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Představte si, že taháte za stuhu pečlivě zabalené krabice. Okamžik opravdového překvapení a upřímný úsměv ... Využijte tyto svátky jako 
příležitost ukázat svým zaměstnancům a obchodním partnerům, že vám na nich záleží! Dejte jim vědět, že na ně myslíte! Připomeňte jim, že jsou 
nenahraditelní! A my vám s tím pomůžeme - jsme odborníci na oslazení vztahů! Tento katalog představuje naše nejnovější vánoční produkty. 
Existuje spousta možností na výběr - a to není vše, co můžeme nabídnout. Rádi se přizpůsobíme charakteru a potřebám vaší společnosti!

• Sladké dárky byly vytvořeny pro posílení vztahů (nejen obchodních).
• Naši specialisté na sladkosti společně s našimi zákazníky navrhují jedinečné dárky!
• Cukrovinkami se zabýváme 23 let, díky kombinaci tradice a nejnovějších trendů se můžeme chlubit, že jsme lídrem v oboru!
• Nemusíte se obávat, že se něco pokazí - jsme zodpovědní za celý proces od vytvoření po expedici!
• Nejen vzhled a sdělení, ale také kvalita - pracujeme v souladu s Mezinárodním standardem bezpečnosti potravin BRC.
• Věříme, že zodpovědné vedení našeho podnikání přinese sladší budoucnost! Snažíme se, aby naše obaly byly plně biologicky rozložitelné. Papír, 

který používáme, je certifikován FSC®. Štítek FSC® znamená, že materiály použité pro tyto výrobky byly zodpovědně získány.
• Poskytujeme vašim zákazníkům čistou radost, ale naším cílem je zaujmout širší perspektivu. Naše čokoládové výrobky získaly certifikát UTZ, který 

zaručuje, že naše výrobní procesy splňují nejpřísnější etické a ekologické normy!

Imagine that you are pulling the ribbon of a meticulously wrapped box. A moment of true surprise and an honest smile... We are naturally inclined 
to enjoy giving and receiving presents. Use this Holiday Season as an opportunity to show your employees and business partners that they matter 
to you! Let them know you remember about them! Remind them that they are irreplaceable! We will help you do just that - we are experts in 
sweetening up relations! This catalog presents our latest Holiday projects. There’s plenty to choose from, but please do remember that this is not all 
we have to offer. We will gladly adjust to the character and needs of your company!

Let people have some sweet memories associated with your business!
•  Our confectionery experts are capable of designing, together with our Customers, some truly exceptional presents!
• We have been dealing with sweets for 23 years now. By combining tradition with the latest trends, we continuously enjoy the position of the 

industry’s leader!
• You do not have to worry that something might go wrong – we take full responsibility for the entire process - from the creation stage to 

shipping!
• Clearly defined cooperation principles form the foundation of our operations - we will work together to determine the purpose, cost and delivery 

date of your order.
• The appearance and message, however, are not the only things that matter. Quality is equally important - we comply with the international BRC 

Food Safety Standard.
• We do believe that running our business in a responsible manner will bring about a sweeter future! We are striving to make our packaging fully 

biodegradable. The paper we use is FSC®-certified. The FSC® label means that materials used for this products have been responsibly sourced. 
• We provide your customers with pure joy, but we aim to adopt a broader perspective. Our chocolate products have been awarded the UTZ 

certificate guaranteeing that our production processes comply with the strictest ethical and environmental standards!

  100%   100% 
BIODEGRABIODEGRA DDABLEABLE

PPAACKCKAAGEGE

Food Safety Management System BRC - Tato norma je zárukou nejvyšší úrovně bezpečnosti potravin, dodržování 
zákonů a stálé kvality nabízených produktů. Je to také záruka, že vyrobené sladkosti jsou zcela bezpečné.

BRC Food Safety Management System - This standard is the guarantee of the highest level of safety of food, 
compliance with law and a consistent quality of products offered. It is also an assurance that the sweets  
produced are completely safe.

Štítek FSC® znamená, že materiály použité pro tyto výrobky byly získány zodpovědně.

The FSC® label means that materials used for this products have been responsibly sourced.

Všechny výrobky s certifikátem UTZ jsou vyráběny podle standardu UTZ, který se řídí zásadami poctivosti a 
transparentnosti. Program UTZ umožňuje zemědělcům naučit se lepší způsoby hospodaření, zlepšit pracovní 
podmínky a lépe se starat o své děti a životní prostředí.

All UTZ certified products are produced according to the UTZ standard, which is guided by the principles of fairness 
and transparency. The UTZ program enables farmers to learn better farming methods, improve working conditions 
and take better care of their children and the environment.

Tento symbol znamená, že jsme pro výrobu obalů použili 100% biologicky rozložitelnou, tj. Ekologickou fólii. 
Zákazníci si mohou vybrat mezi standardní nebo biologicky rozložitelnou fólií. 

This symbol means that we used 100% biodegradable, i.e. environmentally friendly, foil for the production of 
packaging. Customers can choose between standard or biodegradable foils.

Tato ikona byla přiřazena k obalům zcela vyrobeným ze 100% biologicky rozložitelných materiálů.

This icon has been assigned to packaging fully made of 100% biodegradable materials.

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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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

www.ece.cz
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0421

Art Deco 10 Plus Box

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

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

Ø 190, h 42 mm 100

0398

Art Deco 16 Box

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

Ø 190, h 42 mm 50

Možnosti tisku 
Printing options

Digitální tisk na etiketu 
Digital printing on the label

Digitální tisk přímo na víko
 Digital printing directly on the lid

www.ece.cz
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0202

Art Deco Gold

16 zdobených lanýžů Art Deco (celkem 136 g) 
16 Art Deco decorated truffles (136 g total)

barva krabice: bílá nebo černá 
colour of box: white or black

195 x 195 x 40 mm 100

Objevte příchutě lanýžů Art Deco na straně 59.
Discover flavours of Art Deco chocolate truffles on page 59.

NOVĚ!NOVĚ!

0203

Art Deco & Friends Gold

8 zdobených lanýžů Art Deco, mandle v 
mléčné čokoládě se skořicí a maripánové 
kousky v hořké čokoládě (celkem 212 g)
8 Art Deco decorated truffles, almonds in milk 
chocolate with cinnamon and dark chocolate 
coated marzipan peas (212 g total)

barva krabice: bílá nebo černá 
colour of box: white or black

195 x 195 x 40 mm 100

www.ece.cz
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0232

Little Sweet Moments 

9 čokoládových pralinek  63 g 
9 chocolate pralines 63 g

lískový oříšek v mléčné čokoládě, pistácie v 
hořké čokoládě, cappuccino krém v bílé 
čokoládě
hazelnut filling in a milk chocolate, pistachio 
filling in a dessert chocolate, cappuccino 
cream in a white chocolate

115 x 115 x 35 mm 100

0233

Sweet Moments  

16 čokoládových pralinek  63 g 
16 chocolate pralines 112 g

lískový oříšek v mléčné čokoládě, pistácie v 
hořké čokoládě, cappuccino krém v bílé 
čokoládě
hazelnut filling in a milk chocolate, pistachio 
filling in a dessert chocolate, cappuccino 
cream in a white chocolate

153 x 153 x 35 mm 100

Lískový oříšek v mléčné 
čokoládě

 Hazelnut filling  
in a milk chocolate

Pistácie v hořké 
čokoládě

 Pistachio filling  
in a dessert chocolate

Capuccino v bílé 
čokoládě 

Cappuccino cream  
in a white chocolate

NOVĚ! NOVĚ!

www.ece.cz
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0095

Clusters Wooden Box

kousky se sušenkami v mléčné čokolády a karamelem
a kousky s arašídy ve slaném karamelu (celkem 100 g)  
clusters with milk chocolate cookies and caramel  
and clusters with peanuts in salted caramel (100 g total)

Ø 140 mm, h 35 mm 100

0134

Chocolate Pine Cone Ornaments 

8 čokoládových figurek šiška s náplní 100 g 
8 chocolate pine cone ornaments with filling 100 g

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

Ø 140 mm, h 35 mm 50

0233

Sweet Moments  

16 czekoladowych pralin 112 g
16 chocolate pralines 112 g

pistacja w deserowej czekoladzie, orzech 
laskowy w mlecznej czekoladzie, cappuccino 
w białej czekoladzie
hazelnut filling in a milk chocolate, pistachio 
filling in a dessert chocolate, cappuccino 
cream in a white chocolate

153 x 153 x 35 mm 100

NOVĚ!

0111

Snowballs In Wooden Box

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

Ø 140 mm, h 35 mm 50

www.ece.cz
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0576

Chocolate Cups Box

4 belgické pralinky (celkem 48 g)
4 chocolate 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 chocolate belgian pralines (144 g total)

Ø 190, h 42 mm 50

0320

Twelve Times Bite Box

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

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

190 x 130 x 35 mm 50

Vánoční krabičky
Christmas Chocolate Boxes

www.ece.cz
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NOVĚ!

0124

Noble 5 Box

5 belgických pralinek (celkem 60 g)
5 chocolate belgian pralines (total 60 g)

130 x 130 x 33 mm 200

0204

Noble Gold 

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

barva krabice: bílá nebo stříbrná 
colour of box: white or black

195 x 195 x 40 mm 50

0125

Noble 9 Box

9 belgických pralinek (celkem 108 g)
9 chocolate belgian pralines (total 108 g)

145 x 145 x 33 mm 100

Poznej příchutě belgických pralinek Noble Chocolates na str. 59. 
Discover flavours of the Noble Chocolates belgian pralines on page 59.

Vánoční krabičky
Christmas Chocolate Boxes

NOVĚ!
  100%   100% 

BIODEGRABIODEGRA DDABLEABLE
PPAACKCKAAGEGE NOVĚ!

  100%   100% 
BIODEGRABIODEGRA DDABLEABLE

PPAACKCKAAGEGE

www.ece.cz
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0196

Gold Bar Tin

10 francouzských lanýžů (celkem 80 g) 
10 french truffles (80 g total)

čokoláda
chocolate

110 x 235 x 45 mm 50

0222

Ruby Box

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

175 x 175 x 30 mm 100

Rubínová čokoláda je celosvětový fenomén v oblasti čokolády a první skutečná inovace na tomto trhu za 80 let. Vyrábí se z 
rubínových kakaových bobů bez přidání jakýchkoli barviv nebo příchutí. Nabízíme tento druh čokolády v krabici s velkým 
povrchem, který lze individuálně graficky přizpůsobit. Intenzivní, ovocná a mírně kyselá chuť ukrytá v rubínových čokoládových 
kostkách, v krásném personalizovaném balení, bude perfektním sladkým dárkem.
Made from ruby cocoa beans without any coloring agents or flavoures, ruby chocolate is a global phenomenon and the first 
true innovation on that market for 80 years.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.

www.ece.cz
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0109

Toulouse

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 24 g) 
3 french truffles (24 g total)

čokoláda
chocolate

40 x 120 x 90 mm 200

0512

Saint Tropez

5 francouzských lanýžů (celkem 40 g)
5 french truffles (40 g total)

čokoláda
chocolate

70 x 78 x 98 mm 200

www.ece.cz
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0081

Christmas Tree Box

čokoládový text a čokoládový vánoční stromek 
s posypkami (celkem  100 g) 
chocolate text and christmas tree with sprinkle 
“Raspberry star” (total 100 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

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

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

Ø 190 mm, h 42 mm 50

0075

Chocolate Rudolph

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

hořká čokoláda 72% kakaa s lentilkou
dark chocolate 72% cocoa  with red 
lentil

258 x 85 x 12 mm 100

www.ece.cz
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0141

Midi Box

3 mini tyčinky  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 tyčinky  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 12 g (120 g total)

212 x 120 x 30 mm 200

Na výběr jsou tři různé druhy obalů a tři různé typy obsahu. Velký reklamní prostor. Elegantní a moderní forma. Naše 
čokoládové krabičky s čokoládou: 5 g čtvercové čokolády, 10 g mini tyčinky a 12 g čokoládové kostky. Vytvořte si vlastní skladbu 
s různými velikostmi, příchutěmi a individualizovanou grafikou.
Three different kinds of packaging and three different types of contents to choose from. Large advertising space. Elegant and 
modern form. Our chocolate boxes with number one chocolates: 5 g Square Chocolate, 10 g Mini Bar and 12 g Chocolate Cube. Create 
your own compositions with different sizes, flavors and individualized graphics.

0140

Mini Box 

2 mini tyčinky  10 g (celkem  20 g) nebo
4 čtvercové čokolády  5 g (celkem  20 g) nebo 
4 čokoládových kostek  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

www.ece.cz
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0096

Chocolate Stars 3

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

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

240 x 208 x 25 mm 200

www.ece.cz
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0199

 Chocolates with Cranberries and Hazelnuts 8 pcs

4 mléčné čokolády s kousky lyofilizovaných brusinek
a 4 bílé čokolády s celými lískovými oříšky (celkem 72 g) 
4 milk chocolates with pieces of freeze-dried cranberries  
and 4 white chocolates with whole hazelnuts (72 g total)

90 x 190 x 30 mm  100

0198

Chocolates with Cranberries and Hazelnuts 4 pcs 

2 mléčné čokolády s kousky lyofilizovaných brusinek
a 2 bílé čokolády s celými lískovými oříšky (celkem 36 g)
2 milk chocolates with pieces of freeze-dried cranberries  
and 2 white chocolates with whole hazelnuts (36 g total)

55 x 190 x 30 mm  200

www.ece.cz
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0137

Coffee Cups

4 pralinky Belgické čokolády ve tvaru kalíšku 80 g
 4 cup shaped Belgian chocolate pralines 80 g

jahody ve smetaně, čokoláda s mátou, lískové 
oříšky, kávový krém Caffè Crema 
strawberries in cream, mint chocolate, hazelnut, 
coffee cream

Ø 145, h 40 mm 100

0138

Grand Coffee Cups

6 pralinek Belgické čokolády ve tvaru kalíšku 120 g 
6 cup shaped Belgian chocolate pralines 120 g

jahody ve smetaně, čokoláda s mátou, lískové 
oříšky, kávový krém Caffè Crema 
strawberries in cream, mint chocolate, hazelnut, 
coffee cream 

Ø 197, h 40 mm 100

Caffè Crema 
Caffè Crema 

Lískový ořech
Hazelnut

Čokoláda s mátou 
Mint Chocolate

Jahody ve smetaně 
Strawberries in Cream

NOVĚ! NOVĚ!

www.ece.cz
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0230

Gold Cups  

8 čokoládek s náplní Gold Cups  120 g 
8 Gold Cup chocolates with filling 120 g

třešňové tóny, cappuccino s medem, lískové ořechy 
a karamel, čokoláda s mátou a malinami
cherry notes, cappuccino with honey, hazelnuts & 
caramel, chocolate with mint  and raspberry

153 x 153 x 35 mm 100

0231

Prime Gold Cups

12 čokoládek s náplní Gold Cups  180 g 
12 Gold Cup chocolates with filling 180 g

třešňové tóny, cappuccino s medem, lískové 
ořechy a karamel, čokoláda s mátou a malinami
cherry notes, cappuccino with honey, hazelnuts 
& caramel, chocolate with mint  and raspberry

195 x 195 x 40 mm 50

Christmas Chocolate Boxes

Sváteční bonboniéry

Čokoláda s mátou a 
malinami

 Chocolate with Mint  
and Raspberry

Cappuccino s medem 
Cappuccino with 

Honey

Třešňové tóny
Cherry Notes

Lískový ořech s karamelem
 Hazelnuts & Caramel

NOVĚ! NOVĚ!

19

www.ece.cz
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0207

Craft Tube M

arašídy obalené medem a skořicí  70 g
nebo ořechy  a sušené ovoce obalené v čokoládě  70 g
nebo marcipánové kuličky potažené hořkou čokoládou 
70 g nebo rumové rozinky 70 g
honey and cinnamon coated peanuts 70 g
or chocolate coated nuts and dried fruit 70 g
or dark chocolate coated marzipan balls 70 g
or rum raisin fudge 70 g

folie nebo 100% biologicky rozložitelná folie 
film or 100% biodegradable film

Ø 75 mm, h 70 mm 200

0019

Box of Dates

6 čokoládových tyčinek (celkem 66 g)
 6 dates candy bars (66 g total)

čokoládové tyčinky se švestkou a lískovými oříšky 
v hořké čokoládě
dates candy bar with plums and hazelnuts,  
with dessert chocolate coating

folie nebo 100% biologicky rozložitelná folie,   
100% biologicky rozložitelný obal
film or 100% biodegradable film
100% biodegradable packaging

70 x 70 x 83 mm 200

0208

Craft Tube L

arašídy obalené medem a skořicí  100 g
nebo ořechy  a sušené ovoce obalené v čokoládě  
100 gnebo marcipánové kuličky potažené hořkou 
čokoládou 100 g nebo rumové rozinky 100 g
honey and cinnamon coated peanuts 100 g
or chocolate coated nuts and dried fruit 100 g
or dark chocolate coated marzipan balls 100 g
or rum raisin fudge 100 g

folie nebo 100% biologicky rozložitelná folie 
film or 100% biodegradable film

Ø 75 mm, h 100 mm 100

NOVĚ! NOVĚ!

  100%   100% 
BIODEGRABIODEGRA DDABLEABLE

PPAACKCKAAGEGE

www.ece.cz
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0192

Bag of Christmas Presents

lízátko "hůlka" a 2 perníčky ve tvaru hvězdy 
a 10 čokoládových kuliček (celkem 105 g) 
candy cane and 2 gingerbread stars 
and 10 chocolate balls (105 g total)

130 x 150 x 60 mm 200

0193

Santa Claus Presents Bag

glazované perníčky ve tvaru srdce s náplní  125 g 
glazed heart gingerbreads with filling 125 g

folie nebo 100% biologicky odbouratelná folie 
film or 100% biodegradable film

150 x 170 x 70 mm 100

www.ece.cz



Zimní večery
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0098

Hot Chocolate Cup

čokoládový pohár s míchací tyčinkou 18 g 
chocolate cup on a stir stick 18 g

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

folie nebo 100% biologicky odbouratelná folie 
film or 100% biodegradable film

1 porce hořké čokolády
makes 1 serving of hot chocolate

175 x 60 mm 2 000 

0099

Hot Chocolate Set

3 čokoládový pohár s míchací tyčinkou  (k přípravě horké 
čokolády) 54 g 
3 chocolate cups on stir sticks (for preparing hot chocolate) 54 g

mléčná, hořká,bílá čokoláda nebo mix příchutí 
milk, dark, white chocolate or mix of flavours  

3 porce hořké čokolády 
makes 3 servings of hot chocolate

185 x 185 x 33 mm 100 ks; 500 ks mix příchutí

NOVĚ!

NOVĚ!

www.ece.cz



Winter Evenings
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Zimní večery

0106

Mini Hot Chocolate

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

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

logo vyražené na víku 
logo embossed on the lid

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

Ø 63 mm, h 63 mm 200

0107

Maxi Hot Chocolate

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

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

logo vyražené na víku 
logo embossed on the lid

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

Ø 80 mm, h 95 mm 100

Instrukce k přípravě horké čokolády 
Instruction for preparing hot chocolate

200ml

Pour Hot Milk 
Into a Cup 

Nalijte horké mléko 
do šálku

Nakonec ozdobte 
marshmallows!

Finally
Decorate!

Mix
Well

Dobře 
promíchtejte

Add the 
Chocolates

Přidejte
čokoládu

0099

Hot Chocolate Set

3 czekoladowe filiżanki z mieszadełkiem do przyrządzenia
gorącej czekolady 54 g
3 chocolate cups on stir sticks (for preparing hot chocolate) 54 g

czekolada mleczna, deserowa, biała lub mix smaków 
milk, dark, white chocolate or mix of flavours  

3 porcje gorącej czekolady
makes 3 servings of hot chocolate

185 x 185 x 33 mm 100 szt.; 500 szt. mix smaków
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PRZEKŁADKA ŚWIĄTECZ-
NE WIADOMOŚCI 
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Sladké přání

0164

3 Stars Envelope

čokoládové hvězdy (celkem 12 g) 
chocolate stars (12 g total)

mléčná čokoláda 
milk chocolate

barva folie: stříbrná, zlatá a červená 
colour of film: silver, gold or red 
oboustranný tisk
two-sided printing

190 x 100 x 10 mm 500

0165

5 Stars Envelope

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

mléčná čokoláda 
milk chocolate

barva folie: stříbrná, zlatá a červená 
colour of film: silver, gold or red 
oboustranný tisk
two-sided printing

280 x 100 x 10 mm 500

0195A

2 Stars Bag

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

mléčná čokoláda 
milk chocolate

barva folie: stříbrná, zlatá a červená
colour of film: silver, gold or red
folie nebo 100% biologicky odbouratelná folie 
film or 100% biodegradable film

87 x 70 mm 5 000

Stříbrná
Silver

Zlatá
Gold

Červená
Red

Barva folie
Colours of  Fi lm

www.ece.cz



Čokolády s přísadami
Chocolates with Additions
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0102

Christmas Card With Baubles

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

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

210 x 140 x 12 mm 250

0103

Christmas Card With Christmas Trees

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

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

210 x 140 x 12 mm 250

0183

Christmas Card With Chocolate Teddy Bears

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

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

210 x 140 x 12 mm 250
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Čokolády s přísadami
Chocolates with Additions
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0167

Chocolate Bites

kousky hořké čokolády se 72% kakaa 
s přísadami
bites of dark chocolate 72% cocoa  
with additions (80 g total)

hořká čokoláda se 72% kakaa s přísadami: 
sušená švestka, lyofilizovaný pomeranč, 
mandlové vločky, dýňová semínka a quinoa
72% cocoa dark chocolate with additions: 
dried plum, freeze-dried orange, almond 
flakes, pumpkin seeds and quinoa

95 x 85 x 145 mm 100
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Sladké přání
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0601/0601S

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

čokoláda tabulka s osobním textem
nebo 8 čokolád s osobním textem (celkem 30 g)
a bar of chocolate with personalised text  
or 8 chocolates with personalised text (30 g total)

8

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

oboustranný tisk 
two-sided printing

230 x 100 x 12 mm 100

0602/0602S

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

čokoláda tabulka s osobním textem
nebo 16 čokolád s osobním textem (celkem 60 g) 
a bar of chocolate with personalised text  
or 16 chocolates with personalised text (60 g total)

16

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

oboustranný tisk 
two-sided printing

230 x 100 x 12 mm 100

Choco Text  1  l inka tabulka 
Choco Text 1  Line Bar

Choco Text  1  l inka odděleně 
Choco Text 1  Line Separate

www.ece.cz
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Sladké přání

0593

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

čokoláda tabulka s osobním textem
nebo 24 čokolád s osobním 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 3 Lines in EnvelopeChoco Text 4 
Lines in Envelope Separate

čokoláda tabulka s osobním textem
nebo 32 čokolád s osobním textem (celkem 120 g)    
a bar of chocolate with personalised text  
or 32 chocolates with personalised text (120 g total)

32

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

253 x 130 x 18 mm 100

Choco Text 3 l inky tabulka  
Choco Text 3 Lines Bar

Choco Text  4  l inky tabulka  
Choco Text 4 Lines Bar

Choco Text  3  l inky odděleně 
Choco Text 3 Lines Separate

Choco Text  4  l inky odděleně 
Choco Text 4 Lines Separate

www.ece.cz



Sladkosti k potisku
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0419

Choco Font 3

3 mini 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 10 g  (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 čokoláda 
white chocolate

77 x 77 x 22 mm 300

NOVĚ!
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0407

Logo Cookie Tin

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

možnost umístit personalizovanou dekoraci 
na sušenku
possibility of placing personalised decoration 
on the cookies 
folie nebo 100% biologicky rozložitelná folie 
film or 100% biodegradable film

Ø 190 mm, h 42 mm 100

0351

Logo Cookie

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

možnost umístit personalizovanou dekoraci 
na sušenku
possibility of placing personalised decora-
tion on the cookie
folie nebo 100% biologicky rozložitelná folie 
film or 100% biodegradable film

90 x 60 mm 2 000

0406

Logo Cookie Bag

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

možnost umístit personalizovanou dekoraci 
na sušenku
possibility of placing personalised decoration 
on the cookies 
folie nebo 100% biologicky rozložitelná folie 
film or 100% biodegradable film

50 x 80 x 168 mm 300

  100%   100% 
BIODEGRABIODEGRA DDABLEABLE

PPAACKCKAAGEGE

NOVĚ!
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0227

Mega Bar

tabulka čokolády 200 g s lískovými ořechy a karamelovou polevou
a bar of chocolate 200 g with hazelnuts and caramel topping

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda s lískovými oříšky a karamelovou 
polevou
milk, dark or white chocolate with hazelnuts and caramel topping

205 x 175 x 10 mm 100

mléčná čokoláda 
milk chocolate

hořká čokoláda
dark chocolate

bílá čokoláda
white chocolate

NOVĚ!
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0086

Mini Modern Bar 

tabulka čokolády 35 g s posypkami dle výběru
chocolate bar 35 g with sprinkles to choose

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

100% biologicky odbouratelné balení
100% biodegradable packaging
folie nebo 100% biologicky odbouratelná folie 
film or 100% biodegradable film

80 x 80 x 15 mm 200

0087

Modern Bar Envelope

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

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

135 x 135 x 15 mm 100

Podívejte se na náš výběr posypek na straně 59.
 See our sprinkles selection on page 59.

NOVĚ!
  100%   100% 

BIODEGRABIODEGRA DDABLEABLE
PPAACKCKAAGEGE
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0094

Elegant Bar

tabulka čokolády 65 g s posypkami dle výběru 
chocolate bar with choice of sprinkles 65 g

rubínová, mléčná, hořká a bílá čokoláda
ruby, milk, dessert, or white chocolate 
with extras

100% biologicky rozložitelný obal
100% biodegradable packaging
folie nebo 100% biologicky rozložitelná folie 
film or 100% biodegradable film

140 x 40 x 75 mm 100

0484

Long Bar

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

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

258 x 85 x 12 mm 100

rubínová čokoláda 
ruby chocolate

mléčná čokoláda 
milk chocolate

hořká čokoláda 
dessert chocolate 

bílá čokoláda 
white chocolate

NOVĚ!
  100%   100% 

BIODEGRABIODEGRA DDABLEABLE
PPAACKCKAAGEGE
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Spicy Flavours
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L. CIASTKA
+ HERBATA
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0584

Micro Townhouse

zázvorové hvězdy (celkem 100 g)
nebo kořeněné sušenky cookie v bílé, 
mléčné a hořké čokoládě (celkem 100 g)
ginger stars (100 g total) or mini cookies  
in milk, white and dessert chocolate (100 g total)  

100% biologicky rozložitelný obal
100% biodegradable packaging
folie nebo 100% biologicky rozložitelná folie 
film or 100% biodegradable film

90 x 57 x 135 mm 100

0496

Gingerbread House

glazované perníky s náplní 130 g 
sugar glazed gingerbread hearts with filling 130 g

folie nebo 100% biologicky rozložitelná folie 
film or 100% biodegradable film 
100% biologicky rozložitelný obal 
100% biodegradable packaging

110 x 110 x 140 mm 100

0586

Christmas Townhouse

zázvorové hvězdy (celkem 190 g) nebo perníky s náplní
(celkem  150 g) gingersnap stars (190 g total)
or sugar glazed gingerbread with filling (150 g total)

folie nebo 100% biologicky rozložitelná folie 
film or 100% biodegradable film 
100% biologicky rozložitelný obal 
100% biodegradable packaging

90 x 57 x 190 mm 100

  100%   100% 
BIODEGRABIODEGRA DDABLEABLE

PPAACKCKAAGEGE

  100%   100% 
BIODEGRABIODEGRA DDABLEABLE

PPAACKCKAAGEGE

  100%   100% 
BIODEGRABIODEGRA DDABLEABLE

PPAACKCKAAGEGE

www.ece.cz
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0136

Heart Shaped Gingersnap Cookies

zázvorové cookie sušenky ve tvaru srdce se šňůrkou 144 g 
heart shaped gingersnap cookies with string 144 g

barva plechovky: stříbrná, bílá 
colour of tin: silver, white

Ø 190 mm, h 42 mm 50

0135

Heart Shaped Gingersnap Cookie

zázvorové cookie sušenky ve tvaru srdce  
s dírkou pro zavěšení 16 g 
heart shaped gingersnap cookies with a hole 
for hanging 16 g 

folie nebo 100% biologicky rozložitelná folie
film or 100% biodegradable film

130 x 85 mm 2 000

NOVĚ!

NOVĚ!
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0243

Mini Gingerbread

glazovaný perník s náplní  16 g 
sugar glazed gingerbread with filling 16 g

folie nebo 100% biologicky rozložitelná folie 
film or 100% biodegradable film

85 x 65 mm 5 000

0178

Gingerbread Star

glazovaný perník 17 g 
glazed gingerbread 17 g

folie nebo 100% biologicky rozložitelná folie 
film or 100% biodegradable film

115 x 75 mm 5 000

0217

Christmas Mailbox

4 zázvorových perníčků ve tvaru hvězdy (celkem 68 g) 
4 gingerbread stars (68 g total)

folie nebo 100% biologicky rozložitelná folie 
film or 100% biodegradable film

85 x 100 x 93 mm 100

NOVĚ!
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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 cookie 9 g 
ginger spice cookie 9 g

folie nebo 100% biologicky rozložitelná folie 
film or 100% biodegradable film

100 x 55 mm 5 000
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0606

Christmas Tin

zázvorové sušenky cookies (celkem 150 g) 
ginger spice cookies (150 g total)

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

Ø 190 mm, h 42 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 cookie 3 g 
ginger spice cookie 3 g 

folie nebo 100% biologicky rozložitelná folie 
film or 100% biodegradable film

65 x 45 mm 5 000

0031

Spice - Caramel Cookie

karamelizované zázvorové sušenky 5,5 g 
caramelised ginger cookie 5,5 g

folie nebo 100% biologicky rozložitelná folie 
film or 100% biodegradable film

90 x 40 mm 5 000
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0605

Tea Can 50 G

černý čaj 50 g 
warming tea 50 g

Ø 75, h 137 mm 100

0518

Tea Can 100 G

černý čaj (sypaný list) s pomerančovou 
kůrou, šípky a aromatickými hřebíčky 100 g
black tea (loose leafed) with orange peel, 
rosehips, and aromatic cloves 100 g

90 x 90 x 112 mm 100

0500

Pillow Tea 30 G

černý čaj (sypaný) s pomerančovou kůrou, 
šípky a aromatickými hřebíčky 30 g
black tea (loose leafed) with orange peel, 
rosehips, and aromatic cloves 30 g

190 x 115 x 25 mm 100
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0121

Cup of tea

čajový sáček 1,1 g 
teabag 1,1 g

černý čaj s malinami a citronovou kůrou,
černý čaj se zázvorem, kardamomem a 
pomerančovou kůrou
black tea with raspberry and lemon zest,
black tea with ginger, cardamom, and orange peel 

vlastní potisk na čajové sáčky při objednávce  nad 5000 ks 
customized printing on teabags with orders over 5000 pcs. 
oboustranný tisk
two-sided printing

115 x 105 x 8 mm 500

0123

24 Teabags Box

24 čajových sáčků 26.4 g 
24 teabags 26,4 g

černý čaj s malinami a citronovou kůrou, černý čaj se 
zázvorem, kardamomem a pomerančovou kůrou
black tea with raspberry and lemon zest,
black tea with ginger, cardamom, and orange peel

vlastní potisk na čajové sáčky při objednávce nad 250 kr. 
custom printing on teabags with orders over 250 boxes

140 x 65 x 75 mm 100

0122

6 Teabags Box

6 čajových sáčků 6,6 g 
6 teabags 6,6 g

černý čaj s malinami a citronovou kůrou, černý čaj se 
zázvorem, kardamomem a pomerančovou kůrou
black tea with raspberry and lemon zest,
black tea with ginger, cardamom, and orange peel

vlastní potisk na čajové sáčky při objednávce  nad 1000 krabiček 
custom printing on teabags with orders over 1000 boxes

65 x 40 x 75 mm 200

NOVĚ!

NOVĚ!

NOVĚ!
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44

L. CZEKOLADOWE
FIGURKI
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Chocolate Figures
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0066

Chocolate Dumplings

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

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

265 x 125 x 20 mm 100

0061

Chocolate Dumpling

čokoládka 15 g
chocolate 15 g

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

100 x 45 mm 2 000

0187

Chocolate Gingerbread Man 

čokoládka 15 g  
chocolate 15 g

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

folie nebo 100% biologicky rozložitelná folie 
film or 100% biodegradable film

100 x 55 mm 2 000

0188

Choco Gingerbread Man Team 

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

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

258 x 85 x 12 mm 100
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0427

Chocolate Blocks

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

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

232 x 98 x 20 mm 100

0408

Christmas Express

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

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

232 x 98 x 20 mm 100

0489

Chocolate Figures

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

4 figurky z mléčné čokolády a 2 figurky z 
bílé čokolády 
4 milk chocolate figures  and 2 white 
chocolate figures 

182 x 132 x 15 mm 100
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Christmas Sweets
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0189

 Chocolate Moustache Lollipop

čokoládové lízátko knírek 25 g 
chocolate lollipop mustache 25 g

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

oboustranný potisk 
two-sided printing

130 x 205 x 20 mm 300

0191

Sugar Candy Cane

cukrové lízátko Sugar Cane (mix barev) 15 g 
sugar candy cane (mix colours) 15 g

145 x 125 x 15 mm 200

0341E

Smart Box

bonbóny srdce s příchutí svařené víno (celkem 70 g) 
heart candies, mulled wine flavour (70 g total) 

Ø 70 mm, h 40 mm 100
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Winter Puzzle
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0331A

Reindeer Choco Puzzle 3D

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

mléčná a hořká 
čokoláda
milk and dark chocolate

185 x 185 x 33 mm 100

0331E

Bauble Choco Puzzle 3D

čokoládová figurka: vánoční ozdoba
s posypkami k sestavení (celkem 
90 g)
chocolate 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 100

0331B

Christmas Tree Choco Puzzle 3D

čokoládová figurka: stromek s posypkami 
a dárek k sestavení  (celkem 90g)
chocolate 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
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Vánoční dárky
Christmas Gifts
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0314/PENGUIN

Choco4mat Penguin

čokoládový tučňák 65 g 
chocolate penguin 65 g

mléčná a bílá čokoláda 
milk and white chocolate

možnost umístění loga na bílé 
čokoládové břicho
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

czekoladowe figurki: choinka z posypką
i prezent do samodzielnego złożenia
(łącznie 90 g)
chocolate figures: 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

Personalizace / Personalization

www.ece.cz
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0597

Mini Christmas Tree

čokoládový stromek 30 g 
Christmas tree 30 g

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

95 x 105 x 15 mm 200

0133

Christmas Tree Pine Cone Ornaments

6 čokoládových šišek s náplní 75 g 
6 chocolate pine cone ornaments with filling 7 5 g

mix příchutí: vanilka, cappuccino a lískový ořech 
mixed flavours: vanilla, cappuccino, and hazelnut

120 x 60 x 60 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

NOVĚ!
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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 
film: silver, gold or red

154 x 102 x 18 mm 500

0219

Promo Card Two Teddy Bears

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

mléčná čokoláda 
milk chocolate

154 x 102 x 18 mm 500

Stříbrná
Silver

Zlatá
Gold

Červená
Red

Barva folie
Colours of  Fi lm

YOUR LOGO

0339

Push The Button Ball/ 
Push The Button Christmas Tree

Dots pastilky 4 g  
4 g of Dots pastilles

mátové, ovocné
mint, fruit

140 x 70 x 8 mm 1 000

www.ece.cz
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0352

Delicacies Bag

mandle v mléčné čokoládě se skořicí (40 g) nebo sušené brusinky v 
hořké čokoládě (40 g) nebo  arašídy v karamelu (40 g) nebo perníkové 
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)

folie nebo 100% biologicky rozložitelná folie 
film or 100% biodegradable film

60 x 32 x 128 mm 200

0228

Nut Treat

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

oboustranný potisk 
two-sided printing

135 x 135 x 31 mm 100

0229

Christmas Nut Collection

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

oboustranný potisk 
two-sided printing

190 x 190 x 31 mm 100

mandle v mléčné čokoládě 
se skořicí

  almonds in milk  
chocolate with cinnamon

sušené brusinky
v hořké čokoládě 

dried cranberries in 
dessert chocolate

arašídy
v karamelu

peanuts in a caramel

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

chocolate

NOVĚ!!

NOVĚ!
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0130

Cup of Sweets

mandle obalené skořicí a mléčnou čokoládou 55 g nebo 
marcipánové kuličky obalené v tmavé čokoládě 55 g nebo 
pražená kávová zrna obalené tmavou čokoládou 55 g 
cinnamon and milk chocolate coated almonds 55 g, or dark 
chocolate coated marzipan balls 55 g, or dark chocolate 
coated roasted coffee beans 55 g

Ø 63 mm, h 63 mm 200

0184

Chocolate Clusters

klastry: sušenky obalené v mléčné čokoládě a karamelu a 
klastry: 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

0131

Cup of Joy

perník potažený bílou, mléčnou, hořkou nebo dezertní 
čokoládou 100 g, datlové kuličky s brusinkami 65 g nebo 
celozrnné kuličky se sušenými meruňkami 65 g
gingerbread coated in white, milk, dark, or dessert chocolate 100 g,  
date balls with cranberry 65 g, or whole grain balls with dried apricots 65 g

Ø 80 mm, h 95 mm 100

marcipánové koule
v hořké čokoládě

 dark chocolate coated 
marzipan balls

kávová zrna
v hořké čokoládě 

coffee beans 
in dark chocolate

celozrnné kuličky se 
sušenými meruňkami 

whole grain balls  
with dried apricots

datlové koule 
s brusinkami
date balls 

with cranberry

perníkové sušenky v mléčné, 
hořké a bílé čokoládě 

gingerbread cookies in milk, 
dessert and white chocolate

NOVĚ!

mandle v mléčné čokoládě 
se skořicí

  almonds in milk  
chocolate with cinnamon

NOVĚ!
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KALENDARZE 
ADWENTOWE
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0077

Advent Calendar Pyramid

24  čokoládových koulí balené v barevné folii (celkem 135 g) 
24 chocolate balls in colored films (135 g total)

mléčná čokoláda 
milk chocolate

145 x 145 x 168 mm 100

0210

Advent Calendar Tower

24 karamelizovaných zázvorových sušenek (celkem 132 g) 
24 caramelised ginger cookies (132 g total)

folie nebo 100% biologicky odbouratelná folie  
film or 100% biodegradable film

42 x 95 x 205 mm 100
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0089

Advent Calendar In Individual Shape

24 mléčných čokolád (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 svůj:

  P
lo

ch
a 

47
0 

x 
30

0 
m

m

Váš in
dividuální tv

ar

Místo pro čokolády 
200 x 142 mm

* individuální konzultace při realizaci každého tvaru

  S
he

et
 4

70
 x

 3
00

 m
m

Create your calendar:

     
 

   
Yo

ur
 in

di
vi

du
al

 s
ha

pe

Chocolates area 
200 x 142 mm

* individual consultation is given for the realisation of each shape
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0279

Advent Calendar Mini

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

197 x 284 x 10 mm 100

0105

Advent Calendar Eko

24 mléčných čokoládek (celkem 50 g) 
24 Chocolates (50g total)

mléčná čokoláda 
milk chocolate

197 x 284 x 10 mm 100

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ 
PAPÍROVÉ BALENÍ 

BIODEGRADABLE PAPER 
TRAY

 BALENÍ 100%  ŠETRNÉ K 
PŘÍRODĚ 

100% ENVIRONMENTALLY  
FRIENDLY PACKAGING

NOVĚ!
  100%   100% 

BIODEGRABIODEGRA DDABLEABLE
PPAACKCKAAGEGE

www.ece.cz
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0583

Advent Calendar 24+Logo

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

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

197 x 284 x 10 mm 100

0410 

Advent Calendar XS

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

200 x 142 x 10 mm 100

0410A

Advent Calendar XS Plus

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

200 x 142 x 13 mm 100

www.ece.cz



Posypky k výběru / Sprinkles to choose

Cointreau ChampagneSkořice          Whisky Bílá 
pralinka

Lesní
ovoce

Mocha

Příchuť / Flavours
Čokoládové krabičky s pralinkami Noble a Art Deco jsou náhodně baleny s výše uvedenými příchutěmi.  

Chocolate boxes with Noble and Art Deco pralines are randomly packed with above flavours.

Noble Chocolates jsou belgické pralinky plněné velmi jemnými a sofistikovanými příchutěmi, prezentované v 
originálním tvaru čokoládového kelímku. Každý, kdo ochutná tyto lahodné pralinky, je přenesen do světa plného magie.

Noble Chocolates are Belgian pralines filled with extremely delicate and sophisticated 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 lanýže jsou vynikající čokoládové kuličky s mnoha lahodnými náplněmi. Výjimečný sametový krém 
je potažen pravou belgickou čokoládou a poté obalený v jemných ovocných nebo čokoládových vločkách, které 

jim dodávají jejich jedinečný charakter.
Art Deco truffles are exquisite chocolate balls with many delicious filling flavours. The exceptional velvety cream is coated 

with real Belgian chocolate and then the delicate fruit or chocolate flakes that give them their unique character.

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

   Černý rybíz CalvadosMáta  Borůvka Karamel Passion fruit

KirschPistácieKávový 
likér

Vanilka Amaretto Křupavá 
pralinka

Mandlová
pralinka

Cheesecake TiramisuTřešeň Brusinka     Tmavý pomeranč  Zabaglione

Medová malina: 
lyofilizovaná sušená malina
s kousky medové plástve.

Honey with raspberries: 
freeze-dried raspberry with 
sugar honeycomb pieces.

Brusinka pod sněhem: 
lyofilizované brusinky 

a cukrové sněhové vločky.

Cranberry under the snow: 
freeze-dried cranberry  and 

sugar snowflakes. 

Vánoční cesmína:
cukrové cesmíové lístky 

a bobule.

Christmas holly:  
sugar hollies and berries.

Malinová hvězda: 

lyofilizovaná sušená malina s 
hvězdičkami zlatého cukru. 

Raspberry star:  
freeze-dried raspberry  
with gold sugar stars. 
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