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KATALOG

NATURALNIE – OD ZIARNA DO TABLICZKI

Tabliczka

BANDEROLa Nr kat. CS-200

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

EKWADOR
70% kakao Grand Cru

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.

Czekolada z ziaren z Ekwadoru zaskakuje swoim aromatem jaśminu
i kwiatów przechodzącym w nuty korzennych przypraw.

EKWADOR 80% kakao + ksylitol
PERU 70% kakao Grand Cru
GHANA 70% kakao Grand Cru
WENEZUELA 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

HOUSE BLEND DARK
70% kakao

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

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

HOUSE BLEND MILK
44% kakao

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.

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

PIERNIKOWA
44% kakao

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.

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.
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PIERNIKOWA 44% kakao

FULL BRAND Nr kat. CS-201
Safety Vacuum Pack

PORCELANA 70% kakao
GHANA 100% kakao
EKWADOR 80% kakao + ksylitol
PERU 70% kakao Grand Cru
GHANA 70% kakao Grand Cru
WENEZUELA 70% kakao Grand Cru
DOMINIKANA 70% kakao Grand Cru
EKWADOR 70% kakao Grand Cru

SINGLE ORIGIN

HAND MADE

- czekolady jednorodne z ziarna
pochodzącego z jednego,
określonego kraju

- czekolady wytwarzane ręcznie
od ziarna do tabliczki

GLUTEN FREE
- czekolady naturalnie
bezglutenowe

SUGAR FREE

- czekolady bez dodatku cukru

Vegan

- czekolady odpowiednie
dla wegan

KOLUMBIA 70% kakao Grand Cru
HOUSE BLEND DARK 70% kakao
HOUSE BLEND MILK 44% kakao

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
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HOUSE BLEND DARK 70% kakao

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

ho

Safety Vacuum Pack

HOUSE BLEND MILK 44% kakao

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.

9,5

0,0

Da
y
rk
ch
In
be gred ocola
au ans fr ient te G
suiks Gha om s/Zu han
er/ na (7 Gha tate a 70
fèv
na n/I
%
0
es %), (70 ng Gra
Ta
de Zu %), re
cac cke su dië nd C
an sting
ru
ao r/c gar/ nt
d ro n
du aca Ka en
aste ote
Gh ob ka /In
Ge
d n s: ra
ana on om gré
Ro schm
uts isin
(70 en u asse die
s, c
.
Karasinen ack
%), it G vo nts
ara
suc han n B : co
me gesc sno
me
re. a (7 ohn coa
ll, N hm ten
l,
n
0% en
ou
ug ack : Ein
Ma
),
ga
at u u
A
t
se y co
nd nd e ufta
ge ine kt m
Sc sam ntain
rös m
tete Ha it zart
/K hale e/Ka tra
5
n N uch em
be an sp nfrüc nn Sp ces o
0g
üss von
de vatte oren hten uren f mil
en
lait n/P va un vo k,
.
, fr eu n n d M n S nuts
uit t c ote il es
c
s à on
a an
coq ten n, meh enthm, d
ue ir de lk, alt
, se s tr ses en
sam ac am .
e. es

EKWADOR 70% kakao Grand Cru

KOLUMBIA
70% kakao Grand Cru
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DOMINIKANA 70% kakao Grand Cru

EKWADOR
80% kakao + Ksylitol
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PIERNIKOWA 44% kakao
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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.
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DOMINIKANA
70% kakao Grand Cru

ho

PORCELANA
70% kakao

w.c

GHANA 100% kakao
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PORCELANA 70% kakao
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NUTY SMAKOWE i AROMATY
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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

Naturalnie - oD ZIARNA DO TABLICZKI
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Manufaktura Czekolady to jedna z niewielu na świecie firm, w której czekoladę wyrabia się bezpośrednio od ziaren kakaowca do tabliczki czekolady. Ekspercką wiedzę na temat czekolady i jej przetwarzania zgłębiamy i skutecznie rozwijamy od 2009 roku. W naszej manufakturze dbamy o najwyższą jakość na każdym etapie powstawania 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

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

od ziarna do tabliczki
Eco LINE
Opakowania przyjazne środowisku:
- papier z makulatury
- folia kompostowalna
- R-PET z recyklingu

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

HOUSE BLEND MILK 44% kakao
+ truskawka liofilizowana
HOUSE BLEND MILK 44% kakao
+ prażone ziarno kakaowca
HOUSE BLEND DARK 70% kakao
+ wiśnia liofilizowana
HOUSE BLEND DARK 70% kakao
+ malina liofilizowana

CZEKOLADOWE DRAŻE W PUDEŁKU

HOUSE BLEND DARK 70% kakao
+ pomarańcza liofilizowana

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

Gre
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HOUSE BLEND DARK 70% kakao
+ śliwka liofilizowana i cynamon

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

Gre

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
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FULL BRAND

Cat. No. CS-201/eco
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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.
PORCELANA 70% kakao
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
GHANA 100% kakao
Termin minimalnej trwałości: 12 mc
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HOUSE BLEND MILK 44% kakao
+ truskawka i malina
HOUSE BLEND MILK 44% kakao
+ prażone ziarno kakao

GHANA 70% kakao Grand Cru

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

DOMINIKANA 70% kakao Grand Cru
EKWADOR 70% kakao Grand Cru
KOLUMBIA 70% kakao Grand Cru
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HOUSE BLEND MILK 44% kakao
+ prażony orzech laskowy

MINI TAFLA z dodatkami

WENEZUELA 70% kakao Grand Cru

PIERNIKOWA 44% kakao

ER

HOUSE BLEND MILK 44% kakao
+ truskawka i zielony pieprz

PERU 70% kakao Grand Cru

HOUSE BLEND MILK 44% kakao

P OW

HOUSE BLEND MILK 44% kakao
+ morela i malina

EKWADOR 80% kakao + ksylitol

HOUSE BLEND DARK 70% kakao

en

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

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
Personalizacja:
Minimalne zamówienie: 100 szt.
pudełko
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
- pole widoczne 125 x 125 mm (z okienkiem)
Termin minimalnej trwałości: 8 mc
- druk cyfrowy/offsetowy
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HOUSE BLEND DARK 70% kakao
+ pomarańcza
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

TABLICZKA QWADRO

KOLEKCJA TABLICZEK SINGLE ORIGIN

Nr kat. CS-202

Nr kat. CS-204

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

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 80 mm
- druk cyfrowy/offsetowy

Personalizacja:
pudełko
- pole widoczne 80 x 220 mm
- druk cyfrowy/offsetowy
Kolekcja 1

PORCELANA 70% kakao
GHANA 100% kakao

GHANA 100% kakao

EKWADOR 80% kakao + ksylitol

PERU 70% kakao Grand Cru

PERU 70% kakao Grand Cru

Safety Vacuum Pack

GHANA 70% kakao Grand Cru

Kolekcja 2

WENEZUELA 70% kakao Grand Cru
DOMINIKANA 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

DOMINIKANA 70% kakao Grand Cru

GHANA 100% kakao

TABLICZKA MINIATURE
Nr kat. CS-211

EKWADOR 70% kakao Grand Cru
KOLUMBIA 70% kakao Grand Cru

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

Safety Vacuum Pack

HOUSE BLEND DARK 70% kakao
HOUSE BLEND MILK 44% kakao
PIERNIKOWA 44% kakao

TABLICZKA Z OKIENKIEM

KOLEKCJA TABLICZEK Z OKIENKIEM

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

Nr kat. CS-205 (okienko kwadrat) / CS-205-1 (okienko choinka)

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

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 80 mm (z okienkiem)
- druk cyfrowy/offsetowy

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

HOUSE BLEND MILK 44% kakao
+ truskawka liofilizowana

HOUSE BLEND MILK 44% kakao
+ truskawka liofilizowana

HOUSE BLEND MILK 44% kakao
+ prażone ziarno kakaowca

HOUSE BLEND MILK 44% kakao
+ prażone ziarno kakaowca

HOUSE BLEND DARK 70% kakao
+ wiśnia liofilizowana

HOUSE BLEND DARK 70% kakao
+ wiśnia liofilizowana

HOUSE BLEND DARK 70% kakao
+ malina liofilizowana
HOUSE BLEND DARK 70% kakao
+ pomarańcza liofilizowana
HOUSE BLEND DARK 70% kakao
+ śliwka liofilizowana i cynamon
6
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CZEKOLADOWE KSZTAŁTY

CZEKOLADOWE KSZTAŁTY

Z DOWOLNYMI DODATKAMI
CHOINKA Nr kat. CS-207-1
pisanka Nr kat. CS-207-3
SERCE Nr kat. CS-207-4
Gwiazda Nr kat. CS-207-5

CHOINKA Nr kat. CS-206-1
pisanka Nr kat. CS-206-3
SERCE Nr kat. CS-206-4
Gwiazda Nr kat. CS-206-5
Wymiary: 110 x 180 x 15 mm
Masa netto: 70 g
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc

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

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

HOUSE BLEND DARK 70% kakao

HOUSE BLEND MILK 44% kakao
+ morela i malina

HOUSE BLEND MILK 44% kakao
PIERNIKOWA 44% kakao

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

CZEKOLADOWE
KSZTAŁTY

HOUSE BLEND MILK 44% kakao
+ prażony orzech laskowy

z LOGO „CHOCO SIGNATURE”

HOUSE BLEND DARK 70% kakao
+ ananas i malina

HOUSE BLEND DARK 70% kakao
+ pomarańcza
HOUSE BLEND DARK 70% kakao
+ wiśnia i prażony migdał

HOUSE BLEND DARK 70% kakao
+ śliwka i cynamon

CHOINKA Nr kat. CS-212-1
pisanka Nr kat. CS-212-3
SERCE Nr kat. CS-212-4
Gwiazda Nr kat. CS-212-5

TABLICZKA Z LOGO
„CHOCO SIGNATURE”
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

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

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

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

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

HOUSE BLEND DARK 70% kakao

HOUSE BLEND DARK 70% kakao

HOUSE BLEND MILK 44% kakao

HOUSE BLEND MILK 44% kakao

PIERNIKOWA 44% kakao

PIERNIKOWA 44% kakao
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TAFLA HOUSE BLEND

KOMPILACJA 4 TABLICZEK

z dodatkami

z dodatkami

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)

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

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

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

etykieta
- pole widoczne 80 x 37 mm

etykieta
- pole widoczne 80 x 37 mm

HOUSE BLEND MILK 44% kakao
+ morela i malina

HOUSE BLEND DARK 70% kakao
+ wiśnia liofilizowana

HOUSE BLEND MILK 44% kakao
+ truskawka i zielony pieprz

HOUSE BLEND MILK 44% kakao
+ pomarańcza liofilizowana
HOUSE BLEND MILK 44% kakao
+ prażone ziarno kakaowca

HOUSE BLEND MILK 44% kakao
+ truskawka i malina

HOUSE BLEND DARK 70% kakao
+ śliwka i cynamon

HOUSE BLEND MILK 44% kakao
+ prażone ziarno kakao
HOUSE BLEND MILK 44% kakao
+ prażony orzech laskowy
HOUSE BLEND DARK 70% kakao
+ pomarańcza
HOUSE BLEND DARK 70% kakao
+ wiśnia i prażony migdał

TAFLA HOUSE BLEND
Z LOGO

HOUSE BLEND DARK 70% kakao
+ ananas i malina
HOUSE BLEND DARK 70% kakao
+ śliwka i cynamon

Y

„CHOCO SIGNATURE”

CM

Nr kat. CS-217
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
HOUSE BLEND DARK 70% kakao
HOUSE BLEND MILK 44% kakao
PIERNIKOWA 44% kakao
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MINI TAFLA

CZEKOLADOWY MEDAL

z dodatkami

z dodatkami

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

Nr kat. CS-226
Wymiary: 125 x 125 x 16 mm
Masa netto: 50 g
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc

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

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

HOUSE BLEND MILK 44% kakao
+ morela i malina

HOUSE BLEND MILK 44% kakao
+ morela i malina

HOUSE BLEND MILK 44% kakao
+ truskawka i zielony pieprz

HOUSE BLEND MILK 44% kakao
+ truskawka i zielony pieprz

HOUSE BLEND MILK 44% kakao
+ truskawka i malina

HOUSE BLEND MILK 44% kakao
+ truskawka i malina

HOUSE BLEND MILK 44% kakao
+ prażone ziarno kakao

HOUSE BLEND MILK 44% kakao
+ prażone ziarno kakao

HOUSE BLEND MILK 44% kakao
+ prażony orzech laskowy

HOUSE BLEND MILK 44% kakao
+ prażony orzech laskowy

HOUSE BLEND DARK 70% kakao
+ pomarańcza

HOUSE BLEND DARK 70% kakao
+ pomarańcza

HOUSE BLEND DARK 70% kakao
+ wiśnia i prażony migdał

HOUSE BLEND DARK 70% kakao
+ wiśnia i prażony migdał

HOUSE BLEND DARK 70% kakao
+ ananas i malina

HOUSE BLEND DARK 70% kakao
+ ananas i malina

HOUSE BLEND DARK 70% kakao
+ śliwka i cynamon

HOUSE BLEND DARK 70% kakao
+ śliwka i cynamon

MINI TAFLA
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
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CZEKOLADOWY
MEDAL Z LOGO
„CHOCO SIGNATURE”
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 DARK 70% kakao

HOUSE BLEND MILK 44% kakao

HOUSE BLEND MILK 44% kakao

PIERNIKOWA 44% kakao

PIERNIKOWA 44% kakao
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UNICORN z dodatkami

HOT OR POP

TABLICZKA TRÓJKĄTNA

Put it in hot milk... or not?

Nr kat. CS-228
Wymiary: 125 x 151 x 16 mm
Masa netto: 35 g
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc

Czekolada na gorąco lub pyszny lizak - sam zdecyduj
co wolisz! Rozpuść w gorącym mleku albo ciesz się
naturalnym smakiem czekoladowego lizaka.

Personalizacja:
pudełko
- pole widoczne 125 x 151 mm (z okienkiem)
- druk cyfrowy/offsetowy
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 MILK 44% kakao
+ prażony orzech laskowy
HOUSE BLEND DARK 70% kakao
+ pomarańcza
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

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

UNICORN
TABLICZKA TRÓJKĄTNA

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

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
HOUSE BLEND DARK 70% kakao
HOUSE BLEND MILK 44% kakao
PIERNIKOWA 44% kakao

POMARAńcza
czekolada mleczna
z pomarańczą
Nr kat. CS-240-4
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ANANAS z kurkumą
czekolada biała
z kurkumą i ananasem

CAPPUCcINO
czekolada mleczna
z kawą

MALINa
czekolada biała
z malinami

Nr kat. CS-240-5

Nr kat. CS-240-3

Nr kat. CS-240-6
15

mleczny
czekolada mleczna

CAFFE LATTE
czekolada biała z kawą

Nr kat. CS-240-1

Nr kat. CS-240-2

CZEKOLADOWE DRAŻE W PUDEŁKU

NEAPOLITANKA

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

Nr kat. CS-237
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 60 x 110 mm (z okienkiem)
- druk cyfrowy/offsetowy

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

ZIARNO KAKAO Nr kat. CS-210-1

w czekoladzie mlecznej 44% kakao i błonniku kakaowym

HOUSE BLEND MILK 44% kakao

ARONIA Nr kat. CS-210-2

HOUSE BLEND DARK 70% kakao

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

KOLEKCJA
CZEKOLADOWYCH
DRAŻY

CZEKOLADA DO PICIA
Nr kat. CS-220
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

Nr kat. CS-224
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

CIEMNA, NIERAFINOWANA
- czekolada do picia

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

MLECZNA, NIERAFINOWANA
- czekolada do picia

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
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CZEKOLADKI PRALINOWE

BOMBONIERKA ELEGANCE #9
Nr kat. CS-231
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

unikalne, naturalne czekoladki pralinowe
bez konserwantów i sztucznych aromatów

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

GIFT BOX #4
Nr kat. CS-223
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

BOMBONIERKA ELEGANCE #16
Nr kat. CS-230
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

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

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

ONE #1
Nr kat. CS-232
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

CAPPUCcINO

CAFFE LATTE

POMARAńcza

ANANAS z kurkumą

MALINa

czekolada mleczna z kawą

czekolada biała z kawą

czekolada mleczna
z pomarańczą

czekolada biała z kurkumą
i ananasem

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

BOMBONIERKA DREWNIANA
PRESTIGE #16

Nr kat. CS-233

Nr kat. CS-235

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

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

BOMBONIERKA DREWNIANA
PRESTIGE #9
Nr kat. CS-234
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
20

CAPPUCcINO

CAFFE LATTE

POMARAńcza

ANANAS z kurkumą

MALINa

czekolada mleczna z kawą

czekolada biała z kawą

czekolada mleczna
z pomarańczą

czekolada biała z kurkumą
i ananasem

czekolada biała z malinami
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Czekoladowe listki

CZEKOLADOWe Narzędzia

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)

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

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

LISTKI CZEKOLADOWE WIŚNIA Nr kat. CS-218-1

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

czekolada deserowa 70% kakao + liofilizowana wiśnia

LISTKI CZEKOLADOWE MALINA Nr kat. CS-218-2

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

Toolbox Nr kat. DC-238

czekolada deserowa 70% kakao + liofilizowana malina

Opakowanie upominkowe na dwa klucze

LISTKI CZEKOLADOWE SZARLOTKA Nr kat. CS-218-3

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

czekolada mleczna 44% kakao + liofilizowane jabłko i cynamon

LISTKI CZEKOLADOWE TRUSKAWKA Nr kat. CS-218-4

KLUCZ FRANCUSKI MAŁY Nr kat. DC-201

Czekolada deserowa 60% kakao

Personalizacja:
- druk offsetowy

czekolada mleczna 44% kakao + liofilizowana truskawka

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

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

TAFLA GIGANT z orzechami

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

Nr kat. CS-229
Wymiary: 250 x 390 x 28 mm
Masa netto: 1400 g
Minimalne zamówienie: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 5 szt.
Termin minimalnej trwałości: 8 mc

INDYWIDUALNE
REALIZACJE
Wykonujemy czekolady w dowolnym
kształcie na indywidualne
zamówienia

Personalizacja:
- pole widoczne 240 x 380 mm
- druk offsetowy
HOUSE BLEND MILK 44% kakao
+ prażony orzech laskowy
HOUSE BLEND DARK 70% kakao
+ prażony orzech laskowy
22

23

POLSKA
WArSZAWA / ŁÓDŹ / ŁOMIANKI
www.ManufakturaCzekolady.pl

Karolina Żukowska Małgorzata Ignatczyk
 570 989 968  570 989 966
 k.zukowska@manufakturaczekolady.pl  m.ignatczyk@manufakturaczekolady.pl

