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Ikony Požádejte o naše certifikované produkty FSC®

Hlavní vlastnosti produktu

Katalogové číslo 

Obsah

100% recyklovatelné obaly vyrobené z oceli.

Balení z biologicky rozložitelné fólie.

Obaly vyrobené výhradně z biologicky 
rozložitelných materiálů.

Oboustranný tisk.

Digitální tisk na výrobky vyrobené z jedlých 
potravinářských barev.

Výrobek z hořké čokolády se 72% kakaem.

Novinka.

Příchuť

Možnosti produktu

Váha produktu 

Rozměry produktu Minimální objednávka

N°

Toto je čas ...

Jsou chvíle, kdy všechno chutná lépe, vypadá krásněji a ještě 
víc se dotýká ... Toto úžasné zimní období, které dokáže 
uchvátit každého.

To jsou Vánoce! 

Kouzelné okamžiky plné pozitivních emocí spojené s teplem 
domácího krbu, útulností a vzpomínkami na blažené a 
bezstarostné dětství. Toto je čas, kdy sdílíme radost, 
posilujeme naše vztahy a vyměňujeme si dárky.

Dejte tedy letos něco speciálního a chutného!

Jako každý rok jsme pomocníky při přípravě jedinečných 
vánočních dárků. Naše sladkosti budou skvělým doplňkem 
této slavnostní atmosféry. Proto vám představíme úžasné 
příchutěs, které potěší každého a zůstanou v paměti 
obdarovaného na dlouhou dobu.

Tato speciální nabídka produktů je propracovanou skladbou 
vánočních bestsellerů a neuvěřitelných novinek. Podělte se s 
námi o radostné chvíle Vánoc a užijte si to nejlepší!

Prozkoumejte letošní zimní inspirace a ponořte se do kouzla 
vánočních svátků.

mix of flavours: milk chocolate with marshmallows,
milk chocolate with freeze-dried raspberry,
milk chocolate with freeze-dried orange

80 x 105 mm 100 pcs30 g

Christmas
Surprise

Bauble inside

chocolate bauble

two-sided printing

mix of flavours: milk chocolate with marshmallows,
milk chocolate with freeze-dried raspberry,
milk chocolate with freeze-dried orange

two-sided printing

250 x 105 mm 50 pcs90 g

Christmas
Surprise Set

3 chocolate baubles

N°0111

N°0112

Informovanost společnosti o 
životním prostředí

Svátky jsou časem dávání a sdílení s okolím, ale mohou 
být také časem péče o životní prostředí! Každý z našich 
vánočních produktů je vytvořen se smyslem s velkou péčí  
o životním prostředí. 

Jsme účastníky certifikačního programu Rainforest 
Alliance a naše čokoládové výrobky jsou 
certifikovány UTZ.

K výrobě našich obalů používáme certifikovaný 
papír FSC® (FSC® C155076), což znamená, že 
pochází z recyklace nebo dřevo pro výrobu papíru 
pochází z kontrolovaného kácení a je získáváno 
způsobem, který chrání lesní ekosystémy.

Dbáme na to, aby naše výrobky splňovaly nejvyšší 
bezpečnostní požadavky. Certifikát International 
Featured Standard (IFS Food), který držíme, je 
zárukou, že jsou vyráběny, baleny a distribuovány v 
souladu s nejvyššími mezinárodními standardy 
bezpečnosti potravin.

Používáme také biologicky rozložitelnou fólii a PLA 
bio-pla-stic.

V naší nabídce najdete obaly, ve kterých se nám 
podařilo snížit používání fólie o 65%, nahrazení 
plastu papírem,

K balení zásilek používáme papírovou pásku a 100% 
biologicky rozložitelné filtry k ochraně vaší vánoční 
objednávky během doručení.

www

www



Instruction Ask for our FSC® certified products

Product highlights

Content

Catalogue number

100% recyclable packaging made of steel.

Packaging made entirely form biodegradable 
materials.

Packaging made of biodegradable foil.

Product  made of  dark chocolate 72% cacao.

Two-sided printing.

Digital printing on  product made with edible
food inks.

Novelty.

Flavour

Product options

Product weight

Product dimensions Minimum order

N°

There are moments when everything tastes better, looks more 
beautiful and touches even more... This amazing winter season 
which can captivate everyone.

It’s Christmas! 

Magical moments full of positive emotions, associated with 
the warmth of a home bonfire, cosiness and memories of 
a blissful, carefree childhood. This is time when we share joy, 
strengthen our relationships and exchanging gifts. 

So give something special and delicious this year! 

As every year we are Santa’s little helpers in preparing unique 
Christmas gifts. Our sweets will be an excellent completion to 
this festive atmosphere. That is why we will introduce you to an 
amazing plenitude of flavours that will delight everyone and 
remain in the memory of the recipient for a long time.

This special product offer is a sophisticated composition of 
Christmas bestsellers and incredible novelties. Share with us 
joyful moments of Christmas and enjoy the best!

Explore this year's winters inspirations and immerse yourself 
into magical Christmas vibes. 

This is the time... Company environmental awareness

80 x 105 mm 100 ks

Christmas
Surprise

čokoládová ozdoba

mix příchutí: mléčná čokoláda s marshmallows, 
mléčná čokoláda se lyofilizovanými malinami, 
mléčná čokoláda se lyofilizovaným pomerančem

oboustranný tisk 

30 g

250 x 105 mm 50 ks

oboustranný tisk 

90 g

Christmas
Surprise Set

3 čokoládové ozdoby

mix příchutí: mléčná čokoláda s marshmallows, 
mléčná čokoláda se lyofilizovanými malinami, 
mléčná čokoláda se lyofilizovaným pomerančem

N°0111

N°0112

The festive holidays are a time of giving and sharing with 
those around us, but it can also be a time for caring for the 
environment!

Each of our Christmas products is created with a sense of 
high environmental awareness.

We are a participant in the Rainforest Alliance
certification program, and our chocolate products 
are UTZ certified.

For production of our packaging, we use  FSC® 
certified paper (FSC® C155076), which means that 
it came from recycling or wood for the production 
of paper comes from controlled cuttings and it’s 
obtained in a way that protects forest ecosystems. 

We make sure that our products meet the highest 
safety requirements. The International Featured 
Standard (IFS Food) certificate we hold is a 
guarantee that they are produced, packed and 
distributed in accordance with the highest 
international food safety standards. 

We also use biodegradable foil and PLA bio-pla-
stic.

In our offer you will find packaging in which we 
have managed to reduce the use of foil by 65%, 
replacing plastic with paper,

For packing parcels, we use paper tape and 100% 
biodegradable fillers to protect your Christmas 
order during delivery. 

www

www
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Find your
flavour

gingerbread, apple with cinnamon,
dried plum, orange with cloves

200 x 190 x 25 mm 50 pcs132 g

Christmas pralines in milk chocolate

gingerbread, apple with cinnamon,
dried plum, orange with cloves

208 x 158 x 25 mm 50 pcs168 g

Christmas pralines in milk chocolate

Blue Winter Delight

Red Winter Delight
N°0101

N°0100

Milk chocolate pralines with 
apple and cinnamon filling

Milk chocolate pralines with 
orange with cloves filling

Milk chocolate pralines with 
dried plum filling

Milk chocolate pralines with 
gingerbread spices filling

www

www
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Najděte 
si příchuť

200 x 190 x 25 mm 50 ks132 g

Vánoční pralinky v mléčné čokoládě

perník, jablko se skořicí, sušená 
švestka, pomeranč s hřebíčkem

208 x 158 x 25 mm 50 ks168 g

Vánoční pralinky v mléčné čokoládě

perník, jablko se skořicí, sušená 
švestka, pomeranč s hřebíčkem

Blue Winter Delight

Red Winter Delight
N°0101

N°0100

Pralinky z mléčné čokolády 
s náplní z jablek a skořice

Pralinky z mléčné čokolády 
s pomerančem a hřebíčkem

Pralinky z mléčné čokolády 
se sušenou švestkovou 

náplní

Plněné pralinky z mléčné 
čokolády s perníkovým 

kořením

www

www

5

Čokoládové krabičky    Vánoční  sušenky    Čaj&Káva    Lahůdky    Čokolády    Adventní  kalendáře 



6 V á n o č n í  k a t a l o g  2 0 2 1

Find your flavourFind your flavour

Optional:
printing directly
on the lid or banderole

Ø 145, h 40 mm 100 ks80 g

4 šálky belgických čokoládových pralinek

jahody ve smetaně, mátová čokoláda, 
lískový ořech, kávový krém

Coffee Cups
N°0137

Kávový krém Lískový oříšek   Mátová čokoláda  Jahody ve smetaně

Ø 197, h 40 mm 100 ks120 g

6 šálků belgických čokoládových pralinek

jahody ve smetaně, mátová čokoláda, 
lískový ořech, kávový krém

Grand Coffee Cups
N°0138

www www

www

www

milk chocolate with raspberry filling,
white chocolate with strawberry filling, 
dark chocolate with pistachio filling

Ø 140 h 35 mm 50 pcs98 g 

chocolate dumplings pralines

Festive Dumplings
N°0269 

milk chocolate with raspberry filling,
white chocolate with strawberry filling, 
dark chocolate with pistachio filling

Ø 230 h 35 mm 50 pcs182 g 

chocolate dumplings pralines

Plate Of Dumplings
   N°0277 

White chocolate
with strawberry filling

Milk chocolate
with raspberry filling

Dark chocolate
with pistachio filling
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Find your flavourFind your flavour

olitelný:
přímý tisk na víko 
nebo banderole

Personalize
freely

strawberries in cream, mint chocolate,
hazelnut, coffee cream

Ø 145, h 40 mm 100 pcs80 g

4 cup shaped Belgian chocolate pralines

Coffee Cups
N°0137

Coffee cream Hazelnut Mint chocolate Strawberries in cream

strawberries in cream, mint chocolate,
hazelnut, coffee cream

Ø 197, h 40 mm 100 pcs120 g

6 cup shaped Belgian chocolate pralines

Grand Coffee Cups
N°0138

www www

www

www

Ø 140 h 35 mm 50 ks98 g 

čokoládové  pralinky knedlíčky 

mléčná čokoláda s malinovou náplní, 
bílá čokoláda s jahodovou náplní, 
hořká čokoláda s pistáciovou náplní

Festive Dumplings
N°0269 

Ø 230 h 35 mm 50 ks182 g 

čokoládové  pralinky knedlíčky 

mléčná čokoláda s malinovou náplní, 
bílá čokoláda s jahodovou náplní, 
hořká čokoláda s pistáciovou náplní

Plate Of Dumplings
   N°0277 

Bílá čokoláda s 
jahodovou náplní

Mléčná čokoláda s 
malinovou náplní

Hořká čokoláda s 
pistáciovou náplní
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Find your flavour

www

www

www

www

115 x 115 x 35 mm 100 ks80 g

Christmas Moments
N°0257

153 x 153 x 35 mm 50 ks150 g

Grand Christmas Moments
N°0258

cherry notes, cappuccino with honey, hazelnuts & caramel, 
chocolate with mint and raspberry

153 x 153 x 35 mm 100 pcs120 g 

8 Gold Cup chocolates with filling 

Gold Cups
N°0230 

cherry notes, cappuccino with honey, hazelnuts & caramel, 
chocolate with mint and raspberry

195 x 195 x 40 mm 50 pcs180 g 

12 Gold Cup chocolates with filling 

Prime Gold Cups
N°0231

Mint and raspberryCherry notesCappuccino with honeyHazelnuts & caramel

Premium
Line

vánoční ozdobné pralinky a francouzské čokoládové 
lanýže

perník, jablko se skořicí,
sušená švestka, pomeranč s hřebíčkem

vánoční ozdobné pralinky a francouzské čokoládové 
lanýže 

perník, jablko se skořicí,
sušená švestka, pomeranč s hřebíčkem
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Find your flavour

Contents
inside

www

www

www

www

115 x 115 x 35 mm 100 pcs80 g

assortment of Christmas baubles pralines and French 
chocolate truffles 

Christmas Moments
N°0257

153 x 153 x 35 mm 50 pcs150 g

assortment of Christmas baubles pralines and French 
chocolate truffles 

Grand Christmas Moments
N°0258

153 x 153 x 35 mm 100 ks120 g 

8 čokoládových zlatých pohárů s náplní

třešňové tóny, cappuccino s medem, lískovými ořechy a 
karamelem, čokoláda s mátou a malinou

Gold Cups
N°0230 

195 x 195 x 40 mm 50 ks180 g 

12 Gold Cup chocolates with filling 

třešňové tóny, cappuccino s medem, lískovými ořechy a 
karamelem, čokoláda s mátou a malinou

Prime Gold Cups
N°0231

    Máta a malinaTřešňové tóny Cappuccino s medemLískové ořechy a karamel

Premium
Line

gingerbread, apple with cinnamon,
dried plum, orange with cloves

gingerbread, apple with cinnamon,
dried plum, orange with cloves
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Find your flavour

195 x 195 x 40 mm 100 pcs136 g 

16 Art Deco decorated truffles 

Art Deco Gold
N°0202

195 x 195 x 40 mm 100 pcs212 g 

8 Art Deco decorated truffles, almonds in milk 
chocolate with cinnamon and dried cranberries
in dessert chocolate 

Art Deco & Friends Gold
N°0203

www www

www

www

115 x 115 x 35 mm 100 ks63 g 

9 čokoládových pralinek

lískooříšková náplň v mléčné čokoládě, 
pistáciová náplň v dezertní čokoládě, 
cappuccino krém v bílé čokoládě

Little Sweet Moments
N°0232

153 x 153 x 35 mm 100 ks112 g 

16 čokoládových pralinek

lískooříšková náplň v mléčné čokoládě, 
pistáciová náplň v dezertní čokoládě, 
cappuccino krém v bílé čokoládě

Sweet Moments
N°0233

Cappuccino krém v 
bílé čokoládě

Pistáciová náplň v 
dezertní čokoládě

lískooříšková náplň 
v mléčné čokoládě

195 x 195 x 40 mm 50 pcs192 g 

an assortment of 16 Noble Chocolates 

Noble Gold
N°0204 www

colour of box:          white black

colour of box:          white black

colour of box:          white black
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Find your flavour

195 x 195 x 40 mm 100 ks

16 Art Deco zdobených lanýžů 

Art Deco Gold
N°0202

100 ks212 g 

8 Art Deco zdobených lanýžů, mandlí v mléčné 
čokoládě se skořicí a sušených brusinek 
v dezertní čokoládě

Art Deco & Friends Gold
N°0203

www www

www

www

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 pcs63 g 

9 chocolate pralines 

Little Sweet Moments
N°0232

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 pcs112 g 

16 chocolate pralines 

Sweet Moments
N°0233

Cappuccino cream
in a white chocolate

Pistachio filling
in a dessert chocolate

Hazelnut filling
in a milk chocolate

50 ks

Noble Gold
N°0204 www

barva krabice

136 g 

                   bílá                  černá

barva krabice          bílá            černá 

     195 x 195 x 40 mm

16 Noble Chocolates 

barva krabice         bílá          černá 

192 g 195 x 195 x 40 mm



12 V á n o č n í  k a t a l o g  2 0 2 1

www

www

Ø 190 mm, h 42 mm 100 ks150 g

Art Deco 10 Plus Box
N°0421

Ø 190 mm, h 42 mm 50 ks136 g

16 Art deco zdobených lanýžů 

Art Deco 16 Box
N°0398

Chocolate Cups Box
N°0576

10 Art deco zdobených lanýžů s čokoládovou medailí 

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda

možnost umístění loga přímo na čokoládovou medaili;
barva:                    stříbrná plechovka s okýnkem 

barva:   stříbrná plechovka s okýnkem 

www

www

75 x 75 x 32 mm 50 pcs48 g

an assortment of 4 Noble Chocolates 

Ø 190 mm, h 42 mm 50 pcs144 g 

an assortment of 12 Noble Chocolates

Noble 12 Box
N°0177

190 x 130 x 35 mm 50 pcs144 g 

an assortment of 12 Noble Chocolates 

Twelve Times Bite Boxt
N°0320 www

colour of tin:        silver with a window

colour of tin:            white          silver matte

Metallic
Line

colour of tin:            white          silver matte
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www

www

Ø 190 mm, h 42 mm 100 pcs150 g

10 Art Deco decorated truffles with chocolate medal 

Art Deco 10 Plus Box
N°0421

Ø 190 mm, h 42 mm 50 pcs136 g

16 Art Deco decorated truffles 

Art Deco 16 Box
N°0398

Chocolate Cups Box
N°0576

milk, dark or white chocolate

possibility of placing logo directly on the chocolate medal;
colour of tin:          silver with a window

colour of tin:        silver with a window

www

www

75 x 75 x 32 mm 50 ks48 g

4 Noble čokolád

50 ks

Noble 12 Box
N°0177

190 x 130 x 35 mm 50 ks144 g 

12 Noble Chocolates 

Twelve Times Bite Boxt
N°0320 www

12 Noble Chocolates 

barva                   stříbrná s okýnkem 

144 g Ø 190 mm, v 42 mm

barva bílá                   matná stříbrná

Metallic
Line

barva                       bílá                    stříbrná matná
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www

Lyon Box
N°0486

40 x 120 x 90 mm 200 pcs24 g 

3 French truffles 

chocolate

Gold Bar Tin
N°0196 www

www

www

Art Deco 4 Box
N°0180

55 x 190 x 30 mm  200 ks34 g 

4 Art Deco zdobených lanýžů 

Art Deco 12 Box
N°0182

90 x 268 x 30 mm 100 ks102 g 

12 Art Deco zdobených lanýžů  

www

Art Deco 8 Box
N°0181

90 x 190 x 30 mm 100 ks68 g 

8 Art Deco zdobených lanýžů  

www

Toulouse Box
N°0109

170 x 90 x 40 mm 100 pcs90 g 

french truffles 

chocolate

110 x 235 x 45 mm 50 pcs80 g 

10 french truffles 

chocolate
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www

Lyon Box
N°0486

40 x 120 x 90 mm 200 ks24 g 

3 francouzské lanýže

čokoláda

Gold Bar Tin
N°0196 www

www

www

Art Deco 4 Box
N°0180

55 x 190 x 30 mm  200 pcs34 g 

4 Art Deco decorated truffles 

Art Deco 12 Box
N°0182

90 x 268 x 30 mm 100 pcs102 g 

12 Art Deco decorated truffles 

www

Art Deco 8 Box
N°0181

90 x 190 x 30 mm 100 pcs68 g 

8 Art Deco decorated truffles 

www

Toulouse Box
N°0109

170 x 90 x 40 mm 100 ks90 g 

francouzské lanýže 

čokoláda

110 x 235 x 45 mm 50 ks

10 ffrancouzské lanýže  

čokoláda

80 g 



Ø 140 h 35 mm 50 pcs70 g 

biscuits with apple and cinnamon (string included)

Ø 190 mm, h 42 mm 50 pcs144 g

heart shaped gingersnap cookies (string included)

Heart Shaped
Gingersnap Cookies

Ornament Cookies
N°0252

N°0136 www

www

colour of tin:            white            silver matte
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Ø 140 h 35 mm 50 ks70 g 

sušenky s jablkem a skořicí (včetně provázku)

Ø 190 mm, h 42 mm 50 ks144 g

Heart Shaped
Gingersnap Cookies

Ornament Cookies
N°0252

N°0136 www

www

zázvorové cookies ve tvaru srdce (včetně provázku) 

barva:                     bílá               stříbrný mat

17
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It’s best time for incredible fun with colours and flavours. Check out our Logo
Cookie with digital print directly on product. Its characterized by richness of 
colours and precision in reproducing details. Technology we use allows to reflect 
not only logo or text, but also the whole picture. This (WOW) effect is achieved 
with the help of edible and completely safe food inks.

wwwN°0243

85 x 65 mm 5000 ks16 g

Mini Gingerbread

glazovaný perník s náplní

fólie nebo 100% biologicky rozložitelná 
fólie, barva fólie: bílá nebo průhledná

wwwN°0178

115 x 75 mm 5000 ks17 g

Gingerbread Star

glazovaný perník

fólie nebo 100% biologicky rozložitelná 
fólie, barva fólie: bílá nebo průhledná

wwwN°0607

65 x 45 mm 5000 ks3 g

Ginger Star

zázvorová hvězda s máslem a medem

fólie nebo 100% biologicky rozložitelná 
fólie, barva fólie: bílá nebo průhledná

wwwN°0031

90 x 40 mm 5000 ks5,5 g

Spice Cookie

kořeněná cookie sušenka

kořeněný-karamel

fólie nebo 100% biologicky rozložitelná 
fólie, barva fólie: bílá nebo průhledná

wwwN°0351

90 x 60 mm 2000 pcs5,5 g 

Logo Cookie

Let your imagination
run wild this Christmas! 

spice cookie with individual decoration

foil or 100% biodegradable foil,
foil colour: white or transparent

wwwN°0135

130 x 85 mm 2000 pcs16 g

Heart Shaped
Gingersnap Cookie

heart shaped gingersnap cookie

foil or 100% biodegradable foil,
foil colour: white or transparent

wwwN°0346

100 x 55 mm 2000 pcs9 g

Mr. Cookie

ginger spice cookie 

foil or 100% biodegradable foil,
foil colour: white or transparent

spice-ginger
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Nejlepší čas na neuvěřitelnou zábavu s barvami a příchutěmi. Podívejte se na náš 
produkt Logo cookie s digitálním tiskem přímo na produkt. Vyznačuje se bohatostí 
barev a přesností v reprodukci detailů. Technologie, kterou používáme, umožňuje 
zobrazit nejen logo nebo text, ale také celý obrázek. Tohoto (WOW) efektu je 
dosaženo pomocí jedlých a zcela bezpečných potravinářských barev.

wwwN°0243

85 x 65 mm 5000 pcs16 g

Mini Gingerbread

glazed gingerbread with filling

foil or 100% biodegradable foil,
foil colour: white or transparent

wwwN°0178

115 x 75 mm 5000 pcs17 g

Gingerbread Star

glazed gingerbread

foil or 100% biodegradable foil,
foil colour: white or transparent

wwwN°0607

65 x 45 mm 5000 pcs3 g

Ginger Star

ginger star with butter and honey

foil or 100% biodegradable foil,
foil colour: white or transparent

wwwN°0031

90 x 40 mm 5000 pcs5,5 g

Spice Cookie

spice cookie 

foil or 100% biodegradable foil,
foil colour: white or transparent

spice-caramel

wwwN°0351

90 x 60 mm 2000 ks5,5 g 

Logo Cookie

Popusťte o Vánocích 
uzdu své fantazie!

kořeněné cookie s individuálním zdobením

fólie nebo 100% biologicky rozložitelná 
fólie, barva fólie: bílá nebo průhledná

wwwN°0135

130 x 85 mm 2000 ks16 g

Heart Shaped
Gingersnap Cookie

zázvorový Cookie ve tvaru srdce

fólie nebo 100% biologicky rozložitelná 
fólie, barva fólie: bílá nebo průhledná

wwwN°0346

100 x 55 mm 2000 ks9 g

Mr. Cookie

zázvorová kořeněná sušenka Cookie 

koření - zázvor

fólie nebo 100% biologicky rozložitelná 
fólie, barva fólie: bílá nebo průhledná
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www

Christmas Mailbox
N°0217

Christmas Tin
N°0606 www

www

www

Gingerbread House
N°0496

110 x 110 x 140 mm 100 ks130 g 

Christmas
Townhouse

N°0586

90 x 57 x 190 mm 100 ks190/150 g 

www

Micro Townhouse
N°0584

90 x 57 x 135 mm 100 ks100 g 

www

Spice – Caramel Cookies
N°0139

215 x 65 x 35 mm 200 pcs200 g 

spice – caramel cookies 

Ø 190 mm, h 42 mm 100 pcs150 g 

ginger stars with butter and honey 

perníková srdce glazovaná cukrem s náplní 

100% biologicky rozložitelná fólie,
100% biologicky rozložitelné obaly

zázvorové hvězdy s máslem a medem (celkem 190 g) 
nebo glazované perníkové srdce s náplní (celkem 150 g)

100% biologicky rozložitelná fólie,
100% biologicky rozložitelné obaly

zázvorové hvězdy s máslem a medem
nebo kořeněné cookies v bílé, mléčné a hořké čokoládě 

100% biologicky rozložitelná fólie,
100% biologicky rozložitelné obaly

85 x 100 x 93 mm 100 pcs68 g 

4 gingerbread stars

100% biodegradable foil,
100% biodegradable packaging

colour of tin:            white            silver matte
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www

Christmas Mailbox
N°0217

Christmas Tin
N°0606 www

www

www

Gingerbread House
N°0496

110 x 110 x 140 mm 100 pcs130 g 

sugar glazed gingerbread hearts with filling 

Christmas
Townhouse

N°0586

90 x 57 x 190 mm 100 pcs190/150 g 

ginger stars with butter and honey (190 g total)
or glazed gingerbread hearts with filling (150 g total)

www

Micro Townhouse
N°0584

90 x 57 x 135 mm 100 pcs100 g 

ginger stars with butter and honey
or spicy cookies in white, milk and dark chocolate

www

Spice – Caramel Cookies
N°0139

215 x 65 x 35 mm 200 ks200 g 

kořeněné – karamelové cookies 

Ø 190 mm, h 42 mm 100 ks150 g 

zázvorové hvězdy s máslem a medem

100% biodegradable foil,
100% biodegradable packaging

100% biodegradable foil,
100% biodegradable packaging

100% biodegradable foil,
100% biodegradable packaging

85 x 100 x 93 mm 100 ks68 g 

4 perníkové hvězdy

100% biologicky rozložitelná fólie,
100% biologicky rozložitelné obaly

barva                      bílá        stříbrný mat 
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www

Logo
Cookie Bag

N°0406

www

www

Christmas Stars Bag
N°0192

130 x 150 x 60 mm 200 ks100 g 

Santa Claus Presents Bag
N°0193

150 x 170 x 70 mm 100 ks125 g 

www

Logo Cookie Tin
N°0407

Ø 190 mm, h 42 mm 100 pcs110 g 

20 pcs of Logo Cookie ginger spice cookies 
with individual decoration

zázvorové hvězdy s máslem a medem

oboustranný tisk na lístek; 
100% biologicky rozložitelná fólie

glazovaná perníková srdce s náplní

oboustranný tisk na lístek; 
100% biologicky rozložitelná fólie

50 x 80 x 168 mm 300 pcs38,5 g 

7 pcs of Logo Cookie ginger spice cookies with individual 
decoration

100% biodegradable foil,
100% biodegradable packaging

100% biodegradable foil;
colour of tin:        silver with a window
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www

Logo
Cookie Bag

N°0406

www

www

Christmas Stars Bag
N°0192

130 x 150 x 60 mm 200 pcs100 g 

ginger stars with butter and honey 

Santa Claus Presents Bag
N°0193

150 x 170 x 70 mm 100 pcs125 g 

glazed gingerbread hearts with filling 

www

Logo Cookie Tin
N°0407

Ø 190 mm, h 42 mm 100 ks110 g 

two-sided printing on a ticket;
100% biodegradable foil

two-sided printing on a ticket;
100% biodegradable foil

50 x 80 x 168 mm 300 ks38,5 g 

7 ks Logo Cookie zázvorové koření s individuálním 
zdobením

100% biologicky rozložitelná fólie,
100% biologicky rozložitelný obal

20 ks zázvorové Logo Cookie 
s individuálním zdobením

100% biologicky rozložitelná fólie;
barva          stříbrná s okýnkem



100% biodegradable foil,
100% biodegradable packaging

155 x 78 x 167 mm  50 pcs100 g

leaf tea set 

Christmas 
Tea House

“Each cup of tea represents an 
imaginary voyage”

C. Douzel

N°0271 www

Christmas Joy: black leaf tea with rosehip, 
orange and cloves, 
Winter's Tale: black leaf tea with apple, cardamon 
and red pepper

Imagine a perfect Christmas evening with your loved ones. 
Although it's snowing outside, the house is warm and cosy. 
The only thing you need to finish this evening is a cup of 
delicious, aromatic tea.

This Christmas, we will take you on the most wonderful 
winter journey full of Christmas joy. Discover our “Christmas 
tea house ” which includes two types of leaf tea , hidden in 
a charming tenement house. 

The “Christmas Joy” will surprise you with aroma of cloves, 
rosehip and dried orange. The “Winter's Tale” with apple, 
cardamon and red pepper, will take you to the fabulous 
atmosphere of white Christmas. 

Both teas are additionally closed in elegant metal tins, 
which can be reused in principles of "zero waste" idea. 
Create a “new life” for used packaging - it's "pure" pleasure 
that triggers your creativity!
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155 x 78 x 167 mm  50 ks100 g

Christmas 
Tea House

N°0271 www

set čajových lístků

Christmas Joy: černý listový čaj se šípkem, 
pomerančem a hřebíčkem,
Winter's Tale: černý listový čaj s jablkem, 
kardamonem a červenou paprikou

100% biologicky rozložitelná fólie,
100% biologicky rozložitelný obal

“Každý šálek čaje představuje 
imaginární výlet."

Představte si perfektní vánoční večer se svými blízkými. 
Přestože venku sněží, v domě je teplo a útulno. Jediná 
věc, kterou musíte tento večer udělat, je vypít šálek 
lahodného aromatického čaje.

Letos o Vánocích vás vezmeme na tu nejkrásnější zimní 
cestu plnou vánoční radosti. Objevte naši „vánoční 
čajovnu“, která obsahuje dva druhy listového čaje, ukrytou 
v půvabném domečku.

„„CChhrriissttmmaass  JJooyy““ vás překvapí vůní hřebíčku, šípku a 
sušeného pomeranče. ""WWiinntteerr´́ss  TTaallee"" s jablky, 
kardamonem a červenou paprikou vás přenese do 
pohádkové atmosféry bílých Vánoc.

Oba čaje jsou navíc uzavřeny v elegantních kovových 
plechovkách, které lze znovu použít v zásadě myšlenky 
„zero waste“. Vytvořte „nový život“ pro použité obaly!
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wwwwww

www

24 Teabags Box
N°0123

www

6 Teabags Box
N°0122

Tea Can 100 g
N°0518

Ø 115, h 125 mm 100 ks100 g

čajové lístky

Christmas Joy: černý listový čaj se šípkem, 
pomerančem a hřebíčkem,
Winter's Tale: černý listový čaj s jablkem, 
kardamonem a červenou paprikou

100% biologicky rozložitelná fólie
custom printing on teabags with orders over 250 boxes

140 x 65 x 75 mm 100 pcs33,6  g

24 teabags  

black tea with raspberry and lemon zest, 
black tea with ginger, cardamon and orange 
peel

black tea with raspberry and lemon zest, 
black tea with ginger, cardamon and orange 
peel

black tea with raspberry and lemon zest, 
black tea with ginger, cardamon and orange 
peel

custom printing on teabags with orders over 1000 boxes

65 x 40 x 75 mm 200 pcs8,4 g

6 teabags  

Tea Can 50 g
N°0605

Ø 75, h 137 mm 100 ks50 g

čajové lístky

Christmas Joy: černý listový čaj se šípkem, 
pomerančem a hřebíčkem,
Winter's Tale: černý listový čaj s jablkem, 
kardamonem a červenou paprikou

100% biologicky rozložitelná fólie

www

Pillow Tea 30 g
N°0500

190 x 115 x 25 mm 100 ks30 g

čajové lístky

Christmas Joy: černý listový čaj se šípkem, 
pomerančem a hřebíčkem,
Winter's Tale: černý listový čaj s jablkem, 
kardamonem a červenou paprikou

100% biologicky rozložitelná fólie,
100% biologicky rozložitelný obal

www

A Cup of Tea
N°0121

individual print on the sachet over 5000 pieces
two-sided printing

115 x 105 x 8 mm 500 pcs1,4 g 

tea bag
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wwwwww

www

24 Teabags Box
N°0123

www

6 Teabags Box
N°0122

Tea Can 100 g
N°0518

100% biodegradable foil

Ø 115, h 125 mm 100 pcs100 g

leaf tea 

Christmas Joy: black leaf tea with rosehip, 
orange and cloves, 
Winter's Tale: black leaf tea with apple, cardamon 
and red pepper

24 čajových sáčků

černý čaj s malinovou a citronovou kůrou, černý čaj se 
zázvorem, kardamonem a pomerančovou kůrou

individuální tisk na sáčky s objednávkami nad 250 krabiček

33,6  g 140 x 65 x 75 mm 100 ks

6 čajových sáčků

černý čaj s malinovou a citronovou kůrou, černý čaj se 
zázvorem, kardamonem a pomerančovou kůrou

individuální tisk na sáčky s objednávkami nad 1000 krabiček

8,4 g 65 x 40 x 75 mm 200 ks

Tea Can 50 g
N°0605

100% biodegradable foil

Ø 75, h 137 mm 100 pcs50 g

leaf tea 

Christmas Joy: black leaf tea with rosehip, 
orange and cloves, 
Winter's Tale: black leaf tea with apple, cardamon 
and red pepper

www

Pillow Tea 30 g
N°0500

100% biodegradable foil,
100% biodegradable packaging

190 x 115 x 25 mm 100 pcs30 g

leaf tea 

Christmas Joy: black leaf tea with rosehip, 
orange and cloves, 
Winter's Tale: black leaf tea with apple, cardamon 
and red pepper

www

A Cup of Tea
N°0121

115 x 105 x 8 mm 500 ks1,4 g 

čajový sáček

černý čaj s malinovou a citronovou kůrou, černý čaj se 
zázvorem, kardamonem a pomerančovou kůrou

individuální tisk na sáček nad 5000 kusů, oboustranný tisk



www

www

www

Ground Coffee 100 g
N°0276

Ground Coffee  25 g
N°0274

120 x 40 x 90 mm 200 pcs25 g

ground coffee 100% Arabica

Ø 75, h 137 mm 100 ks100  g

mletá káva 100% Arabica

Ground Coffee  50 g
N°0275

140 x 40 x 100 mm 200 pcs50 g

ground coffee 100% Arabica

Coffee – golden brown brew known for hundreds of years. Its unique taste and captivating aroma 
is obtained thanks to careful selection and gentle roasting of coffee beans. 

If you are looking for a harmonious combination of bright acidity and bitter accents, intriguing depth 
of taste’s and surprising aromas, you should reach for 100% Arabica coffee.

This particular flavour profile is characterised by its richness which, on the one hand - depends on the  
origin of beans and method of  after harvesting process, and on the other hand, way of roasting raw 
beans and method of brewing.

100% Arabica is considered as a one of the most balanced coffees in the world  and its perfect for any 
occasion…

It is also an excellent choice for Christmas gift!

Perfect for
any occasion…
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www

www

www

Ground Coffee 100 g
N°0276

Ground Coffee  25 g
N°0274

120 x 40 x 90 mm 200 ks25 g

mletá káva 100% Arabica

Ø 75, h 137 mm 100 pcs100  g

ground coffee 100% Arabica

Ground Coffee  50 g
N°0275

140 x 40 x 100 mm 200 ks50 g

mletá káva 100% Arabica

Káva - zlatohnědý poklad známý už stovky let. Její jedinečnou chuť a podmanivou vůni získává pečlivý 
výběr a jemné pražení kávových zrn.

Pokud hledáte harmonickou kombinaci jasné kyselinky a hořkých akcentů, zajímavé hloubky chutí a 
překvapivých vůní, měli byste sáhnout po 100% kávě Arabica. Káva se vyznačuje svou bohatostí, která 
na jedné straně závisí na původu zrn a způsobu sklizně, na straně druhé na způsobu pražení zrn.

100% arabika je považována za jednu z nejvyváženějších káv na světě a je ideální pro každou 
příležitost… Je také skvělou volbou pro vánoční dárek!

Ideální pro 
každou 
příležitost…
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dark chocolate 72% cocoa with additions: dried plum, 
freeze-dried orange, almond flakes, pumpkin seeds 
and quinoa

This product is our little compromise between sweet, delicious 
and healthy. Tasty chocolate bites with unobvious and carefully
selected additions – remarkable proposal for a chocolate
enthusiast in a truly festive form.

What distinguishes Chocolate Bites?

At first - best Belgian chocolate within 72% cocoa content. Its 
exquisite taste has been enriched with surprising additions. But
all magic is hidden in these little extras.

Dried plums supports the proper functioning of the digestive 
system and helps to prevent obesity and osteoporosis. Due to 
the high content of antioxidants and polyphenols, it can also 
delays aging processes.

Pieces of freeze-dried orange, appreciated mainly for its 
vitamin C content, contain a number of valuable plant compo-
unds and antioxidants which slowing down processes of forma-
tion of free radicals.

95 x 85 x 145 mm 100 pcs80 g

bites of dark chocolate 72% cocoa with additions 

Chocolate Bites
N°0167 WWW

Almond flakes relieve stress and soothe the nerves. They also 
reduce level of cholesterol and  blood sugar levels in your body 
system.

Pumpkin seeds are a valuable source of vitamins, minerals and
healthy vegetable oil which contains nonsaturated fat acids.

And last but not least additive - quinoa -  rich source of whole-
some protein, healthy polyunsaturated fats, as well as many 
vitamins and minerals. Additionally, it exhibits antioxidant
properties and a potential anti-cancer effect.

Truly natural power of fruits and grains!

Discover a healthy
bit of pleasure
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Tento produkt je naším malým kompromisem mezi sladkým, 
lahodným a zdravým. Chutné kousky čokolády s pečlivě 
vybranými doplňky - pozoruhodný dárek pro milovníka čokolády 
ve slavnostní podobě.

Co odlišuje čokoládové kousky?
V první řadě nejlepší belgická čokoláda s 72% obsahem kakaa. 
Její vynikající chuť je obohacena o doplňky, které dodávání 
kouzelnou chuť.

Sušené švestky 
podporují správnou funkci trávicího systému a pomáhají 
předcházet obezitě a osteoporóze. Díky vysokému obsahu 
antioxidantů a polyfenolů můžou také oddálit procesy stárnutí.

Kousky mrazem sušeného pomeranče
Pomeranč je ceněn především pro obsah vitaminu C, obsahuje 
řadu cenných rostlinných složek a antioxidantů, které zpomalují 
procesy tvorby volných radikálů.

95 x 85 x 145 mm 100 ks80 g

kousky hořké čokolády 72% kakaa s doplňky

hořká čokoláda 72% kakao s přísadami: sušená 
švestka, mrazem sušený pomeranč, mandle, dýňová 
semínka a quinoa

Chocolate Bites
N°0167 WWW

Mandlové vločky
Mandle uvolňují stres a uklidňuje nervy. Snižuje také hladinu 
cholesterolu a cukru v krvi.

Dýňová semínka
jsou cenným zdrojem vitamínů, minerálů a zdravého 
rostlinného oleje, který obsahuje nenasycené mastné kyseliny.

A v neposlední řadě - quinoa - bohatý zdroj bílkovin, zdravých 
polynenasycených tuků a mnoha vitamínů a minerálů. Kromě toho 
vykazuje antioxidační vlastnosti a potenciální protirakovinný účinek.

Skutečně přirozená síla ovoce a zrn!

Objevte  kousek 
potěšení
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N°0207 WWW

N°0208

Ø 75 mm, h 70 mm 200 ks70 g

Craft Tube M

Craft Tube L
WWW

rozinky v bílé čokoládě nebo směs ořechů 
obalených v čokoládou a sušené ovoce nebo 
rumové rozinky

100% biologicky rozložitelná fólie

Ø 75 mm, h 100 mm 100 ks100 g

rozinky v bílé čokoládě nebo směs ořechů 
obalených v čokoládou a sušené ovoce nebo 
rumové rozinky

100% biologicky rozložitelná fólie

N°0095 WWW

N°0185

Ø 140 mm, h 35 mm 100 pcs100 g

Clusters Wooden Box

clusters: cookies coated in milk chocolate and caramel 
and clusters: peanuts coated in salty caramel 

Clusters Tin
WWW

Ø 190 mm, h 42 mm 50 pcs180 g

clusters: cookies coated in milk chocolate 
and caramel and clusters: peanuts coated 
in salty caramel 

 white silver mattecolour of tin:
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N°0207 WWW

N°0208

Ø 75 mm, h 70 mm 200 pcs70 g

Craft Tube M

raisins in white chocolate 
or a mix of chocolate coated nuts and dried fruit 
or rum raisin fudge

Craft Tube L
WWW

100% biodegradable foil

Ø 75 mm, h 100 mm 100 pcs100 g

raisins in white chocolate 
or a mix of chocolate coated nuts and dried fruit 
or rum raisin fudge

100% biodegradable foil

N°0095 WWW

N°0185

Ø 140 mm, h 35 mm 100 ks100 g

Clusters Wooden Box

klastry: sušenky obalené v mléčné čokoládě a karamelu 
a klastry: arašídy obalené ve slaném karamelu

Clusters Tin
WWW

Ø 190 mm, h 42 mm 50 ks180 g

klastry: sušenky obalené v mléčné 
čokoládě a karamelu a klastry: arašídy 
obalené ve slaném karamelu

bílá stříbrný matbarva
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N°0229 WWW

N°0228

190 x 190 x 31 mm 100 ks

Nut Collection

mandle v mléčné čokoládě se skořicí a sušenými 
brusinkami v dezertní čokoládě a rozinkami jumbo v 
bílých a perníkových sušenkách v mléčné, hořké a 
bílé čokoládě

Ø 140 mm, h 35 mm 50 pcs130 g

100/65 g

55 g

Nut Treat
WWW

oboustranný tisk 160 g

135 x 135 x 31 mm 100 ks

oboustranný tisk 

90 g

perníčky v mléčné, hořké a bílé čokoládě a sušené 
brusinky v hořké čokoládě

N°0131 WWW

Ø 80 mm, h 95 mm 100 pcs

Cup Of Joy

gingerbread cookies in mlik, dark and white chocolate 100 g
or date balls with cranberry 65 g
or whole grain balls with dried apricots 65 g

N°0272 WWW

Sweet Trio

almonds in milk chocolate with cinnamon, 
dried cranberries in dark chocolate, 
raisins in white chocolate 

N°0130 WWW

Ø 63 mm, h 63 mm 200 pcs

Cup Of Sweets

almonds in milk chocolate and cinnamon 
or dried cranberries in dark chocolate 
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N°0229 WWW

N°0228

190 x 190 x 31 mm 100 pcs160 g

Nut Collection

almonds in milk chocolate with cinnamon and dried 
cranberries in dessert chocolate and raisin jumbo in 
white and gingerbread cookies in milk, dark and white 
chocolate

Ø 140 mm, h 35 mm 50 ks130 g

100/65 g

55 g

Nut Treat
WWW

two-sided printing

two-sided printing

135 x 135 x 31 mm 100 pcs90 g

gingerbread cookies in milk, dark and white chocolate 
and dried cranberries in dark chocolate

N°0131 WWW

Ø 80 mm, h 95 mm 100 ks

Cup Of Joy

perníčky v mléčné, hořké a bíé čokoládě 100 g nebo datlové 
kuličky s brusinkami 65 g nebo celozrnné kuličky se sušenými 
meruňkami 65 g

N°0272 WWW

Sweet Trio

mandle v mléčné čokoládě se skořicí, 
sušené brusinky v hořké čokoládě, rozinky 
v bílé čokoládě

N°0130 WWW

Ø 63 mm, h 63 mm 200 ks

Cup Of Sweets

mandle v mléčné čokoládě a skořici nebo 
sušené brusinky v hořké čokoládě
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milk, dark or white chocolate

185 x 185 x 33 mm 100 pcs90 g

chocolate figures: christmas tree with sprinkle 
and present to be assembled

milk and dark chocolate

185 x 185 x 33 mm 100 pcs90 g

chocolate figure: reindeer to be assembled 

Reindeer
Choco Puzzle 3D

Christmas Tree
Choco Puzzle 3D

N°0331D

N°0331A

WWW

WWW
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185 x 185 x 33 mm 100 ks90 g

čokoládové figurky: vánoční strom s posypem 
a dárek (k sestavení)

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda

100 ks

čokoládová figurka: sobi (k sestavení)  

mléčná a hořká čokoláda

90 g 185 x 185 x 33 mm

Reindeer
Choco Puzzle 3D

Christmas Tree
Choco Puzzle 3D

N°0331D

N°0331A

WWW

WWW
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N°0096 WWW

N°0097

175 x 152 x 25 mm 200 ks30 g

3 Chocolate Stars

3 zlacené čokoládové hvězdičky 

mléčná, hořká a bílá čokoláda

6 Chocolate Stars

6 zlacené čokoládové hvězdičky

mléčná, hořká a bílá čokoláda

240 x 208 x 25 mm 200 ks60 g

WWW

N°0102

milk, dark or white chocolate

210 x 140 x 12 mm 250 pcs30 g

Christmas Card 
With Baubles

4 chocolate figures 

N°0183

milk, dark or white chocolate

Christmas Card 
With Chocolate Teddy Bears

4 chocolate teddy bears

210 x 140 x 12 mm 250 pcs30 g

N°0103

milk, dark or white chocolate

Christmas Card 
With Christmas Trees

4 chocolate figures 

210 x 140 x 12 mm 250 pcs30 g

WWW

WWW

WWW
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N°0096 WWW

N°0097

milk, dark or white chocolate

175 x 152 x 25 mm 200 pcs30 g

3 Chocolate Stars

3 gilded chocolate stars 

milk, dark or white chocolate

6 Chocolate Stars

6 gilded chocolate stars 

240 x 208 x 25 mm 200 pcs60 g

WWW

N°0102

210 x 140 x 12 mm 250 ks30 g

Christmas Card 
With Baubles

4 čokoládové figurky

mléčná, hořká a bílá čokoláda

N°0183

Christmas Card 
With Chocolate Teddy Bears

4 čokoládové figurky medvídci

mléčná, hořká a bílá čokoláda

210 x 140 x 12 mm 250 ks30 g

N°0103

Christmas Card 
With Christmas Trees

4 čokoládové figurky

mléčná, hořká a bílá čokoláda

210 x 140 x 12 mm 250 ks30 g

WWW

WWW

WWW
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N°0075

N°0061

N°0597

100 ks

Chocolate Rudolph

4 čokolády

hořká čokoláda se 72% kakaem s červenou lentilkou

 45 g 258 x 85 x 12 mm

Mini Christmas Tree

200 ks

čokoládový stromek

mléčná, hořká a bílá čokoláda

 30 g 95 x 105 x 15 mm

Christmas Tree Box

čokoládový text a vánoční stromeček s 
posypem „malinová hvězda“

190 x 130 x 35 mm 50 ks

milk, dark or white chocolate

100 x 45 mm 2000 pcs15 g

Chocolate Dumpling

milk, dark or white chocolate

chocolate in the shape of dumpling 

100 x 55 mm 2000 pcs15 g

milk, dark or white chocolate

265 x 125 x 20 mm 100 pcs90 g

Chocolate Dumplings

6 chocolates in the shape of dumplings 

milk, dark or white chocolate

Chocolate 
Gingerbread Man

chocolate gingerbread man 

foil or 100% biodegradable foil

258 x 85 x 12 mm 100 pcs60 g

Choco 
Gingerbread Man Team

4 chocolate gingerbread men 

N°0081

N°0187

N°0066

N°0188

WWW

WWW

WWW

WWW

WWW

WWW

WWW

bílá stříbrný mat

mléčná čokoláda 

barva 100 g

40 V á n o č n í  k a t a l o g  2 0 2 1



N°0075

N°0061

N°0597

dark chocolate 72% cocoa with red lentil

258 x 85 x 12 mm 100 pcs45 g

Chocolate Rudolph

4 chocolates 

milk chocolate, dark or white chocolate 

Mini Christmas Tree

chocolate christmas tree

95 x 105 x 15 mm 200 pcs30 g

milk chocolate

Christmas Tree Box

chocolate text and christmas tree 
with sprinkle "Raspberry star"

190 x 130 x 35 mm 50 pcs100 g

2000 pcs

Chocolate Dumpling

čokoláda ve tvaru knedlíčku 

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda

15 g 100 x 45 mm

2000 ks

100 ks

Chocolate Dumplings

6 čokolád ve tvaru knedlíčku  

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda 

90 g 265 x 125 x 20 mm

Chocolate 
Gingerbread Man

čokoládový perníček

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda 

fólie nebo 100% biologicky rozložitelná fólie

15 g 100 x 55 mm

258 x 85 x 12 mm 100 ks60 g

Choco 
Gingerbread Man Team

4 cčokoládoví perníčci 

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda 

N°0081

N°0187

N°0066

N°0188

WWW

WWW

WWW

WWW

WWW

WWW

WWW

 white silver mattecolour of tin:
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N°0489

N°0427

182 x 132 x 15 mm 100 ks55 g

Chocolate Figures

4 čokolády s mléčnou čokoládou 
a 2 čokolády s bílou čokoládou 

mléčná a bílá čokoláda

Chocolate Blocks

čokoládové kostičky 

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda

232 x 98 x 20 mm 100 ks65 g

Christmas Express

čokoládový vlak

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda

232 x 98 x 20 mm 100 ks60 g

N°0408

WWW

WWW

WWW

N°0219

N°0159

milk chocolate

154 x 102 x 18 mm 500 pcs10 g

Promo Card 
Two Teddy Bears

2 chocolate teddy bears 

milk chocolate

silver gold red

Promo Card Stars

2 chocolate stars

154 x 102 x 18 mm 500 pcs8 g

milk, dark or white chocolate

Chocolate Lollipop 
Moustache

chocolate lollipop moustache 

130 x 205 x 20 mm 300 pcs25 g

N°0189

WWW

WWW

WWW

chocolate foil:

two-sided printing
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N°0489

N°0427

milk and  white chocolate

182 x 132 x 15 mm 100 pcs55 g

Chocolate Figures

4 chocolates with milk chocolate 
and 2 chocolates with white chocolate 

milk, dark or white chocolate

Chocolate Blocks

chocolate blocks 

232 x 98 x 20 mm 100 pcs65 g

milk, dark or white chocolate

Christmas Express

chocolate train 

232 x 98 x 20 mm 100 pcs60 g

N°0408

WWW

WWW

WWW

N°0219

N°0159

154 x 102 x 18 mm 500 ks10 g

Promo Card 
Two Teddy Bears

2 čokoládoví medvídci 

mléčná čokoláda

zlatá červená

Promo Card Stars

154 x 102 x 18 mm 500 ks

Chocolate Lollipop 
Moustache

130 x 205 x 20 mm 300 ks25 g

N°0189

WWW

WWW

WWW

2 čokoládové hvězdy

mléčná čokoláda 

folie                           stříbrná

8 g

čokoládové lízátko knír 

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda, 

oboustranný tisk
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N°0314

N°0314

182 x 132 x 15 mm 100 ks65 g

CHOCO4MAT Penguin

čokoládový tučňák

mléčná a bílá čokoláda

možnost umístění loga
na břicho z bílé čokolády

CHOCO4MAT Gift

100 ks

čokoládový dárek

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda

možnost umístění loga přímo na čokoládu 

65 g 182 x 132 x 15 mm

WWW

N°0314

milk, dark or white chocolate

CHOCO4MAT Cloud

chocolate cloud 

WWW

WWW

N°0314

milk, dark or white chocolate

CHOCO4MAT Truck

chocolate truck 

WWW

possibility of placing  logo directly on  chocolate

232 x 98 x 20 mm 100 pcs65 g

possibility of placing  logo directly on  chocolate

182 x 132 x 15 mm 100 pcs65 g
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possibility of placing  logo 
on belly made of white chocolate

possibility of placing logo directly on chocolate 

N°0314

N°0314

milk and white chocolate 

182 x 132 x 15 mm 100 pcs65 g

CHOCO4MAT Penguin

chocolate penguin

milk, dark or white chocolate

CHOCO4MAT Gift

chocolate gift 

182 x 132 x 15 mm 100 pcs65 g

WWW

N°0314

CHOCO4MAT Cloud
WWW

WWW

N°0314

CHOCO4MAT Truck
WWW

čokoládový kamion

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda

možnost umístění loga přímo na čokoládu 

232 x 98 x 20 mm 100 ks65 g

čokoládová bublina

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda

možnost umístění loga přímo na čokoládu 

182 x 132 x 15 mm 100 ks65 g

45

Čokoládové krabičky    Vánoční  sušenky    Čaj&Káva    Lahůdky    Čokolády    Adventní  kalendáře 



N°0593SN°0593

N°0594SN°0594

253 x 130 x 18 mm 100 ks90 g

Choco Text
3 Lines in Envelope
3 Lines in Envelope Separate 

24 čokolád s personalizovaným textem
nebo tabulka čokolády s personalizovaným textem 

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda

počet písmen v textu: 24

32 čokolád s personalizovaným textem
nebo tabulka čokolády s personalizovaným textem 

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda

počet písmen v textu: 32

253 x 130 x 18 mm 100 ks120 g

WWW

two-sided printing
 number of characters in the text - 8

N°0601

ruby, milk, dark or white chocolate

230 x 100 x 12 mm 100 pcs30 g

Choco Text
1 Line in Envelope
1 Line in Envelope Separate 

8 chocolates with personalised text 
or a bar of chocolate with personalised text 

WWW

Choco Text
4 Lines in Envelope
4 Lines in Envelope Separate 

two-sided printing
 number of characters in the text - 16

ruby, milk, dark or white chocolate

16 chocolates with personalised text 
or a bar of chocolate with personalised text 

230 x 100 x 12 mm 100 pcs60 g

N°0601S WWW

N°0602 N°0602S WWW

Choco Text
2 Lines in Envelope
2 Lines in Envelope Separate 

Choose your option

Choco Text
vcelku

Choco Text
odděleně
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number of characters in text: 24

number of characters in text: 32

N°0593SN°0593

N°0594SN°0594

milk, dark or white chocolate

253 x 130 x 18 mm 100 pcs90 g

Choco Text
3 Lines in Envelope
3 Lines in Envelope Separate 

24 chocolates with personalised text 
or a bar of chocolate with personalised text 

milk, dark or white chocolate

32 chocolates with personalised text 
or a bar of chocolate with personalised text 

253 x 130 x 18 mm 100 pcs120 g

WWW

 počet znaků v textu - 8

N°0601

230 x 100 x 12 mm 100 ks30 g

Choco Text
1 Line in Envelope
1 Line in Envelope Separate 

8 čokolád s personalizovaným textem
nebo tabulka čokolády s personalizovaným textem 

rubínová, mléčná, hořká nebo bílá čokoláda 

oboustranný tisk

WWW

Choco Text
4 Lines in Envelope
4 Lines in Envelope Separate 

  počet znaků v textu - 16

16 čokolád s personalizovaným textem
nebo tabulka čokolády s personalizovaným textem 

rubínová, mléčná, hořká nebo bílá čokoláda 

oboustranný tisk

230 x 100 x 12 mm 100 ks60 g

N°0601S WWW

N°0602 N°0602S WWW

Choco Text
2 Lines in Envelope
2 Lines in Envelope Separate 

Choose your option

Choco Text
bar

Choco Text
separate
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N°0195A

N°0164

87 x 70 mm 2000 ks8 g

2 Stars Bag

3 Stars Envelope

190 x 100 x 10 mm 500 ks12 g

5 Stars Envelope
N°0165

WWW

WWW

WWW

N°0418

N°0419

white chocolate

77 x 77 x 22 mm 300 pcs10 g

Choco Font 1

mini bar of chocolate with personalised decoration 

white chocolate

Choco Font 3

3 mini bars of chocolate with personalised decoration

192 x 65 x 22 mm 100 pcs30 g

N°0420

WWW

WWW

WWW

digital printing directly on the chocolate
sáček: fólie nebo 100% biologicky rozložitelná fólie

280 x 100 x 10 mm 500 ks20 g

digital printing directly on the chocolate

white chocolate

192 x 126 x 22 mm 100 pcs60 g

Choco Font 6

6 mini bars of chocolate with personalised decoration

digital printing directly on the chocolate

čokoládové hvězdy 

mléčná čokoláda 

folie:                          stříbrná zlatá červená

čokoládové hvězdy 

mléčná čokoláda

folie:  
oboustranný tisk

stříbrná zlatá červená

chocolate stars 

mléčná čokoláda

folie 
oboustranný tisk

stříbrná zlatá červená
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N°0195A

N°0164

milk chocolate

87 x 70 mm 2000 pcs8 g

2 Stars Bag

chocolate stars

milk chocolate

3 Stars Envelope

chocolate stars

190 x 100 x 10 mm 500 pcs12 g

5 Stars Envelope
N°0165

WWW

WWW

WWW

N°0418

N°0419

77 x 77 x 22 mm 300 ks10 g

Choco Font 1

Choco Font 3

N°0420

WWW

WWW

WWW

mini čokoláda s personalizovanou dekorací 

bílá čokoláda

digitální tisk přímo na čokoláduchocolate foil:
bag: foil or 100% biodegradable foil

milk chocolate

chocolate stars

280 x 100 x 10 mm 500 pcs20 g

3 mini čokolády s personalizovanou dekorací 

bílá čokoláda

digitální tisk přímo na čokoládu

30 g 192 x 65 x 22 mm 100 ks

Choco Font 6

6 mini čokolády s personalizovanou dekorací  

bílá čokoláda

digitální tisk přímo na čokoládu

60 g 192 x 126 x 22 mm 100 ks

silver gold red

chocolate foil:
two-sided printing

silver gold red

chocolate foil:
two-sided printing

silver gold red
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N°0098

N°0099

2000 ks

Hot Chocolate Cup

šálek čokolády na míchací tyčince (mix 
tvarů) vytvoří 1 porci horké čokolády

mléčná, bílá nebo hořká čokoláda

fólie nebo 100% biologicky rozložitelná fólie

18 g 175 x 60 mm

Hot Chocolate Set

3 šálky čokolády na míchací tyčince (mix tvarů) vytvoří 3 
porce horké čokolády (mix tvarů)

mléčná, bílá, hořká čokoláda nebo mix příchutí k výběru

185 x 185 x 33 mm 100 ks
500 ks (mix)

54 g

WWW

logo embossed on the lid (for orders over 1 000 pcs)

N°0106

milk, dark or white chocolate

Ø 63 mm, h 63 mm 200 pcs25 g

Mini Hot Chocolate

chocolate figures and marshmallows
makes 1 serving of hot chocolate

WWW

WWW

logo embossed on the lid (for orders over 1 000 pcs)

N°0107

milk, dark or white chocolate

Maxi Hot Chocolate

chocolate figures and marshmallows
makes 5 servings of hot chocolate

Ø 80 mm, h 95 mm 100 pcs120 g

WWW
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foil or 100% biodegradable foil

N°0098

N°0099

milk, dark or white chocolate

175 x 60 mm 2000 pcs18 g

Hot Chocolate Cup

chocolate cup on a stir stick (mix of shapes)
makes 1 serving of hot chocolate

milk, dark, white chocolate or mix of flavours  to choose 

Hot Chocolate Set

3 chocolate cups on stir sticks for preparing 
3 hot chocolate servings (mix of shapes)

185 x 185 x 33 mm 100 pcs
500 pcs (mix)

54 g

WWW N°0106

Ø 63 mm, h 63 mm 200 ks25 g

Mini Hot Chocolate

čokoládové figurky a marshmallow
(1 porce horké čokolády)

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda

logo vyražené na víku (pro objednávky nad 1 000 ks)

WWW

WWW N°0107

Maxi Hot Chocolate

čokoládové figurky a marshmallow
(5 porcí horké čokolády)

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda

logo vyražené na víku (pro objednávky nad 1 000 ks)

Ø 80 mm, h 95 mm 100 ks120 g

WWW
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Discover chocolate flavours

Dark chocolateWhite chocolate Milk chocolate

ruby, milk, dark, dark chocolate 72% cocoa 
or white chocolate 

115 x 115 x 12 mm 100 pcs75 g

a bar of chocolate with sprinkles to choose 

N°0086

N°0094

80 x 80 x 15 mm 200 ks35 g

Mini Modern Bar

Gingerbread Delight

80 x 80 x 15 mm 200 ks30 g

N°0197

WWW

WWW

WWW

tabulka čokolády se sypáním na výběr

rubínová, mléčná, hořká nebo bílá čokoláda

100% biologicky rozložitelná fólie,
100% biologicky rozložitelný obal

N°0087

Modern Bar
Envelope

WWW

Elegant Bar

140 x 40 x 75 mm 100 ks65 g

tabulka čokolády se sypáním na výběr

rubínová, mléčná, hořká nebo bílá čokoláda

100% biologicky rozložitelná fólie,
100% biologicky rozložitelný obal

WWW

Mega Bar

milk, dark or white chocolate 
with hazelnuts and caramel topping

205 x 175 x 10 mm 100 pcs200 g

a bar of chocolate  

100% biodegradable foil, 
100% biodegradable packaging

mléčná čokoláda s perníkovou náplní 

100% biologicky rozložitelná fólie,
100% biologicky rozložitelný obal

N°0227
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Discover chocolate flavours

  Hořká čokoládaBílá čokoláda Mléčná čokoláda

115 x 115 x 12 mm 100 ks75 g

N°0086

N°0094

ruby, milk, dark or white chocolate

80 x 80 x 15 mm 200 pcs35 g

Mini Modern Bar

a bar of chocolate with sprinkles to choose

Gingerbread Delight

milk chocolate with gingerbread filling

80 x 80 x 15 mm 200 pcs30 g

N°0197

WWW

WWW

WWW

100% biodegradable foil, 
100% biodegradable packaging

N°0087

Modern Bar
Envelope

WWW

Elegant Bar

ruby, milk, dark or white chocolate

140 x 40 x 75 mm 100 pcs65 g

a bar of chocolate with sprinkles to choose

100% biodegradable foil, 
100% biodegradable packaging

WWW

Mega Bar

205 x 175 x 10 mm 100 ks200 g

a bar of chocolate  

mléčná, hořká nebo bílá čokoláda 
s lískovými ořechy a karamelovou polevou

a bar of chocolate with sprinkles to choose 

rubínové, mléčná, hořká, hořká čokoláda se 
72% kakaa nebo bílá čokoláda

1100% biologicky rozložitelná fólie,
100% biologicky rozložitelný obal

100% biodegradable foil, 
100% biodegradable packaging

N°0227
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865 x 310 x 20 mm 100 pcs33,6 g

24 tea bags (mix of flavours)

Tea Advent Calendar
N°0114

Earl Grey black tea, black tea with raspberry and lemon peel, 
black tea with ginger, cardamom and orange peel

www
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865 x 310 x 20 mm 100 ks33,6 g

Tea Advent Calendar
N°0114

24 čajových sáčků (mix příchutí)

Earl Grey černý čaj, černý čaj s malinovou a citronovou kůrou, 
černý čaj se zázvorem, kardamonem a pomerančovou kůrou

www
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www

Advent Calendar 
Tower

N°0210

www

Advent Calendar 
Pyramid

N°0077

Advent Calendar 
In Individual Shape

N°0089

max: 470 x 300 mm, thickness: 11 mm 100 ks

24 čokolád 

mléčná čokoláda 

50 g

100% biodegradable foil, 
100% biodegradable packaging

42 x 95 x 205 mm 100 pcs132 g 

24 spice – caramel cookies 

145 x 145 x 168 mm 100 pcs135 g 

24 chocolate balls in coloured foils 

milk chocolate

www
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www

Advent Calendar 
Tower

N°0210

www

Advent Calendar 
Pyramid

N°0077

Advent Calendar 
In Individual Shape

N°0089

max: 470 x 300 mm, thickness: 11 mm 100 pcs50 g

24 chocolates 

milk chocolate

42 x 95 x 205 mm 100 ks132 g 

24 koření - karamelové sušenky

100% biologicky rozložitelná fólie,
100% biologicky rozložitelný obal

145 x 145 x 168 mm 100 ks135 g 

24 čokoládové kuličky v barevných fóliích 

mléčná čokoláda

www
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www

Advent Calendar 
XS

N°0410

200 x 142 x 10 mm 100 pcs50 g 

24 chocolates 

milk chocolate

197 x 284 x 10 mm 100 ks50 g 

Jak již víte, proekologický obchodní přístup se stává naším charakteristickým znakem. Malé ikony, 
které umisťujeme téměř ke všem výrobkům, nejsou jen na ozdobu. Jsou malou připomínkou toho, že 
ekologii lze aplikovat na každou oblast potravin, dokonce i na reklamní sladkosti.

Jsme účastníky certifikačního programu Rainforest Alliance a některé z našich produktů získaly 
prestižní cenu PSI Sustainability Award 2021 - propagaci myšlenky udržitelného rozvoje v odvětví 
reklamy a propagačních produktů.

Proto je jeden z nejoblíbenějších vánočních produktů - adventní kalendář nyní k dispozici ve zcela 

ekologických obalech. Eco Adventní kalendář se skládá z 24 lahodných čokolád vyrobených z 

certifikované UTZ čokolády, které jsou zabaleny v papírové formě. Díky tomu je náš vánoční 
bestseller nyní plně biologicky rozložitelný produkt!

Přizpůsobte si balení dle vašich představ a sdílejte vánoční radost.

24 čokolád

mléčná čokoláda

100% biologicky rozložitelné obaly

197 x 284 x 10 mm 100 ks

24 čokolád 

mléčná čokoláda 

50 g 

www

Advent Calendar 
24 + Logo

N°0583

possibility of placing  logo 
on the largest chocolate no. 24

197 x 284 x 10 mm 100 pcs50 g 

24 chocolates 

milk chocolate

www

Advent Calendar 
Eco

Our
commitment

N°0105

www

Advent Calendar 
Mini

N°0279

www

Advent Calendar 
XS Plus

N°0410A

200 x 142 x 10 mm 100 pcs50 g 

24 chocolates 

milk chocolate
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Čokoládové krabičky    Vánoční  sušenky    Čaj&Káva    Lahůdky    Čokolády    Adventní  kalendáře 

www

Adventní kalendář 
XS

N°0410

200 x 142 x 10 mm 100 ks50 g 

24 čokolád  

mléčná čokoláda

100% biodegradable packaging

197 x 284 x 10 mm 100 pcs50 g 

24 chocolates 

As you already know, pro-ecological business approach becomes our hallmark. The subtle icons 
that we place next to almost all products are not only for decoration. They are small reminders that 
ecology can be applied to every area of  life, even for advertising sweets. 

We are a participant in Rainforest Alliance certification program and some of our products received 
the prestigious PSI Sustainability Award 2021 - promoting the idea of sustainable development in 
the advertising and promotional products industry.

That’s why, one of the most popular Christmas products – advent calendar is now available in 
completely ecological packaging. Eco Advent Calendar consists 24 delicious chocolates made of 
UTZ-certified chocolate, which are packed in paper mold. Thanks to this, our Christmas bestseller is 
now a fully biodegradable product!

Customize packaging freely and share Christmas joy with a dose of eco vibes.

milk chocolate

197 x 284 x 10 mm 100 pcs50 g 

24 chocolates 

milk chocolate

www

Adventní kalendář 
24 + Logo

N°0583

197 x 284 x 10 mm 100 ks50 g 

24 čokolád

mléčná čokoláda

možnost umístění loga
na největší čokoládě č. 24

www

Advent Calendar 
Eco

Our
commitment

N°0105

www

Advent Calendar 
Mini

N°0279

www

Adventní kalendář 
XS Plus

N°0410A

200 x 142 x 10 mm 100 ks50 g 

24 čokolád 

mléčná čokoláda
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Příchutě
Pralinky Noble a Art Deco jsou baleny v mixu příchutí bez možnosti výběru. 
Skutečný vzhled produktů se může lišit od toho, který je zobrazen na obrázcích.

Champagne

Kirsch

Whisky

Pistácie

  Skořice

  líkér
Kávový

Mocha

Vanilka

 Bílé
pralinky 

Amaretto

Lesní 
ovoce

Křupavé
pralinky

Cointreau

Pralinka
s mandlí

Černý rybíz

Cheesecake

Calvados

  Brusinka

Máta

Tiramisu

Borůvka

Cherry

Karamel

Tmavý pomeranč

Passion fruit

Zabaglione

Posypky

Malinové hvězdy 
mrazem sušené maliny 
a zlaté cukrové hvězdy

Vánoční cesmína
cukrové posypky ve 
tvaru bobulí a lístků 

cesmíny 

Brusinky pod sněhem 
mrazem sušené 

brusinky s cukrovými 
sněhovými vločkami

Med s malinami
 mrazem sušené maliny

s kousky medových pláství

Originální čokoládové šálky Noble Chocolates jsou belgické pralinky plné jemných a vynikajících chutí. Tyto úžasné chutě 
vás zavedou do světa plného kouzel.

Art Deco čokolády jsou vynikající lanýže s mnoha lahodnými příchutěmi. Jsou naplněny výjimečně sametovým krémem, obaleny 
pravou belgickou čokoládou a vynikajícím ovocným nebo čokoládovým krémem. Právě to jim dodává jejich jedinečný charakter.
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Chocolate boxes    Chr istmas cookies    Tea&Coffee    Del icacies    Chocolate    Advent calendars 

Flavors
Noble and Art Deco pralines are packed in mix of flavours with no possibility of selection. 
The actual appearance of products may differ from the one shown in pictures.

Champagne

Kirsch

Whisky

Pistache

Cinnamon

Coffee
Liqueur

Mocha

Vanilla

White
Praline

Amaretto

Forest
Fruits

Crisp
Praline

Cointreau

Almond
Praline

freeze-dried raspberry
with gold sugar stars

sugar sprinkles in shape
of holly fruit and leaves

freeze-dried raspberry
with sugar honeycomb pieces

freeze-dried cranberry
with sugar snowflakes

Black Currant

Cheesecake

Calvados

Cranberry

Mint

Tiramisu

Blueberry

Cherry

Caramel

Dark Orange

Passion fruit

Zabaglione

Sprinkles

Raspberry Star Christmas Holly Cranberry under snow Honey with raspberries

Original chocolate cup shaped Noble Chocolates are Belgian pralines filled with extremely delicate and exquisite flavours. 
This amazing  tastes will take you to the world  full of magic.

Art Deco Chocolates are exquisite truffles with many delicious flavours. They are filled with exceptionally velvety cream,
then coated in real Belgian chocolate and delicate fruit or chocolate flakes. That is what give them their unique character.

www.ece.cz


