
Jedinečné 
čokoládové 
poďakovanie





Ďakujeme, že ste prejavili záujem 
o naše ručne vyrábané čokoládové produkty. 

Zaručujeme Vám kvalitu chuti nášho čokoládového 
výrobku a taktiež, že bol vyrobený ručne na Slovensku 
z pravej belgickej čokolády.

Sme radi, že môžeme vyrábať čokoládové výrobky, ktoré 
vám prinášajú radosť a kreativitu do každého dňa. Našou 
hlavnou myšlienkou je nezabudnúť obdarovať osobu, 
na ktorej Vám záleží. 

Veríme, že vám náš výrobok bude chutiť 
a vyčarí úsmev na tvári.

váš predajca
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štyri kroky 
k správnemu výberu vášho 
čokoládového poďakovania

Vyberiete si vhodný 
čokoládový produkt podľa 

veľkosti, počtu čokoládových 
praliniek a preferovaného 

tvaru čokolády.

Vyskladajte si pralinky podľa 
chuti do vašej bonboniéri. 

Či už máte radi bielu, mliečnu, 
alebo horkú čokoládu. Pri 
výbere sa držíme pravidla, 

že “To čo vás zaujme na prvý 
pohľad je večšinou ten správny 
bonbón vo vašej bonboniére.”

Aby bola celá bonboniéra 
jedinečná, máte na výber 

množstvo kombinácií fareb-
ných kartónov, ktoré si 

môžete zvoliť aj podľa farieb 
svojej korporátnej identity. 

Celú bonboniéru môžeme 
skrášliť stuhou alebo grafic-

kým motívom na obale podľa 
vašich predstáv a vytvoriť 

tým jedinečné a sladké 
poďakovanie.



     výnimočnosti
nájdite si ten pravý kúsok!
kúsky



Pravá belgická biela 
čokoláda s minimálnym 
obsahom kakaa 28% má 
vyváženú mliečnu chuť 
s jemným nádychom 
vanilky.

Pravá mliečna belgická 
čokoláda s minimálnym 
obsahom kakaa 33,6% 
s vyváženou mliečnou 
chuťou a nádychom kara-
melu vytvára lahodnosť tejto 
čokolády.

Pravá horká belgická 
čokoláda s minimálnym 
obsahom kakaa 54,5% 
je vyrobená s vyváženou 
chuťou kakaa a jemným 
náznakom vanilky.

28%

Čokoláda je jedným z tekutých aj pevných 
drahokomov na tejto planéte. S vôňou kávy, orieškov, 
kakaa alebo mlieka sa spája chuť čokolády. V čokoláde 
sa nachádza mnoho prírodných chemických látok, ktoré sú 
priaznivé k nášmu telu a dokážu vyzdvihnúť pocit pôžitku 
a šťastia. Taktiež je asociovaná s pojmom lásky. Preto 
tvrdíme, že čokoláda je ten pravý spôsob ako poďakovať 
svojim najbližším, priateľom, zákazníkom alebo  zamest-
nancom.

Cokoláda?ˇ

33,6% 54,5% 47,5%

Biela
čokoláda Mliečna

čokoláda
Horká
čokoláda

Ružová
čokoláda

Prémiová belgická 
čokoláda, ktorá vyniká 
svojou ružovou farbou        
a 47,5% obsahom kakaa. 
Farba čokolády je dosaho-
vaná prírodným extraktom 
fermentácie kakaových 
bôbov s príjemnou chuťou 
po ovocí. 



čokoládové
ku každej príležitosti! /poĎakovanie, 
oslavy, výročia, svadby alebo len pre radosť/

bonboniéry



1ks pralinky

Rozmer produktu
40x40mm

Hmotnosť bonboniéry
cca 8-14g /podľa veľkosti pralinky/

Možnosť potlače pralinky 
z bielej čokolády 

Bonboniéra
Bonboniéra s jednou sladkou čokoládovou pralinkou, 

podľa vlastného výberu a s možnosťou potlačenia vybranej pralinky 
svojim grafickým motívom (logo, text, slogan, fotka, grafika a iné...). 

(cb001)



3ks praliniek

Rozmer produktu
130x58mm

Hmotnosť bonboniéry
cca 30g

Možnosť potlače pralinky 
z bielej čokolády 

Bonboniéra naplnená tromi sladkými čokoládovými pralinkami 
podľa vlastného výberu s možnosťou potlačenia vybranej pralinky 

svojim grafickým motívom (logo, text, slogan, fotka, grafika a iné...). 

možnosť výberu z dvoch 
typov vrchnákov

Bonboniéra
(cb003)



4ks praliniek

Rozmer produktu
93x93mm

Hmotnosť bonboniéry
cca 40g

Možnosť potlače pralinky 
z bielej čokolády 

Bonboniéra so štyrmi sladkými čokoládovými pralinkami 
podľa vlastného výberu s možnosťou potlačenia vybranej pralinky 

svojim grafickým motívom (logo, text, slogan, fotka, grafika a iné...). 

vrchnák bonboniéry

Bonboniéra
(cb004)



5ks praliniek

Rozmer produktu
190x60mm

Hmotnosť bonboniéry
cca 50g

Možnosť potlače pralinky 
z bielej čokolády 

Bonboniéra s piatimi sladkými čokoládovými pralinkami 
podľa vlastného výberu s možnosťou potlačenia vybranej pralinky 

svojim grafickým motívom (logo, text, slogan, fotka, grafika a iné...). 

možnosť výberu z dvoch 
typov vrchnákov

Bonboniéra
(cb005)



6ks praliniek

Rozmer produktu
130x90mm

Hmotnosť bonboniéry
cca 60g

Možnosť potlače pralinky 
z bielej čokolády 

Bonboniéra naplnená šiestimi sladkými čokoládovými pralinkami 
podľa vlastného výberu s možnosťou potlačenia vybranej pralinky 

svojim grafickým motívom (logo, text, slogan, fotka, grafika a iné...). 

vrchnák bonboniéry

Bonboniéra
(cb006)



6ks praliniek

Rozmer produktu
125x125mm

Hmotnosť bonboniéry
cca 75g

Možnosť potlače strednej 
tabuľky z bielej čokolády 

Bonboniéra naplnená šiestimi sladkými čokoládovými pralinkami, 
podľa vlastného výberu s možnosťou potlačenia strednej tabuľky z bielej čokolády, 

svojim grafickým motívom (logo, text, slogan, fotka, grafika a iné...). 

čokoládová tabuľka 
/100x30mm/

vrchnák bonboniéry

Bonboniéra
(cb006t)



7ks praliniek

Rozmer produktu
120x120mm

Hmotnosť bonboniéry
cca 70g

Možnosť potlače pralinky 
z bielej čokolády 

Bonboniéra naplnená siedmimi sladkými čokoládovými pralinkami, 
podľa vlastného výberu s možnosťou potlačenia jednej pralinky z bielej čokolády, 

svojim grafickým motívom (logo, text, slogan, fotka, grafika a iné...). 

vrchnák bonboniéry

Bonboniéra
(cb007)



8ks praliniek

Rozmer produktu
145x93mm

Hmotnosť bonboniéry
cca 130g

Možnosť potlače pralinky 
z bielej čokolády 

Bonboniéra naplnená ôsmimi sladkými čokoládovými pralinkami, 
podľa vlastného výberu s možnosťou potlačenia jednej pralinky z bielej čokolády, 

svojim grafickým motívom (logo, text, slogan, fotka, grafika a iné...). 

vrchnák bonboniéry

Bonboniéra
(cb008)



8ks praliniek

Rozmer produktu
140x140mm

Hmotnosť bonboniéry
cca 142g

Možnosť potlače strednej 
tabuľky z bielej čokolády 

Bonboniéra naplnená ôsmimi sladkými čokoládovými pralinkami, 
podľa vlastného výberu s možnosťou potlačenia čokoládovej tabuľky z bielej čokolády, 

svojim grafickým motívom (logo, text, slogan, fotka, grafika a iné...). 

čokoládová tabuľka 
/50x50mm/

vrchnák bonboniéry

Bonboniéra
(cb008t)



9ks praliniek

Rozmer produktu
125x125mm

Hmotnosť bonboniéry
cca 90g

Možnosť potlače pralinky 
z bielej čokolády 

Bonboniéra naplnená deviatimi sladkými čokoládovými pralinkami, 
podľa vlastného výberu s možnosťou potlačenia jednej pralinky z bielej čokolády, 

svojim grafickým motívom (logo, text, slogan, fotka, grafika a iné...). 

vrchnák bonboniéry

Bonboniéra
(cb009)



10ks praliniek

Rozmer produktu
360x55mm

Hmotnosť bonboniéry
cca 110g

Možnosť potlače 2ks praliniek 
z bielej čokolády 

Bonboniéra naplnená desiatimi sladkými čokoládovými pralinkami, 
podľa vlastného výberu s možnosťou potlačenia dvoch praliniek z bielej čokolády, 

svojim grafickým motívom (logo, text, slogan, fotka, grafika a iné...). 

možnosť výberu z dvoch 
typov vrchnákov

Bonboniéra
(cb010)



10ks praliniek

Rozmer produktu
205x225mm

Hmotnosť bonboniéry
cca 110g

Možnosť potlače 1 pralinky 
z bielej čokolády 

Bonboniéra v tvare trojuholníka naplnená desiatimi sladkými čokoládovými 
pralinkami, podľa vlastného výberu s možnosťou potlačenia jednej pralinky 

 z bielej čokolády, svojim grafickým motívom 
(logo, text, slogan, fotka, grafika a iné...). 

Bonboniéra
(cb010+)

vrchnák bonboniéry



12ks praliniek

Rozmer produktu
270x125mm

Hmotnosť bonboniéry
cca 180g

Možnosť potlače pralinky 
a čokoládovej tabuľky 
z bielej čokolády 

Bonboniéra naplnená dvanástimi sladkými čokoládovými pralinkami, 
podľa vlastného výberu s možnosťou potlačenia jednej pralinky 

a strednej čokoládovej tabuľky z bielej čokolády, 
vlastným grafickým motívom (logo, text, slogan, fotka, grafika a iné...). 

čokoládová tabuľka 
/100x100mm/

vrchnák bonboniéry

Bonboniéra
(cb012)



13ks praliniek

Rozmer produktu
270x125mm

Hmotnosť bonboniéry
cca 180g

Možnosť potlače pralinky 
a čokoládovej tabuľky 
z bielej čokolády 

Bonboniéra naplnená trinástimi sladkými čokoládovými pralinkami, 
podľa vlastného výberu s možnosťou potlačenia jednej pralinky 

a trojuholníkovej tabuľky z bielej čokolády, 
vlastným grafickým motívom (logo, text, slogan, fotka, grafika a iné...). 

čokoládová tabuľka 
/70x70x100mm/

možnosť výberu z dvoch 
typov vrchnákov

Bonboniéra
(cb013t)



15ks praliniek

Rozmer produktu
220x125mm

Hmotnosť bonboniéry
cca 150g

Možnosť potlače pralinky 
z bielej čokolády 

Bonboniéra naplnená pätnástimi sladkými čokoládovými pralinkami, 
podľa vlastného výberu s možnosťou potlačenia vybranej pralinky 

svojim grafickým motívom (logo, text, slogan, fotka, grafika a iné...). 

vrchnák bonboniéry

Bonboniéra
(cb015)



18ks praliniek

Rozmer produktu
220x125mm

Hmotnosť bonboniéry
cca 198g

Možnosť potlače 2ks praliniek 
z bielej čokolády 

Bonboniéra naplnená osemnástimi sladkými čokoládovými pralinkami, 
podľa vlastného výberu s možnosťou potlačenia dvoch vybraných praliniek z bielej čokolády 

svojim grafickým motívom (logo, text, slogan, fotka, grafika a iné...). 

vrchnák bonboniéry

Bonboniéra
(cb018)



36ks praliniek

Rozmer produktu
283x200mm

Hmotnosť bonboniéry
cca 395g

Možnosť potlače vybraných 
praliniek a tabuľky z bielej 
čokolády 

Bonboniéra naplnená tridsiatimišiestimi sladkými čokoládovými pralinkami, 
podľa vlastného výberu s možnosťou potlačenia vybraných praliniek 

a tabuľkou z bielej čokolády svojim grafickým motívom 
(logo, text, slogan, fotka, grafika a iné...). 

čokoládová tabuľka 
/70x70mm/

vrchnák bonboniéry

Bonboniéra
(cb036t)



40ks praliniek

Rozmer produktu
283x200mm

Hmotnosť bonboniéry
cca 400g

Možnosť potlače vybraných 
praliniek z bielej čokolády 

Bonboniéra naplnená štyridsiatimi sladkými čokoládovými pralinkami, 
podľa vlastného výberu s možnosťou potlačenia vybraných praliniek 
svojim grafickým motívom (logo, text, slogan, fotka, grafika a iné...). 

vrchnák bonboniéry

Bonboniéra
(cb040)



3ks čokoládových 
tyčiniek

Rozmer produktu
130x85mm

Hmotnosť bonboniéry
cca 77g

Možnosť potlače strednej 
tyčinky z bielej čokolády 

Bonboniéra zložená z troch čokoládových tyčiniek s možnosťou ich naplenenia 
lahodnými plnakmi alebo posypané sušeným ovocím. 

Jedna z tyčiniek je vždy potlačená vašim grafickým motívom
 (logo, text, slogan, fotka, grafika a iné...). 

vrchnák bonboniéry

Cokoládová správa
(cb050)

ˇ



4ks čokoládových 
trojuholníkov

tabuľka na potlač
/70x70mm/

Rozmer produktu
210x70mm

Hmotnosť bonboniéry
cca 100g

Možnosť potlače strednej 
tabuľky z bielej čokolády 

Čarovná obálka obsahuje čokoládové trojuholníčky, posypané ovocím 
alebo vami zvoleným posypom /napr. sušené jahody, maliny, čučoriedky, oriešky a iné/. 

Okrem toho sa v obálke nachádza tabuľka z bielej čokolády, 
ktorú môžete mať potlačenú vašim grafickým motívom

 (logo, text, slogan, fotka, grafika a iné...). 

Cokoládová obálka
(cb051)

ˇ



3ks čokoládových 
tabuliek v rôznom 

tvare
/145x145mm/

Rozmer produktu
149x149mm

Hmotnosť bonboniéry
cca 115g

Možnosť potlače strednej 
tabuľky z bielej čokolády 

Čarovná obálka v tvare štvorca, ozdobená rôznymi druhmi ovocia
alebo vami zvoleným posypom /napr. sušené jahody, maliny, čučoriedky, oriešky a iné/. 

Magický štvorec v sebe zahŕňa aj tabuľku z bielej čokolády, 
ktorú môžete mať potlačenú vašim grafickým motívom

 (logo, text, slogan, fotka, grafika a iné...).  Druh čokolády a ich rozloženie v obale 
je možné meniť podľa želania.

Cokoládová obálka
(cb052)

ˇ

NOVINKA







Jednoduché čokoládové tabuľky 
v horkej, mliečnej alebo bielej čokoláde. 

Všetky druhy čokoládových tabuliek 
je možné dozdobiť sušeným ovocím, orieškami 
a inými druhmi posypov.

Nerobíme rozdiel medzi vekom. 
Každý z vás si môže spraviť radosť čokoládovou 
lízankou. Dokážeme vytvoriť rôzne tvary lízaniek
/napr. kruh, srdiečko, hviezdičku, zvieratká a iné.../.

Biela, Mliečna alebo Horká?

cokoláda.

jahody?

cucoriedky?

mandle?

ˇ

ˇ ˇ



Čokoládová tabuľka /ct001/

Rozmer produktu
90x70mm

Hmotnosť čokoládovej tabuľky
cca 28g

Čokoládová tabuľka /ct002/

Rozmer produktu
105x150mm

Hmotnosť čokoládovej tabuľky
cca 50g

Čokoládová tabuľka /ct003/

Rozmer produktu
90x185mm

Hmotnosť čokoládovej tabuľky
cca 100g

Čokoládová tabuľka /ct004/

Rozmer produktu
70x250mm

Hmotnosť čokoládovej tabuľky
cca 80g

Čokoládové 
tabuľky
Čokoládové tabuľky je možné vyrobiť z horkej, 
mliečnej , bielej alebo ružovej čokolády. 

Ozdobiť ich môžeme rôznymi posypmi od 
sušených malín, jahôd, marhúľ až po rôzne 
druhy orieškov. 

Posypy čokolády /lyofilizované jahody, maliny, 
čučoriedky, brusnice, marhuľe, višne, lieskové 
oriešky, vlašské oriešky, mandle/



špaldový



Príchute keksov spekulatius
čistý špaldový /ks001/, kakaový /ks002/, škoricový /ks003/
orieškový /ks004/,  korenistý /ks005/

Plnka jednotlivých spekulatiusov
Podľa želania zákazníka je možné naplniť keksy ľahodným krémom
/orieškovým, karamelovým, čokoládovým a ďalšími.../

Balenie keksov môže byť upravené podľa potrieb zákazníka. 
Tvar balenia a grafické vyhotovenie je možné vo viacerých variantoch 
a zladené do farieb korporátnej identity. /balené v papierovej škatuľke 
alebo sáčku/



Jedinecná bonboniéra 
podla vašej chuti

Poďakovanie, 
ktoré chytí za srdce

ˇ,



Marcipánové srdiečko/cp033/
Čokoládovo smotanová ganache 

s marcipánom a vanilkou 
v horkej čokoláde

Nugátové srdiečko 
s kúskami vaflí/cp035/

Čokoládový krém s kúskami 
francúzskych palaciniek 

v bielej čokoláde

 Pistáciová kocka/cp028/
Pistáciový krém v horkej čokoláde

Kokosová vlnka/cp024/
Jemný kokosový krém v bielej 

čokoláde

Pomarančový košík/cp019/
Bonbón z mliečnej čokolády 

naplnený čokoládovým krémom 
s pomarančovou príchuťou

Vlašský oriešok/cp016/
Bonbón z vlašských orechov 

v mliečnej čokoláde

 Škoricové koliesko/cp020/
Čokoládový krém dochutený 
škoricou v horkej čokoláde

Red ring/cp015/
Višňový fondán s kúskom višne 

v horkej čokoláde

Bananya/cp012/
Čokoládový krém s banánovým 

pyré v mliečnej čokoláde

Cappucino/cp021/
Bonbón z horkej čokolády 
s jemnou kávovou chuťou

 Almond/cp023/
Mandľový krém v bielej čokoláde

/pralinka je vhodná na potlač 
grafickým motívom/

Chilli/cp017/
Čokoládový krém s chuťou chili 

v horkej čokoláde

Karamelové truffle/cp026/
Truffle z horkej čokolády, plnené 
maslovým karamelom a obalené 

v kakaovom prášku

Praline cream/cp004/
Lieskovo orieškový krém 

v mliečnej čokoláde

Cokoládové pralinky
Pripravili sme vám množstvo rôznorodých príchutí 
čokoládových praliniek, tak aby si každý z vás, dokázal vybrať 
tú pravú podľa vlastnej chuti. Či už máte chuť na ovocie, 
oriešky, likéry alebo na pravú horkú chuť.

Perfecta/cp002/
Čokoládovo smotanová ganache 

dochutená rumom a kávou 
v horkej čokoláde

Kávový krém/cp003/
Čokoládový krém s chuťou 

čerstvo praženej kávy v horkej 
čokoláde

Malinové srdiečko/cp011/
Čokoládový krém s malinovým 

pyré a sušenými malinami 
v bielej čokoláde

Višňové pyré/cp052/
Čokoládový krém s višňovým 

pyré v horkej čokoláde

Marcipánová kocka/cp054/
Zmes orieškov a marcipánu 

v mliečnej čokoláde

Vanýlia/cp053/
Čokoládový krém s chuťou pravej 

vanilky v mliečnej čokoláde

Violette/cp013/
Bonbón z mliečnej čokolády 

s lieskovo orieškovým krémom 
a chuťou a vôňou fialiek

Cuco/cp038/
Bonbón z horkej čokolády plnený 
čučoriedkovým pyré v mliečnej 
čokoláde ozdobený sušenými 

čučoriedkami

 Karamel-burizón/cp010/
Karamelový krém obohatený 

cereálnymi gulôčkami 
v horkej čokoláde

Raspy/cp039/
Bonbón z bielej čokolády plnený 

malinovým pyré a ozdobený 
lyofilizovanými malinami

Malinové srdiečko/cp011/
Bonbón z bielej čokolády 

naplnený krémom s jemnou príchuťou 
maliny /pralinka je vhodná na potlač 

grafickým motívom/ 

Grand Marnier/cp009/
Bonbón z horkej  čokolády 

naplnený krémom 
s pomarančovým likérom 

Grand Marnier

 Slza s orieškom/cp006/
Orieškový krém s fragmentami 

lieskových orieškov 
v horkej čokoláde

Smotanový trojuholník/cp027/
Bonbón z mliečnej čokolády naplnený 

smotanovým krémom a kúskami 
lieskových orieškov obalených 

v horkej čokoláde 

Karamelový krém/cp005/
Sladký karamelový krém 

v mliečnej čokoláde

Mätová kôpka/cp014/
Jemný fondánový krém 

dochutený výťažkom z mäty 
piepornej v horkej čokoláde

Malinové truffle/cp030/
Čokoládový krém s malinovým 

pyré a sušenými malinami 
v bielej čokoláde

Nugátové srdiečko/cp034/
Lieskovo orieškový krém 

v mliečnej čokoláde

Vaily/cp025/
Čokoládovo smotanová ganache 

dochutená vaječným likérom 
v mliečnej čokoláde

Nugátové truffle/cp031/
Lieskovo orieškový krém 

v mliečnej čokoláde

Crisscar/cp049/
Orieškový  krém s pukacím efek-

tom v mliečnej čokoláde 

Draily/cp047/
Čokoládovo smotanová ganache 

dochutená vaječným likérom 
v horkej čokoláde

ˇ



Pinkbird/cp066/
Ružový čokoládový bonbón napl-

nený mandľovým krémom 
s kúskami mandlí

Matcha/cp065/
Bonbón z ružovej čokolády 

ochutený povzbudzujúcim čajom 
Matcha

Jahôdka/cp067/
Bonbón z bielej čokolády 

naplnený jahodovým krémom

Apple/cp064/
Bonbón z ružovej čokolády 

naplnený jemnou plnkou z drene 
zeleného jablka

Dark roul/cp051/
Čokoládový krém s originálnou 

čokoládou Kumabo 80,5 % 
v horkej čokoláde 

Whisky/cp050/
Čokoládovo smotanová ganache 

v horkej čokoláde s chuťou whisky

Žaba plenená 
nugátom/cp048/
Lieskovo orieškový krém 
v bielej a horkej čokoláde

Slaný karamel/cp046/
Čokoládovo karamelový krém 
v horkej čokoláde dochutený 

morskou soľou

Žabka horko-biela/cp045/
Lieskovo orieškový krém 
v bielej a horkej čokoláde

Mango pyré/cp044/
Čokoládový krém s mangovým 

pyré v bielej čokoláde 
dochutený zázvorom 

 Med-škorica/cp042/
Čokoládový krém v mliečnej 

čokoláde so sladkou chuťou medu 
a korenistou škoricou

Flatberry/cp043/
Čokoládový krém s jahodovým 

pyré v horkej čokoláde

Mangové truffle/cp041/
Truffle s čokoládovým krémom 

a mangovým pyré v horkej 
čokoláde dochutené zázvorom 

Dark truffle/cp040/
Čokoládový krém s originálnou 

čokoládou Kumabo 80,5 % 
v horkej čokoláde 

Strawby/cp036/
Bonbón s čokoládový krémom

s jahodovým pyré v bielej 
čokoláde

Peary/cp037/
Krém s hruškovým pyré 

v mliečnej čokoláde

Dodací termín čokoládových výrobkov je cca 14dní 
od odsúhlasenia všetkých podkladov na výrobu.

Tvary praliniek vhodné na potlač 

Lewander/cp058/
Bonbón z bielej čokolády s 

ľahodným krémom dochutený 
levandulovým olejom

Káva Brasilia/cp057/
Čokoládový krém obohatený 

kávou Brasilia

Coconut 
truffle/cp055/

Jemný chladivý kokosový 
krém v bielej čokoláde 

Slaný karamel - 
mliečna/cp056/

Čokoládovo karamelový krém 
v mliečnejčokoláde dochutený 

morskou soľou

Poppy - horké/cp062/
Horký bonbón s jemnou plnkou 

s kúskami maku a kávovou 
príchuťou

Poppy - mliečne/cp061/
Mliečny bonbón s jemnou plnkou 

s kúskami maku a kávovou 
príchuťou 

Pistacio/cp059/
Bonbón z mliečnej čokolády 

naplnený pistáciovým krémom 
a ozdobený celým kúskom pistácie

Kardamon/cp060/
Bonbón s mandľovým krémom 

dochutený koriandrom

Snowman/cp066/
Biely čokoládový bonbón s 

jemným chladivým kokosovým 
krémom

Dračie srdce/cp065/
Biely čokoládový bonbón s kré-

mom z horkej čokolády ochutený 
čilli

Red velvet/cp063/
Bonbón z mliečnej čokolády 
plnený lieskovo orieškovým 

krémom

Pusa/cp064/
Bonbón z bielej čokolády
 s mandľovým krémom

Gi/cp067/
Bonbón z ružovej čokolády 
plnený lieskovoorieškovým 

krémom





Obal škatuľky podľa vašich predstáv 
alebo vo farebnej kombinácii vašich 
korporátnych farieb

/možnosť vytvorenia digitálnej potlače na všetky druhy kreatívnych 
a farebných papierov vo farebnej alebo bielej kombinácii /

/úprava matným, lesklým alebo zamatovým efektom povrchu papiera
 je možné vytvoriť iba na neštrukturované papiere /

kr
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kreatívne papiere s m
etalickou úpravou
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/červená/

/vínová/

/hnedá/

/zelená/

/žltá/ /karibská modrá/

/kráľovská modrá/

/čierna/

/sivá/

/biela/ /perleťová biela/

/slonovinový/

/šampanské/

/zlatý/

/perleťová kráľovská modrá/

/bordová/

V prípade personalizácie škatuľky zlátením, striebrením, či lakovaním 
je potrebná konzultácia s našim kreatívnym oddelením.



Elegancia je skrytá v jednoduchosti. Zakončite 
svoju bonboniéru farebnou stužkou.

Nevyžadujete potlač alebo inú personalizáciu vrchnáčiku škatuľky. 
Dokážeme bonboniéru ozdobiť stuhov podľa vášho výberu a taktiež zladiť 
vo vybranej farebnej kombinácii ukončenú pečaťou.  

/biela-
zlatá/ s1

/biela-
strieborná/ s1

/červená/ 
s2

/bordová/ 
s3

/ružová/ 
s4

/nebeská 
modrá/ s6

/námornícka 
modrá/ s7

/hráškovo 
zelená/ s8

/tmavo - 
zelená/ s9

/oranžová/ 
s10

/hnedá/ 
s11

iba stuhu?

Nechajte si vytvoriť jedinečný darček uviazaný stuhov s vašim lo-
gom. Dokážeme potlačiť aj saténové stuhy vašim logom, textom alebo 
ľubovoľnou grafikou v jednofarebnej kombinácii. Tlač je možná zlatou, 
striebornou, bielou, čiernou, modrou alebo červenou farbou. 

Farebná stuha s vašim logom alebo textom
NOVINKA
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