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W  tym katalogu, który trzymają Państwo w  swoich dłoniach, 
zamknęliśmy magiczną moc niezapomnianych czekoladowych doznań. 
Oferta zawiera niezwykłe bogactwo czekoladowych arcydzieł 
z  najwyższej jakości czekolady deserowej, mlecznej oraz białej 
w postaci pralinek, czekoladowych figurek, tabliczek z wyśmienitymi 

dodatkami i smakowitych przekąsek.

Odkryj niepowtarzalny smak  
i aromat czekolady! 

Przygotuj się na wyjątkowe  
czekoladowe przeżycie!



WYJĄTKOWE UPOMINKI REKLAMOWE - USŁUGI PERSONALIZACJI 

Cieszymy się  
z nadchodzących,  
wspólnych projektów! 

Wyśmienite praliny oraz ręcznie wykonane czekoladki połączone z szytą na miarę reklamą.  
To jest klucz do sukcesu  od momentu powstania. Eleganckie opakowania produktów, wykwintne 
praliny i czekoladowe tabliczki dostosowane do Twojego projektu lub sloganu.

• Personalizacja opakowania poprzez dołączenie  
 spersonalizowanej naklejki lub banderoli od 50 sztuk

• Indywidualnie wykonany projekt opakowania produktu  
 zgodnie z Państwa życzeniem od 100 sztuk

• Specjalne kształty 2D wykonane z belgijskiej czekolady od 100 sztuk 
• Ekskluzywne grawery na specjalnych drewnianych skrzyneczkach już od 10 sztuk
• Kolorowy sitodruk i druk UV na drewnianych skrzyneczkach od 50 sztuk 

• Czekoladki i praliny z nadrukiem barwnika spożywczego od 50 sztuk  
 
Z nami możesz rozpieszczać swoich klientów kochających czekoladę przez cały rok. W ciepłych 
miesiącach roku wyślemy Twoje zamówienie ze specjalnym dodatkiem chłodzącym, aby 
zagwarantować wysoką jakość produktów. Określ miesięczną lub roczną liczbę upominków i zlecaj ich 
regularną wysyłkę. To daje Tobie możliwość wykorzystania pralin i czekoladek na wiele okazji. 
Z przyjemnością oferujemy bezpośrednią wysyłkę do Twoich klientów, partnerów i pracowników w całej 
Europie, a na życzenie dołączymy dostarczoną kartkę z życzeniami. Przejrzyj naszą witrynę internetową, 
aby znaleźć inne pomysły na prezenty - oferujemy prezenty na każdą okazję: 

* Promocje marketingowe * Targi i Konferencje * Zachęty i nagrody dla pracowników * Prezenty 
z podziękowaniami * Prezenty gratulacyjne * Prezenty urodzinowe * Jubileusze pracownicze  
i korporacyjne * Wprowadzanie nowych produktów * Upominki dla gości hotelowych oraz uczestników 
eventów * Prezenty wielkanocne * Prezenty bożonarodzeniowe * Prezenty noworoczne * 

Zanurz się głęboko w cudownym świecie i śmiało  
rzuć nam wyzwanie swoimi kreatywnymi pomysłami! 
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Czy można żyć bez plastiku? To jest często zadawane nam pytanie. 

W dzisiejszych czasach jest to bardzo trudne, aby całkowicie wyeliminować produkty 
wykonane z plastiku. Na co dzień korzystamy z telefonu, prowadzimy samochód czy 
pracujemy przy komputerze. Niestety, ale wszystkie te produkty zawierają dużo plastiku.

Naszym celem jest efektywne zmniejszenie ilości plastiku w naszych opakowaniach. 
Rozumiemy, że jest to długi i trudny proces, który aktywnie wspieramy, prezentując produkty ze 
zredukowaną ilością tworzywa sztucznego. Oznaczyliśmy je ikonką „przekreśloną wytłoczką” 
tuż poniżej ikony z informacją o zawartości alkoholu. 

PRODUKTY Z OGRANICZONĄ ILOŚCIĄ 
PLASTIKU BEZPIECZNIEJSZE DLA 
ŚRODOWISKA

PRODUKTY Z OGRANICZONĄ ILOŚCIĄ PLASTIKU - BEZPIECZNIEJSZE DLA ŚRODOWISKA

DBAJ Z NAMI O ZIEMIĘ. 
TO JEDYNY DOM, KTÓRY MAMY!
Ekologia to sprawa nas wszystkich, dlatego staramy 
się, aby wykorzystywane przez nas opakowania 
nadawały się do wielokrotnego użytku.

Bądź EKO – wykorzystaj zanim wyrzucisz!
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Indywidualne wysyłki  
do pracowników  
i klientów w całej UE

Personalizowane,  
imienne kartki z logo

Ekologiczne opakowanie wysyłkowe

Raporty dostaw  
na koniec projektu

Wszelkie dane wykorzystywane do projektów,  
przechowywane są i wykorzystywane zgodnie z regulacjami RODO.

Dodatkowe usługi  
dla biznesu



Każdy kto dba o swoją markę, chce by jego znak firmowy znajdował się tylko 
na produktach najwyższej jakości. Jeśli szukasz nadzwyczajnego produktu, 
czekoladowe upominki firmowe są do Twoich usług!

Corporate Gifts to nie tylko szeroka gama gustownych upominków, to również mnóstwo 
możliwości dopasowania ich do Twoich wymogów.  
Od pudełka po jego zawartość – od lat potrafimy dopasować się do Twoich 
najbardziej wyrafinowanych potrzeb. Wykonanie indywidualnego projektu grafiki 
opakowań, tłoczenie logotypów, hot stamping, nadruki UV, indywidualne 
etykiety oraz banderole, grawerowane opakowania drewniane, indywidualne 
wstążki oraz pakowanie w papier ozdobny  
czy wysyłka na wiele adresów to tylko niektóre z naszych możliwości. 

Już dziś skontaktuj się z jednym z naszych doradców 
i dopytaj o możliwe warianty słodkiej wiadomości!

PRODUKTY PERSONALIZOWANE

 PRALINKI OXIDE 
Z NADRUKIEM

STANDARDOWA ZŁOTA WSTĄŻKA

BANDEROLA

NAKLEJKA

WSTĄŻKA Z BILECIKIEM

CZEKOLADA Z NADRUKIEM

INDYWIDUALNY CHOCO TELEGRAM

INDYWIDUALNY 
HOTSTAMPING

PERSONALIZOWANE 
PUDEŁKO

SITODRUK

NADRUK UV

GRAWER



9511 CHOCOPRINTS 6 PUZZLES
Wymiar opakowania: 180×140×13 mm
Wymiar tabliczki: 116×76×7 mm
Masa netto: 72 g
Sześć puzzli z białej czekolady z wyjątkowym, 
jadalnym nadrukiem, przygotowanym zgodnie 
z Państwa potrzebami.

9510 CHOCOPRINTS 12 PUZZLES
Wymiar opakowania: 223×183×13 mm
Wymiar tabliczki: 152×116×7 mm
Masa netto: 144 g
Dwanaście puzzli z białej czekolady 
z wyjątkowym, jadalnym nadrukiem, 
przygotowanym zgodnie z Państwa 
potrzebami.

9509 CHOCOPRINTS BAR
Wymiar opakowania: 223×156×13 mm
Wymiar tabliczki: 155×88×7 mm
Masa netto: 120 g
Pyszna tabliczka z białej czekolady 
z wyjątkowym, jadalnym nadrukiem, 
przygotowanym zgodnie z Państwa 
potrzebami.

ChocoPrints to przepyszne czekoladki z możliwością nadruku logo, kodu QR oraz zdjęcia. Kostki z nadrukiem mogą być idealnym świątecznym upominkiem firmowym 
lub smacznym prezentem dla rodziny. Gwarantujemy Państwu wysoką jakość produktu, możliwość wyboru dowolnej wielkości czekoladek i opakowania z własną 
grafiką, szybki serwis i dostawę w dowolnie wskazane miejsce!

Szukasz produktu zaprojektowanego z ogromną pasją i dbałością o najdrobniejsze szczegóły? Chcesz by Twoje logo znalazło się 
wygrawerowane na tabliczce doskonałej czekolady? A może planujesz akcję promującą Twój najnowszy produkt i chcesz by klienci mogli 

skosztować jego słodką wersję przygotowaną z czekolady? Już dziś skontaktuj się z naszymi doradcami i sprawdź jakie niezwykłe tabliczki 
i figurki możemy przygotować specjalnie dla Ciebie z najwyższej jakości czekolad!

CZEKOLADY Z NADRUKIEM INDYWIDUALNY KSZTAŁT CZEKOLAD

ZOBACZ EFEKT  
NADRUKU NA CZEKOLADZIE

Nadruk wykonujemy na czekoladzie białej, która 

w rzeczywistości ma bladożółty kolor i to między 

innymi on jest wyznacznikiem ostatecznego wyglądu 

i czytelności nadruku. Kolory, które mocno zmienią 

barwę po wydruku, to: niebieski, różowy, zielony.





WOODEN BOXES COLLECTION

0207 CHOCO CLASSIC
Wymiar opakowania: 195×142×37 mm
Masa netto: 250 g
Cena netto: 132,44 zł
Cena brutto: 162,90 zł
Pudełko zawiera 20 przepysznych 
wyselekcjonowanych pralinek. 

0209 CHOCO PRESTIGE
Wymiar opakowania: 290×142×37 mm
Masa netto: 375 g
Cena netto: 180,41 zł
Cena brutto: 221,90 zł
Duży, drewniany kuferek zawiera 
30 przepysznych wyselekcjonowanych pralinek. 

022000 CHOCOCASE MINI
Wymiar opakowania: 116×86×38 mm
Masa netto: 30 g
Cena netto: 44,31 zł
Cena brutto: 54,50 zł
Biała czekolada w kształcie wizytówki, ozdobiona 
jadalnym nadrukiem, przygotowanym zgodnie 
z Państwa potrzebami. Zapakowana w elegancką 
skrzyneczkę,  wykonaną z najwyższej jakości 
afrykańskiego drewna.

021900 CHOCOCASE
Wymiar opakowania: 213×63×37 mm
Masa netto: 60 g
Cena netto: 60,89 zł
Cena brutto: 74,90 zł
5 wyśmienitych pralinek, skrytych w eleganckiej 
drewnianej skrzyneczce, wykonanej z najwyższej 
jakości afrykańskiego drewna.
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WOODEN BOXES COLLECTION

0201 ELEGANCE MINI
Wymiar opakowania: 89×88×37 mm
Masa netto: 50 g
Cena netto: 49,59 zł
Cena brutto: 61,00 zł
Ekskluzywna drewniana skrzyneczka z afrykańskiego drewna zawiera 
4 wyselekcjonowane pralinki.

0203 CHOCOLATERIE
Wymiar opakowania: 156×114×89 mm
Masa netto: 250 g
Cena netto: 176,02 zł
Cena brutto: 216,50 zł
Ekskluzywna drewniana skrzyneczka z afrykańskiego drewna, z dwiema 
szufladami, zawiera 20 wyselekcjonowanych pralinek.

0202 ELEGANCE
Wymiar opakowania: 143×104×37 mm
Masa netto: 125 g
Cena netto: 77,64 zł
Cena brutto: 95,50 zł
Ekskluzywna drewniana skrzyneczka z afrykańskiego drewna zawiera 
10 wyselekcjonowanych pralinek.

0204 CHOCO GRANDE
Wymiar opakowania: 156×127×114 mm
Masa netto: 375 g
Cena netto: 255,28 zł
Cena brutto: 314,00 zł
Ekskluzywna drewniana skrzyneczka z afrykańskiego drewna, z trzema 
szufladami, zawiera 30 wyselekcjonowanych pralinek.

0206 CHOCO MASSIMO
Wymiar opakowania: 168×156×114 mm
Masa netto: 500 g
Cena netto: 332,93 zł
Cena brutto: 409,50 zł
Ekskluzywna drewniana skrzyneczka z afrykańskiego drewna, 
z czterema szufladami, zawiera 40 wyselekcjonowanych pralinek.

17



WOODEN BOXES COLLECTION

0208 CHOCO BAR
Wymiar opakowania: 185×160×40 mm
Masa netto: 185 g
Cena netto: 216,18 zł
Cena brutto: 265,90 zł
Drewniana szkatułka, rozkładana w formie stolika, zawiera 
15 przepysznych wyselekcjonowanych pralinek. 

0211 CHOCO TRIANGLE
Wymiar opakowania: 220×220×37 mm
Masa netto: 150 g
Cena netto: 134,88 zł
Cena brutto: 165,90 zł
Trójkątna, drewniana skrzyneczka zawiera 12 przepysznych 
wyselekcjonowanych pralinek. 
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WOODEN BOXES COLLECTION

0216 FABULOUS BEZALKOHOLOWE
Wymiar opakowania: 150×146×112 mm
Masa netto: 500 g
Cena netto: 303,98 zł
Cena brutto: 373,90 zł
Piękny, drewniany kuferek wykonany z afrykańskiego drewna, zawiera 
40 delikatnych pralinek bez alkoholu.

0218 FABULOUS MIX
Wymiar opakowania: 150×146×112 mm
Masa netto: 500 g
Cena netto: 303,98 zł
Cena brutto: 373,90 zł
Piękny, drewniany kuferek wykonany z afrykańskiego drewna, zawiera 
40 doskonałych pralinek z alkoholem i bez.

21



WOODEN BOXES COLLECTION

198502 CHOCOLATES COLLECTION
Wymiar opakowania: 183×178×44 mm
Masa netto: 210 g
Cena netto: 95,53 zł
Cena brutto: 117,50 zł
Elegancka skrzyneczka z jasnego drewna w swoim wnętrzu skrywa 
wyjątkowy mix czekoladek. Wśród nich znajdują się przepyszne babeczki, 
nadziewane pralinki w kształcie kawałków torcików oraz standardowe 
pralinki.
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PREMIERE COLLECTION

0212 PREMIERE QUADRO
Wymiar opakowania: 93×93×37 mm
Masa netto: 50 g
Cena netto: 43,09 zł
Cena brutto: 53,00 zł
Klasyczna drewniana szkatułka z jasnego drewna 
kryje 4 pralinki najwyższej jakości.

0213 PREMIERE MINI
Wymiar opakowania: 145×117×37 mm
Masa netto: 125 g
Cena netto: 69,51 zł
Cena brutto: 85,50 zł
Klasyczna drewniana szkatułka z jasnego drewna 
kryje 10 pralinek najwyższej jakości.

0214 PREMIERE MIDI
Wymiar opakowania: 197×145×37 mm
Masa netto: 250 g
Cena netto: 119,92 zł
Cena brutto: 147,50 zł
Klasyczna drewniana szkatułka z jasnego drewna 
kryje 20 pralinek najwyższej jakości.

0215 PREMIERE MAXI
Wymiar opakowania: 287×145×37 mm
Masa netto: 375 g
Cena netto: 171,14 zł
Cena brutto: 210,50 zł
Klasyczna drewniana szkatułka z jasnego drewna 
kryje 30 pralinek najwyższej jakości.
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CHOCOLICIOUS COLLECTION

0322 CHOCOLICIOUS
Wymiar opakowania: 315×235×40 mm
Masa netto: 340 g
Cena netto: 113,74 zł
Cena brutto: 139,90 zł
Duży zestaw czekoladowych smakołyków 
specjalnie dobranych pod gust miłośników 
słodkości. W tym zestawie ułożyliśmy 
17 wyśmienitych pralinek o różnych smakach 
i kształtach. Dodaliśmy 4 czekoladowe 
krążki z dodatkami, a całość uzupełniliśmy 
czekoladowymi figurkami kwiatków. W rezultacie 
otrzymaliśmy zestaw, w którym każdy znajdzie 
coś zachwycającego dla siebie!

1874-PLDNXX CHOCOLICIOUS DE LUXE
Wymiar opakowania: 305×220×48 mm
Masa netto: 340 g
Cena netto: 171,46 zł
Cena brutto: 210,90 zł
Duży zestaw specjalnie dobranych, 
czekoladowych smakołyków, zamkniętych 
w eleganckiej drewnianej skrzyneczce. Możesz 
napisać własne życzenia na tablicy umieszczonej 
na wierzchu.

1874-PLMAXX CHOCOLISCIOUS DE LUXE
Wymiar opakowania: 303×222×46 mm
Masa netto: 340 g
Cena netto: 161,71 zł
Cena brutto: 198,90 zł
Duży zestaw specjalnie dobranych, 
czekoladowych smakołyków, zamkniętych 
w eleganckiej drewnianej skrzyneczce.
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SMALL BOXES

371401 CHOCO THREE
Wymiar opakowania: 129×54×32 mm
Masa netto: 35 g
Cena netto: 21,87 zł
Cena brutto: 26,90 zł
Trzy pyszne pralinki skryte 
w gustownym pudełeczku.

363501 CUPCAKES TWO
Wymiar opakowania: 82×49×35 mm
Masa netto: 35 g
Cena netto: 15,85 zł
Cena brutto: 19,50 zł
Dwie śliczne czekoladki w kształcie 
amerykańskich babeczek, skryte w gustownym 
pudełeczku.

3350 PASTEL CHOCOONE
Wymiar opakowania: 40×40×30 mm
Masa netto: 10 g
Cena netto: 10,16 zł
Cena brutto: 12,50 zł
Mini podarunek w postaci pysznej pralinki, 
zamknięty w klasycznym pudełeczku.
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PRALINES MIX

1985 PRALINKOWY MIX
Wymiar opakowania: 176×176×48 mm
Masa netto: 210 g
Cena netto: 69,84 zł
Cena brutto: 85,90 zł
Elegancki kartonik zawierający 12 wyjątkowych czekoladek. Wśród 
nich znajdują się przepyszne babeczki, nadziewane pralinki w kształcie 
kawałków torcików oraz standardowe pralinki.
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CUPCAKES COLLECTION

3836 CUPCAKES 4
Wymiar opakowania: 110×110×44 mm
Masa netto: 75 g
Cena netto: 32,44 zł
Cena brutto: 39,90 zł
4 przepyszne, czekoladowe babeczki. Doskonale 
nadają się jako uroczy upominek.

3837 CUPCAKES 6
Wymiar opakowania: 150×110×44 mm
Masa netto: 110 g
Cena netto: 43,50 zł
Cena brutto: 53,50 zł
6 przepysznych, czekoladowych babeczek. 
Doskonale nadają się jako uroczy upominek.

3838 CUPCAKES 8
Wymiar opakowania: 185×110×44 mm
Masa netto: 150 g
Cena netto: 54,07 zł
Cena brutto: 66,50 zł
8 przepysznych, czekoladowych babeczek. 
Doskonale nadają się jako uroczy upominek.
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ROUNDIES COLLECTION

1889 ROUNDIES MIX
Wymiar opakowania: 172×124×47 mm
Masa netto: 140 g
Cena netto: 47,56 zł
Cena brutto: 58,50 zł
Piętnaście chrupiących czekoladowych 
krążków z mlecznej i deserowej czekolady, 
udekorowanych wyśmienitymi orzechami, 
suszonymi owocami oraz prażonym ziarnem 
kakao.

3356 ROUNDIES MINI
Wymiar opakowania: 112×80×46 mm
Masa netto: 55 g
Cena netto: 28,05 zł
Cena brutto: 34,50 zł
Zestaw 6 czekoladowych przekąsek w dwóch 
pysznych smakach. 3 deserowe czekoladowe 
przekąski z zatopionymi migdałami i suszonymi 
malinami oraz 3 mleczne czekoladowe przekąski, 
w których zatopiliśmy słodkie rodzynki i kruszone 
ziarno kakaowca.
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CHOCO TRUFFLES

385003 COFFEE TRUFFLES
Wymiar opakowania: 138x97x48 mm
Masa netto: 200 g
Cena netto: 42,68 zł
Cena brutto: 52,50 zł
Doskonałe belgijskie trufle o smaku kawy, 
oprószone kakaową posypką, w kartoniku 
z elegancką grafiką.

385002 SALTED CARAMEL TRUFFLES
Wymiar opakowania: 138x97x48 mm
Masa netto: 200 g
Cena netto: 42,68 zł
Cena brutto: 52,50 zł
Wyjątkowe belgijskie trufle o smaku solonego 
karmelu, oprószone kakaową posypką, 
w kartoniku z elegancką grafiką.

385001 ORIGINAL CHOCOLATE TRUFFLES
Wymiar opakowania: 138x97x48 mm
Masa netto: 200 g
Cena netto: 42,68 zł
Cena brutto: 52,50 zł
Subtelne belgijskie trufle kakaowe z aksamitnym 
nadzieniem, oprószone kakaową posypką, 
w kartoniku z elegancką grafiką.
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SQUARE COLLECTION

1393 SQUARE MINI WITH FRUITS
Wymiar opakowania: 105×105×40 mm
Masa netto: 100 g
Cena netto: 41,38 zł
Cena brutto: 50,90 zł
Pyszne truskawki oblane mleczną 
czekoladą w eleganckim złoto - niebieskim 
pudełku. Delikatny, lekko kwaskowy smak 
i przyjemny aromat owoców tworzy harmonijny 
duet ze słodką czekoladą.

1391 SQUARE MAXI
Wymiar opakowania: 215×215×40 mm
Masa netto: 225 g
Cena netto: 69,02 zł
Cena brutto: 84,90 zł
W eleganckim opakowaniu ukrytych jest 
12 pysznych pralinek CupCakes, w kształcie 
słynnej, amerykańskiej babeczki. Rozmaitość 
smaków ucieszy najbardziej wymagające 
podniebienia.

139201 SQUARE MIDI WITH PRALINES
Wymiar opakowania: 148×148×40 mm
Masa netto: 110 g
Cena netto: 54,39 zł
Cena brutto: 66,90 zł
Dziewięć wybornych pralinek zapakowanych 
w elegancki kartonik.

139001 SQUARE SET
Wymiar opakowania: 215×215×127 mm
Masa netto: 430 g
Cena netto: 151,95 zł
Cena brutto: 186,90 zł
Zestaw rozmaitości czekoladowych. W jego skład 
wchodzą trzy pudełeczka skrywające przepyszne 
truskawki w czekoladzie, wyborne pralinki oraz 
słodkie pralinki w kaształcie babeczek. Całość 
ułożona jest na kształt piramidy, przewiązana 
wstążką.
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SWEET CAKES

3357 SWEET CAKE MINI
Wymiar opakowania: 116×40 mm
Masa netto: 85 g
Cena netto: 52,44 zł
Cena brutto: 64,50 zł
Zestaw 5 przepysznych pralinek w kształcie 
kawałków torcika zapakowany w okrągłe 
pudełeczko przewiązane błękitną wstążką.

3358 SWEET CAKE MIDI
Wymiar opakowania: 175×40 mm
Masa netto: 150 g
Cena netto: 73,58 zł
Cena brutto: 90,50 zł
Zestaw 8 przepysznych pralinek w kształcie 
kawałków torcika oraz jednej okrągłej, 
zapakowany w pudełeczko przewiązane błękitną 
wstążką.

3363 SWEET CAKE MAXI
Wymiar opakowania: 175×80 mm
Masa netto: 235 g
Cena netto: 113,41 zł
Cena brutto: 139,50 zł
Dwa okrągłe pudełeczka skrywające 
13 przepysznych pralinek tworzące cudowny 
słodki, pralinkowy tort.
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GLAMOUR COLLECTION

1330 GLAMOUR XS
Wymiar opakowania: 115×40 mm
Masa netto: 50 g
Cena netto: 42,68 zł
Cena brutto: 52,50 zł
Eleganckie okrągłe mini pudełko skrywa 
w swoim wnętrzu 4 wyśmienite pralinki.

1332 GLAMOUR XL
Wymiar opakowania: 215×40 mm
Masa netto: 150 g
Cena netto: 84,47 zł
Cena brutto: 103,90 zł
Eleganckie okrągłe pudełko skrywa w swoim 
wnętrzu 12 wyśmienitych pralinek.

1331 GLAMOUR L
Wymiar opakowania: 175×40 mm
Masa netto: 110 g
Cena netto: 68,21 zł
Cena brutto: 83,90 zł
Eleganckie okrągłe pudełko skrywa w swoim 
wnętrzu 9 wyśmienitych pralinek.

1333 GLAMOUR PACK
Wymiar opakowania: 215×120 mm
Masa netto: 310 g
Cena netto: 176,83 zł
Cena brutto: 217,50 zł
Zestaw trzech okrągłych pudełek przewiązany 
wstążką zawiera łącznie 25 wyśmienitych 
pralinek.

43



BLACK COLLECTION

0382 BLACK XS
Wymiar opakowania: 87×85×30 mm
Masa netto: 50 g
Cena netto: 25,61 zł
Cena brutto: 31,50 zł
Klasyczna czerń podkreśla prostą formę 
eleganckiego opakowania zawierającego 
4 pralinki najwyższej jakości.

0383 BLACK XL
Wymiar opakowania: 165×88×30 mm
Masa netto: 100 g
Cena netto: 43,90 zł
Cena brutto: 54,00 zł
Klasyczna czerń podkreśla prostą formę 
eleganckiego opakowania zawierającego 
8 pralinek najwyższej jakości.

0390 BLACK L
Wymiar opakowania: 132×95×30 mm
Masa netto: 75 g
Cena netto: 34,88 zł
Cena brutto: 42,90 zł
Klasyczna czerń podkreśla prostą formę 
eleganckiego opakowania zawierającego 
6 pralinek najwyższej jakości.

1323 BLACK & WHITE
Wymiar opakowania: 87×85×120 mm
Masa netto: 200 g
Cena netto: 88,62 zł
Cena brutto: 109,00 zł
Cztery pudełeczka przewiązane wstążką 
zawierają wybór 16 przepyszych 
bezalkoholowych pralinek.

Opakowania dostępne również w wersji białej. 45



BLACK COLLECTION

NEW
LESS 

PLASTIC

NEW
LESS 

PLASTIC

038301 BLACK PETIT
Wymiar opakowania: 184x137x34 mm
Masa netto: 125 g
Cena netto: 55,69 zł
Cena brutto: 68,50 zł
Zestaw 10 pralinek najwyższej jakości 
w eleganckim czarnym kartoniku. Całość 
przewiązana elegancką wstążką.

038302 BLACK GRAND
Wymiar opakowania: 238x170x34 mm
Masa netto: 250 g
Cena netto: 97,15 zł
Cena brutto: 119,50 zł
Zestaw 20 pralinek najwyższej jakości 
w eleganckim czarnym kartoniku. Całość 
przewiązana elegancką wstążką.
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BALLOTIN COLLECTION

1324 BALLOTIN PETIT
Wymiar opakowania: 100×65×60 mm
Masa netto: 125 g
Cena netto: 53,66 zł
Cena brutto: 66,00 zł
Pudełeczko zawiera 10 pysznych czekoladek, 
ułożonych w dwie warstwy, po 5 na każdej 
z nich.

1325 BALLOTIN GRAND
Wymiar opakowania: 135×95×60 mm
Masa netto: 250 g
Cena netto: 90,16 zł
Cena brutto: 110,90 zł
Pudełeczko zawiera 20 pysznych czekoladek, 
ułożonych w dwie warstwy, po 10 na każdej 
z nich.

3376 BALLOTIN SUPREME
Wymiar opakowania: 137×95×90 mm
Masa netto: 375 g
Cena netto: 142,20 zł
Cena brutto: 174,90 zł
Pudełeczko zawiera przepyszne czekoladki 
zapakowane w trzy warstwy po 10 sztuk.

49



CHOCO CREATIONS

132801 QUARTET
Wymiar opakowania: 87×85×32 mm
Masa netto: 50 g
Cena netto: 31,30 zł
Cena brutto: 38,50 zł
Wyjątkowo zgrana kompozycja kształtów i nut smakowych w eleganckim 
pudełku ze wstążką, stanowi gustowną i smaczną propozycję dla 
najbardziej wymagających podniebień. Opakowanie zawiera 4 pralinki.

133501 MELODY
Wymiar opakowania: 160×85×32 mm
Masa netto: 100 g
Cena netto: 52,44 zł
Cena brutto: 64,50 zł
Osiem czekoladek w eleganckim pudełku ze wstążką.

133601 SYMPHONY
Wymiar opakowania: 180×130×32 mm
Masa netto: 120 g
Cena netto: 69,02 zł
Cena brutto: 84,90 zł
Dwanaście wyśmienitych czekoladek w eleganckim pudełku ze wstążką.
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FIRST SELECTION

3337 FIRST SELECTION MINI
Wymiar opakowania: 181×125×45 mm
Masa netto: 70 g
Cena netto: 45,12 zł
Cena brutto: 55,50 zł
Zestaw czekoladowych słodkości w eleganckim 
pudełku. Wewnątrz znajduje się wyśmienita 
deserowo-biała tabliczka, trzy wyselekcjonowane 
pralinki oraz pyszne przekąski.

3338 FIRST SELECTION MIDI
Wymiar opakowania: 251×180×45 mm
Masa netto: 165 g
Cena netto: 81,22 zł
Cena brutto: 99,90 zł
Aksamitna tafla mleczno-deserowa, cztery 
znakomite pralinki oraz trzy zestawy przekąsek 
ukryte w gustownym pudełku.

3277 FIRST SELECTION
Wymiar opakowania: 307×220×45 mm
Masa netto: 300 g
Cena netto: 126,75 zł
Cena brutto: 155,90 zł
Zestaw specjalnie skomponowanych 
czekoladowych smakołyków ułożonych 
w eleganckim pudełku. Wewnątrz znajduje 
się wyśmienita tabliczka czekolady, pięć mini 
czekoladek, osiem przepysznych pralinek oraz 
trzy zestawy przekąsek.
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MOMENTS COLLECTION

1310 MOMENTS MINI
Wymiar opakowania: 180×180×36 mm
Masa netto: 145 g
Cena netto: 80,89 zł
Cena brutto: 99,50 zł
Klasyczne granatowe pudełko zawiera wybór 9 wyśmienitych pralinek 
i przekąskę. Całość przewiązana szarą, elegancką wstążką.

1311 MOMENTS MIDI
Wymiar opakowania: 325×180×36 mm
Masa netto: 290 g
Cena netto: 126,42 zł
Cena brutto: 155,50 zł
Klasyczne granatowe pudełko zawiera 18 wyśmienitych pralinek 
i 2 przekąski. Całość przewiązana szarą, elegancką wstążką.
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FLOWER DELIGHTS

NEW
LESS 

PLASTIC

NEW
LESS 

PLASTIC

NEW
LESS 

PLASTIC

038210 FLOWER DELIGHTS 4
Wymiar opakowania: 87x85x30 mm
Masa netto: 50 g
Cena netto: 25,61 zł
Cena brutto: 31,50 zł
4 wyśmienite pralinki w eleganckim pudełku 
z motywem kwiatowym.

038211 FLOWER DELIGHTS 6
Wymiar opakowania: 130x87x30 mm
Masa netto: 75 g
Cena netto: 34,07 zł
Cena brutto: 41,90 zł
6 wyśmienitych pralinek w eleganckim pudełku 
z motywem kwiatowym.

038310 FLOWER DELIGHTS 10
Wymiar opakowania: 184x137x34 mm
Masa netto: 125 g
Cena netto: 55,69 zł
Cena brutto: 68,50 zł
10 wyśmienitych pralinek w eleganckim pudełku 
z motywem kwiatowym.
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CHOCOPOSTCARD COLLECTION

NEW

NEW

131501 POSTCARD PETIT
Wymiar opakowania: 184x137x34 mm
Wymiar zdjęcia: 130x90 mm
Masa netto: 125 g
Cena netto: 65,45 zł
Cena brutto: 80,50 zł
Zestaw 10 pralinek w kartoniku z okienkiem. 
Wieczko pudełka ozdobimy wybranym przez 
Ciebie zdjęciem lub elegancką grafiką.

131502 POSTCARD GRAND
Wymiar opakowania: 238x170x34 mm
Wymiar zdjęcia: 130x90 mm
Masa netto: 250 g
Cena netto: 110,16 zł
Cena brutto: 135,50 zł
Zestaw 20 pralinek w kartoniku z okienkiem. 
Wieczko pudełka ozdobimy wybranym przez 
Ciebie zdjęciem lub elegancką grafiką.

ChocoPostcard – sposób przygotowania:
Wybierz swoje ulubione ujęcia.
Prześlij nam swoje zdjęcie.
To wszystko, czego potrzebujemy, aby połączyć Twoje wspomnienia z naszym czekoladowym smakiem!
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CHOCOPOSTCARD COLLECTION

1315 CHOCOPOSTCARD MINI
Wymiar opakowania: 184×137×34 mm
Wymiar zdjęcia: 130×90 mm
Masa netto: 100 g
Cena netto: 54,07 zł
Cena brutto: 66,50 zł
Pudełko zamknięte wieczkiem z wybranym 
przez Ciebie zdjęciem zawiera 8 przepysznych 
czekoladek.

0314 CHOCOPOSTCARD MIDI
Wymiar opakowania: 238×170×34 mm
Wymiar zdjęcia: 130×90 mm
Masa netto: 180 g
Cena netto: 84,47 zł
Cena brutto: 103,90 zł
Pudełko z wybranym przez Ciebie zdjęciem, 
w środku 15 pralinek najwyższej jakości.

1314 CHOCOPOSTCARD MAXI
Wymiar opakowania: 315×235×40 mm
Wymiar zdjęcia: 165×115 mm
Masa netto: 360 g
Cena netto: 153,25 zł
Cena brutto: 188,50 zł
Pudełko z wybranym przez Ciebie zdjęciem, 
a w środku 30 przepysznych czekoladek.

ChocoPostcard – sposób przygotowania:
Wybierz swoje ulubione ujęcia.
Prześlij nam swoje zdjęcie.
To wszystko, czego potrzebujemy, aby połączyć Twoje wspomnienia z naszym czekoladowym smakiem!
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CHOCOLATE MESSAGE

NEW

NEW

235301 CHOCOTELEGRAM 3X7 WITH 
PRALINES 
Wymiar opakowania: 238x170x34 mm
Wymiar zdjęcia: 130x90 mm
Masa netto: 260 g
Cena netto: 76,83 zł
Cena brutto: 94,50 zł
Zestaw 5 wyselekcjonowanych pralinek oraz 
21 czekoladowych kostek, z których ułożymy 
wybrany przez Ciebie tekst. Dodatkowo wieczko 
pudełka ozdobimy wybranym przez Ciebie 
zdjęciem lub elegancką grafiką.

235201 CHOCOTELEGRAM 2X7 WITH 
PRALINES
Wymiar opakowania: 238x170x34 mm
Wymiar zdjęcia: 130x90 mm
Masa netto: 260 g
Cena netto: 84,96 zł
Cena brutto: 104,50 zł
Zestaw 10 wyselekcjonowanych pralinek oraz 
14 czekoladowych kostek, z których ułożymy 
wybrany przez Ciebie tekst. Dodatkowo wieczko 
pudełka ozdobimy wybranym przez Ciebie 
zdjęciem lub elegancką grafiką.

ChocoPostcard – sposób przygotowania:
Wybierz swoje ulubione ujęcia.
Prześlij nam swoje zdjęcie.
To wszystko, czego potrzebujemy, aby połączyć Twoje wspomnienia z naszym czekoladowym smakiem!
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CHOCOLATE CREATIONS

NEW

NEW

NEW

031501 CHOCOLATE TOOL SET AND 
PRALINES
Wymiar opakowania: 238x170x34 mm
Wymiar zdjęcia: 130x90 mm
Masa netto: 135 g
Cena netto: 56,83 zł
Cena brutto: 69,90 zł
Czekoladowy zestaw 6 wyselekcjonowanych 
pralinek oraz 3 czekoladowych dekorowanych 
figurek z najwyższej jakości mlecznej czekolady. 
Wieczko pudełka ozdobimy wybranym przez 
Ciebie zdjęciem lub elegancką grafiką.

031502 CHOCOLATE BEAUTY SET AND 
PRALINES
Wymiar opakowania: 238x170x34 mm
Wymiar zdjęcia: 130x90 mm
Masa netto: 135 g
Cena netto: 56,83 zł
Cena brutto: 69,90 zł
Czekoladowy zestaw 6 wyselekcjonowanych 
pralinek oraz 3 czekoladowych dekorowanych 
figurek z najwyższej jakości mlecznej czekolady. 
Wieczko pudełka ozdobimy wybranym przez 
Ciebie zdjęciem lub elegancką grafiką.

031503 CHOCOLATE TOOL AND BEAUTY 
SET
Wymiar opakowania: 238x170x34 mm
Wymiar zdjęcia: 130x90 mm
Masa netto: 120 g
Cena netto: 54,88 zł
Cena brutto: 67,50 zł
Zestaw 6 czekoladowych dekorowanych figurek 
z najwyższej jakości mlecznej czekolady. Wieczko 
pudełka ozdobimy wybranym przez Ciebie 
zdjęciem lub elegancką grafiką.

ChocoPostcard – sposób przygotowania:
Wybierz swoje ulubione ujęcia.
Prześlij nam swoje zdjęcie.
To wszystko, czego potrzebujemy, aby połączyć Twoje wspomnienia z naszym czekoladowym smakiem!
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OBSESSION COLLECTION

for fruit lovers
for nuts lovers for coffee lovers

for chocolate lovers
for white chocolate lovers

for dark chocolate lovers

1210 FRUIT OBSESSION

Kompozycja najlepszych owocowych smaków 
zamkniętych w wyśmienitej czekoladzie.

1211 NUTS OBSESSION

Oryginalne pudełko wypełnione 
12 wyśmienitymi czekoladkami, 
stworzonymi specjalnie dla miłośników 
orzechowych smaków.

1217 DARK OBSESSION

Mroczne obsesje nie muszą być złe, 
szczególnie jeśli dotyczą czekolady. Ciemna 
czekolada to nie tylko intensywne doznania 
smakowe, jest ona również wspaniała dla 
naszego zdrowia.

1215 CHOCOLATE OBSESSION

Czekolada to największa z obsesji, potrafi 
zawładnąć każdym, w każdej sytuacji i wszelki 
opór jest bezcelowy.

1213 COFFEE OBSESSION

Kawa to obsesja codzienna. Każdy jej łyk budzi 
nas do życia lub umila popołudnie. Coffee 
Obsession to tuzin pobudzających, kawowych 
czekoladek w czterech wariacjach smakowych.

1216 WHITE OBSESSION

Obsesja na punkcie białej czekolady może 
mieć także swoje ciemne strony. Nadzienie 
rumowe, owocowe i waniliowe potrafi 
każdego sprowadzić na drogę słodkiego 
zatracenia.

OBSESSION PRALINES
Wymiar opakowania: 190×155×36 mm
Masa netto: 140 g
Cena netto: 61,79 zł
Cena brutto: 76,00 zł
Tuzin przepysznych pralinek, dobranych 
według smaków lub gatunków, zadowoli 
najbardziej wymagających wielbicieli każdego 
rodzaju czekolady.

67



SPRING

BESTSELLER

BESTSELLER

0818 MAKADAMIA MINI
Wymiar opakowania: 83×70×52 mm
Masa netto: 55 g
Cena netto: 26,75 zł
Cena brutto: 32,90 zł
Egzotyczne orzechy macadamia, oblane najwyższej jakości mleczną 
czekoladą. Całość wykończyliśmy muśnięciem czekolady białej 
i zapakowaliśmy w żólty kartonik.

0817 CHOCONUTS MINI
Wymiar opakowania: 83×70×52 mm
Masa netto: 65 g
Cena netto: 26,75 zł
Cena brutto: 32,90 zł
Chrupiące orzechy laskowe oblane delikatną mleczną czekoladą 
w pieknym, zielonym kartoniku.
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OBSESSION FOR SNACK LOVERS

OBSESSION FRUITS
Wymiar opakowania: 90×75 mm
Masa netto: 150 g
Pyszne owoce i orzechy okryte deserową, mleczną lub białą czekoladą 
skryte we wnętrzu eleganckiej puszki.

3396 ORZECHY MACADAMIA 
W MLECZNEJ CZEKOLADZIE
Masa netto: 140 g
Cena netto: 53,58 zł
Cena brutto: 65,90 zł
Pyszne orzechy 
macadamia okryte mleczną 
czekoladą, zapakowane 
w elegancką puszkę.

3398 JOGURTOWE TRUSKAWKI 
W MLECZNEJ CZEKOLADZIE
Masa netto: 150 g
Cena netto: 53,58 zł
Cena brutto: 65,90 zł
Wyśmienite truskawki otulone 
mleczną czekoladą i zapakowane 
w elegancką puszkę.

3392 WIŚNIE W DESEROWEJ 
CZEKOLADZIE
Masa netto: 150 g
Cena netto: 53,58 zł
Cena brutto: 65,90 zł
Wyborne wiśnie 
z dodatkiem alkoholu skryte 
w aksamitnej, deserowej 
czekoladzie, zapakowane 
w elegancką puszkę.

3393 IMBIR W DESEROWEJ 
CZEKOLADZIE
Masa netto: 150 g
Cena netto: 47,89 zł
Cena brutto: 58,90 zł
Wyrazisty imbir w deserowej 
czekoladzie, zapakowany 
w elegancką puszkę.

3394 MANGO NASĄCZONE 
LIKIEREM W DESEROWEJ 
CZEKOLADZIE
Masa netto: 150 g
Cena netto: 47,89 zł
Cena brutto: 58,90 zł
Owoce mango z dodatkiem 
alkoholu, oblane aksamitną 
deserową czekoladą, 
zapakowane w elegancką 
puszkę.

3397 RODZYNKI NASĄCZONE 
RUMEM W BIAŁEJ CZEKOLADZIE
Masa netto: 150 g
Cena netto: 47,89 zł
Cena brutto: 58,90 zł
Wyborne rodzynki z dodatkiem 
alkoholu, oblane słodką 
białą czekoladą, zapakowane 
w elegancką puszkę.
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EXTREME CHOCOLATES

CHOCOEXTREME MINI
Wymiar opakowania: 80×135×55 mm
Masa netto: 100 g
Cena netto: 28,86 zł
Cena brutto: 35,50 zł
ChocoExtreme Mini to siedem rodzajów ręcznie robionych, łamanych 
tafli, wykonanych z najwyższej jakości czekolady, wzbogaconych 
różnorodnymi dodatkami.

CHOCOEXTREME
Wymiar opakowania: 167×253×15 mm
Masa netto: 350 g
Cena netto: 69,84 zł
Cena brutto: 85,90 zł
ChocoExtreme to siedem rodzajów ręcznie robionych, dużych 
tafli wykonanych z najwyższej jakości czekolady, wzbogaconych 
różnorodnymi dodatkami.

1917 (350 G) / 1918 (100 G)  
CRANBERRY

Tafla słodkiej białej czekolady, 
fantazyjnie udekorowana suszonymi 
truskawkami, jagodami oraz 
żurawiną.

1923 (350 G) / 1924 (100 G) 
ALMOND

Mleczna czekolada artystycznie 
połączona z czekoladą białą 
oraz udekorowana prażonymi 
migdałami w karmelu.

1919 (350 G) / 1920 (100 G) 
PISTACHIOS

Mleczno-deserowa czekolada 
w połączeniu z białą czekoladą 
z pistacjami. Całość udekorowana 
kawałkami pistacji.

1915 (350 G) / 1916 (100 G)  
BERRY

Słodka biała czekolada 
z przepysznym kremem z jagód 
i malin, ozdobiona pokruszonymi 
suszonymi jagodami.

1913 (350 G) / 1914 (100 G) 
COOKIE

Aksamitna mleczna 
czekolada z karmelizowanymi 
orzechami laskowymi oraz 
sezamowo-żurawinowymi 
ciasteczkami.

1921 (350 G) / 1922 (100 G) 
COFFEE

Wyśmienita deserowa czekolada 
z wybornym kawowym kremem, 
ozdobiona ziarnami kawy.

1925 (350 G) / 1926 (100 G) 
HAZELNUT

Tabliczka mlecznej czekolady 
z kremem orzechowym 
oraz karmelizowanymi orzechami 
laskowymi i pokruszonymi 
migdałami.
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RUBY CHOCOLATES

RUBY EXPERIENCE 
Wymiar opakowania: 148×73×12 mm
Masa netto: 70 g
Cena netto: 37,32 zł
Cena brutto: 45,90 zł
Zjawiskowa różowa czekolada – Ruby 
o niepowtarzalnym smaku – lekko słodka 
a zarazem odrobinę kwaśna czekolada 
z wyjątkowymi dodatkami opakowana 
w eleganckie pudełko. To idealny prezent dla 
osób poszukujących nowych doznań smakowych.
Czekolada Ruby to nowy, czwarty po deserowej, 
mlecznej i białej rodzaj czekolady, który 
zachwyci wszystkich miłośników słodkości. 
Niepowtarzalny różowy kolor oraz owocowy 
smak zawdzięcza ziarnu kakaowemu Ruby, 
dlatego nie potrzebuje już żadnych barwników 
oraz aromatów owocowych.

973000 RUBY EXPERIENCE RASPBERRY

Różowa czekolada z dodatkiem suszonych 
malin. 

973001 RUBY EXPERIENCE GOLD

Różowa czekolada z dodatkiem prawdziwego 
złota. 

973002 RUBY EXPERIENCE PISTACHIO

Różowa czekolada z dodatkiem pistacji. 

75



THE BAR EXPERIENCE

9700 MILK CHOCOLATE BAR 40% COCOA 
– GHANA
Wymiar opakowania: 202×114×12 mm
Masa netto: 80 g
Cena netto: 24,35 zł
Cena brutto: 29,95 zł
Wyjątkowa czekolada o orientalnym, 
a jednocześnie owocowym charakterze. 
Początkowo zachwyca smakiem i zapachem 
słodkich owoców, jak czarna jagoda, truskawki 
czy wiśnie. Równolegle ujawnia orzechowe 
akcenty ukryte pod łagodną kwaskowatością, 
które nadaje jej niepowtarzalny, lekko 
wytrawny charakter.

9705 MILK CHOCOLATE BAR 40% COCOA
Wymiar opakowania: 202×114×12 mm
Masa netto: 80 g
Cena netto: 24,35 zł
Cena brutto: 29,95 zł
Stworzona z myślą o prawdziwych 
smakoszach mlecznej czekolady. Dominujący, 
czekoladowy smak z 40% kakao w połączeniu 
z orzeźwiającymi, kwasowymi nutami, 
oraz dodatkiem aromatu świeżego jabłka 
i przypraw korzennych tworzy niezapomniane 
wrażenia smakowe.

9701 DARK CHOCOLATE BAR 75% 
COCOA – TANZANIA
Wymiar opakowania: 202×114×12 mm
Masa netto: 80 g
Cena netto: 24,35 zł
Cena brutto: 29,95 zł
Gorący i wilgotny klimat Tanzanii sprawia, że 
rosnące tam kakaowce mają niewiarygodny 
aromat korzenia żeńszenia i dzięgielu. 
W czekoladzie przygotowywanej z tych 
ziaren można wyczuć nuty gorzkiego orzecha 
zrównoważone aromatem czerwonych 
owoców, takich jak wiśnie czy śliwki. Całość 
doznań smakowych uwieńczona jest szczyptą 
najlepszych przypraw korzennych.

9706 MILK CHOCOLATE BAR 40% COCOA 
– ECUADOR
Wymiar opakowania: 202×114×12 mm
Masa netto: 80 g
Cena netto: 24,35 zł
Cena brutto: 29,95 zł
Wyjątkowo delikatna tekstura czekolady 
oraz łagodny smak wzbogacony nutami 
czerwonych owoców i płatków róży. Ziarna 
uprawiane w tropikalnym klimacie łączą 
w sobie aromat orzechów włoskich, z nutami 
marcepanu i karmelu. Subtelna, kremowa 
czekolada - taka właśnie jest idealna, 
mleczna czekolada.

9702 DARK CHOCOLATE BAR 66% 
COCOA – MEXICO
Wymiar opakowania: 202×114×12 mm
Masa netto: 80 g
Cena netto: 24,35 zł
Cena brutto: 29,95 zł
Początkowo oszałamia mocnym, korzennym 
aromatem, po to by już w kolejnej chwili 
zniewalać smakiem lukrecji, za którym podąża 
nuta śliwki i białych owoców. Całość zwieńcza 
subtelny posmak suszonych, aromatycznych 
liści tytoniu. Jedna z bardziej wyrazistych 
i zdecydowanych w smaku czekolad.

9707 WHITE CHOCOLATE BAR 28% 
COCOA
Wymiar opakowania: 202×114×12 mm
Masa netto: 80 g
Cena netto: 24,35 zł
Cena brutto: 29,95 zł
Niezwykle subtelna w smaku biała czekolada, 
łączy w sobie idealnie zrównoważone aromaty 
śmietanki i najwyższej jakości wanilii. Można 
w niej odnaleźć również delikatny zapach 
masła oraz karmelu.
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THE BAR EXPERIENCE

3339 MEXICO MILK CHOCOLATE 40%
Wymiar opakowania: 202×114×12 mm
Masa netto: 80 g
Cena netto: 26,83 zł
Cena brutto: 33,00 zł
Kremowa mleczna czekolada, łącząca w sobie lekko pikantny 
i orzechowy aromat ze słodkim, kwiatowym. Wzbogacona 
nutami żółtych owoców moreli. Bardzo dobrze komponuje się 
z winami pół-słodkimi i wytrawnymi o wysokiej kwasowości 
i owocowym aromacie.

3340 VENEZUELA DARK CHOCOLATE 72%
Wymiar opakowania: 202×114×12 mm
Masa netto: 80 g
Cena netto: 26,83 zł
Cena brutto: 33,00 zł
Wyjątkowa ciemna czekolada o charakterystycznym smaku 
kakaowym połączonym z intensywnymi nutami drzewnymi. 
Łączy w sobie smak likieru z orzechów włoskich z nutami 
dębowymi i smakiem egzotycznych owoców (głównie 
pieczonych bananów i bananowego kremu). Czekolada ta 
idealnie komponuje się z winami o intensywnym smaku, 
wysokim współczynniku słodkości i z dużą ilością taniny.

3341 MADAGASCAR DARK CHOCOLATE 66%
Wymiar opakowania: 202×114×12 mm
Masa netto: 80 g
Cena netto: 26,83 zł
Cena brutto: 33,00 zł
Ciemna czekolada o intensywnym, aromatycznym smaku. 
Dominują egzotyczne aromaty wraz z nutami owoców czarnej 
jagody, słodkiego tytoniu, lukrecji i palonych ziaren kawy. 
Czekolada ta idealnie komponuje się z winami likierowymi, 
wzmacnianymi.
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CHOCOLATE EXPERIENCE WITH LESS PLASTIC PACKAGING

191001 EXTREME MIDI COFFEE
Wymiar opakowania: 148×110×16 mm
Masa netto: 100 g
Cena netto: 30,81 zł
Cena brutto: 37,90 zł
Wyśmienita deserowa czekolada z wybornym 
kawowym kremem, ozdobiona ziarnami kawy.

191000 EXTREME MIDI PISTACHIOS
Wymiar opakowania: 148×110×16 mm
Masa netto: 100 g
Cena netto: 30,81 zł
Cena brutto: 37,90 zł
Mleczno-deserowa czekolada w połączeniu 
z białą czekoladą z pistacjami. Całość 
udekorowana kawałkami pistacji.

971000 LESS SUGAR CHOCOLATE
Wymiar opakowania: 162×92×16 mm
Masa netto: 80 g
Cena netto: 28,05 zł
Cena brutto: 34,50 zł
Wyjątkowa deserowa czekolada o mniejszej 
zawartości cukru, stworzona dla miłośników 
intensywnego smaku. Dominują w niej nuty 
prażonego kakao i goryczy, które zapewniają 
niepowtarzalne doznania smakowe. 

191002 EXTREME MIDI BERRY
Wymiar opakowania: 148×110×16 mm
Masa netto: 100 g
Cena netto: 30,81 zł
Cena brutto: 37,90 zł
Słodka biała czekolada z przepysznym kremem 
z jagód i malin, ozdobiona pokruszonymi 
suszonymi jagodami.
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CHOCO VINYL RECORDS

1890 PŁYTA GRAMOFONOWA ROCK
Wymiar opakowania: 220×220×22 mm
Masa netto: 160 g
Cena netto: 55,69 zł
Cena brutto: 68,50 zł
Płyta gramofonowa z wytrawnej czekolady 
deserowej, z dodatkiem chrupiących migdałów 
oraz orzeźwiającej, suszonej cytryny.

1927 PŁYTA GRAMOFONOWA SMOOTH 
JAZZ
Wymiar opakowania: 220×220×22 mm
Masa netto: 160 g
Cena netto: 55,69 zł
Cena brutto: 68,50 zł
Wyrafinowane połączenie pysznej, 
mlecznej czekolady z wyrazistym smakiem 
kandyzowanego imbiru oraz kruszonego ziarna 
kakao, a to wszystko w formie rewelacyjnej 
płyty gramofonowej.

1892 PŁYTA GRAMOFONOWA DISCO
Wymiar opakowania: 220×220×22 mm
Masa netto: 160 g
Cena netto: 55,69 zł
Cena brutto: 68,50 zł
Płyta gramofonowa wykonana z aksamitnej, 
białej czekolady oraz pysznych truskawek 
i zabawnych kolorowych kuleczek z cukru. Daj się 
porwać smakom w rytmie disco!
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LADIES’ COLLECTION

CHOCOLATE HIGH HEEL SERIES
Wymiar opakowania: 193×160×75 mm
Masa netto: 120 g
Cena netto: 81,22 zł
Cena brutto: 99,90 zł
Luksusowy pantofelek wykonany z czekolady, zapakowany jest 
w niezwykle kobiece różowo-białe opakowanie, przewiązane różową 
wstążką. Pantofelek jest dostępny w kilku wariantach smakowych 
oraz kolorystycznych.

3904 CHOCOLATE HIGH HEEL PINK

3901 CHOCOLATE HIGH HEEL DARK3900 CHOCOLATE HIGH HEEL MILK

3902 CHOCOLATE HIGH HEEL WHITE
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CHOCOLATE FIGURINES

3387 ZESTAW FIGUREK KOBIECYCH
Wymiar opakowania: 192×192×25 mm
Masa netto: 100 g
Cena netto: 41,38 zł
Cena brutto: 50,90 zł
Czekoladowy niezbędnik każdej kobiety! 
Pięcioelementowy zestaw, w skład którego 
wchodzą: torebka, flakonik perfum, okulary, 
pierścionek oraz bucik na wysokim obcasie.

3388 CZEKOLADOWY ZESTAW KUCHENNY
Wymiar opakowania: 192×192×25 mm
Masa netto: 100 g
Cena netto: 41,38 zł
Cena brutto: 50,90 zł
Smakowity zestaw kuchennych atrybutów 
wykonanych z mlecznej, deserowej i białej 
czekolady. W skład zestawu wchodzi pięć 
elementów bez których w kuchni ani rusz: tasak, 
wałek, deska do krojenia, garnek oraz durszlak. 
Całość zapakowaliśmy w kolorowe pudełko 
z grafiką.

3389 ZESTAW CZEKOLADEK 
DLA SPORTOWCA
Wymiar opakowania: 255×210×22 mm
Masa netto: 110 g
Cena netto: 41,38 zł
Cena brutto: 50,90 zł
Wyjątkowy zestaw czekoladek dla sportowca. 
W skład kompletu wchodzą figurki z czekolady: 
piłka, but piłkarski, hantel, odważnik do ćwiczeń 
kettlebell, rakietka do tenisa stołowego bez 
piłeczki, rakietka do tenisa stołowego z piłeczką.
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CHOCOLATE FIGURINES

3075 TOOLBOX
Wymiar opakowania: 275×159×68 mm
Masa netto: 100 g
Cena netto: 51,14 zł
Cena brutto: 62,90 zł
Czekoladowe narzędzia to starannie wykonane: 
klucz francuski, młotek ciesielski, klucz płaski, 
śrubokręt oraz kombinerki. Figurki powstały 
z mlecznej i deserowej czekolady. 

3390 HOBBY SET HOMEOWNER’S TOOLKIT
Wymiar opakowania: 255×210×22 mm
Masa netto: 100 g
Cena netto: 41,38 zł
Cena brutto: 50,90 zł
Idealny zestaw dla każdego majsterkowicza. 
Zestaw zawiera młotek, śrubokręt, kombinerki, 
klucz płaski i nastawny. Wszystko wykonane 
z wysokiej jakości czekolady mlecznej 
i deserowej.
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CHOCOLATE CHECKERS

1879 CHOCOLATE CHECKERS
Wymiar opakowania: 315×235×40 mm
Masa netto: 215 g
Cena netto: 76,83 zł
Cena brutto: 94,50 zł
Zabawa w warcaby nigdy nie była tak pyszna! Graj w czekoladowe 
warcaby i rozkoszuj się smakiem słodkiego zwycięstwa. Zestaw składa się 
z 24 pionków z mlecznej i białej czekolady.
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PLAY WITH CHOCOLATE

NEW

NEW

3312 CZEKOLADOWY SMARTPHONE
Wymiar opakowania: 145×110×30 mm
Masa netto: 40 g
Cena netto: 41,38 zł
Cena brutto: 50,90 zł
Pyszny czekoladowy smartphone wykonany 
z najwyższej jakości czekolady ozdobiony został 
jadalnym nadrukiem.

3386 CHOCOLATE REMOTE CONTROL
Wymiar opakowania: 145×110×30 mm
Masa netto: 60 g
Cena netto: 41,38 zł
Cena brutto: 50,90 zł
Oryginalna figurka pilota z czekolady deserowej 
z przyciskami wykonanymi z czekolady białej 
i mlecznej.

3315 CZEKOLADOWY PAD DO GIER
Wymiar opakowania: 145×110×30  mm
Masa netto: 70 g
Cena netto: 41,38 zł
Cena brutto: 50,90 zł
Czekoladowy Pad do gry to idealne połączenie 
technologii oraz wybornego smaku mlecznej 
czekolady.

338601 DIGI CAM
Wymiar opakowania: 145×110×30 mm
Masa netto: 70 g
Cena netto: 41,38 zł
Cena brutto: 50,90 zł
Oryginalna figurka w kształcie aparatu 
fotograficznego z najwyższej jakości mlecznej 
czekolady z dekoracjami wykonanymi z czekolady 
białej i deserowej.
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KROK 2 WYBIERZ KSZTAŁT
Który z pięknych kształtów najbardziej Cię urzeka? 

KROK 1 WYBIERZ SMAK
Wybierz, którą czekoladą chcesz się delektować. Czy ma to być czekolada mleczna 
z delikatną nutką korzenną, czy może deserowa o zawartości masy kakaowej 54%? 
A może subtelna w smaku czekolada biała? Jeżeli nie możesz się zdecydować – 
wybierz dwie, połączone fantazyjnym, czekoladowym wirkiem.

KROK 3 WYBIERZ DODATKI
A teraz zanurz się w oceanie dodatków, którymi 
możesz wzbogacić swoją czekoladę. Wybieraj 
spośród chrupiących orzechów, delikatnych, 
suszonych owoców lub wyjątkowych słodyczy. 

CZEKOLADA DESEROWA MLECZNA CZEKOLADABIAŁA CZEKOLADA

Możliwość przygotowania własnej tabliczki czekolady została stworzona z myślą o wszystkich łasuchach, którzy pragną 
czegoś więcej niż tylko pysznej czekolady. Zaprojektuj swoją wymarzoną tabliczkę, wybierając kształt, później smak 
czekolady, różnego rodzaju dodatki, a następnie wyjątkowy kartonik.

KROK 4 WYBIERZ OPAKOWANIE
Wolisz elegancką, drewnianą skrzyneczkę czy może 
gustowny kartonik ze świątecznym motywem? 
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2411 DREWNIANA SKRZYNKA JASNA CT10
Wymiar opakowania: 115×315×25 mm

2421 DREWNIANA SKRZYNKA JASNA CT12
Wymiar opakowania: 170×370×25 mm

2401 KOPERTA STANDARDOWA
Wymiar opakowania: 142×255×18 mm

2401 KOPERTA THANK YOU
Wymiar opakowania: 142×255×18 mm

2447 CT TRIO BRĄZOWE HI!
Wymiar opakowania: 108×107×12 mm

CHOCOTELEGRAM
Postaw na oryginalność i ułóż słodką wiadomość dla bliskich z kostek prawdziwej mlecznej i białej 
czekolady. Całość zapakujemy w wybraną przez Ciebie szykowną, świąteczną kopertę lub 
elegancką skrzyneczkę z jasnego drewna, skrywającą w sobie słodkie życzenia. Możesz stworzyć 
wiadomość zawierającą od 3 do 60 znaków wykonanych z najlepszej, belgijskiej czekolady.

KROK 1 WYBIERZ DŁUGOŚĆ TELEGRAMU

KROK 2 SKOMPONUJ TEKST 
TELEGRAMU Z KOSTEK

Zastanów się, jaką słodką wiadomość chcesz przekazać, i wybierz długość telegramu, który będzie 
dla niej idealny!

Skomponuj słodką wiadomość z literek z wybornej, mlecznej 
czekolady o 33% zawartości masy kakaowej. Dobierz do tego kostki 
przygotowane z delikatnej czekolady białej lub wyjątkowej czekolady 
deserowej. Uzupełnij całość kolorowymi kostkami z jadalnym 
nadrukiem i oczaruj bliskich niebanalną wiadomością!

KOSTKI STANDARDOWE

KOSTKI SPECJALNE

KOSTKI Z NADRUKIEM

KROK 3 
WYBIERZ OPAKOWANIE

Wybieraj spośród gustownych kartoników 
w kształcie koperty lub eleganckich, drewnianych 

skrzyneczek z nadrukiem. 
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P3 MARC DE 
CHAMPAGNE HEART

P5 MARBRE P7 CHERRY HEART P8 BUTTER TRUFFLE

P15 CUP-PUCINO

P28 PICASSO

P52 LADY CASSIS

P71 CRUNCHY SQUARE

P21 GOLDEN TRUFFLE

P34 WOODFOREST 
MOUSSE

P54 BRANDY HEART

P73 COFFEE SHELL

P14 MOUSSE 
AU CHOCOLAT

P17 FLORENTINE

P29 RED VANILLA

P53 ROYAL MARZIPAN

P72 FRAMBOISES ET 
CAFÉ

P24 ROYAL 
MACADAMIA

P42 SOUTHTIROL 
KIRSCH

P57 CARAMEL DE SEL

P77 CARAMEL TRUFFLE 

P27 HONEY CRUNCH

P49 CRÈME BRÛLÉE

P70 MOCHA CRÈME

P79 CINNAMON 
& GINGER

Serce z białej czekolady 
wypełnione po brzegi 
kremem z dodatkiem 
szampańskiego winiaku.

Rumowa uczta oblana 
białą czekoladą.

Przepyszny krem z dodatkiem 
likieru kirschwasser zamknięty 
w ciemnoczekoladowym sercu.

Klasyka z gatunku najlepszej 
deserowej czekolady.

Kawa z pianką zamknięta 
w czekoladowej filiżance.

Pyszna dwuwarstwowa pralinka 
łącząca smak kawy z mlekiem 
ze słodyczą brzoskwiń. 

Doskonałe nadzienie 
z czarnej porzeczki w białej 
czekoladzie z delikatnym 
akcentem owoców rokitnika.

Wyjątkowa kompozycja mlecznej 
czekolady, nadzienia praliné oraz 
orzechów laskowych z dodatkiem 
chrupiących herbatników.

Jedyna w swoim rodzaju wyprawa 
w świat ciemnej czekolady, 
przyozdobiona złotem.

Mus z owoców leśnych połączony 
z wyborną waniliową pianką 
w mlecznej czekoladzie.

Serce z mlecznej czekolady 
z doskonałym nadzieniem 
z dodatkiem brandy.

Doskonała kompozycja ciemnego 
ganache oraz kawy zamknięta 
w białej czekoladzie. 

Klasyczny czekoladowy deser 
zamknięty w mlecznej czekoladzie.

Mleczno-biała czekoladka 
z nadzieniem orzechowym, 
pokryta prażonymi migdałami.

Wyjątkowa kompozycja 
owocowego dżemu oraz 
nadzienia z dużą zawartością 
naturalnej wanilii, to wszystko 
w pysznej, białej czekoladzie.

Wyborny marcepan w ciemnej 
czekoladzie zwieńczony 
delikatną dekoracją.

Pyszny ciemny ganache idealnie 
połączony z kawą oraz malinami.

Orzech macadamii jest 
umieszczony dokładnie 
w środku czekoladki. Unikalny 
smak orzecha i wanilii jest 
dopełniony przez mleczną, 
najlepszej jakości czekoladę.

Mus z pysznych wiśni z domieszką 
wybornych migdałów 
w ciemnej czekoladzie.

Słodkie, karmelowe nadzienie 
ze szczyptą soli, oblane 
wykwintną gorzką czekoladą.

Wyśmienita kompozycja 
delikatnego truflowego nadzienia 
i słonego karmelu otulona 
ciemną czekoladą oprószoną 
kawałkami mlecznej czekolady. 

Nadzienie z orzechów laskowych 
i migdałów, na miodowej poduszce, 
oblane mleczną czekoladą.

Sławny francuski deser został 
zamknięty w pysznej pralince 
otoczonej mleczną czekoladą.

Delikatny krem mocha 
otulony białą czekoladą.

Krem imbirowo-cynamonowy 
ozdobiony pokruszonymi 
ciasteczkami korzennymi.

P94 STRAWBERRY 
HEART

P117 CREAMY 
COCONUT

P100 CHAMPAGNER 
FIZZ

P106 BRAMBLE GIN

P97 HAZELNUT NUGAT

P119 SLALOM MELK 
PRALINÉ

P122 YUCATAN

P128 PRALINEP125 PEARP124 WALNUT & 
ALMOND

P123 CARAMEL

P129 DULCE DE LECHE 
& HAZELNUT

P132 BLACK CURRANTP131 CHOCOMOUSSEP130 NUTTY BROWNIE P133 PLANT BASED 
ORANGE

P127 RASPBERRY

P102 WHISKY 
COWBERRY

P110 CRUNCHY 
PRALINE

P96 PISTACHIO 
CRUNCH

P118 TWIST KARAMEL

P101 GIN & TONIC

P109 HAZELNUT 
PRALINE

P98 HIMBER 
PROSECCO

P104 LATTE 
MACCHIATO

P111 PASSION FRUIT

P99 WALNUT BRANDY

P105 COFFEE

P116 SALT PRALINE

Serce z mlecznej czekolady, 
wypełnione po brzegi słodkim 
nadzieniem truskawkowym.

Pyszne śmietankowo-kokosowe 
nadzienie z wiórkami kokosowymi 
doskonale podkreślone 
mleczną czekoladą.

Śmietankowy ganache 
z dodatkiem szlachetnego 
alkoholu Marc de Champagne 
oblany białą czekoladą.

Delikatne malinowe nadzienie 
połączone z wyrazistym ginem 
w mlecznej czekoladzie.

Kremowy nugat z orzechów 
laskowych uwieńczony całym 
orzechem laskowym.

Ganache z mlecznej czekolady 
i orzechów laskowych, otulony 
mleczną czekoladą.

Chrupiące, czekoladowe nadzienie 
z kruszonym ziarnem kakaowca. 
Całość udekorowana ciekawym 
wzorem z mlecznej czekolady.

Luksusowa mleczna czekolada 
wypełniona po brzegi 
orzechową praliną. 

Niezwykłe nadzienie gruszkowe 
otulone mleczną czekoladą. 
Całość udekorowana chrupiącym 
ziarnem kakaowca. 

Pyszne nadzienie z migdałów 
i orzechów włoskich z nutą wanilii, 
oblane mleczną czekoladą 
ze zdobieniem.

Doskonały, aksamitny karmel 
zamknięty w mlecznej 
czekoladzie w kształcie serca. 

Doskonałe połączenie smaku dulce 
de leche i orzechów laskowych, 
ukryte w białej czekoladzie.

Niepowtarzalny smak czarnej 
porzeczki podkreślony 
doskonałą, ciemną czekoladą. 

Kremowy mus czekoladowy oblany 
mleczną czekoladą, ozdobioną 
czekoladowymi drobinkami.

Zdobiona mleczna czekolada, 
ukrywająca wewnątrz doskonały 
ganache z orzechami laskowymi.

Doskonały smak pomarańczy 
ukryty w wegańskiej czekoladzie. 

Pyszna pralinka, której 
malinowy smak ukryty jest pod 
śmietankowym kremem.

Wyjątkowa dwuwarstwowa 
pralinka, w której nadzienie 
czekoladowe z dodatkiem 
whisky łączy się z musem 
z borówek brusznickich.

Chrupiące nadzienie z orzechów 
laskowych z ciasteczkami zamknięte 
w mlecznej czekoladzie. 

Delikatny krem z orzechów 
laskowych z dodatkiem pistacji 
i wafelków, okryty białą czekoladą.

Karmelowe nadzienie ze 
szczyptą soli zamknięte 
w mlecznej czekoladzie.

Wyrazisty ganache z deserowej 
czekolady i ginu, zamknięty 
w deserowej czekoladzie.

Serce z białej czekolady 
wypełnione po brzegi nadzieniem 
z orzechów laskowych.

Wyjątkowe połączenie 
Prosecco z malinowym sokiem, 
otulone mleczną czekoladą.

Śmietankowe nadzienie z dodatkiem 
kawy i likieru kawowego 
w mlecznej i białej czekoladzie.

Kwaskowe nadzienie 
z aromatycznej marakui podkreślone 
słodkością mlecznej czekolady.

Wyborny marcepan z odrobiną 
brandy w mlecznej i deserowej 
czekoladzie z zatopioną 
połówką orzecha włoskiego.

Inspirowana smakiem porannego 
espresso intensywnie kawowa 
pralinka w czekoladzie deserowej.

Chrupiące nugatowe nadzienie 
idealnie połączone ze 
słonym karmelem zamknięte 
w mlecznej czekoladzie.

P134 PLANT BASED 
RASPBERRY

Wegańska, malinowa trufla, 
pokryta gorzką czekoladą. 

Czekoladki swój niepowtarzalny smak zawdzięczają nie tylko pierwszorzędnym składnikom i wymyślnym 
recepturom, ale również temu, że przy ich tworzeniu nie stosujemy sztucznych środków konserwujących – w tym 
względzie nie uznajemy żadnych kompromisów. Czekoladki powstają praktycznie na Państwa zamówienie, dlatego 
są najświeższe i najsmaczniejsze zaraz po otrzymaniu. Oczywiście czekoladki można przechowywać, lecz okres 
ten nie powinien przekroczyć kilku tygodni, w końcu prawdziwa świeżość nie może trwać wiecznie!

PRALINKI
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CAPPUCCINO GANACHE

Doskonały, kawowy krem 
cappuccino i czekoladowe 
nadzienie w pysznej 
belgijskiej czekoladzie.

STRAWBERRY FONDANT

Mocno truskawkowe 
nadzienie ukryte pod słodkim, 
truskawkowym kremem w pysznej 
belgijskiej czekoladzie.

FOREST BERRIES 
GANACHE

Mieszanka kremu z owoców leśnych 
i pysznego owocowego nadzienia 
w mlecznej, belgijskiej czekoladzie.

CRISPY CHOCOLATE 
CREAM

Czekoladowy krem na chrupiącym 
spodzie zamknięty w pysznej, 
mlecznej czekoladzie.

RED VELVET

Wyjątkowa kompozycja 
nadzienia z czerwonych owoców 
z delikatnym kremem o smaku 
sernika i białej czekolady.

SALTED CARAMEL

Aksamitny karmel przykryty chmurką 
karmelowego kremu i otoczony 
mleczną, belgijską czekoladą.

LEMON CHEESECAKE

Wyraziste cytrynowe nadzienie 
ukryte w koszyczku z aksamitnej, 
mlecznej belgijskiej czekolady.

ALMOND PRALINE

Migdałowe nadzienie, 
pokryte delikatnym kremem 
o smaku śmietankowym. Całość 
posypana różowym cukrem. 

DARK CHOCOLATE 
GANACHE

Ganache z deserowej 
czekolady z chrupiącymi 
kuleczkami zdobiącymi pralinkę 
w kształcie kawałka tortu.

CHERRY GANACHE 
& CHOCOLATE MOUSSE

MOCHA CREME 

Pyszna dwuwarstwowa 
pralinka łącząca delikatny mus 
czekoladowy z orzeźwiającym 
wiśniowym ganache.

Ukryty w mlecznej i białej 
czekoladzie ganache o delikatnym 
smaku kawy ze śmietanką.

RED BERRIES CREME

Uroczy kawałek tortu 
truskawkowego z dekoracyjną 
rozetką z białego kremu.

LEMON CHEESECAKE

Smak cytrynowego sernika 
zamknięty w pralince w kształcie 
kawałka ciasta udekorowanego 
kawałkami bezy.

P136 PLANT BASED 
SALTED TRUFFLE

P138 CHILI CHERRY P139 DULCE DE LECHE P140 DAME BLANCHE P142 LAMPONI

P143 BROWNIE P144 CRISPY COCONUT P145 CREAMY 
CRUNCHY SQUARE

Ciemna czekolada wypełniona 
doskonałą, wegańską, soloną truflą.

Przepyszny karmel o smaku 
wiśniowym i zaskakujący akcent 
papryczki chilli, zamknięte 
w deserowej czekoladzie 
z ciekawym zdobieniem.

Doskonały śmietankowy 
karmel ukryty pod kremem 
z białej czekolady z chrupiącymi 
kuleczkami zdobiącymi pralinkę.

Wyjątkowa pralinka z białej 
czekolady, we wnętrzu której 
znajdziemy rozpływający się 
w ustach czekoladowy sos przykryty 
doskonałym, waniliowym kremem. 

Smak waniliowego sernika 
z dodatkiem malinowego dżemu 
ukryty w deserowej czekoladzie.

Klasyczny smak ciasteczka brownie 
zamknięty w mlecznej i deserowej 
czekoladzie z chrupiącą posypką.

Pyszne kokosowe nadzienie 
z wiórkami kokosowymi 
otulone czekoladą.

Ganache z mlecznej czekolady 
z dodatkiem soli morskiej, 
otulony mleczną czekoladą.

CUPCAKES

CAKES SLICES
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Powyższa o fe r ta ma charak te r  in fo rmacyjny i  nie s tanowi o fe r t y handlowej w rozumieniu ar t.  66 §1 kodeksu 
cywi lnego oraz innych w łaściw ych przepisów prawnych. 

KAŻDY, KTO DBA O SWOJĄ MARKĘ CHCE, BY JEGO ZNAK FIRMOWY
ZNAJDOWAŁ SIĘ TYLKO NA PRODUKTACH NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI. 

JEŚLI SZUKAJĄ PAŃSTWO WYJĄTKOWEGO, PERSONALIZOWANEGO PRODUKTU FIRMOWEGO, 

NASZ ZESPÓŁ JEST DO PAŃSTWA USŁUG. JEŻELI JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI 

DOPASOWANIEM PRODUKTÓW DO POTRZEB SWOJEJ FIRMY, PROSIMY O KONTAKT.

Wsz ys t k ie ceny wyrażone w po lsk ich z ło t ych. Ceny mogą u lec zmianie.




