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rádi bychom Vám představili vánoční nabídku  
pro rok 2019. Naleznete zde kvalitní belgické  
a holandské čokoládové pralinky, čokoládové 
lanýže, holandské ledové pohárky nebo tabulkové 
čokolády s atraktivním vánočním designem. Vybírat 
můžete také z bonboniér v dárkovém balení se stuhou 
a mašlí.

Veškeré uvedené zboží je možné personifikovat - 
opatřit visačkou, rukávkem nebo návlekem například  
s logem Vaší firmy, s používaným vizuálem apod.  
Na přání vytvoříme nový grafický návrh pouze pro 
Vaši firmu. 

 

Bonboniery a čokolády umíme dodat s firemním 
logem nebo jakoukoli jinou požadovanou grafikou.
Nabízíme více variant personifikace, například visačku 
s firemním logem, rukávek kolem celé bonboniéry, 
nebo bonboniéru/čokoládu v celoplošně potisknutém 
obalu. Vánoční motivy můžete vybírat z přehledu na 
posledních stranách tohoto katalogu nebo na našich 
webových stránkách.

Visačka
Ke stuze s mašlí je uchycena 
visačka s požadovaným motivem, 
např. firemním logem, PF přáním 
apod.

Potisknutá krabička
Bonboniera nebo čokoláda v celoplošně 
potisknutém obalu. Na obalu může být 
některý z již připravených vánočních 
motivů nebo motiv zcela nový nebo 
adaptujeme již existující firemní vizuál.

Rukávek
Bonboniera je opatřena  
rukávkem s vánočním  
designem nebo jakoukoli  
firemní grafikou.

Vážení obchodní přátelé,

Co je to „personifikace“?

Nabízíme možnost dodávky zboží jako náhradní 
plnění. Jde o praktické řešení pro firmy s více než 
25 zaměstnanci, které nemohou splnit zákonnou 
povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením 
a současně nechtějí platit povinný odvod do státního 
rozpočtu.

Nejsme obyčejná firma. Zaměstnáváme zdravotně 
postižené osoby, podporujeme nadační fond Lidé  
a zvířata. Máme rádi sladké a pěkný design. S růstem 
firmy vzniká také její společenská odpovědnost.  
My se k naší odpovědnosti hlásíme. Pomáhat ostatním 
pro nás znamená poděkování za vlastní úspěch.
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Zlatá cihla s italskými pralinkami 200 g

Personifikace: formou rukávku s vlastním potiskem

Kód: PL456 

Kód: PTV04 Kód: PTV03 

Italské pralinky s oříškovou náplní.

Belgické čokoládové  
lanýže 200 g

Personifikace: formou visačky

Kakaové lanýže.
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Italské mléčné pralinky s náplní ve vánočním balení 100 g

Personifikace: formou visačky

Kód: PTS09 Kód: PTS08 

Varianty obsahu:
– hnědá – kávová náplň
– červená – kakaová náplň
– zlatá – oříšková náplň 

Italské mléčné pralinky  
s kakaovou náplní

Italské mléčné pralinky  
s kávovou náplní

Italské mléčné pralinky  
s oříškovou náplní
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Belgické pralinky 50 g

Personifikace: formou vložené karty

Kód: PTP07 Kód: PTP03 

Kód: PTP06 
Kód: PTP05 

Náplň: mix pralinek dle  momentální dostupnosti 

Mix čokolád v plastové dóze 
75 g
Bílá, hořká, mléčná a růžová čokoláda s rozinkami, 
mandlemi, vlašskými a lískovými ořechy.

Personifikace:  
formou rukávku nebo  
samolepkou s logem

Kód: PLS006 
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Bonboniéra s plněnými čokoládovými lodičkami ve vánočním 
obalu 125 g

Plněné pohárky  
z hořké čokolády 110 g

Personifikace: bez možnosti personifikace

Personifikace: formou vložené karty do okénka

Kód: SCPV9335 

Kód: SCPV9335 

Pralinky ve tvaru lodičky z hořké, mléčné  
a bílé čokolády plněné náplní s kešu oříšky, 
mandlemi a lískovými oříšky.

Pohárky z hořké čokolády s náplní s lískovými ořechy  
a mandlemi.
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Belgické pralinky Cubix v plastové dóze ve tvaru baňky 100 g

Personifikace: formou visačky na baňce

Kód: C2008 

Náplň: pralinky z mléčné a bílé čokolády

Čokoládové medailonky s posypem 140g

Personifikace: formou rukávku s vlastním potiskem

Kód: SCC0356 

Kód: SCC0356F 

Kód: SCC0356E 

Balení obsahuje čokoládové medailonky z mléčné 
čokolády s posypem sušených plodů a ovoce.
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Likérové pralinky 300 g

Personifikace: formou rukávku s vlastním potiskem

A B A A B

Personifikace: formou rukávku s vlastním potiskem

Kód: PLSP 

Kód: PLSP08 

Brusinky v hořké 
čokoládě
130 g

Kód: PLSP01 

Irish cream

Kód: PLSP02 

Rum Truffle

Kód: PLSP03 

Coffee Liquer

Kód: PLSP04 

Vodka Special

Kód: PLSP09 

Třešně v hořké 
čokoládě
140 g

Kód: PLSP06 

Mandle v mléčné 
čokoládě
130 g

Kód: PLSP05 

Mandle v hořké 
čokoládě
130 g

Kód: PLSP07 

Mandle v mléčné 
čokoládě ve skořici
130 g
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Mandle v belgické 
čokoládě  
v dárkové tašce 
200 g

Personifikace: formou visačky

Kód: KEL4014 

Kód: KEL4015 Kód: KEL4016 

Výborné mandle v hořké, mléčné nebo 
mléčné belgické čokoládě se skořicí.



Bonboniery obsahují výběr nejoblíbenějších plněných pralinek z mléčné, hořké a bílé belgické čokolády. 
Obsah kakaové hmoty: Nejméně 53 % v hořké čokoládě, nejméně 34 % v mléčné čokoládě, nejméně 27 %  
v bílé čokoládě.

Kolekce bonboniér s belgickými pralinkami  
v dárkovém balení s mašlí

A

B

C

D

P016 Cuvette
Pralinka z hořké čokolády  
s krémem s kávovou příchutí

P017 Twister
Pralinka z mléčné čokolády  
s lískooříškovým krémem  
s kousky oříšků

P018 Ballotin
Pralinka z mléčné čokolády  
s lískooříškovým krémem

P009 Tranche
Pralinka z bílé čokolády  
s krémem s jahodovou příchutí

P003 Maron
Pralinka z mléčné čokolády  
s čokoládovým krémem

P002 Cheval
Pralinka z hořké čokolády  
s čokoládovým krémem

P001 Sorelli
Pralinka z bílé čokolády  
s krémem s jahodovou příchutí

P007 Ballade
Pralinka z mléčné čokolády  
s kávovou příchutí

P015 Cerisette
Pralinka z hořké čokolády  
s krémem s třešňovou příchutí

P012 Artistic
Pralinka z hořké čokolády  
s křupavým čokoládovým krémem

P068 Venus
Pralinka z mléčné čokolády s bílou 
polevou s příchutí Amaretto

P014 Tulip
Pralinka z bílé čokolády  
s krémem s kávovou příchutí

P006 Papillon
Pralinka z mléčné čokolády  
s příchutí Tiramisu

P004 Rose Blanc
Pralinka z bílé čokolády s 
křupavým čokoládovým krémem

P005 Dressee
Pralinka z hořké čokolády  
s krémem s pomerančovou příchutí

P008 Prelude
Pralinka z mléčné čokolády  
s čokoládovým krémem

A

BC

D
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Belgické pralinky 100 g

Kód: ZL10942 

Kód: ZL10942A Kód: ZL10942B Kód: ZL10942C

Kód: ZL10942D Kód: ZL10942E Kód: ZL10942F 

Personifikace: formou visačky nebo rukávku s firemním motivem

Personifikace: formou visačky

Kód: ZL19131 

Kód: ZL19131A 

Kód: ZL19131D

Kód: ZL19131B 

Kód: ZL19131E Kód: ZL19131F 

Kód: ZL19131C 

Belgické pralinky 50 g
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Belgické pralinky 150 g

Kód: ZL69100 

Kód:  
ZL69100A 

Kód:  
ZL69100B 

Kód:  
ZL69100C 

Kód:  
ZL69100D 

Kód:  
ZL69100E 

Kód:  
ZL69100F 

Belgické pralinky  
150 g krychle

Personifikace: formou visačky s firemním motivem

Personifikace: formou visačky nebo rukávku s firemním motivem

Kód: ZL30911 

Kód: ZL30911A

Kód: ZL30911D 

Kód: 

Kód: ZL30911E Kód: ZL30911F 

Kód: ZL30911C
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Belgické pralinky 
ballotin 200 g

Kód: ZL60942 

Kód: ZL60942A Kód: ZL60942B Kód: ZL60942C 

Kód: ZL60942D Kód: ZL60942E Kód: ZL60942F 

Belgické pralinky  
200 g čtverec

Kód: ZL50942A Kód: ZL50942B Kód: ZL50942C 

Kód: ZL50942 

Kód: ZL50942D Kód: ZL50942E Kód: ZL50942F 

Personifikace: formou visačky s firemním motivem

Personifikace: formou visačky s firemním motivem
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Belgické pralinky  
400 g obdélník

Belgické pralinky 
400 g čtverec

Kód: ZL60942cA Kód: ZL60942cB Kód: ZL60942cC 

Kód: ZL60942c 

Kód: ZL60942cD Kód: ZL60942cE Kód: ZL60942cF 

Kód: ZL71942 

Kód: ZL71942A 

Kód: ZL71942D 

Kód: ZL71942B 

Kód: ZL71942E Kód: ZL71942F 

Kód: ZL71942C 

Personifikace: formou visačky s firemním motivem

Personifikace: formou visačky s firemním motivem
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Bonboniery obsahují výběr nejoblíbenějších plněných pralinek z mléčné, hořké a bílé belgické čokolády. 
Obsah kakaové hmoty: Nejméně 53 % v hořké čokoládě, nejméně 34 % v mléčné čokoládě, nejméně 27 %  
v bílé čokoládě.

Kolekce bonboniér s belgickými pralinkami  
v dárkových boxech

Belgické pralinky v plechové dóze  
200 g

Belgické pralinky v plechové dóze  
400 g

Personifikace: celoplošný polep víka

Personifikace: celoplošný polep víka

Kód: PL200 

Kód: PL400 

Kód 400 g:  
PL10020

Kód 200 g:  
PL1002 

Kód 400 g:  
PL100211 

Kód 200 g:  
PL10021 
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Belgické pralinky v dřevěné dóze 200 g

Belgické pralinky v dřevěné dóze 400 g

Personifikace:  
celoplošný potisk víka

Personifikace:  
celoplošný potisk víka

Kód: KRK200 

Kód: KRK400 

Kód 400 g: KRK010701 Kód 400 g: KRK010730 

Kód 200 g: KRK01071 Kód 200 g: KRK01073 
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Bonboniéry s plněnými čokoládovými pralinkami 400 g

Personifikace: formou visačky nebo rukávku  
s firemním motivem

Kód: LB99187V 

Kód: LB99186V 

Bonboniéry v elegantních krabičkách se strukturou a vzhledem kůže, s rukávkem nebo visačkou s vaším logem.

Belgické pralinky
Marc de Champagne v láhvi 
350 g

Personifikace: formou polepu

Kód: PT95473 
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Bonboniery obsahují výborné belgické kakaové lanýže. Jemná konzistence čokoládových lanýžů zajistí jejich 
pozvolné rozplynutí na jazyku a intenzivní čokoládovou chuť.

Kolekce bonboniér s belgickými lanýžemi 

Personifikace: formou visačky nebo rukávku s firemním motivem

Belgické čokoládové lanýže s kakaovou náplní 200 g

Kód: VPLANYZE22 Kód: VPLANYZE21 

Kód: VPLANYZE22A 

Kód: VPLANYZE22D 

Kód: VPLANYZE22B 

Kód: VPLANYZE22E Kód: VPLANYZE22F 

Kód: VPLANYZE22C 
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Belgické čokoládové lanýže
250 g

Personifikace: formou visačky s firemním motivem

Kód: VPLB5511 Kód: VPLB5528 Kód: VPLB5535 

Kód: VPL5283 Kód: VPL5306 

Kód: VPL5290 

Kód: VPL5320 

Kód: VPLB5504 

Belgické čokoládové lanýže
250 g

Personifikace: formou visačky

Belgické čokoládové lanýže s hoblinkami bílé, mléčné 
nebo hořké čokolády v elegantních krabičkách se 
strukturou a vzhledem kůže.

Belgické mléčné čokoládové lanýže, čokoládové lanýže 
s příchutí karamelu nebo s příchutí champagne.
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Belgické čokoládové lanýže 
v dárkové tašce 250 g

Personifikace: formou visačky s firemním motivem

Kód: VPLT5221 Kód: VPLT5214 

Kód: VPLT5207 
Belgické čokoládové lanýže s hoblinkami bílé, 
mléčné nebo hořké čokolády.

Minibonboniérky  
s čokoládovými pralinkami 28 g

Personifikace: formou vlastního obalu nebo etikety s logem
Kód: RMB 

Kód: RMB08 

Kód: RMB082 Kód: RMN083 

Kód: RMB081 Kód: RMB001 
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Belgické čokoládové  
lanýže Belmaria 250 g

Personifikace: formou rukávku s firemním motivem

Mléčné lanýže s hoblinkami  
z hořké čokolády

Kód: VPLB5450 

Mléčné lanýže Cappuccino  
s hoblinkami z bílé čokolády

Kód: VPLB5443 

Mléčné lanýže Classic  
s hoblinkami z mléčné čokolády

Kód: VPLB5498

Mléčné lanýže Classic  
s hoblinkami z mléčné čokolády

Kód: VPLB5467

Mléčné lanýže s hoblinkami  
z hořké čokolády

Kód: VPLB5481

Mléčné lanýže Cappuccino  
s hoblinkami z bílé čokolády

Kód: VPLB5474



VÁNOCE 2019
NABÍDKA LUXUSNÍCH ČOKOLÁD

Bonboniéry obsahují výběr kvalitních plněných pralinek z mléčné, hořké a bílé čokolády. Obsah kakaové hmoty 
min. 53 % v hořké čokoládě, min. 34 % v mléčné čokoládě, min. 27 % v bílé čokoládě.

Bonboniéry s belgickými pralinkami v obalu s potiskem

Belgické  
pralinky  
50 g

Belgické  
pralinky  
100 g

Personifikace: formou krabičky s vlastním potiskem.

Personifikace: formou celoplošného 
návleku na zlaté krabičce

Kód: SW50 

Kód: SW100 
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Bonboniéry obsahují výběr kvalitních pralinek 
Curlettes s posypem z mléčné, hořké a bílé čokolády. 

Bonboniéry s belgickými  
pralinkami Curlettes  
s vloženou kartou

Belgické  
pralinky  
Curlettes  
50 g

Personifikace: formou vložené karty s vlastní grafikou.

Kód: PT12050 

Kód: PT12150 

Kód: PT1222001 

Belgické pralinky Curlettes 200 g

Belgické pralinky Curlettes 150 g

Personifikace: formou vložené  
karty s vlastní grafikou.

Personifikace: formou vložené karty s vlastní grafikou.
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Italské pralinky 200 g Italské pralinky 350 g 

Personifikace: formou rukávku s firemním motivem Personifikace: formou rukávku s firemním motivem

Bonboniéra obsahuje mix mléčných čokoládových pralinek s kávovou, kakaovou a oříškovou náplní.  
Náplň lze volit dle přání.

Bonboniéry s pralinkami ve zlaté krabičce s rukávkem

Kód: ZLPT150 Kód: ZLPT200 

Italské mléčné pralinky  
s kakaovou náplní

Italské mléčné pralinky  
s kávovou náplní

Italské mléčné pralinky  
s oříškovou náplní
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Čokoládové pralinky v plastové dóze 70 g

Personifikace: formou visačky

Italské mléčné pralinky s náplní:

- hnědá - kávová náplň
- červená - kakaová náplň
- zlatá - oříšková náplň

Kód: PLS004 

Kód: PLS0041 Kód: PLS004 
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Čokoládové pralinky  
v plastové dóze 500 g

Personifikace: formou vlastní grafiky na vloženém rukávku

Italské mléčné pralinky s náplní:

- hnědá - kávová náplň
- červená - kakaová náplň
- zlatá - oříšková náplň

Bonboniéra obsahuje mléčné 
čokoládové pralinky s kávovou, 
kakaovou nebo oříškovou náplní.
Náplň lze volit dle přání.

Kód: PLS001 



Italské čokoládové pralinky v plastové dóze 110 g

Personifikace:  
formou samolepky

Italské mléčné pralinky s náplní:

- hnědá - kávová náplň
- červená - kakaová náplň
- zlatá - oříšková náplň

Kód: PLS112 

Kód: PLS005 Kód: PLS0052 
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Výběr italských pralinek 84 g

Bonboniéry s holandskými  
ledovými pohárky v dárkovém  
balení s mašlí 125 g

Personifikace: formou celoplošného návleku.

Personifikace: formou visačky nebo rukávku s firemním motivem.

Kód: TEP016 

Kód: SC3837 
Espresso

Kód: SC3831 
Irská káva

Kód: SC3836 
Lískový oříšek

Kód: SC3812 
Amaretto

Kód: TEP017 

Kód: TEP90 
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Čokoláda v dřevěné krabičce

Pralinky v dřevěné krabičce

Bonboniéra obsahuje jednotlivě balené italské pralinky 
140 g nebo čokoládové medailonky s posypem jahod 
nebo cappuccino 120 g.

Krabicka obsahuje mléčné čokoládové pralinky  
s kávovou, kakaovou nebo oříškovou náplní.
Náplň lze volit dle přání.

Personifikace: formou potisku

Personifikace: formou potisku

Kód: KRK100 
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Balení obsahuje holandské medailonky z mléčné nebo hořké čokolády s posypem.

Čokoládové medailonky Trianon s posypem

Medailonky  
z mléčné  
čokolády  
s posypem  
Cappuccino 60 g

Medailonky  
z hořké  
čokolády  
s posypem  
malin 60 g

Personifikace:  formou rukávku s vlastním potiskem

Kód: TC213195 

Kód: TC213191 

Kód: TC213184 

Kód: TC213192 

Kód: TC213181 
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Výběr 3 čokolád ve vánočním obalu

Varianty obsahu:
- mléčná čokoláda s posypem jahod
- mléčná čokoláda s posypem mandlí 
- hořká čokoláda 72%, 82%, 90% a 99% 

Kód: TEC020 

Kód: TEC019 

hořká čokoláda 72%, 82%, 90% a 99% 

Personifikace: formou vložené karty

mléčná čokoláda s posypem jahod nebo mandlí 
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Čokoláda 50 g

Vánoční produkty bez personifikace

Personifikace: formou vložené karty

Kód: YOC0325G 

Kód: YOC0325G 

Kód: YOC0134E 

Varianty obsahu:
- mléčná, min. obsah kakaa 30 %
- hořká, min. obsah kakaa 60 %

Kód: YOC0325E 

Kód: YOC0325F 

Kód: YOC0134F 

Kód: YOC0134G 
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Čokolády v krabičce

Personifikace: formou rukávku nebo obalu s vlastním potiskem

Kód:  
YOV9113 

Kód:  
TEC0222 

Kód:  
YOV9120 

Kód:  
TEC0241 

Kód: TEC100H 

Velmi kvalitní čokoláda dle vlastního výběru.

Hořká čokoláda s obsahem  
kakaa min. 72 %, 82 % 100 g

Hořká čokoláda s obsahem  
kakaa min. 90 %, 99 % 90 g

Mléčná čokoláda 32 %  
s posypem mandle 95 g

Mléčná čokoláda s obsahem  
kakaa min. 30 % 100 g

Hořká čokoláda s obsahem kakaa 
min. 60 % s brusinkami 90 g 

Mléčná čokoláda 32 %  
s posypem jahody 96 g

Hořká čokoláda s obsahem  
kakaa min. 60 % 90 g
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Čokolády v obálce

Personifikace: formou rukávku nebo obalu  
s vlastním potiskem

Kód: TEC0242 Kód: TEC022 

Velmi kvalitní čokoláda dle vlastního výběru.

Varianty obsahu: viz předchozí strana

Hořká nebo mléčná  
čokoláda 100 g

Personifikace: formou samolepky s vlastním potiskem na bílém obalu

Kód: UN51601 

Kód: UNM7451 

Kód: UNM7453 

Kód: UN00051 

Kód: UN100 
Hořká čokoláda s obsahem kakaa min. 68 %,  
mléčná čokoláda s obsahem kakaa min. 30 %.



VÁNOCE 2019
NABÍDKA LUXUSNÍCH ČOKOLÁD

Hořká nebo mléčná čokoláda  
225 g

Personifikace: obal s vlastní grafikou nebo 
rukávek na stávající vánoční obal

Varianty obsahu:
- hořká čokoláda s kousky brusinek a višní,  
  obsah kakaa min. 45 % 
- mléčná čokoláda s příchutí caffe latte,  
  sušenkami a kávou, obsah kakaa min. 25 %

Kód: TE225 Kód: TE0172 

Kód: TE0171 



Čokolády bez palmového tuku 175 g

Personifikace: formou vlastního obalu  
nebo laserového výřezu

Varianty obsahu:
- hořká čokoláda 60 %
- hořká čokoláda 60 % s brusinkami
- mléčná čokoláda

Kód: YO014 
Kód: YO015 

Kód: YO034 

Kód: YO175 
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Hořká čokoláda v obalu s laserovým výřezem 100 g

Personifikace: formou laserového  
výřezu s vlastní grafikou

Personifikace: formou laserového výřezu s vlastní grafikou

Hořká nebo mléčná čokoláda  
v obalu s laserovým výřezem 225 g

Kód: TE225L 



Personifikace: Na bonbonieře v dárkové kazetě může  
být umístěna visačka s firemní grafikou.

Obsah bonboniéry

Oblíbené plněné pralinky z belgické čokolády. 
Bonboniera obsahuje celkem 16 ks plněných  
pralinek z mléčné, hořké a bílé čokolády.

Kazeta obsahuje kvalitní víno 0,7 l dle výběru  
a bonboniéru 200 g s pralinkami z belgické 
čokolády ve zlatém obalu se stuhou nebo v obalu 
dle Vašeho výběru - vánoční papír, imitace kůže, 
barevný metalický papír apod. (dostupnost na 
vyžádání).

Cena dárkové kazety se odvíjí dle ceny Vámi  
zvoleného vína.

Ročníky nabízených vín se mohou lišit dle 
dostupnosti. 

Dárková kazeta s vínem
a bonboniérou 200 g

Cena dárkové kazety s bonboniérou  
s belgickými pralinkami 200 g  
ve zlatém papíru se zlatou stuhou  
a s firemní visačkou. 

V ceně není zahrnuto víno.
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Ukázky z možných variant  
vánočních designů
Varianty:

- visačka na bonboniéře
- rukávek kolem bonboniéry
- celoplošně potisknutá krabička
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Kompletní nabídka vánočních motivů na www.selllot.cz
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Vyberte si z připravených vánočních motivů

Doplňující informace

• Cena grafického návrhu činí 300 Kč při objednávce do 4 000 Kč, nebo zdarma při objednávce nad 4 000 Kč. 
Grafický návrh zahrnuje vytvoření firemního designu a dvě korektury.

• Doprava zdarma při objednávce nad 3 000 Kč.

• Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

• Použité obrázky jsou ilustrativní.

• Změna sortimentu, balení a cen vyhrazena.

• O aktuální dostupnosti se, prosím, informujte.

Kompletní nabídka vánočních motivů na www.selllot.cz




