
  

 

  

 

OFERTA 2022

Promowolski.pl   

https://www.promowolski.pl/
mailto:biuro@promowolski.pl?subject=Oferta
tel:+48713252135
Dell
Zestawy i kosze prezentowe                                  Nobilia



1 | S t r o n a  

 

 

 

 

 

 

Regulamin Oferty Specjalnej: 

 

1. Specjalne zasady cenowe dotyczą tylko wybranych prezentów przedstawionych w 

zamkniętej Ofercie Specjalnej.  

2. Przedstawione w Ofercie ceny dotyczą wyłącznie zakupów minimum 20 sztuk 

danego rodzaju prezentu.  
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CHOCO MAYA WORECZEK GLOBETROTTER - jutowy woreczek z motywem 

podróżniczym, kryjący asortyment produktów kolonialnych Choco Maya: pitną czekoladę 

na patyczku do rozpuszczenia w kubku gorącego mleka 25g, pianki do gorącej czekolady 

25g, mieszankę czekoladek o smaku solonego karmelu z orzechami oraz mlecznych z 

ciasteczkami toffi 100g, tubę kruchych ciasteczek z przyprawami korzennymi 90g.  

Całość w woreczku z dekoracją.  

Wymiary woreczka: 27*19 cm 

Nr kat.: NBN22001, dostępna ilość: 765 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 46,00 PLN 
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SAKIEWKA Z BAŁWANKIEM - świąteczna sakiewka kryjąca butelkę czerwonego, 

półwytrawnego wina z winogron odmiany Cabernet Sauvignon, zbieranych na plantacjach 

w południowej części Mołdawii z regionu Stefan Voda. Wino z wyrazistymi nutami 

czerwonych owoców o aksamitnym i zrównoważonym smaku.  

Wymiary woreczka: 14*35 cm 

Nr kat.: NBN22003, dostępna ilość: 1213 sztuki 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 53,50 PLN 
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SAKIEWKA Z SZYSZKĄ - jutowy woreczek z zimowym akcentem kryjący: słoiczek musu 

malinowego 200g, zimową herbatę, karmelową laskę 18g, nadziewane pierniczki w lukrze 

100g, czekoladowe bombeczki 36g.  

Wymiary:  27*19 cm 

Nr kat.: NBN22013, dostępna ilość: 308 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO:63,90 PLN 
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SKŁAD PRASI KUFEREK PRIMA SORT - kuferek kryjący asortyment produktów Skład 

Praski: puszkę rozgrzewającej herbaty z dodatkiem jabłka, czerwonego pieprzu i 

kardamonu 50g, karmelizowane ciasteczka korzenne z cynamonem 30g, tabliczkę mlecznej 

czekolady z owocami 35g, kostki sezamowe 40g.  

Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją.  

Wymiary zestawu: 17*16*8 cm 

Nr kat.: NBN22014, dostępna ilość: 1929 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO:65,00 PLN 
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KUFEREK PISTACJOWY - świąteczny kuferek kryjący: mieloną kawę Arabica o smaku 

cynamonowym 50g, tabliczkę mlecznej czekolady o zawartości 33% kakao z owocami 35g, 

sakiewkę kruchych ciasteczek 70g, orzechy prażone w karmelu z cynamonem w tubie 70g, 

włoskie pralinki gianduja z kremem pistacjowym 24g, belgijskie nugaty z bakaliami 42g. 

Całość w zamkniętym pudełeczku z wypełnieniem i dekoracją.  

Wymiary zestawu: 20*13*17 cm. 

Nr kat.: NBN22024, dostępna ilość: 1512 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 75 PLN 
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SAKIEWKA LA PINÈDE - francuskie, czerwone wino wytrawne Chemin De La Pinède 

Rouge z rekomendacją Pana Roberta Makłowicza, to idealnie zbalansowana mieszanka 

szczepów Syrah i Grenache, z małym słodkim dodatkiem - belgijskich nugatów z bakaliami 

42g i rumowych rodzynek w białej czekoladzie 50g.  

Całość w jutowej sakiewce ze świąteczną zawieszką. 

Proponujemy dołączenie karneciku z rekomendacją Pana Roberta Makłowicza. 

Wymiary: 11*35 cm 

Nr kat.: NBN22029, dostępna ilość: 2443 sztuki 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 87,50 PLN 
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CHOCO MAYA KUFEREK GRAND SELECTION&COFFEE - ręcznie kaszerowany kuferek 

kryjący asortyment kolonialnych produktów Choco Maya: mini tabliczki Choco Maya 150g, 

nadziewane pralinki czekoladowe 72g, karmelki mocca na naturalnej śmietance i kawie 80g, 

puszkę mielonej kawy Arabica 50g o smaku pomarańczowym, tubę bakalii w czekoladzie 

50g. 

Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją.  

Wymiary: 22*22*6 cm 

Nr kat.: NBN22032, dostępna ilość: 330 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 90 PLN 
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SKŁAD PRASKI PUSZKA ZIMOWY PODWIECZOREK - metalowa puszka kryjąca 

asortyment produktów Skład Praski: mieloną kawę Arabica o smaku cynamonowym 50g, 

karmelizowane ciasteczka korzenne 36g, kostki sezamowe 75g, agrest w deserowej 

czekoladzie i kakao 40g, słoiczek powideł śliwkowych z orzechami 120g, nadziewane 

pralinki czekoladowe 36g.  

Całość w zamkniętej puszce z wypełnieniem i dekoracją. 

Wymiary zestawu: 20*13*17 cm 

Nr kat.: NBN22035, dostępna ilość: 6816 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 95,90 PLN 
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KUFEREK MESSER - świąteczny kuferek kryjący włoskie, wytrawne wino czerwone Messer 

Fauno Primitivo, pralinki gianduja z białej czekolady i z nadzieniem pistacjowym 36g, 

karmelizowane ciasteczka z cynamonem 20g, cukrową laskę świąteczną 18g.  

Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją.  

Wymiary: 11*11*35 cm 

Nr kat.: NBN22041, dostępna ilość: 1500 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 97,50 PLN 
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CHOCO MAYA KOSZYCZEK AROMATIC - koszyczek obszyty tkaniną z wypełnieniem i 

dekoracją kryjący asortyment kolonialnych przysmaków Choco Maya: francuskie trufle 

czekoladowe 56g, bakalie w czekoladzie 50g, mieloną kawę Arabica 50g, nadziewane pralinki 

24g, marmoladki pektynowe o zawartości 50% owoców 52g. 

Wymiary: 21*13*25 cm 

Nr kat.: NBN22040, dostępna ilość: 82 sztuki 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 96,50 PLN 
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SKŁAD PRASKI KOSZ MODRY - kosz wypełniony tradycyjnymi przysmakami Składu 

Praskiego: skrzyneczkę nadziewanych pierników w deserowej czekoladzie 180g, tubę 

orzechów prażonych w karmelu ze szczyptą cynamonu 70g, tabliczkę mlecznej czekolady z 

ciasteczkami 75g, ręcznie robione karmelki żurawinowe i piernikowe 40g, asortyment 

czarnych herbat zimowych (6 sztuk), pierniczki w lukrze 100g.  

Całość w koszu z wypełnieniem i dekoracją świąteczną.  

Wymiary: 30*16*25 cm 

Nr kat.: NBN22044, dostępna ilość: 821 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 99 PLN 
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KUFEREK PEDRO z serii nobilia i marek kondrat polecają - ręcznie kaszerowany kuferek 

kryjący: hiszpańskie, czerwone, wytrawne wino Pedro Luis Monastrell Jumilla DO wraz z 

małym, słodkim akcentem - bezikami 15g oraz włoskimi pralinami kawowymi ze śmietanką 

36g.  

Całość w zamkniętym pudełeczku z wypełnieniem i dekoracją. 

Do każdego zestawu dołączamy karnet z rekomendacją Pana Marka Kondrata.  

Wymiary: 11*11*35 cm  

Nr kat.: NBN22048, dostępna ilość: 500 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 104 PLN 
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OVOCNIE KUFEREK BLANCO - ręcznie kaszerowany kuferek kryjący asortyment 

naturalnych produktów Ovocnie: likier cytryna z miodem na prawdziwych owocach (0,2l), 

kule daktylowe z kokosem i morelami 40g, tabliczkę czekolady deserowej o zawartości 72% 

kakao 70g, herbatę jabłkowo-cynamonową 20g, ciasteczka owsiane z czekoladą 90g.  

Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją. 

Wymiary: 22*17*11 cm 

Nr kat.: NBN22050, dostępna ilość: 480 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 104 PLN 
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KOSZ WIŚNIE Z KARDAMONEM - drewniany kosz z motywem świątecznym kryjący: 

syrop wiśniowy ze szczypta kardamonu 300 ml, nugat z żurawiną 45g, cukrową laskę 

świąteczną 100g, tabliczkę czekolady mlecznej z owocami 75g, mieszankę rozgrzewających 

herbat zimowych (10 szt.), ciasteczka korzenne 80g.  

Wymiary: 15*15*35 cm 

Nr kat.: NBN22054, dostępna ilość: 217 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 106 PLN 
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CHOCO MAYA BOMBONIERA GRAND SELECTION No 3 - asortyment czekoladowych 

przysmaków Choco Maya (łącznie 820g): mini tabliczki z mlecznej czekolady 140g, migdały 

w mlecznej czekoladzie z truskawkami 110g, ciasteczka korzenne w trzech kolorach 

czekolady: mlecznej, deserowej i białej 60g, mieszanka czekoladek o smaku solonego 

karmelu z orzechami oraz mlecznych z ciasteczkami toffi 160g, mieszanka owocowo - 

orzechowa w trzech kolorach czekolady 100g, krówki z rumem i rodzynkami 160g, 

czekoladki białe z orzechem laskowym i mleczne z żurawiną 90g,  

Całość zamknięta w ręcznie kaszerowanym pudełku. 

Wymiary: 30*30*3 cm 

Nr kat.: NBN22057, dostępna ilość: 1158 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 115 PLN 
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SKŁAD PRASKI KUFEREK ZŁOTY PLUTON* - ręcznie kaszerowane pudełko kryjące: kawę 

Pluton Perłową Kraft w ziarnach 100g, asortyment pralin czekoladowych Cymesiki Skład 

Praski z dodatkiem kawy Pluton 80g, agrest w czekoladzie deserowej i kakao 40g, tabliczka 

mlecznej czekolady z nadzieniem kawowym Pluton 120g, metalowy dzwoneczek świąteczny.  

Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją. 

Wymiary: 32*17*10 cm 

*Pluton najstarsza polska marka kawy, produkowanej w pierwszej w Polsce profesjonalnej 

palarni kawy założonej w 1882 roku przez Tadeusza Tarasiewicza w Warszawie. 

Nr kat.: NBN22062, dostępna ilość: 299 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 125 PLN 

 



18 | S t r o n a  

 

 

CHOCO MAYA KUFEREK TESORO - asortyment kolonialnych produktów Choco Maya: 

Cascara (wiśniowa herbata kawowa) 50g, tuba agrestu w deserowej czekoladzie i kakao 70g, 

wypełniona owocami czekoladowa bombka do rozpuszczenia w kubku gorącego mleka 30g, 

słoiczek konfitur figowych 120g, ciasteczka korzenne 120g, cytrusowe marmoladki 

pektynowe 80g. 

Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją. 

Wymiary: 27*14*13 cm 

Nr kat.: NBN22056, dostępna ilość: 3385 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 128 PLN 
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SKŁAD PRASKI KOSZ BAGATELA - metalowy koszyczek piknikowy kryjący asortyment 

produktów Skład Praski: miód pitny Trójniak Składowy 0,375l, tabliczkę mlecznej czekolady 

z pierniczkami 75g, czarną, zimową herbatę 20g z drewnianą łyżeczką/klipsem, orzeszki 

ziemne prażone w karmelu z dodatkiem sezamu 70g, lukrowane pierniczki z nadzieniem 

owocowym 130g.  

Całość w zamkniętej puszce z wypełnieniem i dekoracją. 

Wymiary: 23*18*15 cm 

Nr kat.: NBN22068, dostępna ilość: 3076 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 128 PLN 
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CHOCO MAYA KUFREK LUNA - ręcznie kaszerowany kuferek kryjący asortyment 

produktów kolonialnych Choco Maya: hiszpańskie BIO wino czerwone Primera Luna 

Tempranillo, Syrah, maślane ciasteczka z czekoladą i orzechami 50g, wiśnie w mlecznej 

czekoladzie 30g, asortyment mini tabliczek z mlecznej i białej czekolady 55g, tubę bakalii w 

czekoladzie 50g.  

Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją. 

Wymiary: 15*13*35 cm 

Nr kat.: NBN22067, dostępna ilość: 90 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 132,99 PLN 
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SKŁAD PRASKI KUFEREK ATRAMENTOWY - ręcznie kaszerowany kuferek kryjący 

asortyment produktów Skład Praski: wódkę Monopolową J.A. Baczewski przygotowaną na 

podstawie oryginalnej, przedwojennej receptury z trzykrotnie destylowanego spirytusu 

ziemniaczanego 0,5l, tubę czekoladowych drażetek 35g, orzeszki ziemne prażone w karmelu 

30g, puszkę rzemieślniczych karmelków z kawałkami wiśni 30g, czekoladowe pralinki 36g.  

Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją.  

Kuferek wyposażony jest w dwa dodatkowe uchwyty ułatwiające jego transport i wręczanie. 

Wymiary: 32*13*13 cm 

Nr kat.: NBN22070, dostępna ilość: 400 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 136 PLN 
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KUFEREK BAWEŁNAINAY *ĆMIELÓW - ręcznie kaszerowany kuferek kryjący: 

porcelanowy kubek o pojemności 300 ml z fabryki w Ćmielowie, angielską, czarną herbatę 

English Breakfast 30g, słoik konfitur wiśniowych z dodatkiem kardamonu 200g, kulę trufli 

czekoladowych 60g, rumowe rodzynki w czekoladzie 50g.  

Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją. 

Wymiary: 20*20*10 cm 

Nr kat.: NBN22072, dostępna ilość: 504 sztuki 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 136 PLN 
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SKŁAD PRASKI KUFEREK SANNA - drewniany kuferek kryjący asortyment produktów 

Skład Praski: miód pitny Trójniak Składowy 0,375l, ręcznie robione karmelki o świątecznych 

smakach - żurawinowym i piernikowym 25g, nadziewane pierniczki 150g, tabliczkę 

mlecznej czekolady z pierniczkami 75g, migdały w mlecznej czekoladzie z cynamonem 40g, 

kostki sezamowe 40g. lampion świąteczny.  

Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją. 

Wymiary: 24*17*14 cm 

Nr kat.: NBN22078, dostępna ilość: 365 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 140 PLN 
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ŚWIĄTECZNA KAMIENICZKA - ręcznie kaszerowane pudełko w kształcie zimowej 

kamieniczki kryjące: chilijskie, czerwone wino wytrawne Panul Cabernet Sauvignon Oak 

Aged Reserve, tubę prażonych w karmelu orzechów ziemnych 80g, belgijskie nugaty z 

bakaliami 42g, tabliczkę deserowej czekolady o zawartości 65% kakao i z dodatkiem likieru 

pomarańczowego 80g, kulę czekoladowych trufli 60g, mieszankę czekoladek o smaku 

solonego karmelu z orzechami oraz mlecznych z ciasteczkami toffi 80g.  

Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją. 

Nr kat.: NBN22073, dostępna ilość: 274 sztuki 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 140 PLN 
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KUFEREK WHISKY MASTER * z whisky Ballantine’s - ręcznie kaszerowany kuferek 

kryjący: szkockie whisky typu blended Ballantine’s 0,5l, karmelki kawowe 45g, chipsy 

bananowe 30g, pikantne, japońskie krakersy ryżowe 100g, kostki sezamowe 30g, mieloną 

kawę z przyprawami korzennymi 25g.  

Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją. 

Wymiary: 11*13*28 cm 

Nr kat.: NBN22075B, dostępna ilość: 294 sztuki 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 143,96 PLN 
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KUFEREK PORTOWY - ręcznie kaszerowany kuferek kryjący: karaibski rum Barbuda Black 

0,7l, chipsy bananowe 30g, tubę pikantnych orzeszków 40g, mini tabliczkę z mlecznej 

czekolady z orzechami 33g, pralinki z nadzieniem z orzechów laskowych 48g, 

Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją.  

Wymiary: 11*11*35 cm 

Nr kat.: NBN22079R, dostępna ilość: 1200 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 146 PLN 
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KUFEREK MIĘTOWY - ręcznie kaszerowany kuferek kryjący: czerwone, wytrawne wino 

Conquesta Cabernet Sauvignon z regionu Castilla-La Mancha, włoskie ciasteczka cantuccini 

z czekoladą 90g, nugat z migdałami i żurawiną 45g, puszkę zimowej herbaty z 

rozgrzewającymi przyprawami 50g, florentynki z białej czekolady z owocami 60g, 

mieszankę czekoladek o smaku solonego karmelu z orzechami oraz mlecznych z 

ciasteczkami toffi 70g. 

Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją. 

Wymiary: 25*25*10 cm 

Nr kat.: NBN22081, dostępna ilość: 1008 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 150 PLN 
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KUFEREK SEZAMOWY OVOCNIE - drewniany kuferek kryjący asortyment naturalnych 

produktów Ovocnie: miód pitny Bio Soczysty Trójniak z certyfikatem ekologicznym 0,75l, 

czekoladki mleczne z żurawiną i białe z orzechami laskowymi 36g, ciasteczka maślane z 

orzechami 30g, paluszki bakaliowe 50g, tubę zielonej herbaty z owocami i płatkami kwiatów 

30g, mleczne czekoladki z nadzieniem z orzechów laskowych 48g.  

Całość w zamkniętej skrzyni z wypełnieniem i dekoracją. 

Wymiary: 13*18*34 cm 

Nr kat.: NBN21082, dostępna ilość: 505 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 154 PLN 
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CHOCO MAYA KUFEREK FERVIDA PRIMITIVO - elegancki, ręcznie kaszerowany kuferek 

kryjący: włoskie, wytrawne wino czerwone wino Fervida Vinea Primitivo di Manduria DOP 

Puglia i asortyment czekoladowych pralinek Choco Maya z wyborem nadzień 370g. 

Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją. 

Wymiary: 14*14*33 cm 

Nr kat.: NBN22087, dostępna ilość: 399 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 159 PLN 
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CHOCO MAYA KUFEREK PEPITKA * z likierem kawowym - kuferek pokryty tkaniną 

kryjący asortyment kolonialnych produktów Choco Maya: likier kawowy na naturalnej 

śmietance 0,25l, puszkę karmelizowanych ciasteczek w 3 kolorach czekolady: białej, 

mlecznej i deserowej 70g, czekoladowe trufle w kakao 40g, tubę owocowych marmoladek 

pektynowych 60g, mini tabliczki 20g. 

Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją. 

Wymiary: 26*36*11 cm 

Nr kat.: NBN22092L, dostępna ilość: 300 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 163 PLN 
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CHOCO MAYA GRAND KUFER - ręcznie kaszerowany kuferek kryjący asortyment 

produktów kolonialnych Choco Maya: francuskie, czerwone wino z Burgundii - Morin Pere 

& Fils Grand Duc Rouge, puszkę pitnej czekolady 100g, asortyment mini tabliczek 20g, 

karmelizowane ciasteczka korzenne 90g, konfiturę figową 120g, kawowo-czekoladowe 

karmelki mocca 15g, mini gwiazdki z mlecznej czekolady 40g, mieszankę czekoladek o 

smaku solonego karmelu z orzechami oraz mlecznych z ciasteczkami toffi 50g. 

Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją. 

Wymiary: 32*17*10 cm 

Nr kat.: NBN22094, dostępna ilość: 439 sztuki 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 174 PLN 
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KUFEREK SECESJA - elegancki, ręcznie kaszerowany kuferek kryjący: wino Mucha 

Prosecco DOC Treviso Sekt 0,75 - wytrawne wino musujące z regionu Veneto, ze szczepu 

Glera o jasno-złotej barwie z delikatnymi, drobnymi bąbelkami, w nosie wyczuwalne są 

nuty owoców oraz białych kwiatów, a na podniebieniu akcenty jabłek - puszkę listków z 

mlecznej czekolady 60g, migdały w białej czekoladzie z dodatkiem zielonej herbaty 50g, 

ciasteczka maślane 80g, mini tabliczki deserowe o zawartości 85% kakao z Ekwadoru i 

Ghany 35g, angielską herbatę Afternoon Blend 30g.  

Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją. 

Wymiary: 32*17*10 cm 

Nr kat.: NBN22098, dostępna ilość: 131 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 178 PLN 



33 | S t r o n a  

 

  

WIADERKO SPECIALITÀ ITALIANA - metalowe wiaderko do wina kryjące włoskie 

specjały: musujące wino Tenuta Sant’Anna Prosecco DOC Prosecco, Brut Glera, mieloną 

kawę 250g, ciasteczka 150g, nugat z bakaliami 100g, pralinki z kremowym nadzieniem 

gianduja - białe i pistacjowe 48g, migdały w białej czekoladzie z dodatkiem zielonej herbaty 

50g.  

Wymiary: 25*40 cm  

Nr kat.: NBN22103, dostępna ilość: 240 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 184 PLN 
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KOSZ MARRONE CHOCO MAYA - kosz z wypełnieniem i dekoracją kryjący asortyment 

kolonialnych przysmaków Choco Maya: francuskie, czerwone wino Domaine Peiriere 

Reserve Merlot, deserowe czekoladki ze szczyptą chilli 65g, pitną czekoladę do 

rozpuszczenia w kubku gorącego mleka 50g, pianki do gorącej czekolady 25g, ciasteczka 

100g, zimową herbatę z przyprawami korzennymi w puszce 30g, olejek zapachowy ze 

szklanym dyfuzorem. 

Wymiary: 38*15*35 cm 

Nr kat.: NBN22106, dostępna ilość: 82 sztuki 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 190 PLN 
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KUFER SZKOCKI - elegancki, ręcznie kaszerowany kuferek z dyskretny motywem 

świątecznym, kryjący: szkocką whisky Hankey Bannister Original o karmelowym smaku i 

lekkiej goryczce dębu 0,7l, tabliczkę czekolady deserowej o zawartości 71% kakao Purest 

Ecuador 90g, puszkę orzeszków 40g, krakersy ryżowe 50g oraz mieloną kawę 100% Arabica 

o smaku cynamonowym 50g.  

Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją. 

Wymiary: 26*26*10 cm 

Nr kat.: NBN22110, dostępna ilość: 1008 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGOL: 193 PLN 
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KUFER RIVERO - ręcznie kaszerowane pudełko kryjące: hiszpańskie, czerwone wino 

wytrawne Faustino Rivero Ulecia Rioja Tempranillo, lukrowane gwiazdki piernikowe 90g, 

tabliczkę organicznej czekolady Single Origin Peru 65% kakao 80g, belgijskie toffi 50g, 

bakaliowe nugaty o zawartości 28% migdałów 42g, mieloną kawę Arabica o smaku 

orzechowym 100g, sakiewkę precelków do wina oraz świąteczny bieżnik na stół.  

Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją. 

Wymiary: 33*28*11 cm 

Nr kat.: NBN22112, dostępna ilość: 80 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 193 PLN 
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SKŁAD PRASKI KUFER WIŚNIOWY - kuferek kryjący asortyment produktów Skład Praski: 

wódkę J.A. Baczewski 0,5l (do wyboru: Wiśniówka, Piołunówka, Morelówka i Jeżynówka) 

przygotowaną na podstawie oryginalnej, przedwojennej receptury, asortyment 

czekoladowych pralinek 48g, puszkę karmelizowanych ciasteczek z cynamonem 72g, 

migdały w białej czekoladzie z truskawką 40g, mieloną kawę 100% Arabica o smaku 

pomarańczowym, lukrowane pierniczki z nadzieniem owocowym 130g. 

Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją.  

Wymiary: 28*16*10 cm 

Nr kat.: NBN22118, dostępna ilość: 603 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 206 PLN 
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KOSZ MAGNUM - kosz obity tkaniną z wypełnieniem i dekoracją, kryjący: tabliczkę 

czekolady deserowej z owocami orzechami 100g, włoskie ciasteczka z oliwkami 150g, 

kamieniczkę wypełnioną lukrowanymi pierniczkami z owocowym nadzieniem 200g, 

hiszpańskie karmelki kawowe 45g, batoniki z białej czekolady 36g, chipsy jabłkowe 30g, 

pralinki czekoladowe 44g, prażone nerkowce 30g, karmelki Martini 30g, mieloną kawę 

Arabica 100% w metalowej puszcze 50g, suszone pomidory z kaparami 280g, migdały w 

białej czekoladzie z zieloną herbata matcha 50g. 

Wymiary: 38*18*30 cm 

Nr kat.: NBN22123B, dostępna ilość: 77 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 228 PLN 
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KUFER BALANCE - eleganckie pudełko kryjące: włoskie wino organiczne Nero D’Avola 

Vinuva, słoiczek pigwy w syropie 220g, tabliczkę czekolady o zawartości 70% 85g, bio 

herbaty z ziołami i kwiatami, asortyment pralin czekoladowych 120g, bio orzechy w sezamie 

i karmelu 70g, angielskie ciasteczka z solonym karmelem 70g, kubek termiczny (miks 

wzorów świątecznych).  

Całość w kuferku z wypełnieniem i dekoracją. 

Wymiary: 20*33 cm 

Nr kat.: NBN22124, dostępna ilość: 196 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 229 PLN 
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CHOCO MAYA KUFER DESEROWY - wiklinowy kuferek kryjący asortyment produktów 

kolonialnych Choco Maya: włoskie musujące Prosecco Bedin Treviso DOC, kawę o smaku 

czekoladowym 125g, ciasteczka 120g, tabliczkę czekolady z owocami 65g, puszkę trufli z 

czekolady deserowej 60g, czekoladowe pralinki 200g.  

Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją. 

Wymiary: 38*28*14 cm 

Nr kat.: NBN22127, dostępna ilość: 112 sztuk 

 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 236 PLN 
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OVOCNIE KUFER PIERWSZA KLASA - drewniany kuferek kryjący asortyment naturalnych 

produktów Ovocnie: rzemieślniczy Cydr Szara Reneta 0,75l przygotowany z ekologicznych 

owoców według XIX - wiecznej receptury Radziwiłłów, bio paluszki z miodem i migdałami 

120g, asortyment pralin czekoladowych 120g, słoiczek miodu z dodatkiem pyłku pszczelego 

140g, czekoladę pitną z piankami 120g, mini tafelki z czekolady deserowej o zawartości 72% 

kakao z bakaliami i szczyptą soli himalajskiej 70g.  

Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją. 

Wymiary: 29*20*15 cm 

Nr kat.: NBN22129, dostępna ilość: 371 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 258 PLN 
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KUFER MIMESIS - ręcznie kaszerowany kuferek kryjący: włoskie wino musujące Prosecco 

Mimesis Cuvee Trevisio DOC Glera, francuskie, czerwone wino wytrawne Ropiteau 

Grenache, Syrah Vin de France, włoskie ciasteczka ze skórką pomarańczową 90g, mieloną 

kawę Arabica o smaku cynamonowym 50g, nugat z orzechami 100g, rodzynki rumowe w 

białej czekoladzie 50g, słoiczek kremu z migdałów 100g, syrop do kawy 35g, pralinki z 

orzechowym i pomarańczowym kremem gianduja 60g i świecę w puszce. Całość w 

zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją. 

Wymiary: 13*18*33 cm 

Nr kat.: NBN22130, dostępna ilość: 450 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 259 PLN 



43 | S t r o n a  

 

 

CHOCO MAYA TUBA NR 7 - papierowa tuba kryjąca asortyment kolonialnych produktów 

Choco Maya: whisky Jack Daniel’s 0,7l, asortyment pralinek miodowych z nadzieniem z 

dodatkiem hibiskusa 96g, orzechy laskowe w czekoladzie z dodatkiem naturalnego miodu 

80g, orzeszki ziemne prażone w karmelu 80g, puszka rzemieślniczych karmelków z 

cytryną, miodem i pyłkiem pszczelim 100g.  

Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją. 

Wymiary: 27*13 cm 

Nr kat.: NBN22131, dostępna ilość: 750 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 263 PLN 
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CHOCO MAYA TUBA GRAND PRIMITIVO - papierowa tuba kryjąca asortyment 

kolonialnych produktów Choco Maya: włoskie, czerwone wino wino Il Ritardatario 

Primitivo Di Manduria, kulę z mlecznej czekolady wypełnioną owocami do rozpuszczenia w 

kubku gorącego mleka 35g, asortyment pralin i trufli czekoladowych 160g, tabliczkę 

czekolady z owocami 65g, puszkę marmoladek pektynowych 120g. 

Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją. 

Wymiary: 27*13 cm  

Nr kat.: NBN22135, dostępna ilość: 750 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 264 PLN 
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CHOCO MAYA KUFEREK RESERVA - drewniany kuferek obity tkaniną kryjący: szkocką 

whisky single malt Glenlivet Founder’s Reserve (0,7l), słone precelki do whisky 70g, mini 

tabliczki 20g, puszkę barberskiego kremu do golenia.  

Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją. 

Wymiary: 12*12*35 cm 

Nr kat.: NBN21067, dostępna ilość: 504 sztuki 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 281 PLN 
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KUFER PRIMERA - ręcznie kaszerowany kufer z subtelnym motywem świątecznym 

kryjący: hiszpańskie BIO wino białe Primera Luna, czerwone, wytrawne wino z Nowej 

Zelandii Vineyard Selection Cabernet Sauvignon, świąteczne ciasteczka na maśle z imbirem 

200g, włoską kawę 250g, tabliczkę mlecznej czekolady z owocami 75g, migdały w białej 

czekoladzie z truskawką 70g, trufle z czekolady deserowej 40g, marmoladki pektynowe 50g.  

Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją. 

Wymiary: 29*29*13 cm 

Nr kat.: NBN22147, dostępna ilość: 312 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 302 PLN 
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KUFER INTENSO - metalowo-drewniany pojemnik kryjący whisky Jack Daniel's Rye 0,7l, 

tabliczkę deserowej, wytrawnej  czekolady organicznej o zawartości 95% kakao 70g,   

kuferek pierników w czekoladzie 180g, mieloną kawę 100% Arabica 100g, orzechy w 

karmelu z czarnym sezamem 120g, lampion.  

Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją. 

Wymiary: 31*22*20 cm 

Nr kat.: NBN222153, dostępna ilość: 96 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 302 PLN 
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LATARENKA CREMINO - metalowa latarenka kryjąca: włoskie wino organiczne Nero 

D’Avola Vinuva, słoiczek włoskich oliwek 280g, chrupki z oliwkami i czosnkiem 227g, 

migdały w czekoladzie 75g, puszkę włoskich pralinek cremini 186g, ciasteczka owsiane z 

czekoladą w tubie 50g, deskę z mangowca i kraciastą, żakardową ściereczkę.  

Całość zapakowana i zabezpieczona do transportu. 

Wymiary: 22*22*36 cm 

Nr kat.: NBN22154, dostępna ilość: 106 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 302 PLN 
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KUFER BURBON - pudełko obite tkaniną kryjące asortyment produktów kolonialnych 

Choco Maya: whisky Ballantine’s 7YO Bourbon Finish 0,7l*, puszkę mielonej kawy Arabica o 

smaku cynamonowym 50g, mini tafelki z bakaliami 90g, asortyment czekoladek z 

dodatkiem chilli 65g, lizak wąsy 25g, trufle czekoladowe 40g, orzechy w karmelu i czarnym 

sezamie 40g, waniliowy fudge 50g i podstawki pod szklankę z naturalnego kamienia 

łupkowego (komplet 4 sztuk).  

*Ballantine’s 7YO to połączenie wyrazistej szkockiej whisky ze słodyczą charakterystyczną dla bourbonów. Ten unikatowy mariaż 

powstaje w wyniku 7 – letniego starzenia, po którym następuje jeszcze dodatkowe półroczne dojrzewanie w beczkach po bourbonie. 

Proces ten owocuje wyjątkowym aromatem – mieszanką nut delikatnej dymności, wanilii oraz karmelu. 

Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją. Wymiary: 30*30*14 cm 

Nr kat.: NBN22163, dostępna ilość: 127 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 350 PLN 
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KUFER MARTELL - pudełko obite tkaniną kryjące: koniak Martell V.S. 0,7l, puszkę trufli 

deserowych w kakao 200g, mieszankę czekoladek o smaku solonego karmelu z orzechami 

oraz mlecznych z ciasteczkami toffi 100g, asortyment kaw 150g, kule marcepanowe 60g, 

świecę Tobacco&Amber w puszce.  

Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją. 

Wymiary: 30*30*14 cm 

Nr kat.: NBN22177, dostępna ilość: 170 sztuk 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 453,00 PLN 
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SKŁAD PRASKI KUFER OBFITOŚCI - drewniana skrzynia kryjąca: miód pitny Trójniak 

Składowy 0,5l, nalewkę wiśniową na zielonych orzechach 0,2l, metalową bańkę krówek 

waniliowych 180g, mieszankę czekoladek o smaku solonego karmelu z orzechami oraz 

mlecznych z ciasteczkami toffi 100g, asortyment bakalii 90g, skrzyneczkę nadziewanych 

pierniczków w czekoladzie 180g, puszkę naturalnych karmelków z owocami 30g, mini 

tabliczki czekoladowe 50g, słoiczek owocowych marmoladek pektynowych 80g, ciasteczka 

owsiane z czekolada 90g, mieszankę orzechów i suszonych owoców 100g, powidła z 

mirabelki 200g, lampion świąteczny i drewnianą łyżeczkę/klips do herbaty oraz żakardową 

ściereczkę. Całość w zamkniętej skrzyni z wypełnieniem i dekoracją. Wymiary: 41*30*15 cm 

Nr kat.: NBN22178, dostępna ilość: 194 sztuki 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 469 PLN 
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KUFER TUTTO UNIVERSO - Kufer obity tkaniną kryjący:  sycylijskie, czerwone wino 

organiczne Yoga Syrah IGT Terre Siciliane, hiszpańskie, białe wino organiczne Botanicum 

Ibericum Organic White D.O. Castilla La Mancha, Bodegas Yuntero, puszkę włoskiej kawy 

250g, migdały w miodzie 200g, ciasteczka 100g, drażetki marcepanowe 60g, rozgrzewającą 

BIO herbatę na drewnianym mieszadełku z kwiatem lipy, czarnego bzu i owocem maliny, 

syrop pomarańczowy z rumem 300ml, pralinki orzechowe 144g, skrzyneczkę ciasteczek 

korzennych 170g, asortyment pralin czekoladowych 80g, trufle czekoladowe w kakao 120g, 

sypką herbatę zimową z jabłkiem, czerwonym pieprzem i kardamonem 50g, marmoladki 

pektynowe 120g, lizak czekoladowy 25g, świecę zapachową i milutki, polarowy pled (130x160 

cm). Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją. Wymiary: 38*38*16 cm  

Nr kat.: NBN22181, dostępna ilość: 144 sztuki 

Cena netto/szt. DLA KLIENTA KOŃCOWEGO: 586 PLN 



  

 

 

Oferujemy wyroby najwyższej jakości poparte dużym doświadczeniem zespołu rzetelnych  

i profesjonalnych pracowników. 

Do każdego Klienta i każdego zlecenia wykonania gadżetów podchodzimy indywidualnie, dzięki czemu obie strony transakcji są w pełni 

zadowolone. W zależności od zamówienia istnieje możliwość negocjacji cen oraz skorzystania z dostępnych form rabatu. 

 

Ponadto każde zlecenie rozpatrywane z uwzględnieniem potrzeb i sugestii klienta.  

O wysokiej jakości i zaufaniu wśród klientów może przemawiać fakt, że nasza firma funkcjonuje na rynku od 30 lat i przez ten długi okres czasu 

współpracowaliśmy z wieloma liczącymi się markami na rynku. 

 

Zobacz kto nam m.in. zaufał… 

 




