
Bonboniéra CB003 
3 ks praliniekHmotnosť: cca 36 g

Rozmer: 110 x 40 mm
Min. množstvo: 50 ks
Cena: 3,30 €/ks bez DPH

Skladba praliniek je podľa vlast-

ného výberu.

Bonboniéra CB007 
7 ks praliniekHmotnosť: cca 84 g

Rozmer: 107x107 mm
Min. množstvo: 30 ks
Cena: 5,90 €/ks bez DPH

Skladba praliniek je podľa vlast-

ného výberu.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH vrátane potlače. Spodná krabička v ktorej sú uložené pralinky je vždy bielej farby! Všetky obrázky sú len ilustračné. 
Výsledný produkt sa môže líšiť v závislosti od požiadaviek klienta a objednávky.

Bonboniéra CB004 
4 ks praliniekHmotnosť: cca 46 g

Rozmer: 70 x 70 mm
Min. množstvo: 50 ks
Cena: 4,10 €/ks bez DPH

Skladba praliniek je podľa vlast-

ného výberu.

Novinka

Bonboniéra CB006 
6 ks praliniekHmotnosť: cca 65 g

Rozmer: 95 x 70 mm
Min. množstvo: 50 ks
Cena: 5,20 €/ks bez DPH

Skladba praliniek je podľa vlast-

ného výberu.

Novinka



Bonboniéra CB015
15 ks praliniekHmotnosť: cca 180 g

Rozmer: 110 x 205 mm
Min. množstvo: 30 ks
Cena: 11,20 €/ks bez DPH

Skladba praliniek je podľa vlast-

ného výberu.

Bonboniéra CB040
40 ks praliniek
vrátane potlačenej bielej 

čokolády v tvare štvorca

Hmotnosť: cca 540 g
Rozmer: 255 x 255 mm

Min. množstvo: 10 ks

Cena: 33,- €/ks bez DPH

Skladba praliniek je podľa vlast-

ného výberu.

Bonboniéra CB012 
12 ks praliniek
vrátane potlačenej bielej čokolády v 

tvare štvorca (aj obrázok prípadne fotka)

Hmotnosť: cca 190 g
Rozmer: 115 x 260 mm

Min. množstvo: 30 ks

Cena: 11,70 €/ks bez DPH

Skladba praliniek je podľa vlast-

ného výberu.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH vrátane potlače. Spodná krabička v ktorej sú uložené pralinky je vždy bielej farby! Všetky obrázky sú len ilustračné. 
Výsledný produkt sa môže líšiť v závislosti od požiadaviek klienta a objednávky.



Čokoládové srdce CF021
Hmotnosť: 18 gRozmer: cca 5 x 5 cm

Vrátane potlače bielej čokolády

Min. množstvo: 50 ks
Balené v celofáne.
Cena: 1,20 €/ks bez DPH

Čokoládová medaila CF020

Hmotnosť: 35 gPriemer: cca 5 cm
Vrátane potlače bielej čokolády.

Min. množstvo: 50 ks
Balené v celofáne.
Cena: 2,10 €/ks bez DPH

Novinka

Zajac CF002 
Hmotnosť: cca 50 - 65 g
Výška: 140 mm
Min. množstvo: 50 ks
Cena: 2,40 €/ks bez DPH

Vajíčko s okienkom CF003 
Hmotnosť: cca 50 - 65 g
Výška: 85 mm
Min. množstvo: 50 ks
Cena: 2,40 €/ks bez DPH

Mikuláš CF010 
Hmotnosť: cca 80 - 95 g
Výška: 150 mm
Min. množstvo: 50 ks
Cena: 3,20 €/ks bez DPH

Zajac v škrupine CF001 
Hmotnosť: cca 35 - 45 g
Výška: 105 mm
Min. množstvo: 50 ks
Cena: 1,80 €/ks bez DPH

Vyrobíme pre vás akýkoľvek tvar podľa vašich požiadaviek. Spýtajte sa nás.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH vrátane potlače. Spodná krabička v ktorej sú uložené pralinky je vždy bielej farby! Všetky obrázky sú len ilustračné. 
Výsledný produkt sa môže líšiť v závislosti od požiadaviek klienta a objednávky.

Čokoládová správa CB050Skladá sa z 3 čokoládo-vých tabuliek, z toho na bielej možnosť potlače textu, loga, obrázku, ...Hmotnosť: cca 60 gRozmer: 120 x 650 mmMin. množstvo: 50 ksCena: 4,50 €/ks bez DPHSkladba praliniek je podľa vlast-
ného výberu.

Bonboniéra CB006T 6 ks praliniek a 1 ks čokoládová tabuľka s potla-čou (100 x 30 mm)Hmotnosť: cca 85 gRozmer: 100 x 100 mmMin. množstvo: 50 ksCena: 6,20 €/ks bez DPHSkladba praliniek je podľa 
vlastného výberu.

Novinka



S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

Farby stužiekF1

F2

F3

F4

Farby kartónu

ST1 ST2 ST3 ST4

ZL1 ZL2 ZL3 ZL4

Strieborný metalický papier

Zlatý metalický papier

Možnosť potlačenia krabice grafickým motívom s pridaním vlastného loga spoločnosti. Novinka

Ukážka obalov praliniek.
Metalická biela F1 Metalická modrá F2 Metalická červená F3 Metalická hnedá F4

Všetky ceny sú uvedené bez DPH vrátane potlače. Spodná krabička v ktorej sú uložené pralinky je vždy bielej farby! Všetky obrázky sú len ilustračné. 
Výsledný produkt sa môže líšiť v závislosti od požiadaviek klienta a objednávky.



Kokosová vlnka CP024
Bonbón z bielej  čokolády plnený kokosovým 
krémom.

Perfecta CP002
Bonbón z horkej čokolády plnený bielym čo-
koládovo smotanovým základom, ochutený 
kávou Arabica a Jamajka rumom.

Kávový krém  CP003
Pralinka s maslovým krémom ochutená kávo-
vým práškom. Ozdobená plátkom striebra.

Praline crém CP004
Bonbón z mliečnej čokolády plnený maslovo 
fondánovým krémom, ochutený lieskovo 
orieškovou pastou. 

Karamel krém CP005
Bonbón z mliečnej čokolády plnený  jemným 
maslovým karamelom. 

Marcipánovo oriešová kocka CP029
Bonbón z mliečnej čokolády plnený  orieško-
vou plnkou ozdobený marcipánom. 

Grand marnier CP009
Bonbón z horkej čokolády plnený jemnou mas-
lovo fondánovou plnkou, dochutený likérom 
Grand Marnier

Karamel - burizón CP010
Bonbón z horkej čokolády plnený  bielym čo-
koládovo smotanovým základom  s pridaním 
vanilky a karamelizovanými burizónmi.

Malinové srdiečko CP011
Bonbón z bielej čokolády plnený mliečnym kré-
mom ochutený malinovou pastou.

Trojuholník s horkomliečnou náplňou  
CP027
Bonbón z mliečnej čokolády,  plnený jemným 
mliečnym krémom, horkou čokoládou a nase-
kanými  lieskovými orieškami.

Pistáciová kocka CP028
Bonbón z horko mliečnej čokolády plnený pis-
táciovou pastou. 

Bananya CP012
Bonbón z mliečnej čokolády plnený bielym 
čokoládovo-smotanovo maslovým základom a 
jemnou chuťou po banánoch. 

Violette CP013
Bonbón z mliečnej čokolády plnený bielym 
nugátom a ozdobený kandizovanými fialkami. 

Mätová kôpka CP014
Bonbón z horkej čokolády plnený  mätovým 
fondánom.

Red ring CP015
Bonbón z mliečnej čokolády plnený  fondáno-
vým krémom ochutený višňovým likérom. 

Vlašský oriešok CP016
Ganache z vlašských orieškov v mliečnej čoko-
láde. 

Chilli CP017
Bonbón z horkej čokolády plnený horkým kré-
mom ochutený chilli.

Lemon CP018
Bonbón z horkej čokolády plnený  fondánovým 
krémom ochutený citrómovým likérom.

Pomarančový košík CP019
Bonbón z mliečnej čokolády plnený  pomaran-
čovým krémom. 

Škoricové koliesko CP020
Bonbón z horkej čokolády plnený  čokoládo-
vým krémom a dochutený  škoricou.

Cappucino CP021
Pralinka s čokoládovým krémom  ochutená 
kávou. 

Almond CP022
Pralinka z bielej čokolády plnená  mandľovým 
krémom.

Slza s orieškom CP006
Bonbón z horkej  čokolády plnený orieško-
vou plnkou a lieskovým orechom.

Vaily CP025
Bonbón z mliečnej čokolády, plnený vaječno 
likérovou ganache.

Karamelové trufflé CP026
Bonbón z horkej  čokolády plnený maslovým 
karamelom a obalený kakaovým práškom.

Naša garancia kvality: Všetky produkty sú vyrobené ručne na Slovensku z top 
kvalitných  ingrediencií pochádzajúcich z Belgicka a Nemecka. 
Na ich výrobu sa nepoužívajú žiadne konzervačné a chemické látky.

Záruka čerstvosti: Všetky produkty vyrábame na základe vašej objednávky, 
čím zaručíme ich maximálnu čerstvosť. 

Trvanlivosť: Pralinky je najlepšie spotrebovať do 2 mesiacov. 

Dodací termín: cca 14 dní od odsúhlasenia podkladov na tlač.

Všetky ceny sú uvedené vrátane potlače a balenia za 1 ks bez DPH.

Na tieto pralinky je možné vyhotoviť potlač

Almond 2 CP023
Pralinka z bielej čokolády plnená  mandľovým 
krémom.

PRALINKY NA VOĽNO.
Pralinky si môžete objednať aj samostatne podľa vášho výberu. Min. odber 1 kg. (aj ako mix praliniek) Cena za 1 kg vrátane potlače vášho loga je 35,- € + DPH. Balenie 
v kartónovej krabici. 1 ks pralinky váži cca 10 g. Potlač Vášho loga je možné zhotoviť na pralinky z bielej čokolády a s rovným povrchom.
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