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Nabídka luxusních čokolád pro hotely 2016

Úvod

Miničokoládky nebo malé bonboniery jsou vhodné 
jako pozornost na recepci nebo jako uvítací dárky, 
které potěší hosty na pokoji.

Čokolády a bonboniery s vlastním designem jsou 
také originálními dárky, které spojují unikátní grafiku 
s kvalitním obsahem. Můžete hostům nabídnout 
vhodný suvenýr - dárek, a současně tím propagovat 
Váš hotel mezi obdarovanými.

rádi bychom Vám představili specializovanou 
nabídku kvalitních čokolád a bonbonier 
určenou pro hotely.

Překvapte hosty unikátním dárkem nebo 
suvenýrem, obsahujícím tu nejlepší 
čokoládu. Je známo, že konzumace 
čokolády uvolňuje endorfiny, které působí 
libé pocity podobné zamilovanosti. Můžeme 
toho využít a posílit příjemný zážitek, který 
si budou hosté s pobytem ve Vašem hotelu 
spojovat.

V nabídce naleznete výborné belgické  
a holandské čokoládové pralinky, 
čokoládové lanýže, holandské ledové 
pohárky nebo tabulkové čokolády.

Všechny nabízené produkty dodáváme 
v obalu s motivem Vašeho hotelu nebo 
jakýmkoli potiskem podle Vašeho přání.

                 S úctou Váš Selllot

Dárky

Suvenýry

Vážení obchodní přátelé,



Jednotlivě balené belgické pralinky. Ideální jako 
dárek na recepci nebo uvitací dárek, který čeká  
na hosty na pokoji.

cena za jeden kus – 2,78 Kč
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

cena za jeden kus – 1,40 Kč
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Jednotlivě balené belgické 
pralinky Cubix / Mini chocs
v balení po 1 kg

Kč/kg

Kč/kg

cena

cena

278

278

Nabídka luxusních čokolád pro hotely 2016

Dárky

Čokoládové pralinky Cubix

Sáček 1 kg obsahuje mix plněných pralinek z hořké 
čokolády s pomerančovou příchutí, z mléčné čokolády  
s nugátovou náplní nebo z bílé čokolády s kávovou 
náplní.

Váha jedné pralinky je 10 g.

Čokoládové pralinky Mini chocs

Sáček 1 kg obsahuje pralinky z hořké belgické čokolády.

Váha jedné pralinky je 5 g.



Čokoládky jsou vhodné na recepci, jako drobná 
pozornost nebo jako příloha ke kávě nebo čaji.

Napolitánky 5 g z hořké  
belgické čokolády 72%
Hmotnost 500g, obsah 100 ks

Bez personifikace.

cena za jeden kus – 2,20 Kč
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Kč/100 ks
(1 balení)cena 220
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Dárky



Obsah balení

Belgická hořká nebo mléčná čokoláda, balená  
ve zlaté nebo stříbrné ALU fólii, opatřená papírovým 
rukávkem s vlastní grafikou.

Mini čokoládky jsou vhodné na recepci, jako drobná 
pozornost nebo jako příloha ke kávě nebo čaji.

objednávka nad 2 500 ks – 3,45 Kč/kus
objednávka 1 000–2 500 ks – 4,55 Kč/kus
Minimální objednávka 1 000 ks.
Grafická a předtisková příprava 500 Kč.
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Mini čokoládky 5 g
s papírovou páskou

Kč/kuscena od 3,45
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Dárky

Mléčná čokoláda

Hořká čokoláda



Obsah balení

Belgická hořká nebo mléčná čokoláda, balená  
ve zlaté nebo stříbrné ALU fólii, opatřená papírovým 
rukávkem s vlastní grafikou

Miničokoládky jsou vhodné na recepci, nebo jako 
uvítací pozornost na pokoji. Vaše hosty potěší milá 
pozornost - kvalitní belgická čokoláda s motivem 
hotelu.

Čokoládky 20 g
s papírovým přebalem
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Dárky

Minimální objednávka 5 000 ks.
Grafická a předtisková příprava 3 000 Kč.
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Kč/kuscena od 5,50



Obsah balení

Dvě pralinky dle vlastního výběru.

Vaše hosty jistě při uvítání potěší milá pozornost - 
kvalitní belgická mini čokoládka s motivem hotelu. 

Bonbonierky s plněnými pralinkami jsou určené  
do hotelů a penzionů, kde se nechávají na pokojích 
jako pozornost pro hosty.

Opět v obalu s designem Vašeho hotelu nebo 
jakýmkoli potiskem podle přání.

Mini bonboniérka
s plněnými čokoládovými  

pralinkami 
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Dárky

Čokoládové pralinky Cubix

Na výběr plněné pralinky z hořké čokolády  
s pomerančovou příchutí, z mléčné čokolády s nugátovou 
náplní nebo z bílé čokolády s kávovou náplní.

Čokoládové pralinky

Na výběr plněné pralinky s náplní s příchutí 
čokoládové pěny, s příchutí caffe latte nebo s příchutí 
vaječného koňaku.

objednávka 2 000 ks a více – 16 Kč/kus
objednávka 1 000-1 999 ks– 18 Kč/kus
objednávka 500-999 ks – 20 Kč/kus
objednávka 400-499 ks – 21 Kč/kus
objednávka 300-399 ks – 22 Kč/kus
objednávka 200-299 ks – 23 Kč/kus
Minimální objednávka 200 ks.
Cena grafického návrhu činí 300 Kč při objednávce 

do 4 000 Kč, grafický návrh je zdarma při objednáv-

ce nad 4 000 Kč.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Kč/kuscena od 16



Vyrobeno v Belgii

Obsah balení
Bonboniery obsahují výběr nejoblíbenějších plněných 
pralinek z mléčné, hořké a bílé belgické čokolády.

Na výběr ze čtyř variant kombinací pralinek A, B, C a D.

Bonboniera obsahuje vždy 2x pralinku z mléčné 
čokolády, 1x pralinku z hořké čokolády a 1x pralinku  
z bílé čokolády.

A

B

C

D

Vhodný uvítací dárek pro Vaše hosty nebo suvenýr.

Belgické pralinky 50 g
v potisknuté krabičce 
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Dárky

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

B
C

D

Minimální objednávka 500 ks.
Cena grafického návrhu činí 300 Kč při objednávce 

do 4 000 Kč, grafický návrh je zdarma při objednávce 

nad 4 000 Kč.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Kč/kuscena od 25



Vyrobeno v Belgii

Obsah balení

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.

Luxusní belgické bonboniéry ve zlatém papíru 
s ručně vázanou stuhou nabízíme v široké řadě 
gramáží od 25 g do 800 g (25 g, 50 g, 90 g, 100 g, 
150 g, 200 g, 400 g, 800 g).

Každá bonboniera je opatřena visačkou s motivem 
Vašeho hotelu.

Bonboniéry  
s čokoládovými pralinkami
ve zlatém papíru se stuhou
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Suvenýry

* krabička 25 g
Cena grafického návrhu činí 300 Kč při objednávce 

do 4 000 Kč, grafický návrh je zdarma při objednávce 

nad 4 000 Kč.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Kč/kus*cena od 25



Čokoládové pralinky
Oblíbené plněné pralinky z belgické čokolády. 
Bonboniera obsahuje celkem 32 ks plněných pralinek 
z mléčné, hořké a bílé čokolády.

Čokoládové lanýže
Unikátní kombinace lanýžů z hořké belgické čokolády 
spolu lanýži z mléčné čokolády se skořicovým 
posypem. Obsahuje celkem 16 + 16 kusů lanýžů.

Vyrobeno v Belgii

Obsah balení

Na výběr je ze dvou variant obsahu - čokoládové 
pralinky nebo lanýže.

Bonboniera v odolné plechové dóze. Víko dózy  
je potisknuto motivem na přání.

Vhodná jako originální suvenýr z dovolené.

Bonboniéry 400 g
v luxusní plechové dóze
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Suvenýry

objednávka 100 ks a více – 250 Kč/kus
objednávka 50-99 ks – 260 Kč/kus
objednávka 20-49 ks – 270 Kč/kus
Minimální objednávka 20 ks.
Cena grafického návrhu činí 300 Kč při objednávce 

do 4 000 Kč, grafický návrh je zdarma při objednávce 

nad 4 000 Kč.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Kč/kuscena od 250



Čokoládové pralinky
Oblíbené plněné pralinky z belgické čokolády. 
Bonboniera obsahuje celkem 32 ks plněných pralinek 
z mléčné, hořké a bílé čokolády.

Vyrobeno v Belgii

Obsah balení

Bonboniera v dřevěné dóze. Pralinky jsou 
neprodyšně balené v proliscích a zajištěné dřevitou 
vlnou.

Víko dózy je potisknuto motivem na přání. Unikátní 
suvenýr z cest.

Bonboniéry 400 g
v dřevěné dóze
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Suvenýry

objednávka 100 ks a více – 295 Kč/kus
objednávka 50-99 ks – 320 Kč/kus
objednávka 20-49 ks – 345 Kč/kus
Minimální objednávka 20 ks.
Cena grafického návrhu činí 300 Kč při objednávce 

do 4 000 Kč, grafický návrh je zdarma při objednávce 

nad 4 000 Kč.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Kč/kuscena od 295



Obsah balení

Varianty obsahu:

- s kakaovými boby s obsahem kakaa 68 %

- extra hořká čokoláda s obsahem kakaa 72 %

- mléčná čokoláda

Zajímavý dárek z cest, který potěší. 

Čokoláda je opatřena rukávkem s motivem hotelu 
nebo návlekem přes celý formát tabulky.

Tabulková čokoláda 100 g
s kakaovými boby, hořká, 

mléčná

Nabídka luxusních čokolád pro hotely 2016

Suvenýry

objednávka 500 ks a více – 30 Kč/kus
objednávka 400-499 ks – 31 Kč/kus
objednávka 300-399 ks – 32 Kč/kus
objednávka 200-299 ks – 33 Kč/kus
Minimální objednávka 200 ks.
Cena grafického návrhu činí 300 Kč při objednávce 

do 4 000 Kč, grafický návrh je zdarma při objednávce 

nad 4 000 Kč.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Kč/kuscena od 30



Obsah balení

Bonboniera obsahuje 15 ks výborných pohárků 
z holandského kakaového krému s příchutí 
cappuccino, irské kávy, s příchutí vanilkové zmrzliny, 
espresso, amaretto nebo s příchutí lískových oříšků.

Originální ledové pohárky z holandského kakaového 
krému v luxusní bonboniéře v metalickém dárkovém 
papíru s ručně vázanou zlatou nebo stříbrnou stuhou. 
Na výběr z mnoha příchutí a barev papíru.

Bonboniéry 125 g
holandské ledové pohárky
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Suvenýry

objednávka 300 ks a více – 64 Kč/kus
objednávka 50-299 ks – 69 Kč/kus
Minimální objednávka 50 ks.
Cena grafického návrhu činí 300 Kč při objednávce  

do 4 000 Kč, grafický návrh je zdarma při objednávce 

nad 4 000 Kč.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Kč/kuscena od 64

Rukávek s motivem hotelu

Krabička zabalená v metalickém barevném papíru  
se stuhou s mašlí. Přes bonbonieru je umístěn 
rukávek.

Visačka s motivem hotelu

Krabička zabalená v metalickém barevném papíru  
se stuhou s mašlí, ke které je uchycena visačka.



Nabídka luxusních čokolád pro hotely 2016

Suvenýry

Tabulkové čokolády 100 g jsou vloženy v obalu  
s plnobarevným celoplošným potiskem podle Vašeho 
výběru.

Čokolády 100 g
hořká a mléčná

objednávka 50-99 ks a více – 35 Kč/kus
objednávka 100-299 ks – 32 Kč/kus
objednávka 300 ks a více – 30 Kč/kus
Minimální objednávka 50 ks.
Cena grafického návrhu činí 300 Kč při objednávce 

do 4 000 Kč, grafický návrh je zdarma při objednávce 

nad 4 000 Kč.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Kč/kuscena od 30

Obsah balení
Na výběr je ze dvou variant obsahu.

Mléčná čokoláda

Kvalitní belgická mléčná čokoláda.

Hořká čokoláda

Extra hořká belgická čokoláda s obsahem kakaa 72 %.

Vyrobeno  
v Belgii
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Suvenýry

Obsah balení
Můžete vybírat ze dvou nevšedních variant obsahu.

Mléčná čokoláda  
s příchutí caffe latte, sušenkami a kávou.

Hořká čokoláda  
s kousky brusinek a višní

Obří tabulková čokoláda je vložena do obalu,  
který je potisknut požadovaným motivem. 

Čokoláda má netradičně velký formát 30 x 9 cm.

Čokolády 225 g
s nevšedními příchutěmi

objednávka 100-299 ks – 59 Kč/kus
objednávka 300-999 ks – 55 Kč/kus
objednávka 1 000 ks a více – 50 Kč/kus
Minimální objednávka 100 ks.
Cena grafického návrhu činí 300 Kč při objednávce 

do 4 000 Kč, grafický návrh je zdarma při objednávce 

nad 4 000 Kč.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Kč/kuscena od 50



www.luxusnicokolady.cz

www.facebook.com/LuxusniCokolady
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