
Vánoční katalog 2019
Christmas Catalogue 2019



okładka wew. Zdjecie kompoz 



3

Instrukce/Instruction

Minimální objednávka 
Minimum order

Rozměr
Dimensions

Dodatkové informace
Additional Information 

Katalogové číslo  
Catalog number

Příchuť 
Flavour

Obsah
Content

Možnosti produktu
Product options

Počet znaků v textu
Number of Characters in Text

Vážení klienti,

je pro vás důležité, aby dárky, které dáváte, byly dobře zapamatovatelné? Je pro vás důležité, aby byly nápadité, vkusné a kvalitní? Hledáte nové 
nápady a jedinečné produkty, rafinované v každém detailu? Hledáte dárek, který správně prezentuje logo vaší společnosti nebo značky? Pokud jste 

na všechny tyto otázky odpověděli ANO, pak jsou tyto produkty pro vás ty pravé! Najdete zde spoustu nových chuťových kompozic a zajímavých 
vánočních tvarů. Můžete si být jisti, že nabízené sladkosti jsou zcela originální. Naše profesionální obchodní oddělení je vám k dispozici.

Dear Clients,  
Is it important to you that the gifts you give are remembered for a long time?  Is it important that they stand out among top holiday gadgets for their 
clever ideas, high quality, and their good taste? Are you looking for fresh ideas and unique products that are refined in every detail? Are you looking 

for a gift that properly displays the logo of your company or brand? If you answered YES to all these questions, then this catalog and the products we 
have on offer are just right for you! You will find a whole lot of new flavour compositions and interesting Christmas shapes. You can be sure that the 

sweets we offer are completely genuine. Our professional Sales Department is always at your disposal.

Tisk na čokoládu
 Print on chocolate 

Tisk na folii 
Print on foil

Tisk na etiketu
 Print on label 

Tisk na plechovou krabičku
Print on tin

Čokoládové posypky
A selection  

of chocolate sprinkles 

Reliéfní čokolády 
Embossed chocolate

Reliéfní barevný papír 
Embossed  

coloured paper 

Vlastní tvary adventních kalendářů  
Advent Calendars in individual shape

Tisk na dřevo 
Print on wood

Tisk na kartónový obal
Print on cardboard packaging

Tisk na etiketu plechové krabičky  
Print on tin label

Zlatá nebo stříbrná fólie
aplikovaná na papírový obal

Gold or silver foil applied  
to paper packaging

Tisk na sušenku 
Print on cookies

Čokoládový text
Chocolate texts 

Biznesowa oferta bożonarodzeniowych zestawów delikatesowych dostępna na stronie www.sweet-seller.com
Our collection of christmas delicatessen baskets available at www.sweet-seller.com
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NOVĚ!

NOVĚ!

NOVĚ!
0180

Art Deco 4

4 čokoládové lanýže (celkem 34 g) 
4 chocolate truffles (34 g total)

55 x 190 x 30 mm  200

0182

Art Deco 12

12 čokoládových lanýžů (celkem 102 g) 
12 chocolate truffles (102 g total)

90 x 268 x 30 mm 100

0181

Art Deco 8

8 čokoládových lanýžů (celkem 68 g) 
8 chocolate truffles (68 g total)

90 x 190 x 30 mm 100
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0421

Art Deco 10 Plus Box

10 čokoládových lanýžů a čokoládová medaile 
s logem (celkem150 g)
10 chocolate truffles and a chocolate medal with 
logo (150 g total)

čokoláda: mléčná,hořká nebo bílá 
chocolate: milk, dark or white

Ø 195, v 34 mm 100

0571

Art Deco Modern Box

16 čokoládových lanýžů (celkem 36 g) 
16 chocolate truffles (136 g total)

185 x 185 x 32 mm 100

0398

Art Deco 16 Box

16 čokoládových lanýžů (celkem 136 g)
16 chocolate truffles (136 g total)

Ø 195, v 34 mm 50

Příchutě Art Deco lanýžů najdete na straně 59.
Discover flavours of Art Deco chocolate truffles on page 59.
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0576

Chocolate Cups Box

4 belgické pralinky (celkem 48 g) 
4 belgian pralines (48 g total)

barva plechovky: bílá nebo stříbrná 
colour of tin: white or silver

75 x 75 x 32 mm 50

0177

Noble 12 Box

12 belgických pralinek (celkem 144 g)  
12 belgian pralines (144 g total)

Ø 195 mm, h 34 mm 50

0320

Twelve Times Bite Box

12  belgických pralinek (celkem 144 g)  
12 belgian pralines (144 g total)

barva plechovky: bílá nebo stříbrná 
colour of tin: white or silver

190 x 130 x 35 mm 50

Příchutě belgických pralinek Noble Chocolates najdete na straně 59. 
Discover flavours of the Noble Chocolates belgian pralines on page 59.

NOVĚ!
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0114

Chocolate Day Gold Box

16 čokoládových pralinek (celkem 255 g) 
16 chocolate pralines (25 5 g total)

mix pralinek s mandlí, kávou a ořechovou náplní 
v mléčné čokoládě
mix of pralines with almond, coffee  and nut 
filling in milk chocolate

barva krabičky:  světle hnědý "teak"
colour of box: light brown „teak”

200 x 200 x 40 mm 50

0539

Chocolate Day Art Deco Box

16 čokoládových lanýžů (celkem 136 g) 
16 chocolate truffles (1 36 g total)

barva krabičky: světle hnědý "teak" 
colour of box: light brown „teak”

200 x 200 x 40 mm 50

0209

Chocolate Day Box

16 belgických  pralinek (celkem 192 g) 
16 belgian pralines (192 g total)

barva krabičky: světle hnědý "teak" 
colour of box: light brown „teak”

200 x 200 x 40 mm 50
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0111

Snowballs In Wooden Box

7 marcipánových kuliček (celkem 110 g) 
7 marzipan balls (110 g total)

Ø 140 mm, v 35 mm 50

0129

Sweet Paws

10 kočičích jazýčků mléčná a bílá čokoláda (celkem 80 g) 
10 sweet paws with mil k and white chocolate (80 g total)

Ø 140 mm, v 35 mm 50

0112

Chocolate Bars In Wooden Box

10 čokoládových pralinek (celkem 125 g) 
10 chocolate pralines (1 25 g total)

mix pralinek s náplní cappuccino 
a oříšek v mléčné čokoládě
mix of pralines with cappuccino and nut 
filling in milk chocolate

Ø 230 mm, v 35 mm 50

NOVĚ!



Rubínové Vánoce
Ruby Christmas
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0222

Ruby Box

rubínové čokoládové kousky (celkem 45 g) 
ruby chocolate pieces (45 g total)

175 x 175 x 30 mm 100

Ruby čokoláda je vyrobena z rubínových kakaových bobů bez jakýchkoliv barviv nebo aromat. Nabízíme tento druh čokolády v 
krabici s velkou plochou povrchu vhodnou k vlastnímu přizpůsobení. Intenzivní, ovocná a mírně nakyslá chuť ukrytá v rubínových 
čokoládových kostičkách, zabaleno v  krásném personalizovaném balení. Perfektní sladký dárek.
Made from ruby cocoa beans without any coloring agents or flavoures. We offer you that kind of chocolate in a box with a large 
surface area that can be personalized. An intensive, fruity and slightly sour flavour hidden in ruby chocolate cubes, locked in a 
beautiful personalized packaging, will be  a perfect sweet gift.
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0087

Ruby Modern Bar Envelope

tabulka čokolády 75 g s posypkami dle výběru 
chocolate bar 75 g with sprinkles to choose

rubínová čokoláda 
ruby chocolate

135 x 135 x 15 mm 100

0349

Ruby Choco Plus

tabulka čokolády 65 g s posypkami dle výběru 
chocolate bar 65 g with sprinkles to choose

rubínová čokoláda 
ruby chocolate

175 x 107 x 15 mm 100

0484

Ruby Long Bar  

tabulka čokolády 100 g s posypkami dle výběru 
chocolate bar 100 g with sprinkles to choose

rubínová čokoláda 
ruby chocolate

258 x 85 x 12 mm 100

Výběr posypek najdete na stránce 59. 
See our sprinkles selection on page 59.

NOVĚ!

NOVĚ!

NOVĚ!
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0196

Gold Bar Tin

10 francouzských lanýžů (celkem 55 g) 
10 french truffles (55 g total) 

čokoláda
chocolate

110 x 235 x 45 mm 50

NOVĚ!
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0109

Tulouse

francouzské lanýže (celkem 90 g) 
french truffles (90 g total)

čokoláda
chocolate

170 x 90 x 40 mm 100

0486

Lyon

3 francouzské lanýže (celkem 16,5 g) 
3 french truffles (16,5 g total)

čokoláda
chocolate

40 x 120 x 90 mm 200

0512

Saint Tropez

5 francouzských lanýžů (celkem 27,5 g) 
5 french truffles (27,5 g total)

čokoláda
chocolate

70 x 78 x 98 mm 200
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0082

Snowflake Box

čokoládový text a vločka (celkem 100 g) 
chocolate text and snowflake (total 100 g)

mléčná a bílá čokoláda 
milk and white chocolate

barva plechovky: bílá nebo stříbrná 
colour of tin: white or silver

190 x 130 x 35 mm 50

0081

Christmas Tree Box

čokoládový text a vánoční stromek 
s posypkou „Malinová hvězda” (celkem 100 g) 
chocolate text and christmas tree with 
sprinkle “Raspberry star” (total 1 00 g)

mléčná čokoláda 
milk chocolate

barva plechovky: bílá nebo stříbrná
colour of tin: white or silver

190 x 130 x 35 mm 50

0185

Clusters Tin

sušenkové hrudky obalené v mléčné čokoládě
a karamelu a hrudky s arašídy obalené v slaném 
karamelu (celkem 180 g) clusters: cookies coated in 
milk chocolate and caramel  and clusters: peanuts 
coated in salty caramel (180 g total)

Ø 195 mm, v 34 mm 50

NEW!



Zimní třpyt
Winter Sparkle
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0100

Chocolate Bauble HOHOHO

čokoládová koule 25 g 
chocolate bauble 25 g

mléčná čokoláda 
milk chocolate

100 x 70 x 70 mm 100

0101

Chocolate Baubles HOHOHO

3 čokoládové koule (celkem 75 g) 
3 chocolate baubles (75 g total)

mléčná čokoláda 
milk chocolate

280 x 70 x 70 mm 100



Zimní třpyt
Winter Sparkle
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0096

Chocolate Stars 3

3 pozlacené čokoládové hvězdy (celkem 30 g) 
3 gilded chocolate stars (30 g total)

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda 
milk, dark or white chocolate 

175 x 152 x 25 mm 200

0097

Chocolate Stars 6

6 pozlacených čokoládových hvězd (celkem 60 g) 
6 gilded chocolate stars (60 g total)

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda 
milk, dark or white chocolate 

240 x 208 x 25 mm 200
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NOVĚ!

NOVĚ!

0199

 Chocolates with Cranberries and Hazelnuts 12 pcs

6 mléčných čokolád s kousky lyofilizovaných brusinek 
a 6 bílých čokolád s celými lískovými oříšky (celkem 108 g) 
6 milk chocolates with pieces of freeze-dried cranberries 
and 6 white chocolates with whole hazelnuts (108 g total)

90 x 190 x 30 mm  200

0198

Chocolates with Cranberries and Hazelnuts 6 pcs 

3 mléčné čokolády s kousky lyofilizovaných brusinek a 
3 bílé čokolády s celými lískovými oříšky (celkem 54 g) 
3 milk chocolates with pieces of freeze-dried cranberries  
and 3 white chocolates with whole hazelnuts (54 g total)

55 x 190 x 30 mm  200
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0141

Midi Box

3 mini čokolády 10 g (celkem 30 g) nebo 4 čtvercové 
čokolády 5 g (celkem 20 g) nebo 5 čokoládových kostek 
12 g (celkem 60 g) 3 Mini Bars 10 g (30 g total) or
4 Square Chocolates 5 g (20 g total) or 5 Chocolate 
Cubes 12 g (60 g total)

212 x 85 x 30 mm 500

0142

Maxi Box

6 mini čokolád 10 g (celkem 60 g) nebo 8 čtvercových 
čokolád 5 g (celkem 40 g) nebo 10 čokoládových kostek 12 g 
(celkem 120 g) 
6 Mini Bars 10 g (60 g total) or 8 Square Chocolates 5 g (40
g total) or 10 Chocolate Cubes 1 2 g (120 g total)

212 x 120 x 30 mm 200

0140

Mini Box 

2 mini čokolády 10 g (celkem 20 g) nebo 4 čtvercové 
čokolády 5 g (celkem 20 g) nebo 4 čokoládové 
kostky 12 g (celkem 48 g)  
2 Mini Bars 10 g (20 g total) or 4 Square Chocolates 5 
g (20 g total) or 4 Chocolate Cubes 12 g (48 g total)

120 x 120 x 30 mm 500



Bílá  čokoláda
White Chocolate

Mléčná čokoláda
Milk Chocolate

Hořká čokoláda
Dark Chocolate

Stř íbrná
Silver

Stř íbrná
Silver

Zlatá
Gold

Zlatá
Gold

Červená
Red

Červená
Red

Modrá
Navy Blue

Modrá
Navy Blue

Černá
Black

Černá
Black

Mini Box

Midi Box

Maxi Box

Mini  box 
s  2  mini  čokoládami 0 g
 with 2 Mini  Bars 10 G

Maxi  box
se  8  čtvercovými čokoládami 5  g  
 with 8 Square Chocolates 5 G

Mini  box
se  4  čtvercovými čokoládami  5  g
 with 4 Square Chocolates 5 G

Midi  box
se  3  mini  čokoládami  10  g  

with 3 Mini  Bars 10 G

Midi  box
se  4  čtvercovými čokoládami 5  g 
with 4 Square Chocolates 5 G

Maxi  box
s  6  mini  čokoládami 10 g   
with 6 Mini  Bars 10 G

Mini  box
se  4  čokoládovými kostkami 12 g
 with 4 Chocolate Cubes 12 G

Mini  box
s  5  čokoládovými  kostkami  12  g
with 5 Chocolate Cubes 12 G

Maxi  box
s  10 čokoládovými kostkami 12 g 
with 10 Chocolate Cubes 12 G

Bílá  čokoláda
White Chocolate

Mléčná čokoláda
Milk Chocolate

Hořká čokoláda
Dark Chocolate

Mléčná & bí lá  čokoláda 
Milk&White Chocolate

Stř íbrná
Silver

Zlatá
Gold

Oříšek
Nut

Amaretto
Amaretto

Káva
Coffee

Kakao
Cocoa

Možné sady čokoládových krabiček Mini, Midi a Maxi
 Possible Sets of Mini, Midi and Maxi Chocolate Boxes 

Příchutě  čtvercových čokolád  5  G 
5 g chocolate square f lavours

Příchutě   čokoládových kostek 12 G   
12 g chocolate cube f lavours

Barva fo l ie  čokoládových kostek 12 G  
12 g chocolate cube foi l  colours

Příchutě  mini  čokolád  10 G 
10 g chocolate mini  bar f lavours

Barva fo l ie  č tvercových čokolád 5  G 
5 g chocolate square  foi l  colours

Barva fo l ie  mini  čokolád 10 G 
10 g chocolate mini  bar  f o i l  c o l o u r s



Christmas Sweets

Świąteczne Łakocie
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PRZEKŁADKA ŚWIĄTECZNE ŁAKOCIE
W zdjęciu kompozycyjnym dać woreczki: 
WOREK PREZENTÓW
WOREK ŚW MIKOŁAJA
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0192

Bag of Christmas Presents

Cukrová tyčka a 2 perníkové hvězdy a 5 čokoládových 
pralinek s oříškovou náplní (celkem 109 g) 
candy cane and 2 gingerbread stars and 5 chocolate 
pralines with nut filling (109 g total)

130 x 150 x 60 mm 200

0193

Santa Claus Presents Bag

perníková srdce v čokoládě (celkem 120 g) 
gingerbread hearts in chocolate (120 g total)

150 x 170 x 70 mm 100

NOVĚ! NOVĚ!
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0155

Date Bites 

date bites s brusinkami 20 g 
date bites with cranberry 120 g

Ø 79, h 120 mm 100

0153

Sesame Delight

sezamové cukroví 40 g 
sesame seed candy 40 g

60 x 32 x 115 mm 200

0154

Whole Seed Bites 

celozrnné kuličky se sušeným meruňkami 90 g 
whole seed bites with dried apricot 90 g

70 x 78 x 98 mm 100



Winter Evenings
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Zimní večery

0106

Mini Hot Chocolate

čokoládové figurky 20 g a marshmallows  5 g 
chocolate figures 20 g and marshmallows 5 g

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda
 milk, dark or white chocolate 

reliéfní logo na víčku 
logo embossed on the lid

k přípravě 1 porce horké čokolády
makes 1 serving of hot chocolate

Ø 63 mm, v 63 mm 200

0107

Maxi Hot Chocolate

čokoládové figurky 100 g a marshmallows 20 g 
chocolate figures 100 g and marshmallows 20 g

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda 
milk, dark or white chocolate 

reliéfní logo na víčku  
logo embossed on the lid

k přípravě 5 porcí horké čokolády
makes 5 servings of hot chocolate

Ø 80 mm, v 95 mm 100

Návod k přípravě horké čokolády
 Instruction for preparing hot chocolate

200ml

Pour Hot Milk 
Into a Cup 

Nalijte horké mléko
do kelímku

Nakonec dozdobte 
marshmallows 

Finally
Decorate!

Mix
Well

Dobře
promíchejte

Add the 
Chocolates

Přidejte
čokoládky



Sladká přání
Sweet Wishes
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PRZEKŁADKA ŚWIĄTECZ-
NE WIADOMOŚCI 



Sweet Wishes
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Sladká přání

0164

3 Stars Envelope

čokoládové hvězdy (celkem 12 g) 
chocolate stars (12 g t otal)

mléčná čokoláda 
milk chocolate

barva folie: stříbrná, zlatá nebo červená
 colour of foil: silver, gold or red

190 x 100 x 10 mm 500

0165

5 Stars Envelope

čokoládové hvězdy (celkem 20 g) 
chocolate stars (20 g total)

čokoláda mléčná 
milk chocolate

barva folie: stříbrná, zlatá nebo červená
colour of foil: silver, gold or red

280 x 100 x 10 mm 500

0195A

2 Stars Bag

čokoládové hvězdy ( celkem 8 g) 
chocolate stars (8 g total)

čokoláda mléčná 
milk chocolate

barva folie: stříbrná, zlatá nebo červená 
colour of foil: silver, gold or red

70 x 80 mm 5 000

Stříbrná
Silver

Zlatá
Gold

Červená
Red

Barva  fo l ie
Colours of  Foi l

NOVĚ!

NEW!NOVĚ!
OBOUSTRANNÝ TISK!

NEW!NOVĚ!
OBOUSTRANNÝ TISK!



Sladká přání
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0102

Christmas Card With Baubles

4 čokoládky (celkem 30 g) 
4 chocolates (30 g total)

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda 
milk, dark or white chocolate

210 x 140 x 12 mm 250

0103

Christmas Card With Christmas Trees

4 čokoládky ((celkem 30 g) 
4 chocolates (30 g total)

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda
milk, dark or white chocolate

210 x 140 x 12 mm 250



Sweet Wishes
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Sladká přání

0183

Christmas Card With Chocolate Teddy Bears

4 čokoládky ((celkem 30 g)  
4 chocolates (30 g total)

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda
milk, dark or white chocolate

210 x 140 x 12 mm 250

Rozměry výrobků umožňují jejich umístění do obálky A5 (obálka není součástí produktu). 
The dimensions of the products allow them to be placed in an A5 type envelope (envelope not included with the product).

NOVĚ!

0104

Christmas Card With Candy Cane

cukrové lízátko candy cane 15 g 
sugar candy cane 15 g 

210 x 140 x 15 mm 250



Sladká přání
Sweet Wishes
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0601/0601S

Choco Text 1 Line in Envelope/ 
1 Line in Envelope Separate

čokoládová tyčinka  s vlastním textem nebo 8 čokoládek 
s vlastním textem (celkem 30 g)  
a bar of chocolate with personalised text  
or 8 chocolates with personalised text (30 g total)

8

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda 
milk, dark or white chocolate

230 x 100 x 12 mm 100

0602/0602S

Choco Text 2 Lines in Envelope/ 
2 Lines in Envelope Separate

čokoládová tyčinka  s vlastním textem nebo 16 
čokoládek s vlastním textem (celkem 60 g) 
a bar of chocolate with personalised text or 16 
chocolates with personalised text (60 g total)

16

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda 
milk, dark or white chocolate

230 x 100 x 12 mm 100

Choco Text  1  řádek tyčinka 
Choco Text 1  Line Bar

Choco Text  1  řádek čokoládky 
Choco Text 1  Line Separate

NEW!NOVĚ!
OBOUSTRANNÝ TISK!

NEW!NOVĚ!
OBOUSTRANNÝ TISK!



Sweet Wishes
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Sladká přání

0593

Choco Text 3 Lines in Envelope/  
Choco Text 3 Lines in Envelope Separate

čokoládová tabulka s vlastním textem nebo 24 
čokoládek s vlastním textem (celkem 90 g) 
a bar of chocolate with personalised text  
or 24 chocolates with personalised text (90 g total)

24

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda 
milk, dark or white chocolate

253 x 130 x 18 mm 100

0594

Choco Text 4 Lines in Envelope/ 
Choco Text 4 Lines in Envelope Separate

čokoládová tabulka s vlastním textem nebo 32  
čokoládek s vlastním textem (celkem 120 g) 
a bar of chocolate with personalised text  
or 32 chocolates with personalised text (120 g total)

32

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda 
milk, dark or white chocolate

253 x 130 x 18 mm 100

Choco Text  3  řádky tabulka 
Choco Text 3 Lines Bar

Choco Text  3  řádky tabulka 
Choco Text 4 Lines Bar

Choco Text  3  řádky čokoládky 
Choco Text 3 Lines Separate

Choco Text  4  řádky čokoládky 
Choco Text 4 Lines Separate



Cukroví k potištění
Sweets to Print
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0419

Choco Font 3

3 čokoládky s individuálním potiskem (celkem 30 g) 
3 mini bars of chocolate with personalised 
decoration (30 g total)

bílá čokoláda 
white chocolate

192 x 65 x 22 mm 100

0420

Choco Font 6

6 čokoládek s individuálním potiskem 
(celkem 60 g)
6 mini bars of chocolate with personalised 
decoration (60 g total)

bílá čokoláda 
white chocolate

192 x 126 x 22 mm 100

0418

Choco Font 1

čokoládka s individuálním potiskem 10 g
mini bar of chocolate with personalised decoration 10 g

bílá čokoíláda 
white chocolate

77 x 77 x 22 mm 300



Sweets to Print
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Cukroví k potištění

0407

Logo Cookie Tin

zázvorové sešenky s logem (celkem 110 g) 
Logo Cookie ginger spice cookies (110 g total )

možnost umístění vlastního loga nebo textu
possibility of placing personalised decoration 
on the cookies

Ø 195, v 34 mm 100

0351

Logo Cookie

kořeněná sušenka 5,5 g 
spice cookie 5,5 g 

možnost umístění vlastního loga nebo textu
possibility of placing personalised 
decoration on the cookie

90 x 60 mm 2 000

0406

Logo Cookie Bag

zázvorové sušenky s logem (celkem 39 g) 
Logo Cookie ginger spice cookies (39 g total)

možnost umístění vlastního loga nebo textu
possibility of placing personalised 
decoration on the cookies

50 x 80 x 168 mm 300



Čokolády s doplňky
Chocolates with Additions
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Čokolády s doplňky
Chocolates with Additions
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0167

Chocolate Bites

kousky hořké čokolády s 72 % kakaa 
s doplňky (celkem 80 g)
bites of dark chocolate 72% c ocoa  
with additions (80 g total)

hořká čokoláda 72 % kakaa s doplňky: 
sušené švestky, lyofilizované pomeranče, 
mandlové plátky, dýňová semínka a quinoa
72% c ocoa dark chocolate with additions: 
dried plum, freeze-dried orange, almond 
slices, pumpkin seeds and quinoa

95 x 85 x 145 mm 100

72%
kaka

a

NOVĚ!
VÁNOČNÍ PŘÍCHUŤ 



Čokolády s doplňky
Chocolates with Additions
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0484

Long Bar

tabulka čokolády 100 g s posypkami dle výběru 
chocolate bar 100 g with sprinkles to choose

čokoláda rubínová, mléčná, hořká nebo bílá s posypkami dle výběru
ruby, milk, dark or white chocolate  with sprinkles to choose

258 x 85 x 12 mm 100

0087

Modern Bar Envelope

tabulka čokolády 75 g s posypkami dle výběru 
chocolate bar 75 g with sprinkles to choose

čokoláda rubínová, mléčná, hořká 
nebo bílá s posypkami dle výběru
ruby, milk, dark or white chocolate  with 
sprinkles to choose

135 x 135 x 15 mm 100

Výběr posypek na čokolády najdete na straně 59. 
See our sprinkles selection on page 59.



Čokolády s doplňky
Chocolates with Additions
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0075

Chocolate Rudolph

4 čokoládky (celkem 45 g) 
4 chocolates (45 g total)

hořká čokoláda se 72% kakaa a červená lentilka
dark chocolate 72% cocoa  with red lentil

258 x 85 x 12 mm 100

0146

Tutti Frutti Chocolate

čokoláda s kousky ovoce celkem 80 g) 
chocolate bar with fruits pieces (80 g total)

Mléčná, hořká nebo bílá čokoláda se sušenou 
švestkou nebo lyofilizovanou brusinkou
milk, dark or white chocolate with dried plum 
or freeze-dried cranberry

90 x 55 x 15 mm 250

0349

Chocolate Bar Chocoplus

čokoláda rubínová, mléčná, hořká 
nebo bílá s posypkami dle výběru (celkem 65 g)
ruby, milk, dark or white chocolate with sprinkles  to 
choose (65 g total)

175 x 107 x 15 mm 100

Výběr posypek na čokolády najdete na straně 59. 
See our sprinkles selection on page 59.

NOVĚ!
VÁNOČNÍ PŘÍCHUŤ



Kořeněné příchutě
Spicy Flavours
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L. CIASTKA
+ HERBATA



Kořeněné příchutě
Spicy Flavours
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0584

Micro Townhouse

zázvorové hvězdičky (celkem 100 g) nebo mini cookies v 
mléčné, bílé nebo dezertní čokoládě (celkem 100 g)
ginger stars (100 g total) or mini cookies  
in milk, white and dessert chocolate (100 g otal)  

90 x 57 x 135 mm 100

0496

Gingerbread House

12 mini zázvorových perníčků (celkem 130 g) nebo 
12 perníkových srdíček v čokoládě (celkem 130 g) 
12 mini gingerbread (130 g total) or 12 gingerbread 
hearts in chocolate (130 g t otal)

110 x 110 x 140 mm 100

0586

Christmas Townhouse

zázvorové hvězdičky (celkem 190 g)   
nebo zázvorové perníčky (celkem 150 g) 
ginger stars (190 g total)  
or mini gingerbreads (150 g total)

90 x 57 x 190 mm 100



Kořeněné příchutě
Spicy Flavours
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0118

Mega Cookie

sušenka s kousky čokolády 1 10 g 
cookie with chocolate chips 110 g

135 x 135 x 15 mm 100

0217

Christmas Mailbox

4 perníčkové hvězdy (celkem 68 g) 
4 gingerbread stars (68 g total)

85 x 100 x 93 mm 100

NOVĚ!

NOVĚ!



Kořeněné příchutě
Spicy Flavours
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0243

Mini Gingerbread

perníček s polevou 1 1 g 
glazed gingerbread 11 g

90 x 55 mm 5 000

0201

Gingerbread Heart In Chocolate

perníček srdíčko s čokoládovou polevou 1 1 g 
gingerbread heart in chocolate 11 g

90 x 55 mm 5 000

0178

Gingerbread Star

perníček s polevou 1 7 g 
glazed gingerbread 17 g

115 x 75 mm 5 000

NOVĚ!

NOVĚ!

NOVĚ!



Kořeněné příchutě
Spicy Flavours
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0113

Mr. Cookie In Wooden Box

21 zázvorových sušenek Mr. Cookie (celkem 200 g) 
21 ginger spice cookies Mr. Cookie (200 g total)

Ø 230 mm, h 35 mm 50

0347

Gingerbread Team Box

8 zázvorových sušenek Mr. Cookie (celkem 72 g) 
8 ginger spice cookies Mr. Cookie (72 g total)

232 x 98 x 20 mm 100

0346

Mr. Cookie

zázvorová sušenka Mr. Cookie 9 g 
ginger spice cookie 9 g

100 x 55 mm 5 000



Kořeněné příchutě
Spicy Flavours
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0606

Christmas Tin

zázvorové sušenky (celkem 150 g) 
ginger spice cookies (150 g t otal)

Ø 195, v 34 mm 100

0139

Spice - Caramel Cookies

karamelizované zázvorové sušenky (celkem 200 g) 
caramelised ginger cookies (200 g total)

215 x 65 x 35 mm 200

0607

Ginger Star

zázvorová sušenka 3 g 
ginger spice cookie 3 g 

65 x 45 mm 5 000

0031

Spice - Caramel Cookie

karamelizovaná zázvorová sušenka  5,5 g 
caramelised ginger cookie 5,5 g

90 x 40 mm 5 000



Pohodové Vánoce
Cosy Christmas
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0605

Tea Can 50 G

čaj v plechovce 50 g 
warming tea 50 g

Ø 75, h 137 mm 100

0518

Tea Can 100 G

Earl Gray čaj s pomerančovou kůrou 100 g 
Earl Grey tea with orange peel 100 g

90 x 90 x 112 mm 100

0500

Pillow Tea 30 G

Earl Gray čaj s pomerančovou kůrou 30 g 
Earl Grey tea with orange peel 30 g

190 x 115 x 25 mm 100



Tradiční příchutě
Traditional Flavours
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0341D

Smart Box

skořicové sušenky (celkem 40 g)   
cinnamon cookies (40 g total)

Ø 70 mm, h 40 mm 100

0423

Art Deco 5 Box

5 čokoládových praline  (celkem 42 g)  
5 chocolate truffles (total 42 g)

Ø 70 mm, h 40 mm 100

0341E

Smart Box

bonbony s příchutí svařeného vína (celkem 70 g) 
heart candy with mulled wine flavour (70 g total) 

Ø 70 mm, h 40 mm 100



Chocolate Figures

Czekoladowe Figurki

44

L. CZEKOLADOWE
FIGURKI



Čokoládové figurky
Chocolate Figures
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0066

Chocolate Dumplings

6 čokolád (celkem 90 g) 
6 chocolates (90 g total)

mléčná, hořká a bílá čokoláda
milk, dark or white chocolate 

265 x 125 x 20 mm 100

0061

Chocolate Dumpling

čokoláda 15 g
chocolate 15 g

mléčná, hořká a bílá čokoláda
milk, dark or white chocolate 

100 x 45 mm 2 000

0187

Chocolate Gingerbread Man 

čokoláda 15 g 
chocolate 15 g

mléčná, hořká a bílá čokoláda
milk, dark or white chocolate  

100 x 55 mm 2 000

0188

Choco Gingerbread Man Team 

4 čokolády (celkem 60 g)  
4 chocolates (60 g total)

mléčná, hořká a bílá čokoláda
milk, dark or white chocolate  

258 x 85 x 12 mm 100

NOVĚ!

NOVĚ!



Čokoládové figurky
Chocolate Figures
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0427

Chocolate Blocks

čokoládové kostky (celkem 65 g) 
chocolate blocks (65 g total)

mléčná, hořká a bílá čokoláda
milk, dark or white chocolate 

232 x 98 x 20 mm 100

0408

Christmas Express

čokoládový vláček (celkem 65 g) 
chocolate train (65 g total)

mléčná, hořká a bílá čokoláda
milk, dark or white chocolate 

232 x 98 x 20 mm 100

0489

Chocolate Figures

6 čokolád (celkem 55 g) 
6 chocolates (55 g total)

mléčná, hořká a bílá čokoláda
milk, dark or white chocolate 

182 x 132 x 15 mm 100



Vánoční lízátka
Christmas Lollipops
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0189

 Chocolate Moustache Lollipop

čokoládové lízátko knír 25 g 
chocolate lollipop mustache 25 g

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda 
milk, dark or white chocolate 

130 x 205 x 20 mm 300

NOVĚ!

NOVĚ!
0191

Sugar Candy Cane

lízátko hůlka Candy Cane 15 g 
candy cane 15 g

145 x 125 x 15 mm 200



Zimní puzzle
Winter Puzzle
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0331A

Reindeer Choco Puzzle 3D

čokoládová figurka: sob 
k sestavení (celkem 90 g) 
chocolat figure: reindeer  to be 
assembled  (90 g total)

mléčná a hořká čokoláda
milk and dark chocolate

185 x 185 x 33 mm 1 00

0331E

Bauble Choco Puzzle 3D

čokoládová figurka: koule s posypkami 
k sestavení (celkem 90 g)  
chocolat figure: bauble with sprinkle
to be assembled  (90 g total)

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda
milk, dark or white chocolate

185 x 185 x 33 mm 1 00

0331B

Christmas Tree Choco Puzzle 3D

čokoládová figurka: vánoční stromek
s posypkami a dárek k sestavení (celkem 
90 g)  
chocolat figures: christmas tree with 
sprinkle and present to be assembled 
90 g total)

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda
milk, dark or white chocolate

185 x 185 x 33 mm 100



Vánoční dárky
Christmas Gifts
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0314/PENGUIN

Choco4mat Penguin

čokoládový tučňák (celkem 65 g) 
chocolate penguin (65 g total)

mléčná a bílá čokoláda
milk and white chocolate

možnost umístění loga na bříško z bílé 
čokolády
possibility of placing logo on the white  
chocolate belly 

182 x 132 x 15 mm 100

0314/ GIFT

Choco4mat Gift

čokoládový dárek 65 g 
chocolate gift 65 g

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda 
milk, dark or white chocolate 

možnost umístění loga na čokoládovou visačku 
possibility of placing logo  on the chocolate tag

182 x 132 x 15 mm 100

0331B

Christmas Tree Choco Puzzle 3D

czekoladow��gurki: choinka z posypką
i prezent do samodzielnego złożenia
(łącznie 90 g)
chocolat��gures: christmas tree with
sprinkle and present to be assembled
(90 g total)

czekolada mleczna, 
deserowa lub biała
milk, dark or white chocolate

185 x 185 x 33 mm 100

Umístění loga / Personalization



Vánoční dárky
Christmas Gifts
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0597

Mini Christmas Tree

čokoládový vánoční stromek 30 g 
Christmas tree 30 g

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda 
milk, dark or white chocolate

95 x 105 x 15 mm 200

0074

Chocolate Snowman

čokoládový sněhulák 40 g 
chocolate snowman 40 g 

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda 
milk, dark or white chocolate

135 x 135 x 15 mm 200

0073

Chocolate Santa Claus

čokoládový Santa Claus 35 g 
chocolate Santa Claus 35 g

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda 
milk, dark or white chocolate

135 x 135 x 15 mm 200



Vánoční dárky
Christmas Gifts
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0159

Promo Card Stars

čokoládové hvězdy (celkem 8 g) 
chocolate stars (8 g total)

mléčná čokoláda 
milk chocolate

folie: stříbrná, zlatá nebo červená
foil: silver, gold or red

154 x 102 x 18 mm 500

0219

Promo Card Two Teddy Bears

medvídci (celkem 10 g) 
teddy bears (total 10 g)

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda 
milk, dark or white chocolate

154 x 102 x 18 mm 500

Stříbrná
Silver

Zlatá
Gold

Červená
Red

Barvy folie
Colours of  Foi l

NOVĚ!

NOVĚ!

NOVĚ!

YOUR LOGO

0339

Push The Button Ball/ 
Push The Button Christmas Tree

pastilky Dots 4 g  
4 g of Dots pastilles

máta, ovocné
mint, fruit

140 x 70 x 8 mm 1 000



Vánoční pochoutky
Christmas Delicacies
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0352C/0352E/0352B/0352A

Small Almond - Cinnamon/Caramel/
Cranberry/Spicy Bag

mandle v mléčné čokoládě se skořicí (celkem 40 g) nebo arašídy 
v karamelu (celkem 40 g) nebo sušené brusinky v hořké čokoládě 
(celkem 40 g) nebo perníčkové sušenky v mléčné, dezertní a bílé 
čokoládě (celkem 35 g)
almonds in milk chocolate and cinnamon (40 g total) or peanuts in  
a caramel (40 g total) or dried cranberries in dark chocolate (40 g total) 
or gingerbread cookies in milk, dessert and white chocolate (35 g total)

60 x 32 x 128 mm 200

0498

Winter Collection

perníčkové sušenky v mléčné, dezertní a bílé čokoládě,  
sušené brusinky v hořké čokoládě (celkem 90 g) 
gingerbread cookies in milk, dessert and white chocolate,  
dried cranberries in dark chocolate (90 g total)

124 x 98 x 30 mm 100

0424

Christmas Nut Collection

perníčkové sušenky v mléčné, dezertní a bílé čokoládě, mandle 
v mléčné čokoládě se skořicí , sušené brusinky v hořké čokoládě, 
orzechy ziemne w karmelu, arašídy v karamelu (celkem 160 g)
gingerbread cookies in milk, dessert and white  chocolate,
almonds in milk chocolate with cinnamon,  cranberries in dark 
chocolate, peanuts in a caramel (160 g total)

232 x 98 x 30 mm 100

mandle v mléčné 
čokoládě se skořicí   
almonds in milk  

chocolate with cinnamon

sušené brusinky 
v dezertní čokoládě 

dried cranberries in 
dessert chocolate

arašídy v karamelu
peanuts in a caramel

perníčkové sušenky v mléčné, 
dezertní a bílé čokoládě 
gingerbread cookies in 
milk, dessert and white 

chocolate



Vánoční pochoutky
Christmas Delicacies
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0572

Art Deco & Friends Modern Box

8 čokoládových lanýžů, mandle v mléčné 
čokoládě se skořicí a marcipánové koule 
obalené v čokoládě (celkem 212 g)
8 chocolate truffles olate with cinnamon, 
dessert chocolate coated  marzipan balls 
(212 g total)

185 x 185 x 32 mm 100

0184

Chocolate Clusters

hrudky: sušenky obalené v mléčné čokoládě a karamelu a 
hrudky: arašídy obalené v slaném karamelu (celkem 80 g)
clusters: cookies coated in milk chocolate and caramel 
and clusters: peanuts coated in salty caramel (80 g total)

100 x 120 x 32 mm 100

0604

Marzipan Balls

marcipánové koule obalené v čokoládě (celkem 125 g) 
marzipan balls in dark chocolate (125 g total)

Ø 79, h 120 mm 50

NOVĚ!



Adventní kalendáře
Advent Calendars
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KALENDARZE 
ADWENTOWE



Adventní kalendáře
Advent Calendars
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0077

Advent Calendar Pyramid

24 čokoládových kuliček v barevné folii (celkem 135 g) 
24 chocolate balls in colored foils (135 g t otal)

mléčná čokoláda 
milk chocolate

145 x 145 x 168 mm 100

0210

Advent Calendar Tower

24 karmelizovaných zázvorových sušenek (celkem 132 g) 
24 caramelised ginger cookies (132 g t otal)

42 x 95 x 205 mm 100

NOVĚ!



Adventní kalendáře
Advent Calendars
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0089

Advent Calendar In Individual Shape

24 mléčných čokoládek (celkem 50 g) 
24 milk chocolates (50 g total)

max: 470 x 300 mm, 
tloušťka: 11 mm 
max: 470 x 300 mm, 
thickness: 11 mm

100

Vytvořte si vlastní kalendář:

  l
ist

 4
70

 x
 3

00
 m

m

Váš vlastn
í tv

ar

Prostor pro čokolády
200 x 142 mm

* Při realizaci vlastních tvarů jsou poskytovány individuální konzultace

  S
he

et
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70
 x

 3
00

 m
m

Create your calendar:
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 in
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du
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Chocolates area 
200 x 142 mm

* individual consultation is given for the realisation of each shape



Adventní kalendáře
Advent Calendars
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0410 

Advent Calendar XS

24 mléčných čokoládek (celkem 50 g)
24 milk chocolates (50 g total)

200 x 142 x 10 mm 100

0186

Advent Calendar XXS

24 mléčných čokoládek (celkem 18 g) 
24 milk chocolates (18 g total)

98 x 125 x 10 mm 500

0410A

Advent Calendar XS Plus

24 mléčných čokoládek (celkem 50 g) 
24 milk chocolates (50 g total)

200 x 142 x 13 mm 100

NOVĚ!



Adventní kalendáře
Advent Calendars
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0583

Advent Calendar 24+Logo

24 mléčných čokoládek (celkem 75 g) 
24 milk chocolates (75 g total)

možnost umístění vlastního loga na největší 
čokoládu č. 24
possibility of placing logo on the biggest 
chocolate no. 24

197 x 284 x 10 mm 100

0279

Advent Calendar Mini

24 mléčných čokoládek (celkem  50 g) 
24 milk chocolates (50 g total)

197 x 284 x 10 mm 100

0090

Advent Calendar Choco Logo

24 mléčných čokoládek  s vlastním logem (celkem 50 g) 
24 milk chocolates with logo (50 g total)

197 x 284 x 10 mm 500



Posypky k výběru/Sprinkles to choose

Skořice          Whisky Bílá Lesní Cointreau  Champagne 
Ovoce

Mocha

Příchutě/Flavours
Pralinky Noble a Art Deco v čokoládových krabičkách jsou baleny v mixu, bez možnosti výběru.  
Chocolate boxes with Noble and Art Deco pralines are randomly packed with above flavours.

Noble Chocolates jsou belgické pralinky velmi chutné a propracované chuti a jsou nabízeny v originálním tvaru 
čokoládového kelímku. Každý, kdo ochutná tyto lahodné pralinky, je přenesen do světa plného kouzel.   
Noble Chocolates are Belgian pralines extremely delicate and sophisticate flavours and presented in the original 
chocolate cup shape. Anyone who tastes these delicious pralines is taken to the world full of magic.

Art Deco lanýžové čokoládové kuličky nabízíme v mnoha lahodných příchutích Výjimečný sametový krém je potažen pravou 
belgickou čokoládou a  jemným ovocem nebo čokoládou, které jim dodávají jejich jedinečnou chuť.
Art Deco truffles chocolate balls with many delicious flavours. The exceptional velvety cream is coated with real Belgian 
chocolate and then the delicate fruit or chocolates that give them their unique character.

Skutečný vzhled produktů se může mírně lišit od vzhledu uvedeném v tomto katalogu.
The actual appearance of the products may differ slightly from the ones pictured in this catalog.

Černý rybíz CalvadosMátaBorůvka Karamel Passion fruit

KirschPistácieKávový 
  likér

Vanillka Amaretto Křupavé
pralinky

Mandlové 
pralinky

Cheesecake TiramisuTřešeň Brusinka   Tmavý pomeranč    Zabaglione

Med s malinami: 
lyofilizované maliny 

s kousky medu.
Honey with raspberries: 

freeze-dried raspberry with 
sugar honeycomb pieces.

Brusinky pod sněhem:  
lyofilizované brusinky 

a cukrové vločky.
Cranberry under the 

snow: freeze-dried 
cranberry  and sugar 

snowflakes. 

Vánoční cesmína:
cukrové tvary lístků a bobulí

vánoční cesmíny.
Christmas holly:  

sugar hollies and berries.

Malinová hvězda: 
mrazem sušená malina se 

zlatými cukrovými hvězdami.
Raspberry star:  

freeze-dried raspberry  
with gold sugar stars. 






