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Ingredients/Zutaten/Ingrediënten/Ingrédients: cocoa 

beans from Ghana (70%), sugar/Kakaomasse von Bohnen 

aus Ghana (70%), Zucker/cacaobonen uit Ghana (70%), 

suiker/fèves de cacao du Ghana (70%), sucre.

Tasting notes: raisins, caramel, nougat 

and roasted nuts. 

Geschmacksnoten: Ein Auftakt mit zartem 

Rosinengeschmack und einem Hauch von 

Karamell, Nugat und gerösteten Nüssen.

May contain traces of milk, nuts and 

sesame/Kann Spuren von Sesam, 

Schalenfrüchten und Milch enthalten.

/Kan sporen van noten, melk, sesam 

bevatten/Peut contenir des traces 

de lait, fruits à coque, sesame.

   

Nutrition values/Nährwertangaben

/Voedingswaarde

/Information nutritionelles [per/pro 100g]:

Energy/Energie/energie

/valuer énergétique:Of which saturated

/davon gesättigte Fettsäuren

/waarvan verzadigd

/dont acides gras saturés:

Carbohydrates/Kohlenhydrate

/koolhydraten/glucides:

Total fat/Fett/vetten

/lipids:

38,2 g

2485 KJ
/594 kcal

25,5g

52,3g

Of which sugar/davon Zucker

/waarvan suiker/dont sucre: 

30,0 g

Proteins/Eiweiß/eiwitten

/protéines: 

9,5 g

Salt/Salz/zout/sel:

www.chocolatestory.eu

0,0 g

Dark chocolate Ghana 70% Grand Cru

50g

Produced by: Manufaktura Czekolady

Sp. z o.o., ul. Gościńcowa 116,

05-092 Łomianki, Poland.
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GHANA70% cocoa 
Grand Cru

Real chocolate - hand made from 

cocoa bean to a chocolate bar 

Echte Schokolade – handgemacht 
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Safety Vacuum Pack

Safety Vacuum Pack

Manufaktura Czekolady to jedna z niewielu na świecie firm, w której czekoladę wyrabia się bezpośrednio od zia-
ren kakaowca do tabliczki czekolady. Ekspercką wiedzę na temat czekolady i jej przetwarzania zgłębiamy i sku-
tecznie rozwijamy od 2009 roku. W naszej manufakturze dbamy o najwyższą jakość na każdym etapie powstawa-
nia czekolady. Kontrola jakości rozpoczyna się już od starannego doboru ziarna i pozostałych składników. Ofertę 
kierujemy do miłośników Prawdziwej Czekolady. Wierzymy, że to co pielęgnujemy od lat docenią również Firmy 
i Instytucje, którym zależy na komunikacji marketingowej na najwyższym poziomie.

Naturalnie - oD ZIARNA DO TABLICZKI

NUTY SMAKOWE i AROMATY

BRC FOOD

BUREAU VERITAS
Certification

 

 

 

 Aby zagwarantować bezpieczeństwo i powtarzalną jakość naszych produktów 
wdrożyliśmy w naszym zakładzie system zarządzania jakością zgodny  

z Globalna Normą Bezpieczeństwa Żywności BRC

PORCELANA  
70% kakao
Czekolada wykonana z jednego z najrzadszych i najdroższych ziaren 
kakaowca. Odmiana Criollo typu Porcelana jest uprawiana w Wenezueli, 
a jego historia sięga jeszcze ery przedkolumbijskiej. Porcelana zawdzięcza 
swoją nazwę wyjątkowo jasnym ziarnom kakao. Porcelana charakteryzuje 
się bardzo łagodnym, maślano-orzechowym smakiem i delikatnymi nutami 
smakowymi karmelu i owoców leśnych.

DOMINIKANA 
70% kakao Grand Cru
Nasza Dominikana powstała ze szczególnego rodzaju ziarna- Hispaniola 
(które stanowi zaledwie 4% produkcji Republiki Dominikany). Hispaniola 
zdecydowanie wyróżnia się spośród innych, nadając czekoladzie wyjątkowy 
charakter i siłę. Dlatego też Dominikana dedykowana jest miłośnikom 
mocnej, gorzkiej czekolady przełamanej owocowym posmakiem suszonej 
śliwki, aromatem tytoniu i wyraźną, odświeżającą cytrusową nutą.

GHANA  
100% kakao
Unikatowa tabliczka czekolady wykonana jedynie z czystego ziarna kakaowca. 
Ziarno z Ghany ma najdelikatniejszy smak i pozwala na wytworzenie tabliczek 
czekolady bez żadnych dodatków. Mocno wyczuwalny smak i aromat ziarna 
kakao z nutami smakowymi palonego drewna, karmelu i orzechów.

EKWADOR  
70% kakao Grand Cru
Czekolada z ziaren z Ekwadoru zaskakuje swoim aromatem jaśminu  
i kwiatów przechodzącym w nuty korzennych przypraw.

EKWADOR  
80% kakao + Ksylitol
Tabliczka ta powstała specjalnie dla tych, którzy eliminują cukier ze swojej diety, 
ale nadal chcą cieszyć się smakiem Prawdziwej Czekolady. Ziarna z Ekwadoru 
dostarczają niebanalnych aromatów jaśminowo-korzennych, a ksylitol, który 
doskonale zastępuje cukier, ma właściwości antybakteryjne i odkwaszające.

KOLUMBIA  
70% kakao Grand Cru
Czekolada o wyrazistym smaku. Rodzynkowo-owocowy początek 
przechodzący w intensywnie czekoladowy smak z lekko tytoniowym finiszem.

PERU  
70% kakao Grand Cru
Bardzo aromatyczna i inna niż wszystkie - ciemna czekolada z ziarna z Peru. 
Intensywna, ale orzeźwiająca. Kwiatowo-owocowe nuty z przewagą słodko 
kwaśnej wiśni.

HOUSE BLEND DARK  
70%  kakao
Czekolada specjalnie skomponowana z autorskiej mieszanki różnych, ziaren 
kakaowca w której przeważa ziarno z Kolumbii. Jest wyrazista, aromatyczna  
a jednocześnie łagodna w smaku.

GHANA  
70% kakao Grand Cru
Jedwabisty i delikatny smak czekolady z ghanijskiego ziarna kakaowca. To połączenie 
łagodności i goryczy z delikatnymi nutami smakowymi rodzynek, nugatu, karmelu 
i prażonych orzechów. Czekolada wielokrotnie nagradzana i wyróżniana w 
światowych konkursach. Przez Georga Bernardiniego opisana na łamach „Chocolate  
– The Reference Standard”  jako prawdopodobnie najlepsza Ghana na rynku.

HOUSE BLEND MILK 
44% kakao
Prawdopodobnie najbardziej kakaowa czekolada mleczna na rynku. 
Skomponowana z mieszanki ziaren z różnych stron świata. Mimo dodatku mleka, 
aż 44% zawartości tabliczki stanowi rozdrobnione ziarno kakaowca. To tabliczka  
dla wszystkich tych, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z czekoladami  
Bean To Bar – produkowanymi od ziarna kakaowca do tabliczki.

WENEZUELA  
70% kakao Grand Cru
Nasza Wenezuela to hybryda Criollo i Trinitario, pochodząca z regionu Sur del Lago. 
W czekoladzie wyczuć można nuty smakowe orzecha włoskiego, wiśni, aronii i 
czerwonej porzeczki.

PIERNIKOWA  
44% kakao
To nasza firmowa czekolada HOUSE BLEND MILK 44% kakao z dodatkiem solidnej 
porcji aromatycznego cynamonu, rozgrzewającego imbiru, skórki pomarańczy, 
owocu anyżu, goździków z odrobiną gałki muszkatołowej i ziela angielskiego.  
W jednej tabliczce połączyliśmy najbardziej kakaową mleczną czekoladę z 
kompozycją przypraw korzennych pachnących świętami...i domowym piernikiem.

SINGLE ORIGIN
- czekolady jednorodne z ziarna 
pochodzącego z jednego, 
określonego kraju

HAND MADE 
- czekolady wytwarzane ręcznie 
od ziarna do tabliczki

GLUTEN FREE 
- czekolady naturalnie 
bezglutenowe

SUGAR FREE 
- czekolady bez dodatku cukru

Vegan 
- czekolady odpowiednie  
dla wegan

DOMINIKANA 70% kakao Grand Cru

BANDEROLa Nr kat. CS-200

Wymiary: 68 x 145 x 9 mm
Masa netto: 50 g
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
Termin minimalnej trwałości: 18 mc

Personalizacja:  
banderola 
- pole widoczne 68 x 40 mm
- druk cyfrowy/offsetowy

Tabliczka  

PERU 70% kakao Grand Cru

EKWADOR 70% kakao Grand Cru

KOLUMBIA 70% kakao Grand Cru

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao

HOUSE BLEND MILK 44% kakao

PIERNIKOWA 44% kakao

GHANA 70% kakao Grand Cru

WENEZUELA 70% kakao Grand Cru

EKWADOR 80% kakao + ksylitol

GHANA 100% kakao

PORCELANA  70% kakao

DOMINIKANA 70% kakao Grand Cru

Wymiary: 80 x 170 x 10 mm
Masa netto: 50 g
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
Termin minimalnej trwałości: 18 mc

Personalizacja:  
pudełko 
- pole widoczne 80 x 170 mm
- druk cyfrowy/offsetowy

FULL BRAND Nr kat. CS-201

PERU 70% kakao Grand Cru

EKWADOR 70% kakao Grand Cru

KOLUMBIA 70% kakao Grand Cru

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao

HOUSE BLEND MILK 44% kakao

PIERNIKOWA 44% kakao

GHANA 70% kakao Grand Cru

WENEZUELA 70% kakao Grand Cru

EKWADOR 80% kakao + ksylitol

GHANA 100% kakao

PORCELANA  70% kakao
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ZIARNO KAKAO Nr kat. CS-210-1/eco
w czekoladzie mlecznej 44% kakao i błonniku kakaowym
ARONIA Nr kat. CS-210-2/eco
w czekoladzie mlecznej 44% kakao i błonniku kakaowym
ORZECHY LASKOWE Nr kat. CS-210-3/eco
w czekoladzie deserowej 70% kakao i błonniku kakaowym
MIGDAŁY Nr kat. CS-210-5/eco
w czekoladzie mlecznej 44% kakao i błonniku kakaowym

Opakowanie zewnętrzne: papier 100% z recyklingu
Opakowanie wewnętrzne: folia kompostowalna
Wymiary: 60 x 30 x 110 mm
Masa netto: 40 g
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc

Personalizacja:  
pudełko 
- pole widoczne 60 x 110 mm (z okienkiem)
- druk cyfrowy/offsetowy

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao
+ malina liofilizowana

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao
+ śliwka liofilizowana i cynamon

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao  
+ wiśnia liofilizowana

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao  
+ pomarańcza liofilizowana

HOUSE BLEND MILK 44% kakao  
+ truskawka liofilizowana

HOUSE BLEND MILK 44% kakao  
+ prażone ziarno kakaowca

Green POWER

Green POWER

NATURALNIE
od ziarna do tabliczki
Eco LINE

Green POWER

Green POWER

TABLICZKA Z OKIENKIEM 
Nr kat. CS-203/eco(okienko kwadrat),  CS-203-1/eco (okienko choinka)

FULL BRAND 
Cat. No. CS-201/eco

Opakowanie zewnętrzne: papier 100% z recyklingu
Opakowanie wewnętrzne: papier, tłuszczoszczelny,  
nadający się do recyklingu
Wymiary: 80 x 170 x 10 mm
Masa netto: 50 g
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
Termin minimalnej trwałości: 12 mc

MINI TAFLA z dodatkami
Nr kat. CS-222/eco (okienko kwadrat), CS-222-1/eco (okienko choinka), CS-222-3/eco (okienko pisanka) 

Opakowanie zewnętrzne: papier 100% z recyklingu
Opakowanie wewnętrzne: folia R-PET pochodząca częściowo z recyklingu, nadająca się do recyklingu
Wymiary: 125 x 125 x 16 mm
Masa netto: 60 g
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc

CZEKOLADOWE DRAŻE W PUDEŁKU

Personalizacja:  
pudełko 
- pole widoczne 80 x 170 mm
- druk cyfrowy/offsetowy

Personalizacja: 
pudełko 
- pole widoczne 125 x 125 mm (z okienkiem)
- druk cyfrowy/offsetowy

Opakowania przyjazne środowisku:
- papier z makulatury
- folia kompostowalna
- R-PET z recyklingu

DOMINIKANA 70% kakao Grand Cru

PERU 70% kakao Grand Cru

EKWADOR 70% kakao Grand Cru

KOLUMBIA 70% kakao Grand Cru

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao

HOUSE BLEND MILK 44% kakao

PIERNIKOWA 44% kakao

GHANA 70% kakao Grand Cru

WENEZUELA 70% kakao Grand Cru

EKWADOR 80% kakao + ksylitol

GHANA 100% kakao

PORCELANA  70% kakao

Opakowanie zewnętrzne: papier 100% z recyklingu
Opakowanie wewnętrzne: folia kompostowalna
Wymiary: 80 x 80 x 10 mm
Masa netto: 25 g
Minimalne zamówienie: 200 szt.
Opakowanie zbiorcze: 40 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc

Personalizacja:  
pudełko 
- pole widoczne 80 x 80 mm (z okienkiem)
- druk cyfrowy/offsetowy

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao  
+ wiśnia i prażony migdał

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao  
+ ananas i malina

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao  
+ śliwka i cynamon 

HOUSE BLEND MILK 44%  kakao  
+ prażony orzech laskowy 

HOUSE BLEND MILK 44% kakao  
+ morela i malina

HOUSE BLEND MILK 44% kakao  
+ truskawka i zielony pieprz

HOUSE BLEND MILK 44% kakao  
+ truskawka i malina

HOUSE BLEND MILK 44% kakao  
+ prażone ziarno kakao

HOUSE BLEND DARK 70% kakao  
+ pomarańcza
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Safety Vacuum Pack

Safety Vacuum Pack

Nr kat. CS-202

Wymiary: 80 x 80 x 10 mm
Masa netto: 20 g
Minimalne zamówienie: 200 szt.
Opakowanie zbiorcze: 40 szt.
Termin minimalnej trwałości: 18 mc

Personalizacja:  
pudełko 
- pole widoczne 80 x 80 mm
- druk cyfrowy/offsetowy

TABLICZKA QWADRO

DOMINIKANA 70% kakao Grand Cru

PERU 70% kakao Grand Cru

EKWADOR 70% kakao Grand Cru

KOLUMBIA 70% kakao Grand Cru

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao

HOUSE BLEND MILK 44% kakao

PIERNIKOWA 44% kakao

GHANA 70% kakao Grand Cru

WENEZUELA 70% kakao Grand Cru

EKWADOR 80% kakao + ksylitol

GHANA 100% kakao

PORCELANA  70% kakao

Nr kat. CS-211

TABLICZKA MINIATURE

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao

HOUSE BLEND MILK 44% kakao

PIERNIKOWA 44% kakao

Wymiary: 80 x 40 x 10 mm
Masa netto: 12 g
Minimalne zamówienie: 500 szt.
Opakowanie zbiorcze: 100 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc

Personalizacja:  
pudełko 
- pole widoczne 40 x 80 mm
- druk cyfrowy/offsetowy

Wymiary: 80 x 80 x 10 mm
Masa netto: 25 g
Minimalne zamówienie: 200 szt.
Opakowanie zbiorcze: 40 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc

Personalizacja:  
pudełko 
- pole widoczne 80 x 80 mm (z okienkiem)
- druk cyfrowy/offsetowy

TABLICZKA Z OKIENKIEM 
Nr kat. CS-203 (okienko kwadrat) / CS-203-1 (okienko choinka)

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao
+ malina liofilizowana

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao
+ śliwka liofilizowana i cynamon

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao  
+ wiśnia liofilizowana

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao  
+ pomarańcza liofilizowana

HOUSE BLEND MILK 44% kakao  
+ truskawka liofilizowana

HOUSE BLEND MILK 44% kakao  
+ prażone ziarno kakaowca

DOMINIKANA 70% kakao Grand Cru

Nr kat. CS-204

Wymiary: 80 x 220 x 10 mm
Masa netto: 3 x 20 g (łącznie 60 g)
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
Termin minimalnej trwałości: 18 mc

Personalizacja:  
pudełko 
- pole widoczne 80 x 220 mm
- druk cyfrowy/offsetowy

Kolekcja 1

Kolekcja 2

KOLEKCJA TABLICZEK SINGLE ORIGIN 

PERU 70% kakao Grand Cru

EKWADOR 70% kakao Grand Cru

KOLUMBIA 70% kakao Grand Cru

GHANA 100% kakao

GHANA 100% kakao

KOLEKCJA TABLICZEK Z OKIENKIEM 
Nr kat. CS-205 (okienko kwadrat) / CS-205-1 (okienko choinka)

Wymiary: 80 x 220 x 10 mm
Masa netto: 3 x 25 g (łącznie 75 g)
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc

Personalizacja:  
pudełko 
- pole widoczne 80 x 220 mm (z okienkami)
- druk cyfrowy/offsetowy

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao  
+ wiśnia liofilizowana

HOUSE BLEND MILK 44% kakao  
+ truskawka liofilizowana

HOUSE BLEND MILK 44% kakao  
+ prażone ziarno kakaowca
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Wymiary: 110 x 180 x 15 mm
Masa netto: 70 g
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc

Personalizacja:  
pudełko 
- pole widoczne 110 x 180 mm (z okienkiem)
- druk cyfrowy/offsetowy

CZEKOLADOWE KSZTAŁTY

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao

HOUSE BLEND MILK 44% kakao

PIERNIKOWA 44% kakao

CHOINKA Nr kat. CS-212-1

SERCE Nr kat. CS-212-4

pisanka Nr kat. CS-212-3

Gwiazda Nr kat. CS-212-5

CHOINKA Nr kat. CS-206-1

SERCE Nr kat. CS-206-4

pisanka Nr kat. CS-206-3

Gwiazda Nr kat. CS-206-5

CHOINKA Nr kat. CS-207-1

SERCE Nr kat. CS-207-4

pisanka Nr kat. CS-207-3

Gwiazda Nr kat. CS-207-5

Wymiary: 110 x 180 x 15 mm
Masa netto: 70 g
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc

Personalizacja:  
logo z czekolady  
- wyznaczony obszar

pudełko 
- pole widoczne 110 x 180 mm (z okienkiem)
- druk cyfrowy/offsetowy

CZEKOLADOWE 
KSZTAŁTY  
z LOGO „CHOCO SIGNATURE”

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao

HOUSE BLEND MILK 44% kakao

PIERNIKOWA 44% kakao

Wymiary: 110 x 180 x 15 mm
Masa netto: 70 g
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc

Personalizacja:  
pudełko 
- pole widoczne 110 x 180 mm (z okienkiem)
- druk cyfrowy/offsetowy

CZEKOLADOWE KSZTAŁTY  
Z DOWOLNYMI DODATKAMI

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao  
+ wiśnia i prażony migdał

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao  
+ ananas i malina

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao  
+ śliwka i cynamon 

HOUSE BLEND MILK 44%  kakao  
+ prażony orzech laskowy 

HOUSE BLEND MILK 44% kakao  
+ morela i malina

HOUSE BLEND MILK 44% kakao  
+ truskawka i zielony pieprz

HOUSE BLEND MILK 44% kakao  
+ truskawka i malina

HOUSE BLEND MILK 44% kakao  
+ prażone ziarno kakao

HOUSE BLEND DARK 70% kakao  
+ pomarańcza

Nr kat. CS-208

Wymiary: 110 x 180 x 15 mm
Masa netto: 70 g
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc

Personalizacja: 
logo z czekolady 
- powierzchnia logo 39 x 94 mm

pudełko 
- pole widoczne 110 x 180 mm (z okienkiem)
- druk cyfrowy/offsetowy

TABLICZKA Z LOGO  
„CHOCO SIGNATURE”

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao

HOUSE BLEND MILK 44% kakao

PIERNIKOWA 44% kakao
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Nr kat.  CS-213 (okienko kwadrat)
CS-213-1  (okienko choinka)
CS-213-3  (okienko pisanka)

Nr kat.  CS-216 (okienko kwadrat)
CS-216-1  (okienko choinka)
CS-216-3  (okienko pisanka)

CM
Y

TAFLA HOUSE BLEND  
z dodatkami

Wymiary: 160 x 160 x 20 mm
Masa netto: 100 g
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc

Personalizacja: 
pudełko 
- pole widoczne 160 x 160 mm (z okienkiem)
- druk cyfrowy/offsetowy

etykieta
- pole widoczne 80 x 37 mm

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao  
+ wiśnia i prażony migdał

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao  
+ ananas i malina

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao  
+ śliwka i cynamon 

HOUSE BLEND MILK 44%  kakao  
+ prażony orzech laskowy 

HOUSE BLEND MILK 44% kakao  
+ morela i malina

HOUSE BLEND MILK 44% kakao  
+ truskawka i zielony pieprz

HOUSE BLEND MILK 44% kakao  
+ truskawka i malina

HOUSE BLEND MILK 44% kakao  
+ prażone ziarno kakao

HOUSE BLEND DARK 70% kakao  
+ pomarańcza

Wymiary: 160 x 160 x 20 mm
Masa netto: 4 x 25 g (łącznie 100 g)
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc

Personalizacja: 
pudełko 
- pole widoczne 160 x 160 mm (z okienkiem)
- druk cyfrowy/offsetowy

etykieta
- pole widoczne 80 x 37 mm

KOMPILACJA 4 TABLICZEK  
z dodatkami

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao  
+ śliwka i cynamon

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao  
+ wiśnia liofilizowana

HOUSE BLEND MILK 44% kakao  
+ pomarańcza liofilizowana

HOUSE BLEND MILK 44% kakao  
+ prażone ziarno kakaowca

Wymiary: 160 x 160 x 20 mm
Masa netto: 100 g
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc

Personalizacja:  
logo z czekolady 
- powierzchnia logo 70 x 70 mm

pudełko  
- pole widoczne 160 x 160 mm (z okienkiem) 
- druk cyfrowy/offsetowy

etykieta
- pole widoczne 80 x 37 mm

Nr kat. CS-217

TAFLA HOUSE BLEND  
Z LOGO  
„CHOCO SIGNATURE”

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao

HOUSE BLEND MILK 44% kakao

PIERNIKOWA 44% kakao
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MINI TAFLA

Wymiary: 125 x 125 x 16 mm
Masa netto: 60 g
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc

Personalizacja: 
pudełko 
- pole widoczne 125 x 125 mm (z okienkiem)
- druk cyfrowy/offsetowy

Nr kat.  CS-222 (okienko kwadrat)
CS-222-1  (okienko choinka)
CS-222-3  (okienko pisanka)

Nr kat.  CS-221 (okienko kwadrat)
CS-221-1  (okienko choinka)
CS-221-3  (okienko pisanka)

Wymiary: 125 x 125 x 16 mm
Masa netto: 60 g
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc

Personalizacja: 
pudełko 
- pole widoczne 125 x 125 mm (z okienkiem)
- druk cyfrowy/offsetowy

MINI TAFLA  
z dodatkami

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao  
+ wiśnia i prażony migdał

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao  
+ ananas i malina

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao  
+ śliwka i cynamon 

HOUSE BLEND MILK 44%  kakao  
+ prażony orzech laskowy 

HOUSE BLEND MILK 44% kakao  
+ morela i malina

HOUSE BLEND MILK 44% kakao  
+ truskawka i zielony pieprz

HOUSE BLEND MILK 44% kakao  
+ truskawka i malina

HOUSE BLEND MILK 44% kakao  
+ prażone ziarno kakao

HOUSE BLEND DARK 70% kakao  
+ pomarańcza

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao

HOUSE BLEND MILK 44% kakao

PIERNIKOWA 44% kakao

Nr kat. CS-202

Wymiary: 125 x 125 x 16 mm
Masa netto: 50 g
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc

Personalizacja: 
pudełko 
- pole widoczne 125 x 125 mm (z okienkiem)
- druk cyfrowy/offsetowy

logo z czekolady 
- powierzchnia logo Ø 70 mm

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao

HOUSE BLEND MILK 44% kakao

PIERNIKOWA 44% kakao

CZEKOLADOWY  
MEDAL Z LOGO  
„CHOCO SIGNATURE”

Wymiary: 125 x 125 x 16 mm
Masa netto: 50 g
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc

Personalizacja: 
pudełko 
- pole widoczne 125 x 125 mm (z okienkiem)
- druk cyfrowy/offsetowy

CZEKOLADOWY MEDAL  
z dodatkami
Nr kat. CS-226 

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao  
+ wiśnia i prażony migdał

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao  
+ ananas i malina

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao  
+ śliwka i cynamon 

HOUSE BLEND MILK 44%  kakao  
+ prażony orzech laskowy 

HOUSE BLEND MILK 44% kakao  
+ morela i malina

HOUSE BLEND MILK 44% kakao  
+ truskawka i zielony pieprz

HOUSE BLEND MILK 44% kakao  
+ truskawka i malina

HOUSE BLEND MILK 44% kakao  
+ prażone ziarno kakao

HOUSE BLEND DARK 70% kakao  
+ pomarańcza
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UNICORN z dodatkami
TABLICZKA TRÓJKĄTNA

Wymiary: 125 x 151 x 16 mm
Masa netto: 35 g
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc

Personalizacja: 
pudełko 
- pole widoczne 125 x 151 mm (z okienkiem)
- druk cyfrowy/offsetowy

Nr kat. CS-228

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao  
+ wiśnia i prażony migdał

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao  
+ ananas i malina

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao  
+ śliwka i cynamon 

HOUSE BLEND MILK 44%  kakao  
+ prażony orzech laskowy 

HOUSE BLEND MILK 44% kakao  
+ morela i malina

HOUSE BLEND MILK 44% kakao  
+ truskawka i zielony pieprz

HOUSE BLEND MILK 44% kakao  
+ truskawka i malina

HOUSE BLEND MILK 44% kakao  
+ prażone ziarno kakao

HOUSE BLEND DARK 70% kakao  
+ pomarańcza

Nr kat. CS-227

Wymiary: 125 x 151 x 16 mm
Masa netto: 35 g
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc

Personalizacja: 
pudełko 
- pole widoczne 125 x 151 mm (z okienkiem)
- druk cyfrowy/offsetowy

Wymiary: 160x 45 x 12 mm
Masa netto: 30 g
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 30 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc

Personalizacja: 
etykietka 
- pole widoczne 45 x 33 mm 
- druk cyfrowy/offsetowy

HOUSE BLEND DARK 70%  kakao

HOUSE BLEND MILK 44% kakao

PIERNIKOWA 44% kakao

UNICORN  
TABLICZKA TRÓJKĄTNA

HOT OR POP

MALINa 
czekolada biała  
z malinami

Nr kat. CS-240-6

CAFFE LATTE 
czekolada biała z kawą

Nr kat. CS-240-2

CAPPUCcINO 
czekolada mleczna  
z kawą

Nr kat. CS-240-3

POMARAńcza  
czekolada mleczna  
z pomarańczą
Nr kat. CS-240-4

ANANAS z kurkumą  
czekolada biała  
z kurkumą i ananasem

Nr kat. CS-240-5

mleczny 
czekolada mleczna

Nr kat. CS-240-1

Put it in hot milk... or not?

Czekolada na gorąco lub pyszny lizak - sam zdecyduj 
co wolisz! Rozpuść w gorącym mleku albo ciesz się 
naturalnym smakiem czekoladowego lizaka. 
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ZIARNO KAKAO Nr kat. CS-210-1
w czekoladzie mlecznej 44% kakao i błonniku kakaowym

ARONIA Nr kat. CS-210-2
w czekoladzie mlecznej 44% kakao i błonniku kakaowym

ORZECHY LASKOWE Nr kat. CS-210-3
w czekoladzie deserowej 70% kakao i błonniku kakaowym

MIGDAŁY Nr kat. CS-210-5
w czekoladzie mlecznej 44% kakao i błonniku kakaowym

Wymiary: 60 x 30 x 110 mm
Masa netto: 40 g
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc

Personalizacja:  
pudełko 
- pole widoczne 60 x 110 mm (z okienkiem)
- druk cyfrowy/offsetowy

CZEKOLADOWE DRAŻE W PUDEŁKU

Wymiary: 160 x 160 x 20 mm
Masa netto: 140 g (łącznie)
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc

Personalizacja:  
pudełko 
- pole widoczne 160 x 160 mm (z okienkami)
- druk cyfrowy/offsetowy

KOLEKCJA  
CZEKOLADOWYCH  
DRAŻY
Nr kat. CS-224

ZIARNO KAKAO  
w czekoladzie mlecznej 44% kakao i błonniku kakaowym

ORZECHY LASKOWE 
w czekoladzie deserowej 70% kakao i błonniku kakaowym

MIGDAŁY 
w czekoladzie mlecznej 44% kakao i błonniku kakaowym

Wymiary: 55 x 55 x 5 mm
Masa netto: 5 g
Minimalne zamówienie: 500 szt.
Opakowanie zbiorcze: 250 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc

Personalizacja:  
pudełko 
- pole widoczne 55 x 55 mm
- druk cyfrowy/offsetowy

NEAPOLITANKA
Nr kat. CS-237

HOUSE BLEND MILK 44% kakao 

HOUSE BLEND DARK 70% kakao 

Wymiary: 80 x 170 x 10 mm
Masa netto: 60 g
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
Termin minimalnej trwałości: 12 mc

Personalizacja:  
pudełko 
- pole widoczne 80 x 170 mm
- druk cyfrowy/offsetowy

CZEKOLADA DO PICIA
Nr kat. CS-220

CIEMNA, NIERAFINOWANA  
- czekolada do picia

MLECZNA, NIERAFINOWANA  
- czekolada do picia
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CZEKOLADKI PRALINOWE
unikalne, naturalne czekoladki pralinowe  
bez konserwantów i sztucznych aromatów

Wymiary: 160 x 160 x 37 mm
Masa netto: 145 g (asortyment 16 czekoladek pralinowych)
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 6 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc

BOMBONIERKA ELEGANCE #16

Personalizacja:  
pudełko 
- pole widoczne 160 x 160 mm
- druk cyfrowy/offsetowy

Nr kat. CS-230

CAPPUCcINO 
czekolada mleczna z kawą

CAFFE LATTE 
czekolada biała z kawą

POMARAńcza 
czekolada mleczna  
z pomarańczą

ANANAS z kurkumą 
czekolada biała z kurkumą  
i ananasem

MALINa 
czekolada biała z malinami

Wymiary: 160 x 160 x 37 mm
Masa netto: 82 g (asortyment 9 czekoladek pralinowych)
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 6 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc

BOMBONIERKA ELEGANCE #9

Personalizacja:  
pudełko 
- pole widoczne 160 x 160 mm
- druk cyfrowy/offsetowy

Nr kat. CS-231

Wymiary: 98 x 98 x 28 mm
Masa netto: 36 g  
(asortyment 4 czekoladek pralinowych)
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc 

Personalizacja:  
pudełko 
- pole widoczne 98 x 98 mm
- druk cyfrowy/offsetowy

GIFT BOX #4
Nr kat. CS-223

Wymiary: 45 x 45 x 45 mm
Masa netto: 9 g (1 czekoladka pralinowa)
Minimalne zamówienie: 200 szt.
Opakowanie zbiorcze: 40 szt.
Termin minimalnej trwałości: 6 mc 

ONE #1
Nr kat. CS-232

Personalizacja:  
pudełko 
- pole widoczne 45 x 25 mm 
- druk cyfrowy/offsetowy
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BOMBONIERKA DREWNIANA  
NATURE #7

Wymiary: 130 x 130 x 35 mm
Masa netto: 65 g (asortyment 7 czekoladek pralinowych)
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc

Personalizacja:  
- grawerowanie na wieczku
- banderola: 130 x 40, druk cyfrowy/offsetowy

Nr kat. CS-233

Wymiary: 170 x 170 x 35 mm
Masa netto: 82 g  
(asortyment 9 czekoladek pralinowych)
Minimalne zamówienie: 20 szt.
Opakowanie zbiorcze: 6 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc

Personalizacja:  
- grawerowanie na wieczku
- banderola: 170 x 50 mm, druk cyfrowy/offsetowy

BOMBONIERKA DREWNIANA  
PRESTIGE #9
Nr kat. CS-234

CAPPUCcINO 
czekolada mleczna z kawą

CAFFE LATTE 
czekolada biała z kawą

POMARAńcza 
czekolada mleczna  
z pomarańczą

ANANAS z kurkumą 
czekolada biała z kurkumą  
i ananasem

MALINa 
czekolada biała z malinami

BOMBONIERKA DREWNIANA  
PRESTIGE #16
Nr kat. CS-235

Wymiary: 170 x 170 x 35 mm
Masa netto: 145 g  
(asortyment 16 czekoladek pralinowych)
Minimalne zamówienie: 20 szt.
Opakowanie zbiorcze: 6 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc

Personalizacja:  
- grawerowanie na wieczku 
- banderola: 170 x 50 mm, druk cyfrowy/offsetowy
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CZEKOLADOWe Narzędzia

Toolbox Nr kat. DC-238
Opakowanie upominkowe na dwa klucze

KLUCZ FRANCUSKI MAŁY Nr kat. DC-201
Czekolada deserowa 60% kakao 

KLUCZ FRANCUSKI Duży Nr kat. DC-200
Czekolada deserowa 60% kakao 

KLUCZ PŁASKI Nr kat. DC-202
Czekolada deserowa 60% kakao 

Wymiary: 89 x 290 x 29 mm
Masa netto: 140 g
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Termin minimalnej trwałości: 12 mc

Personalizacja:  
banderola 
- pole widoczne 89 x 60 mm
- druk cyfrowy/offsetowy

wkładka
- pole widoczne 89 x 290 mm
- druk cyfrowy/offsetowy

Wymiary: 100 x 302 x 135 mm
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 2 szt.

Personalizacja: 
- druk offsetowy

INDYWIDUALNE 
REALIZACJE
Wykonujemy czekolady w dowolnym 
kształcie na indywidualne 
zamówienia

LISTKI CZEKOLADOWE TRUSKAWKA Nr kat. CS-218-4
czekolada mleczna 44% kakao + liofilizowana truskawka

LISTKI CZEKOLADOWE WIŚNIA Nr kat. CS-218-1
czekolada deserowa 70% kakao + liofilizowana wiśnia

LISTKI CZEKOLADOWE ZIARNO Nr kat. CS-218-5
czekolada mleczna 44% kakao + prażone ziarno kakao

LISTKI CZEKOLADOWE MALINA Nr kat. CS-218-2
czekolada deserowa 70% kakao + liofilizowana malina

LISTKI CZEKOLADOWE MIGDAŁ Nr kat. CS-218-6
czekolada mleczna 44% kakao + prażony migdał

LISTKI CZEKOLADOWE SZARLOTKA Nr kat. CS-218-3
czekolada mleczna 44% kakao + liofilizowane jabłko i cynamon

Wymiary: 110 x 50 x 165 mm
Masa netto: 80 g
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 8 szt.
Termin minimalnej trwałości: 6 mc  
(LISTKI CZEKOLADOWE ZIARNO 12 mc)

Personalizacja:  
etykieta 
- pole widoczne 45 x 85 mm 
- druk cyfrowy/offsetowy

Czekoladowe listki

Wymiary: 250 x 390 x 28 mm
Masa netto: 1400 g
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 5 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc

TAFLA GIGANT z orzechami
Nr kat. CS-229

HOUSE BLEND MILK 44% kakao  
+ prażony orzech laskowy

HOUSE BLEND DARK 70% kakao  
+ prażony orzech laskowy

Personalizacja:  
- pole widoczne 240 x 380 mm
- druk offsetowy
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