12,5 cm), lis na brambory, 
vařečka, škrabka

 � Baleno v celofánovém sáčku s lýkem

SADA NA SNĚHULÁKA

sada 99,- Kč 501.039

 � Obsahuje: klobouk, šálu, mrkvový nos, 5 ks knoflíků
 � Baleno v tašce z netkané textilie

SADA NA KAPRA 

sada 319,- Kč 501.038

 � Obsahuje: bukové prkénko (35 × 15,5 cm), paličku, 
utěrku, čokoládového kapra (200 g)

 � Baleno v dárkové krabici

SADA POCHUTIN I.

sada 560,- Kč 501.040

 � Obsahuje: salám s vlašskými ořechy (200 g), ardénské 
cibulky (300 ml), Deli fíky s portským (105 g), mini salámky 
natur (130 g), Cornichons okurčičky (300 ml)

 � Baleno v dárkové krabici
 � Trvanlivost: 40 dní
 � Minimální množství pro objednání: 10 sad
 � Termín dodání: cca 10 pracovních dní

SADA POCHUTIN II.

sada 660,- Kč 501.041

 � Obsahuje: uherský salám PICK (400 g), Cantoliva černé olivy s peckou 
(360 g), chutney – jablka, hrušky a skořice (150 g), savojský salámek 
natur (140 g), mini fuet Extra se sýrem Cabrales (80 g) 

 � Baleno v dárkové krabici
 � Trvanlivost: 40 dní
 � Minimální množství pro objednání: 10 sad
 � Termín dodání: cca 10 pracovních dní
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UHERSKÝ SALÁM  
V DÁRKOVÉM BALENÍ

ks 309,- Kč 501.042

 � Uherský salám PICK
 � Dárkově baleno
 � Hmotnost: 400 g
 � Trvanlivost: 40 dní
 � Minimální množství pro objednání: 10 kusů
 � Termín dodání: cca 10 pracovních dní

SADA MAĎARSKÝCH KLOBÁS

sada 239,- Kč 501.044

 � Obsahuje: lahůdkovou klobásu PICK STICK (60 g), pálivou klobásku 
PICK STICK (60 g), maďarskou pálivou klobásu PICK MAKOI (200 g) 

 � Baleno v natur krabici
 � Trvanlivost: 90 dní
 � Minimální množství pro objednání: 10 sad
 � Termín dodání: cca 10 pracovních dní

SET MINIFUETY

sada 169,- Kč 501.046

 � Set minifuety 3 ks, prkénko, nůž v dárkovém balení
 � Trvanlivost: 90 dní
 � Minimální množství pro objednání: 10 sad
 � Termín dodání: cca 10 pracovních dní

KLOBÁSA S PRKÉNKEM

sada 159,- Kč 501.043

 � Obsahuje: maďarskou klobásu MAKOI (200 g),  
bukové prkénko (25 × 11,5 cm)

 � Dárkově baleno – celofánový sáček, dřevitá sláma, stuha
 � Trvanlivost: 90 dní
 � Minimální množství pro objednání: 10 sad
 � Termín dodání: cca 10 pracovních dní

KOŘENÍ NA SVAŘENÉ VÍNO

sada 49,- Kč 501.045

 � Obsahuje: skořici, hřebíček, badyán
 � Koření stačí na 2 l svařeného vína
 � Baleno v celofánovém sáčku s lýkem

SADA NA KAPRA 

SADA POCHUTIN I.
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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. 

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 játrová 89,- Kč 501.092
ks bůčková 89,- Kč 501.093
ks s husími játry 109,- Kč 501.094
ks jemná kuřecí 89,- Kč 501.095
sada set paštik 399,- Kč 501.096

TRADIČNÍ PAŠTIKY
 � Játrová paštika se sušenými švestkami (180 g)

Zavzpomínejte na své dětství a klasickou zabijačkovou paštiku, kterou 
připravovali vaši prarodiče. Kromě jater a slaniny v ní ochutnáte čerstvě 
opraženou cibuli, sušené švestky, muškátový oříšek a trošku majoránky. 
Čerstvě namletý pepř přidává na intenzivní chuti této klasiky mezi paštikami. 
Paštika neobsahuje žádný lepek, takže je vhodná i pro celiaky.

 � Bůčková paštika s chilli (180 g)
Přiostřili jsme. Naši oblíbenou bůčkovou paštiku si můžete dopřát 
také v pálivé variantě s chilli papričkou. Zahřejte se touto masovou 
paštikou a rozpalte v sobě vášeň k našim výrobkům. Paštika není ale 
extra pálivá, chuť jsme nastavili tak, aby vás jednoduše bavila a vědeli 
jste, že jste si pochutnali na naší bůčkové paštice s chilli.

 � Paštika s husími játry a sečuánským pepřem (180 g)
Neobvyklá kombinace koření, bylinek a brandy společně s husími játry vytváří 
paštiku v jemných exotických tónech. Paštika má jemnou chuť. Naší snahou je, 
co nejvíce podtrhnout chuť samotných husích jater. Právě díky sečuánskému 
pepři, který se velice dobře kombinuje s drůbeží, se nám to daří. Přesvědčte 
se. Paštika neobsahuje žádný lepek, takže je vhodná pro celiaky.

 � Jemná kuřecí paštika (180 g) 
Ta nejjemnější paštika z celého portfolia Čongrády produktů v sobě spojuje chuť 
farmářských kuřecích jater z Farmy Štěpánovsko, smetanového másla, kachního 
sádla, tymiánu a bylinkového destilátu. Tak jednoduchá a přitom tak chutná paštika.

 � Set paštik Čongrády (775 g)
Když retro, tak se vším všudy. Naše retro paštiky zabalené dohromady 
ve stylovém dárkovém balení potěší nejednoho zástupce chlapského 
pokolení. Vrátí vás v čase díky skvělé chuti našich paštik. Sada obsahuje: 
játrová paštika, bůčková paštika a škvarková pomazánka.

ks kachní s Armagnacem 159,- Kč 501.097
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
 � Kachní terina s Armagnacem, 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
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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 349,- Kč 501.118

ZRNKOVÁ KÁVA 
DAVIDOFF CAFE ESPRESSO

 � Davidoff Café vás posílá na cestu do nejlepších světových oblastí kávy
 � Toto temné a nezaměnitelné espresso ze 100% nejlepších brazilských zrn 

arabika s harmonickým charakterem je ideální pro ty, kteří jsou spokojeni 
jen s vynikající směsí v absolutní kvalitě 

 � Hmotnost: 500 g 

ks 199,- Kč 501.119

MLETÁ KÁVA 
MAX PETRONE

 � Speciální edice kávy, 100% Arabica 
 � Tato edice představuje významné současné 

umělce. Massimiliano Petrone je jedním z nejvíce 
inovativních umělců v současné italské malbě. 

 � Hmotnost: 250 g

ks kančí 119,- Kč  500.839
ks jelení 119,- Kč  500.356
ks kachní 109,- Kč  500.057
ks se zeleným pepřem 109,- Kč 501.099
sada Gurmánský zážitek 359,- Kč 501.098

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
 � Dárkové balení francouzských terin (hrubozrnných paštik) od 

Jean Brunet. Obsahuje: vepřový játrový krém s bylinkami, kachní 
terinu s Armagnakem, křepelčí terinu s rozinkami, farmářskou 
terinu, králičí terinu s rozmarýnem, kančí terinu s pěti pepři a confit 
z vepřových a jater s paprikou a olivami

 � Rozměry: 21,0 × 6,5 × 15,0 cm
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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: papír 120 g
 � Rozměry: 14,0 × 39,5 × 8,5 cm

PAPÍROVÉ TAŠKY

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

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

130 g (velká taška)
ZLATÁ STŘÍBRNÁ

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 × 40,0 × 9,0 cm 

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

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

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

26 tel.: 800 154 322    objednavkacz@officedepot.eu



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

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

ZLATÝ GLITR

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

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

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

STŘÍBRNÝ GLITR VLOČKY
ks střední taška 18,0 × 23,0 × 10,0 cm 35,- Kč  501.102
ks taška na víno 12,0 × 34,5 × 8,5 cm 35,- Kč 501.103
ks velká taška 26,0 × 32,0 × 12,5 cm 58,- Kč 501.104

Popište si 

svůj dárek
 � Metalický gelový roller s kovovým hrotem 

a pogumovaným úchopem
 � Inkoust na bázi vody píše i na tmavý papír
 � Šíře stopy: 0,7 mm 
 � Sada dvou barev (zlatá a stříbrná) v blistru

GELOVÝ ROLLER

sada 2 ks 58,- Kč 501.105
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ZIMA

ks střední taška 18,0 × 22,5 × 7,5 cm 17,- Kč 501.106
ks velká taška 26,0 × 32,0 × 10,0 cm 25,- Kč 501.107

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

UBROUSKY

bal. stříbrné hvězdy 43,- Kč 501.108
bal. zlaté hvězdy 43,- Kč 501.109

 � Třívrstvé ubrousky s potiskem - 20 ks v balení
 � Rozměry: 16,5 × 16,5 cm

ZLATÉ ŠŤASTNÉ A VESELÉ

ks střední taška 18,0 × 22,5 × 7,5 cm 17,- Kč 501.021
ks taška na víno 12,0 × 35,0 × 9,0 cm 20,- Kč 501.022
ks velká taška 26,0 × 32,0 × 10,0 cm 25,- Kč 501.023
ks maxitaška 32,0 × 44,0 × 10,0 cm 32,- Kč 501.163

 � Dárková taška s vánočním textem v několika jazycích
 � Provedení: matné
 � Materiál: 128g papír

ŠŤASTNÉ A VESELÉ

ks střední taška červená 18,0 × 22,5 × 7,5 cm 17,- Kč 501.015
ks taška na víno červená 12,0 × 35,0 × 9,0 cm 20,- Kč  501.016
ks velká taška červená 26,0 × 32,0 × 10,0 cm 25,- Kč 501.017
ks maxitaška červená 32,0 × 44,0 × 10,0 cm 32,- Kč 501.110
ks stuha červená 2,5 cm × 2 m 29,- Kč  501.018
ks stuha bílá 2,5 cm × 2 m 29,- Kč 501.019

Dárková taška s potiskem - 190g papír v matném provedení  
Ozdobná látková stuha s textem    
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UBROUSKY

bal. stříbrné hvězdy 43,- Kč 501.108
bal. zlaté hvězdy 43,- Kč 501.109

JABLÍČKO SRDCE

ks střední taška 18,0 × 22,5 × 7,5 cm 17,- Kč 501.113
ks taška na víno 12,0 × 35,0 × 9,0 cm 20,- Kč 501.114
ks velká taška 26,0 × 32,0 × 10,0 cm 25,- Kč 501.115
ks maxitaška 32,0 × 44,0 × 10,0 cm 32,- Kč 501.116

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

STROMEČEK

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

 �  Dárková taška s motivem vánočního stromečku    
a textem Veselé Vánoce

 � Provedení: matné
 � Materiál: 128g papír

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

FOTORÁMEČEK
 � Stylový fotorámeček pro ty nejkrásnější momentky
 � K zavěšení
 � Fotorámeček pro vložení 3 fotografií
 � Rozměry rámečku: 33,0 × 17,0 cm
 � Materiál PP

ks 99,- Kč 501.117
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VÁNOČNÍ A ADVENTNÍ VĚNEC

ks vánoční tradiční 26 cm 229,- Kč 501.147
ks vánoční přírodní 30 cm 269,- Kč 501.148
ks vánoční zimní čas 25 cm 259,- Kč 501.149
ks adventní 32 cm 289,- Kč  500.225

 � Tradiční dekorace pro správnou atmosféru Vánoc 
Ozdobný vánoční věnec v přírodních tónech zdobený šiškami

 �  Adventní věnec v přírodních barvách zdobený červeným 
umělým ilexem je doplněn čtyřmi skleněnými kalíšky na svíčku

VÁNOČNÍ OZDOBY

bal. 3 ks 119,- Kč  500.376

 � Červené ozdoby k zavěšení  
 �  Dřevěné srdce, stromeček a hvězda
 � Rozměry: ozdoby: 6,0 × 10,0 × 1,0 cm
 � Rozměry: balení: 15,2 × 11,8 × 1,5 cm

ZÁVĚSNÉ DEKORACE

bal. 6 ks hvězda 29,- Kč 501.120
bal. 6 ks vločka 29,- Kč 501.121
bal. 6 ks srdce 29,- Kč 501.122

 � Závěsné dekorace na provázku, bílá barva:
hvězdy, rozměr: 5 cm
vločky, rozměr: 5 cm
srdíčka, rozměr: 4 cm

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

ks brusle 79,- Kč  500.308
ks girlanda 79,- Kč  500.373

DŘEVĚNÉ VÝROBKY

ks mistička 159,- Kč 501.158 
ks dekorační hvězda 89,- Kč 501.159

 � Dřevěná mistička ve tvaru hvězdy, rozměry: 25,0 × 25,0 cm
 � Dekorační hvězda plná, v přírodním provedení, 

rozměry: 15,0 × 3,0 cm, materiál - dřevo
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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

AROMA LAMPA
Aroma lampa malá bílá stromek
Aroma lampa malá červená vločka

 � Materiál: keramika. 
 � Rozměry: 9,0 × 10,0 cm
 � Do aroma lampy použijte pouze aroma oleje k tomu 

určené, pro zahřátí oleje s vodou použijte pouze 
čajovou svíčku

ks stromek 69,- Kč 501.160
ks vločka 69,- Kč 501.178

VONNÁ SVÍČKA A VOSK

ks svíčka francouzská vanilka 79,- Kč  500.966
ks svíčka vánoční cukroví 79,- Kč 500.048
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 × 11,0 × 2,5 cm

VÁNOČNÍ A ADVENTNÍ VĚNEC

VÁNOČNÍ OZDOBY

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

pro vykouzlení příjemné vánoční atmosféry
 � Pro čajovou svíčku

ks stromek 8,0 × 9,0 × 8,0 cm 69,- Kč  500.302
ks hvězdy 10,0 × 10,0 × 3,0 cm 69,- Kč 501.162
ks anděl výška 8 cm, průměr 5 cm 29,- Kč  500.304
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