




Izgalmas az idei év: nem csak a társadalmi mozgalmak és a 
mindannyiunk életére hatással lévő jelenségek miatt, hanem mert 
idéntől immár euróban tüntetjük föl árainkat. Ügyfeleink visszajelzése 
alapján ez kényelmesebb és végső soron az átváltás miatt euró 
alapon az áraink alacsonyabbak. Természetesen továbbra is 
számlázunk forint alapon is.

Kitartó válogatás után idén is számos kiváló termékkel 
bővítettük katalógusunkat. Olyanokat választottunk, melyek 
mások kínálatában nem találhatók meg és mi is szívesen adjuk 
őket ajándékba. Továbbra is hisszük, hogy nincs jobb a személyre 
szabott ajándékoknál: egyedi termékek egyedi csomagolásban, 
egyedi ügyfelek részére! 

Száler Gábor
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 ■ Karácsonykor sok cég ajándékozza meg ügyfeleit egy üveg finom 
borral. Mivel egy üveg bor már késztermék, annak emblémázási lehetőségei 
meglehetősen korlátozottak. Egy különleges eljárással viszont lehetőségünk 
van a palackot akár teljes felületén színezni, majd arra bármilyen színes 
grafikát felvinni. Az üvegre felkerült festéket kemencében hőkezeljük, mely 
során az beleég a palack anyagába. Az üres palackba pedig olyan bort 
töltünk, amelyet a borlapunkról választasz. Természetesen a borajándék 
mellé gyárthatunk tasakot vagy dobozt is, sőt kombinálhatjuk borospohárral, 
vagy amivel csak szeretnéd!

BOROK ÉS PÁLINKÁK

tervezd meg egyedi borajándékodat!

1. Válassz bort!

2. Tervezzünk grafikát az 
üvegre!

• előre és hátra is
• tetszőleges formában és méretben
• színes grafikával
• fedő és áttetsző festéssel is

3. Tervezzünk tasakot vagy 
dobozt!

• válassz kínálatunkból, vagy 
valósítsd meg saját elképzelésed!
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Rendkívül üde, könnyed, lendületes rosé, gazdag gyümölcsösséggel, 
sok piros húsú gyümölcs zamatával, legfőképp epres-málnás jegyek-
kel. Sajtok mellé, tésztákhoz, sütemények kísérőjeként ajánljuk.

Szekszárdi Rosé Cuvée

9,90 €

750 ml

Jellegzetes karakterű, intenzív illat- és ízjegyeket mutató elegáns és 
lendületes vörösbor. Illatában és ízében is sok gyümölccsel, főként az 
érett meggy jegyeivel. Sertéssültek, magyaros ételek, lágy sajtok mellé 
ajánljuk. 

Szekszárdi Kékfrankos

11,50 €

750 ml

Érett, szalmasárga, illatában finom fahordós tónus. Érezhetően szépen 
érett alapanyag, mely méltó a fahordós érlelésre. A sav és a test ele-
gáns egyensúlyban van a néhány hónapos újhordós érlelésnek kö-
szönhetően. Mátra kiemelkedő dűlőjéből származik, kézi művelés és 
speciális odafigyelés teszi igazán egyedivé.

Sárhegy olaszrizling 2019

19, 90 €

750 ml

A két fajta tökéletes házasítása, amely többhetes héjon erjesztés ered-
ményeként érte el közepes rubin színét, piros bogyós gyümölcsökre 
emlékeztető illatát és élénk savérzetét. Könnyed vörösbor, karakteres 
jegyekkel fűszerezve.

Kékfrankos-Cabernet franc 2018

11,90 €

750 ml

Illata érett, piros gyümölcsöket idéz, mint a málna vagy a ribizli. Feszes 
szerkezet, remek ropogós savak, kis játékos szénsavaival üde, friss be-
nyomást kelt. Fröccsnek is nagyszerű.

Kékfrankos rosé 2020

10, 50 €

750 ml
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Felidézik a nyár hangulatát és a gyümölcsök ínycsiklandó illatát és za-
matát. Édes gyümölcsbor különlegességek, melyek sütemények mel-
lé vagy akár önmagukban is igazi ízélményt szereznek kóstolójuknak.

Gyümölcsborok

A friss málna és pirosribizli ízeit felelvenítő könnyed házasítás a Villányi 
Borvidék meghatározó szőlőfajtáiból készült: 50% Kékfrankos és 50% 
Pinot Noir. Illatos rozébor, mely kirobbanó gyümölcsösséget ötvöz.

Rosé Cuvée 2019

9,50 €

750 ml

Villányi classicus száraz vörösbor. Rubinvörös színű, lágy, bársonyos 
ízkarakterű bor, mely igen finom gyümölcsillatokkal rendelkezik. Ün-
napivé varázsol egy kellemes borjúpaprikást 14-15 °C hőmérsékleten 
fogyasztva.

Portugieser 2019

9,90 €

750 ml

Villányi classicus száraz fehérbor. Házasításkor az Ottonel Muskotály 
könnyed illatát a Királyleányka vidám savai, citrusos jegyei tették igazán 
frissítővé.

„I” Cuvée 2019

9,50 €

750 ml

Feketeribizli

Eper-őszibarack cuvée

Meggy

Kajszi

12,90 €

500 ml

13,50 €

500 ml

13,90 €

500 ml

13,50 €

500 ml
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Birtokbor. Védett eredetű superior száraz vörös bor. Nagyon jó évjárat 
volt a 2013-as, szép savakkal, magas cukorfokkal, hibátlanul beérett 
szőlőfajtákkal. Csak a legkiemelkedőbb évjáratokban készül a Bikavér 
felső kategóriájába tartozó superior. Fele-fele arányban szerepelnek 
benne Kárpát-medencei és világfajták.

Egri Bikavér Superior 

14, 90 €

db

Sötét rubin szín, gazdag, fűszeres íz, paprikára és érett málnára em-
lékeztető illatok. Ízében telt, kitűnő savegyensúly, fahordóban kiérlelt 
selymes tannin. Védett eredetű superior száraz vörös bor.

Egri Cabernet Sauvignon Superior 

13,50 €

db

A 2012-es év rendkívül csapadékszegény és meleg volt. A kékszőlők 
nagyon szépen beértek, igazi fenológiai érettségről beszélhettünk, ez a 
Rébus cuvée-n is tükröződik. Tartalmas, gazdag nagy testű bor, finom 
lágy savakkal és érleltséggel. Tanninjai lekerekedettek, utóíze hosszú, 
a fajtaösszetétel izgalmas ízvilágot kölcsönöz. Védett eredetű superior 
száraz vörös bor.

Rébus Egri Cuvée Superior

16, 90 €

db

A friss piros bogyósgyümölcsök illata eperre, málnára és ribizlire em-
lékeztet. Szájban ropogós, elegáns savakkal, hosszú lecsengésű, 
modern, fiatalos bor. Aperitifként, hideg előételekhez, hal- és tészta-
ételekhez, grillezett fehér húsokhoz, ázsiai, fűszeres ételekhez, gyü-
mölcsökhöz ajánljuk.

Kúria Rosé

10, 90 €

750 ml

Illatában intenzív gyümölcsösség szilvás jegyekkel, karakteres fűsze-
rességgel és finom vaníliás aromával. Szájban kerek, gazdag gyümöl-
csösség és feszes savak jellemzik. Jó ivású, társasági vörösbor. Töltött 
szárnyasokhoz, raguhoz, fűszeres olasz ételekhez, csokoládé fondü-
höz ajánljuk.

Kúria Red

10,50 €

750 ml

Vibráló virágillat, citrusos jegyekkel. Friss savak jellemzik, melyek a bor-
nak üdeséget és struktúrát kölcsönöznek. Kellemesen élénk, hosszú 
lecsengésű bor, mely jól itatja magát. Aperitifként, előételekhez, tész-
tákhoz ajánljuk.

Kúria White

9,90 €

750 ml
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Az íz- és illatvilág teljessége úgy tárul fel a szájban, mintha lédús, érett, 
zamatos barackba harapnánk. A lekvár édessége kíséri végig az él-
mény hosszan tartó lecsengését. Az ma már alapvetés, hogy a Gönci 
barackpálinka színtiszta magyar kajszi fajtákból készül.

Az intenzív, harsogó íz- és illatvilág elválaszthatatlan a „piros vilmostól”. 
A fajta fűszeres jellegét finom muskotályos karakter és csipetnyi erdei 
avarillat támogatja. A telt, gyümölcsös, harsogóan friss íz szűnni nem 
akaró intenzitása teszi igazán népszerűvé ezt a párlatot.

A friss málna illatát nem lehet félreismerni, megállíthatatlanul tör érzék-
szerveink felé. Csoda, hogy nem sokáig marad a pohárban? A szájban 
aztán a telt, elegáns ízharmónia okoz katarzist. A fűszeres, üde gyü-
mölcsízt szinte már el kell tessékelni a garatról.

Gönci Kajszibarackpálinka

Vilmoskörtepálinka

24, 90 €

500 ml

Muskotályos Málnapálinka

27, 50 €

500 ml

36, 90€

500 ml

Teljes kínálatunkról érdeklődj üzletkötőnknél!
Az árak a grafikai tervezést és az egyedi palackot tartalmazzák. 
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 ■ Illy Ferenc 1892-ben született Temesváron, majd 
Triesztben telepedett le. Kakaó- és kávépörköléssel 
foglalkozó cégeknél dolgozott, ahol kifejlesztette, 
hogyan lehet vákuumcsomagolással a frissen pörkölt 
kávé illatát és aromáját megőrizni. Az eszpresszó 
kávéfőző feltalálása is az ő nevéhez fűződik. Mára az 
illycafé termékei a világ 140 országában kaphatóak.

100% Arabica, normál pörkölésű darált illy kávé fémdobozban. 
A keveréket három kontinens 9 nemes Arabicája alkotja. Ez a 
normál pörkölésű klasszikus blend adja a legkiegyensúlyozot-
tabb, legharmonikusabb ízélményt, amit a legtöbb kávéínyenc 
keres: virágos, gyümölcsös aroma csokoládés és pirítós kenyér 
jegyekkel, hosszantartó édes utóízzel. 

Bár a koffeinmentes kávék jellemzően egy kicsit kesernyéseb-
bek, az illy keverékére ez egyáltalán nem igaz. A híres 100% Ara-
bica illy kávékeverék koffeinmentes változata, melynek koffein-
tartalma kevesebb mint 0,05 %.

A klasszikus 100% Arabica illy kávékeverék sötét pörköléssel, fém 
dobozban. A hosszabb ideig pörkölt, fekete színnel jelölt 9 ne-
mes Arabicából készült illy keverékből markánsább ízű, legin-
kább Dél-Olaszországban kedvelt erős aromájú kávét készíthet. 
Koffeintartalma ugyanannyi mint a világosabb, normál pörkölésű 
illynek: kevesebb mint 1,5 %.

8,50 €

 250 g szemes vagy őrölt pörköltkávé
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 ■ A francia Dammann Frères manufaktúra 1692 

óta látja el Európa exkluzív vendéglátóhelyeit teával. 
Flteres teáikhoz nem papír-, hanem kristálytasakokat 
használnak, melyekbe a más filterekben található 
törmelék helyett szálas teát csomagolnak. Válaszd 
ki kedvenc ízeidet és nyújtsd át egy ehhez tervezett 
dobozban vagy tasakban!

További illy és Dammann Frères termékeinkért érdeklődj üzletkötőnknél!

A 100 % gyümölcstar-
talmú tea összetevői: hi-
biszkusz, alma, csipke-
bogyó, málna és eper. 
Hidegen és forrón is ki-
váló frissítő koktél.

Nuit d’été

Kínai zöld tea maracuja, 
barack és erdei szeder 
aromával, ananász dara-
bokkal, színes búzavirág 
szirmokkal. 

L’Oriental

Indiai és sri lankai fekete 
tea karamell aromával és 
tejkaramella darabokkal 
ízesítve. Tejet tartalmaz!

Caramel

Kínai és sri lankai feke-
te tea cseresznye, mál-
na, eper, ribizli aromával, 
eper és ribizli darabokkal.

4 Fruits Rouges

0,50 €

1 db
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 ■ Alain Milliat orliénas-i családi telkén 1983 óta 
termeszt gyümölcsöket. Rajongóként azt tűzte ki célul, 
hogy megőrzi a friss gyümölcsök ízét szüretelésük 
pillanatában. Minden lekvárja különleges utazás 
az aromák, textúrák és ízek háromszögében. Máig 
minden gyümölcsöt Drôme megyéből szerez 
be, és a dzsemek révén Franciaországon kívül is 
megkóstolhatók a gondosan termesztett karakteres 
ízek.

Sárgabarack dzsem

0,60 €

30 g

5 €

230 g
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0,75 €

30 g

6 €

230 g

Moróni cseresznye dzsem

Feketeribizli dzsem

0,75 €

30 g

6 €

230 g

Eper dzsem

0,60 €

30 g

5 €

230 g
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Málna dzsem

0,75 €

30 g

6 €

230 g

0,80 €

30 g

6,70 € 

230 g

Áfonya dzsem

Füge dzsem

0,75 €

30 g

6 €

230 g
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Narancslekvár

0,80 €

30 g

6,70 €

230 g

Zöld paradicsom dzsem

Passiógyümölcs dzsem

0,80 €

30 g

6,70 €

230 g

0,80 €

30 g

6,70 €

230 g



MÉZEK ÉS MAGVAK16

 ■ A portugál Serra da Malcata hegycsúcsain 
készülnek az Euromel mézei. 1898-ban Jorge de 
Almeida Lima telepített először ide méhkaptárokat, 
majd 1974-ben Frederico Horgan vezetésével az ő 
ükunokái indították be újra a termelést. Vadlevendulából 
készült mézeik tisztaságáért és aromájáért százéves 
méhészeti hagyományaik mellett a védett természeti 
terület is kezeskedik.
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Málnás vadlevendulás krémméz

Narancsvirágméz

Mogyorós vadlevendulás krémméz

5,50 €

240 g

5,50 €

240 g

4,90 €

300 g
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Vadlevendulaméz
mandulaszemekkel

Vadlevendulaméz 
diószemekkel

Vadlevendulaméz
fenyőmagokkal

6,20 €

250 g

6,20 €

250 g

8,90 €

250 g
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Propoliszos 
vadlevendulaméz

8,50 €

300 g

4,80 €

125 g

Sós mandulaszemek
4,80 €

125 g

Kandírozott mandulaszemek
3,90 €

125 g

Fahéjas mandulaszemek
3,90 €

125 g

Fűszeres mandulaszemek



ÉDESSÉGEK20

 ■ Nincsenek ünnepek édességek nélkül! A legjobb alkalom különleges 
ízekkel meglepni partnereidet és alkalmazottaidat, legyen az egy doboz 
exkluzív csokoládé vagy egy ínycsiklandó sütemény, amit megoszthatnak 
családjuk, barátaik körében is. Válassz apróságokat, vagy akár egy 
gravírozozott dobozban felszolgálható gourmet süteményt, a desszertek 
öröme mindig siker!

Karácsonyi
piteválasztékunk

almás feketeerdő

magvas

natúr gyömbéres
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Karácsonyi pite
papírdobozban

Karácsonyi pite
fémdobozban

9,50 €

350 g

7,50 €

350 g

A doboz teteje
UV-nyomással
egyedileg 
nyomható!
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Diamond csoki standard ízben,

egyedi díszdobozban

3,50 €

55 g

6,30 €

3 db / 165 g

6,30 €

55 g

Diamond csoki 2 standard és 1 prémium 
ízben, egyedi díszdobozban

9,20 €

165 g

Diamond csoki prémium ízben,
egyedi díszdobozban

60% étcsokoládé
narancsos étcsokoládé

málnás étcsokoládé
tejcsokoládé

Standard ízek

Prémium ízek
eper

passiógyümölcs
mandula

yuzu

málna
szőke csokoládé

mogyoró
matcha tea
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2,90 €

70 g

5,50 €

70 g

Csokoládétábla standard ízben,
egyedi dobozban

Csokoládétábla prémium ízben,
egyedi dobozban

8,50 €

10 db / 290 g

Holland
karamellás ostya

fémdobozban

A paláston és akár a tetején is egyedileg 
nyomható fémdobozban! 
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Csokoládé gömb

Praliné fadobozban

5 €

1 db

7,60 €

2 db

15,90 €

4 db

21,90 €

6 db

15,50 €

50 g

24 €

125 g

53,90 €

250 g

79,50 €

375 g

99 €

500 g
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Törökmogyoró fehércsokoládéval bevonva 
és Pantone-kód szerint színezve

3,90 €

100 g



CSOKIFONDÜ26

 ■ Idei édes újdonságunk a csokifondü kerámiapohárban szervírozva! 
Forró víz fölött, vagy mikrohullámú sütőben felmelegítve a kerámia 30-45 
percen át melegen tartja az olvasztott csokoládét; ezalatt pedig kézről 
kézre járhat, mert kívülről nem forrósodik fel. Egy adag kb. négy fő számára 
elegendő. Érdemes a különböző ízeket különböző mártogatókkal felfedezni 
(friss gyümölcs, édes vagy sós keksz, mályvacukor stb.)

Pisztáciás étcsokoládé

10,90 €
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10,90 €

Teljes kínálatunkról érdeklődj üzletkötőnknél!

70% Étcsokoládé

Ananászos
fehércsokoládé

Citromos
fehércsokoládé

Mandulás
tejcsokoládé

Sós-karamellás
tejcsokoládé

FehércsokoládéTejcsokoládé

Olívaolajos
tejcsokoládé

Narancsos
étcsokoládé



COSIJNS28

 ■ Az 1958-as brüsszeli világkiállításon mutatkozott 
be Roger Van Cruchten és felesége, Marie-Louise 
Cosijns csokoládédekorációs vállalkozása. Immár 
hatvan éve kísérleteznek a csokoládé dekorálási 
lehetőségeivel. Csokoládétallérjaik mindkét oldalára 
különböző grafikát tudnak nyomni - bármilyen 
hirdetést összekötnek a csokoládé élményével..

egyedi ajánlat alapján
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 ■ Sokat foglalkozunk egyedi gyártású 

dobozok tervezésével. Egyik sikertermékünk igazi 
karácsonyi ajándék: egy tetszőlegesen dekorálható 
szaloncukordoboz Szamos szaloncukrokkal töltve, 
melyből az évek során több ezer darabot készítettünk. 
A doboz külső borítását saját terveid alapján gyártjuk 
le és a tervezésben is szívesen segítünk neked!

egyedi ajánlat alapján

Szaloncukor díszdobozban

• a doboz külső mérete:  200 x 150 x 55 mm
• 4 színnel egyedileg nyomva és matt fóliával ellátva
• igény szerint lehetséges további egyéni felületnemesítés 
• 25 szem szaloncukorral töltve
• választható ízek: mézes-narancsos, karamellás-vaníliás, Isler, Eszterházy, mandu-

latortás, sós-mandulás, marcipános, csokoládés-marcipános, narancsos-mar-
cipános, meggyes-marcipános, feketeribizlis-marcipános, szilvás-marcipános, 
mogyorós-mazsolás-marcipános, kókuszos-marcipános, málnazselés



 ■ Harminc éve, egy Nápolytól nem messze 
fekvő kisvárosban, Montellában kezdődött a Perrotta 
története. A vidéken már az ókorban is gesztenyét 
termesztettek, ezért is mondják termékeikre, hogy 
időtlenül ízletesek. A tradiconális technikákkal, de 
a legszigorúbb higiéniai előírások szerint készítik 
finomságaikat: felhasználás előtt minden szem 
gesztenyét egyesével ellenőriznek. 

PERROTTA30

7,90 €

400 g

Gesztenyés pite
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7,90 €

400 g

Nápolyi pite

Nápolyi csokoládés pite



BACCO32

 ■ Igazi szicíliai termékre, a pisztáciára építette 
vállalkozását Claudio Luca. Az Etna mellett 
hagyományos módszereik segítségével termelik, 
dolgozzák fel és készítik el pisztáciás termékeiket. 
Panettonéjukat  200 gramm pisztáciakrémmel töltik 
meg (50% pisztácia, Etna Nocellara olaj, cukor és 
semmi más). A Bacco azon olasz vállalatok egyike, 
mely használhatja a D.O.P. (védett eredetmegjelölésű) 
védjegyet.

24€

Klasszikus
panettone
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Pisztáciakrémes
panettone

Mogyorókrémes
panettone

Kakaókrémes 
panettone
24,40 €

24,40 €

30,90 €



 ■ Cégünk folyamatosan keresi azokat a 
partnereket, akiknek minőségi termékei más úton 
nem válhatnának reklámajándékká. A Peters 
édességei a németországi Lippstadtban készülnek 
és Magyarországon kizárólag mi forgalmazzuk őket. 
A csokoládék és kekszek fémdobozai gyönyörűen 
gravírozhatók, és akár egyedi papírpalásttal is 
kérheted őket.

PETERS34

24 darabos 
pralinéválogatás

15,90 €

255 g
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Aranyporos
étcsokoládé

Mogyorós - nugátos
csokoládé

Proseccos - málnás
csokoládé

Chilis - meggyes
csokoládé

Cappuccinos
csokoládé

Gránátalmás - 
gines csokoládé

6 €

6 db

Pezsgős - ribizlis 
csokoládé

Mandulanugátos -
citromos

csokoládé

Piros bogyós - 
vaníliás csokoládé

Chardonnay -
meggyes
csokoládé

Makadám-
diókrémes
csokoládé

Sós karamellás
csokoládé
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12,50 €

145 g

Képeslapos praliné
A Peters pralinék különleges cso-
magolásban érkeznek: a doboz 
tetején látható képen bármi szere-
pelhet! Az édesség elfogyasztása 
után pedig cserélhető képkeretként 
díszítheti a szobát. 
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Karácsonyi kalács

5,50 €

250 g

9,90 €

500 g

Marc de Champagne
karácsonyi kalács

5,50 €

250 g

9,90 €

500 g

Marcipános
karácsonyi kalács

Gines karácsonyi kalács

9,90 €

500 g

9,90 €

500 g

Áfonyás karácsonyi kalács

9,90 €

500 g
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Alkoholos
pralinéválogatás

9,50 €

175 g

Alkoholmentes
pralinéválogatás

9,50 €

170 g
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Sajtos keksz

9,90 €

155 g

Teasütemény

10,50 €

175 g



 ■ Az egzotikus Lettországban, Pūre városában 
néhány szenvedélyes lett csokoládé iránti rajongása 
nem ismert határokat és trüffelekkel kezdtek 
kísérletezni. Az eredmény egy mára 22 országba 
exportáló édességgyár lett és számtalan ízletes 
édesség. Csak UTZ, Fairtrade minősítésű és GMO-
mentes belga csokoládét dolgoznak fel, melyet 
gyümölcsökkel, magvakkal és játékos textúrával 
gazdagítanak.

PŮRE40

Tejcsokoládé trüffel
feketeribizlis töltelékkel

áfonyás töltelékkel
karamellás töltelékkel

málnás sajttorta ízű töltelékkel
cseresznyés töltelékkel

kókuszos töltelékkel

Étcsokoládé trüffel
narancsos töltelékkel

passiógyümölcsös töltelékkel
calvados töltelékkel

zabaglione töltelékkel
tiramisu töltelékkel

0,30 €

8,5 g

0.40 €

13,4 g

Tejcsokoládé trüffel
mogyorós töltelékkel és mogyoró darabokkal

mézeskalács ízű töltelékkel
kókuszos krémmel és kókuszdarabokkal töltve

karamellás töltelékkel

Étcsokoládé trüffel
étcsokoládés töltelékkel
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 ■ 1905 óta készít mézeskalácsot a Leupoldt 
manufaktúra az idilli német Weissenstadtban. Franz 
H. Leupoldt már háromévesen kisegítette édesapját 
a konyhában és receptjük azóta is a családban 
maradt. Ma a harmadik generáció, Franz és Laura 
gyártják a teljes kiőrlésű lisztből és harmonikus, egyedi 
fűszerkeverékükből készült mézeskalácsokat.

LEUPOLDT42

8,90 €

175 g

Calvados-os 
mézeskalács

Amarettos 
mézeskalács
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Csokoládés 
mézeskalács

8,90 €

150 g

Pisztáciás 
mézeskalács

Rózsaborsos 
mézeskalács

Diós 
mézeskalács



PARIANI44

 ■ A Pariani egy olasz családi vállalkozás, mely az 
ország legkiválóbb magvait dolgozzal fel ínycsiklandó 
formákban. Olaszország különböző részeiről szerzik 
be eredetvédett alapanyagaikat: Cortemiliából a 
mogyorót, a szicíliai Brontéből a pisztáciát, Val di 
Notoból a mandulát, Pisa környékéről a fenyőmagot 
és Venetoból diót. Az általuk készített édességek 
tükrözik a család szenvedélyét a kiváló alapanyagok 
és további finomításuk iránt.

Mandulapaszta Mogyorópaszta

Pisztáciapaszta

5,60 €

100 g

8,50 €

200 g

Fenyőmagpaszta

5,70 €

100 g

8,50 €

200 g

7,80 €

100 g

12,80 €

200 g

5,70 €

100 g
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Mogyorós étcsokoládé praliné

Mogyorós fehércsokoládé praliné

Pisztáciás fehércsokoládé praliné

8,50 €

100 g

8,50 €

100 g

9,60 €

100 g

Pisztáciapraliné

13,30 €

200 g



MULTITOOL46

 ■ A Richartz család manufaktúrája a németországi 
Solingenben, a „pengék városában” található. Több 
mint száztíz éve készítenek szerszámokat a dizájn 
és a funkcionalitás jegyében. Termékeik több, mint 
70 formatervezési díjat nyertek el, köztük 2010-ben 
a „Minőség és Dizájn Német Standardje” kitüntetést 
is. Szerszámaikhoz elegáns és informatív tasakokat 
szoktunk tervezni, de magába az eszközbe is bármit 
belegravírozunk!

4,50 €

1 db

Multitool
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Sörnyitó

Csavarhúzó Blankoló

Küllőkulcs Csavarkulcsok



ÍRÓSZEREK48

 ■ A Pininfarina Segno az olasz dizájn mestereinek 
válasza a leghétköznapibb problémára: az írásra. Da 
Vinci, Raffaello és Botticelli is használta a technikát, 
amelynek elvén a Pininfarina tollai nélkülözhetik a 
tintát: a kezelt fémhegy oxidálja a papír felületét és 
ezáltal nyomot hagy. Az Ethergraf fémheggyel ellátott 
tollak stílust és kifinomultságot sugároznak. Nem 
kell bennük cserélni semmit - az örökkévalóságnak 
szólnak.

Prima

37 €

1 db

fekete

vörös

kék

ezüst

bronz

titán

rozsda

réz

arany
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Pininfarina cambiano

cédrus

matt fekete

fényes fekete

alumínium

85 €

1 db



50 Pininfarina ink edition

85 €

1 db

vörös

kék
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Pininfarina aero

115 €

1 db



Áraink nem tartalmazzák az ÁFA-t és a szállítási költséget.
HUF és EUR alapon is számlázhatunk: az átváltás a megrendeléskor 
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