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Globalna Norma Bezpieczeństwa Żywności BRC  - Standard ten jest gwarancją najwyższego poziomu 
bezpieczeństwa żywności, zgodności z prawem i powtarzalnej jakości oferowanych produktów.  
Jest on również zapewnieniem, że nasze słodycze są w pełni bezpieczne. 

BRC Food Safety Management System - This standard is the guarantee of the highest level of safety of food, 
compliance with law and a consistent quality of products offered. It is also an assurance that the sweets  
produced are completely safe.

UTZ Better farming Better future – produkty oznaczone UTZ wytwarzane są z surowców pochodzących  
z uczciwych i zrównoważonych upraw. Program UTZ Better farming Better future umożliwia rolnikom: stałe 
doskonalenie nienaruszających równowagi ekologicznej metod uprawy, poprawę warunków pracy, życia  
i edukację dzieci oraz dba o środowisko naturalne.

All UTZ certified products are produced according to the UTZ standard, which is guided by the principles of fairness 
and transparency. The UTZ program enables farmers to learn better farming methods, improve working conditions 
and take better care of their children and the environment.

Etykieta FSC® oznacza, że materiały wykorzystane w danym produkcie zostały pozyskane w sposób odpowiedzialny.

The FSC® label means that materials used for this products have been responsibly sourced.

Wyobraź sobie chwilę pociągania za wstążkę starannie opakowanego pudełka, moment zaskoczenia i szczerego uśmiechu… Radość z otrzymywania  
i dawania prezentów leży w naszej naturze. W te Święta pokaż swoim pracownikom i partnerom biznesowym, że są dla Ciebie ważni! Daj znać, że 
o nich pamiętasz! Przypomnij, że są niezastąpieni! Pomożemy Ci w tym – jesteśmy specjalistami w osładzaniu relacji!  W katalogu znajdziesz nasze 
świąteczne projekty. Jest z czego wybierać, ale pamiętaj, że to nie wszystko. Dostosujemy się do charakteru i potrzeb Twojej firmy!

Niech Twój biznes kojarzy się słodko!
• Słodkie Upominki powstały po to, by łączyć ludzi i zacieśniać relacje (nie tylko biznesowe).
• Pomogliśmy tysiącom Klientów na całym świecie, z różnych branż, wyrażać swoje emocje i pozostać w pamięci obdarowywanych!
• Nasi specjaliści od słodkości wspólnie z Klientami projektują niepowtarzalne prezenty!
• Zajmujemy się słodyczami od 23 lat, dzięki połączeniu tradycji z najnowszymi trendami, wciąż możemy chwalić się pozycją lidera w branży!
• Nie musisz się martwić, że coś pójdzie nie tak – odpowiadamy za cały proces  od etapu tworzenia po wysyłkę!
• Stawiamy na jasne zasady współpracy – wspólnie ustalimy cel, koszt i termin zamówienia.
• Nie tylko wygląd i przekaz, ale też jakość – pracujemy według Międzynarodowego Standardu Bezpieczeństwa Żywności BRC.
• Wierzymy, że odpowiedzialne prowadzenie biznesu przyniesie słodsze jutro! Pracujemy nad tym, żeby opakowania były całkowicie 

biodegradowalne. Papier, którego używamy, jest oznaczony certyfikatem FSC®. Oznacza to, że materiały wykorzystane w produktach zostały 
pozyskane w sposób odpowiedzialny. 

• Dajemy radość naszym klientom, ale patrzymy szerzej. Nasze produkty czekoladowe otrzymały certyfikat UTZ, który gwarantuje wysokie standardy 
etyczne i ekologiczne w procesie produkcji!

Imagine that you are pulling the ribbon of a meticulously wrapped box. A moment of true surprise and an honest smile... We are naturally inclined 
to enjoy giving and receiving presents. Use this Holiday Season as an opportunity to show your employees and business partners that they matter 
to you! Let them know you remember about them! Remind them that they are irreplaceable! We will help you do just that - we are experts in 
sweetening up relations! This catalog presents our latest Holiday projects. There’s plenty to choose from, but please do remember that this is not all 
we have to offer. We will gladly adjust to the character and needs of your company!

Let people have some sweet memories associated with your business!
•  Słodkie Upominki was established to bring people closer and to tighten their relations (not only those of business character).
• We have helped thousands of Customers coming from all over the world and operating in different business sectors express their emotions  

and be remembered by the recipients of their gifts!
• Our confectionery experts are capable of designing, together with our Customers, some truly exceptional presents!
• We have been dealing with sweets for 23 years now. By combining tradition with the latest trends, we continuously enjoy the position of the 

industry’s leader!
• You do not have to worry that something might go wrong – we take full responsibility for the entire process - from the creation stage to shipping!
• Clearly defined cooperation principles form the foundation of our operations - we will work together to determine the purpose, cost and delivery 

date of your order.
• The appearance and message, however, are not the only things that matter. Quality is equally important - we comply with the international BRC 

Food Safety Standard.
• We do believe that running our business in a responsible manner will bring about a sweeter future! We are striving to make our packaging fully 

biodegradable. The paper we use is FSC®-certified. The FSC® label means that materials used for this products have been responsibly sourced. 
• We provide your customers with pure joy, but we aim to adopt a broader perspective. Our chocolate products have been awarded the UTZ 

certificate guaranteeing that our production processes comply with the strictest ethical and environmental standards!

Stwórzmy razem coś wyjątkowego!
Wesołych i słodkich Świąt! 

Let’s join forces to create something truly exceptional!
Happy and sweet Holidays! 

  100%   100%     
BIODEGRABIODEGRA DDABLEABLE  

PPAACKCKAAGEGE

Ta ikona przypisana została do opakowań wykonanych w całości z materiałów w 100% biodegradowalnych. 

This symbol means that we used 100% biodegradable, i.e. environmentally friendly, foil for the production of packaging. 
Customers can choose between standard or biodegradable foils.

Produkty oznaczone tym symbolem możemy zapakować w papier z domieszką folii - materiał, w którym zawartość 
tworzyw sztucznych obniżono aż o 65%! 

This icon has been assigned to packaging fully made of 100% biodegradable materials.

Biznesowa oferta bożonarodzeniowych zestawów delikatesowych dostępna na stronie www.nobilia.pl
Our collection of christmas delicatessen baskets available at www.nobilia.pl
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 0180

Art Deco 4

4 trufle czekoladowe (łącznie 34 g)
4 chocolate truffles (34 g total)

55 x 190 x 30 mm  200

 0182

Art Deco 12

12 trufli czekoladowych (łącznie 102 g)
12 chocolate truffles (102 g total)

90 x 268 x 30 mm 100

 0181

Art Deco 8

8 trufli czekoladowych (łącznie 68 g) 
8 chocolate truffles (68 g total)

90 x 190 x 30 mm 100
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 0421

Art Deco 10 Plus Box

10 trufli czekoladowych i czekoladowy medal  
z logo (łącznie 150 g)
10 chocolate truffles and a chocolate medal with 
logo (150 g total)

czekolada: mleczna, deserowa lub biała 
chocolate: milk, dark or white

Ø 190, h 42 mm 100

 0398

Art Deco 16 Box

16 trufli czekoladowych (łącznie 136 g)
16 chocolate truffles (136 g total)

Ø 190, h 42 mm 50

Możliwości nadruku 
Printing options

Digital na naklejce 
Digital printing on the label

Digital bezpośrednio na wieczku
Digital printing directly on the lid
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 0202

Art Deco Gold

16 dekorowanych trufli Art Deco (łącznie 136 g)
16 Art Deco decorated truffles (136 g total)

kolor pudełka: biały lub czarny
colour of box: white or black

195 x 195 x 40 mm 100

Poznaj smaki czekoladowych trufli Art Deco na str. 59. 
Discover flavours of Art Deco chocolate truffles on page 59.

NEW!NEW!

 0203

Art Deco & Friends Gold

8 dekorowanych trufli czekoladowych Art Deco, 
migdały w czekoladzie mlecznej z cynamonem 
oraz marcepanowe groszki w czekoladzie  
deserowej (łącznie 212 g)
8 Art Deco decorated truffles, almonds in milk 
chocolate with cinnamon and dark chocolate 
coated marzipan peas (212 g total)

kolor pudełka: biały lub czarny
colour of box: white or black

195 x 195 x 40 mm 100
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 0232

Little Sweet Moments 

9 czekoladowych pralin 63 g
9 chocolate pralines 63 g

pistacja w deserowej czekoladzie, orzech 
laskowy w mlecznej czekoladzie, cappuccino 
w białej czekoladzie
hazelnut filling in a milk chocolate, pistachio 
filling in a dessert chocolate, cappuccino 
cream in a white chocolate

115 x 115 x 35 mm 100

 0233

Sweet Moments  

16 czekoladowych pralin 112 g 
16 chocolate pralines 112 g

pistacja w deserowej czekoladzie, orzech 
laskowy w mlecznej czekoladzie, cappuccino 
w białej czekoladzie
hazelnut filling in a milk chocolate, pistachio 
filling in a dessert chocolate, cappuccino 
cream in a white chocolate

153 x 153 x 35 mm 100

Orzech Laskowy  
w Mlecznej Czekoladzie 

Hazelnut filling  
in a milk chocolate

Pistacja w Deserowej  
Czekoladzie 

Pistachio filling  
in a dessert chocolate

Cappuccino w Białej  
Czekoladzie 

Cappuccino cream  
in a white chocolate

NEW! NEW!
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 0095

Clusters Wooden Box

clusters z ciasteczkami i karmelem w mlecznej 
czekoladzie oraz clusters z orzechami ziemnymi  
w czekoladzie o smaku solonego karmelu (łącznie 100 g)  
clusters with milk chocolate cookies and caramel  
and clusters with peanuts in salted caramel (100 g total)

Ø 140 mm, h 35 mm 100

 0134

Chocolate Pine Cone Ornaments 

8 nadziewanych szyszek czekoladowych  
do zawieszania 100 g 
8 chocolate pine cone ornaments with filling 100 g

mix smaków: waniliowy, cappuccino  
i orzech laskowy
mix of pralines with cappuccino  
and nut filling in milk chocolate

Ø 140 mm, h 35 mm 50

 0233

Sweet Moments  

16 czekoladowych pralin 112 g 
16 chocolate pralines 112 g

pistacja w deserowej czekoladzie, orzech 
laskowy w mlecznej czekoladzie, cappuccino 
w białej czekoladzie
hazelnut filling in a milk chocolate, pistachio 
filling in a dessert chocolate, cappuccino 
cream in a white chocolate

153 x 153 x 35 mm 100

NEW!

 0111

Snowballs In Wooden Box

7 marcepanowych kul (łącznie 110 g)
7 marzipan balls (110 g total)

Ø 140 mm, h 35 mm 50
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 0576

Chocolate Cups Box

4 belgijskie praliny (łącznie 48 g)
4 chocolate belgian pralines (48 g total)

kolor puszki: biały lub srebrny
colour of tin: white or silver

75 x 75 x 32 mm 50

 0177

Noble 12 Box

12 belgijskich pralin (łącznie 144 g)
12 chocolate belgian pralines (144 g total)

Ø 190, h 42 mm 50

 0320

Twelve Times Bite Box

12 belgijskich pralin (łącznie 144 g)
12 chocolate belgian pralines (144 g total)

kolor puszki: biały lub srebrny
colour of tin: white or silver

190 x 130 x 35 mm 50

Christmas Chocolate Boxes

Świąteczne Bombonierki
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NEW!

 0124

Noble 5 Box

5 belgijskich pralin (łącznie 60 g)
5 chocolate belgian pralines (total 60 g)

130 x 130 x 33 mm 200

 0204

Noble Gold 

16 belgijskich pralin (łącznie 192 g)
16 chocolate belgian pralines (total 192 g)

kolor pudełka: biały lub czarny
colour of box: white or black

195 x 195 x 40 mm 50

 0125

Noble 9 Box

9 belgijskich pralin (łącznie 108 g)
9 chocolate belgian pralines (total 108 g)

145 x 145 x 33 mm 100

Poznaj smaki belgijskich pralin Noble Chocolates na str. 59. 
Discover flavours of the Noble Chocolates belgian pralines on page 59.

Christmas Chocolate Boxes

Świąteczne Bombonierki

NEW!
  100%   100%     

BIODEGRABIODEGRA DDABLEABLE  
PPAACKCKAAGEGE NEW!

  100%   100%     
BIODEGRABIODEGRA DDABLEABLE  

PPAACKCKAAGEGE
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 0196

Gold Bar Tin

10 francuskich trufli (łącznie 80 g) 
10 french truffles (80 g total)

czekoladowy
chocolate

110 x 235 x 45 mm 50

 0222

Ruby Box

kostki czekolady rubinowej (łącznie 45 g)
ruby chocolate pieces (45 g total)

175 x 175 x 30 mm 100

Czekolada rubinowa to światowy fenomen w dziedzinie czekolady i pierwsza, prawdziwa innowacja na tym rynku od 80 lat. Zrodzona 
z rubinowego ziarna kakaowca, wytwarzana jest bez dodatku jakichkolwiek barwników i aromatów. W naszej ofercie proponujemy 
ją Państwu w formie bombonierki, w eleganckim pudełku, z dużą powierzchnią do personalizacji. Intensywny, owocowy smak  
z wyczuwalną nutką kwasowości ukryty w rubinowych kosteczkach, będzie idealnym słodkim upominkiem. 
Made from ruby cocoa beans without any coloring agents or flavoures, ruby chocolate is a global phenomenon and the first true 
innovation on that market for 80 years.We offer you that kind of chocolate in a box with a large surface area that can be personalized. 
An intensive, fruity and slightly sour flavour hidden in ruby chocolate cubes, locked in a beautiful personalized packaging, will be  
a perfect sweet gift.



Christmas Chocolate Boxes

Świąteczne Bombonierki

13

 0109

Toulouse

francuskie trufle (łącznie 90 g)
french truffles (90 g total)

czekoladowy
chocolate

170 x 90 x 40 mm 100

 0486

Lyon

3 francuskie trufle (łącznie 24 g)
3 french truffles (24 g total)

czekoladowy
chocolate

40 x 120 x 90 mm 200

 0512

Saint Tropez

5 francuskich trufli (łącznie 40 g)
5 french truffles (40 g total)

czekoladowy
chocolate

70 x 78 x 98 mm 200
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 0081

Christmas Tree Box

czekoladowy napis i choinka z posypką  
„Malinowa gwiazdka” (łącznie 100 g)
chocolate text and christmas tree with sprinkle 
“Raspberry star” (total 100 g)

czekolada mleczna
milk chocolate

kolor puszki: biały lub srebrny
colour of tin: white or silver

190 x 130 x 35 mm 50

 0185

Clusters Tin

clusters z ciasteczkami i karmelem w mlecznej  
czekoladzie oraz clusters z orzechami ziemnymi  
w czekoladzie o smaku solonego karmelu (łącznie 180 g)
clusters: cookies coated in milk chocolate and caramel  
and clusters: peanuts coated in salty caramel (180 g total)

kolor puszki: biały lub srebrny
colour of tin: white or silver

Ø 190 mm, h 42 mm 50

 0075

Chocolate Rudolph

4 czekoladki (łącznie 45 g) 
4 chocolates (45 g total)

czekolada deserowa 72% kakao  
z czerwoną lentilką 
dark chocolate 72% cocoa  
with red lentil

258 x 85 x 12 mm 100
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 0141

Midi Box

3 Mini Tabliczki 10 g (łącznie 30 g)
lub 4 Czekoladki Kwadratowe 5 g (łącznie 20 g)
lub 5 Czekoladowych Kostek 12 g (łącznie 60 g) 
3 Mini Bars 10 g (30 g total)
or 4 Square Chocolates 5 g (20 g total)
or 5 Chocolate Cubes 12 g (60 g total)

212 x 85 x 30 mm 500

 0142

Maxi Box

6 Mini Tabliczek 10 g (łącznie 60 g)
lub 8 Czekoladek Kwadratowych 5 g (łącznie 40 g)
lub 10 Czekoladowych Kostek 12 g (łącznie 120 g) 
6 Mini Bars 10 g (60 g total)
or 8 Square Chocolates 5 g (40 g total)
or 10 Chocolate Cubes 12 g (120 g total)

212 x 120 x 30 mm 200

Trzy różne opakowania i trzy różne zawartości do wyboru. Duża powierzchnia reklamowa. Elegancka, nowoczesna forma. Oto 
nasza propozycja bombonierek z czekoladowymi bestsellerami: Czekoladką Kwadratową 5 g, Mini Tabliczką 10 g oraz Czekoladową 
Kostką 12 g. Zachęcamy do stworzenia własnych kompozycji o różnej wielkości, smaku i indywidualnej grafice.
Three different kinds of packaging and three different types of contents to choose from. Large advertising space. Elegant and modern 
form. Our chocolate boxes with number one chocolates: 5 g Square Chocolate, 10 g Mini Bar and 12 g Chocolate Cube. Create your own 
compositions with different sizes, flavors and individualized graphics.

 0140

Mini Box 

2 Mini Tabliczki 10 g (łącznie 20 g)
lub 4 Czekoladki Kwadratowe 5 g (łącznie 20 g)
lub 4 Czekoladowe Kostki 12 g (łącznie 48 g)  
2 Mini Bars 10 g (20 g total)  
or 4 Square Chocolates 5 g (20 g total)  
or 4 Chocolate Cubes 12 g (48 g total)

120 x 120 x 30 mm 500
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 0096

Chocolate Stars 3

3 złocone czekoladowe gwiazdki (łącznie 30 g) 
3 gilded chocolate stars (30 g total)

czekolada mleczna, deserowa lub biała 
milk, dark or white chocolate 

175 x 152 x 25 mm 200

 0097

Chocolate Stars 6

6 złoconych czekoladowych gwiazdek (łącznie 60 g)
6 gilded chocolate stars (60 g total)

czekolada mleczna, deserowa lub biała 
milk, dark or white chocolate 

240 x 208 x 25 mm 200
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 0199

 Chocolates with Cranberries and Hazelnuts 8 pcs

4 czekoladki mleczne z kawałkami żurawiny liofilizowanej  
i 4 czekoladki białe z całymi orzechami laskowymi (łącznie 72 g) 
4 milk chocolates with pieces of freeze-dried cranberries  
and 4 white chocolates with whole hazelnuts (72 g total)

90 x 190 x 30 mm  100

 0198

Chocolates with Cranberries and Hazelnuts 4 pcs 

2 czekoladki mleczne z kawałkami żurawiny  liofilizowanej  
oraz 2 czekoladki białe z całymi  orzechami laskowymi (łącznie 36 g) 
2 milk chocolates with pieces of freeze-dried cranberries  
and 2 white chocolates with whole hazelnuts (36 g total)

55 x 190 x 30 mm  200
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 0137

Coffee Cups

4 praliny w kształcie filiżanek z belgijskiej czekolady 80 g
4 cup shaped Belgian chocolate pralines 80 g

truskawka w śmietanie, czekolada z miętą, orzech 
laskowy, Caffè crema  
strawberries in cream, mint chocolate, hazelnut, 
coffee cream

Ø 145, h 40 mm 100

 0138

Grand Coffee Cups

6 pralin w kształcie filiżanek z belgijskiej czekolady 120 g
6 cup shaped Belgian chocolate pralines 120 g

truskawka w śmietanie, czekolada z miętą, orzech 
laskowy, Caffè crema  
strawberries in cream, mint chocolate, hazelnut, 
coffee cream 

Ø 197, h 40 mm 100

Caffè Crema 
Caffè Crema 

Orzech Laskowy 
Hazelnut

Czekolada z Miętą 
Mint Chocolate

Truskawka w Śmietanie 
Strawberries in Cream

NEW! NEW!



Sweet Wishes
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Słodkie Życzenia

 0230

Gold Cups  

8 nadziewanych czekoladek Gold Cups 120 g
8 Gold Cup chocolates with filling 120 g

wiśniowa nuta, cappucino z miodem, 
orzech w karmelu, czekolada z miętą i maliną 
cherry notes, cappuccino with honey,
hazelnuts & caramel, chocolate with mint  
and raspberry

153 x 153 x 35 mm 100

 0231

Prime Gold Cups

12 nadziewanyh czekoladek Gold Cups 180 g
12 Gold Cup chocolates with filling 180 g

wiśniowa nuta, cappucino z miodem,  
orzech w karmelu, czekolada z miętą i maliną 
cherry notes, cappuccino with honey,
hazelnuts & caramel, chocolate with mint  
and raspberry

195 x 195 x 40 mm 50

Christmas Chocolate Boxes

Świąteczne Bombonierki

Czekolada z Miętą i Maliną 
Chocolate with Mint  

and Raspberry

Cappucino z Miodem 
Cappuccino with Honey

Wiśniowa Nuta 
Cherry Notes

Orzech w Karmelu 
Hazelnuts & Caramel

NEW! NEW!

19
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 0207

Craft Tube M

orzechy w miodzie i cynamonie 70 g 
lub mix bakalii w czekoladzie 70 g 
lub marcepanowe kulki w ciemnej czekoladzie 70 g 
lub fudge rumowy z rodzynkami 70 g
honey and cinnamon coated peanuts 70 g
or chocolate coated nuts and dried fruit 70 g
or dark chocolate coated marzipan balls 70 g
or rum raisin fudge 70 g

folia albo folia eco w 100% biodegradowalna
film or 100% biodegradable film

Ø 75 mm, h 70 mm 200

 0019

Box of Dates

6 batoników daktylowych (łącznie 66 g)
6 dates candy bars (66 g total)

batonik daktylowy ze śliwką i orzechami laskowymi 
w czekoladzie deserowej 
dates candy bar with plums and hazelnuts,  
with dessert chocolate coating

folia albo folia eco w 100% biodegradowalna 
opakowanie w 100% biodegradowalne
film or 100% biodegradable film
100% biodegradable packaging

70 x 70 x 83 mm 200

 0208

Craft Tube L

orzechy w miodzie i cynamonie 100 g 
lub mix bakalii w czekoladzie 100 g 
lub marcepanowe kulki w ciemnej czekoladzie 100 g 
lub fudge rumowy z rodzynkami 100  g 
honey and cinnamon coated peanuts 100 g
or chocolate coated nuts and dried fruit 100 g
or dark chocolate coated marzipan balls 100 g
or rum raisin fudge 100 g

folia albo folia eco w 100% biodegradowalna 
film or 100% biodegradable film

Ø 75 mm, h 100 mm 100

NEW! NEW!

  100%   100%     
BIODEGRABIODEGRA DDABLEABLE  

PPAACKCKAAGEGE
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 0192

Bag of Christmas Presents

lizak cukrowy laska oraz 2 pierniki lukrowane
gwiazdki oraz 10 kul czekoladowych (łącznie 105 g)
candy cane and 2 gingerbread stars and 10 
chocolate balls (105 g total)

130 x 150 x 60 mm 200

 0193

Santa Claus Presents Bag

pierniczki serca lukrowane z nadzieniem 125 g
glazed heart gingerbreads with filling 125 g

folia albo folia eco w 100% biodegradowalna 
film or 100% biodegradable film

150 x 170 x 70 mm 100
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 0098

Hot Chocolate Cup

czekoladowa filiżanka z mieszadełkiem 18 g 
chocolate cup on a stir stick 18 g

czekolada mleczna, deserowa lub biała 
milk, dark or white chocolate   

folia albo folia eco w 100% biodegradowalna 
film or 100% biodegradable film

porcja na 1 kubek gorącej czekolady 
makes 1 serving of hot chocolate

175 x 60 mm 2 000 

 0099

Hot Chocolate Set

3 czekoladowe filiżanki z mieszadełkiem do przyrządzenia 
gorącej czekolady 54 g 
3 chocolate cups on stir sticks (for preparing hot chocolate) 54 g

czekolada mleczna, deserowa, biała lub mix smaków 
milk, dark, white chocolate or mix of flavours  

3 porcje gorącej czekolady 
makes 3 servings of hot chocolate

185 x 185 x 33 mm 100 szt.; 500 szt. mix smaków

NEW!

NEW!
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Zimowe Wieczory

 0106

Mini Hot Chocolate

czekoladowe figurki 20 g i pianki 5 g 
chocolate figures 20 g and marshmallows 5 g

czekolada mleczna, deserowa lub biała 
milk, dark or white chocolate 

logo tłoczone na wieczku 
logo embossed on the lid

porcja na 1 kubek gorącej czekolady 
makes 1 serving of hot chocolate

Ø 63 mm, h 63 mm 200

 0107

Maxi Hot Chocolate

czekoladowe figurki 100 g i pianki 20 g
chocolate figures 100 g and marshmallows 20 g

czekolada mleczna, deserowa lub biała 
milk, dark or white chocolate 

logo tłoczone na wieczku 
logo embossed on the lid

porcja na 5 kubków gorącej czekolady 
makes 5 servings of hot chocolate

Ø 80 mm, h 95 mm 100

Instrukcja przygotowania gorącej czekolady 
Instruction for preparing hot chocolate

200ml

Pour Hot Milk 
Into a Cup 

Do Kubka Nalej 
Gorącego Mleka

Finally
Decorate!

Na Koniec 
Udekoruj Piankami!

Mix
Well

Wszystko Dobrze 
Wymieszaj

Add the 
Chocolates

Wrzuć 
Czekoladki

 0099

Hot Chocolate Set

3 czekoladowe filiżanki z mieszadełkiem do przyrządzenia 
gorącej czekolady 54 g 
3 chocolate cups on stir sticks (for preparing hot chocolate) 54 g

czekolada mleczna, deserowa, biała lub mix smaków 
milk, dark, white chocolate or mix of flavours  

3 porcje gorącej czekolady 
makes 3 servings of hot chocolate

185 x 185 x 33 mm 100 szt.; 500 szt. mix smaków
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PRZEKŁADKA ŚWIĄTECZ-
NE WIADOMOŚCI 
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Słodkie Życzenia

 0164

3 Stars Envelope

gwiazdki czekoladowe (łącznie 12 g) 
chocolate stars (12 g total)

czekolada mleczna
milk chocolate

kolor folii: srebrny, złoty lub czerwony 
colour of film: silver, gold or red
dwustronny nadruk 
two-sided printing

190 x 100 x 10 mm 500

 0165

5 Stars Envelope

gwiazdki czekoladowe (łącznie 20 g) 
chocolate stars (20 g total)

czekolada mleczna
milk chocolate

kolor folii: srebrny, złoty lub czerwony 
colour of film: silver, gold or red
dwustronny nadruk 
two-sided printing

280 x 100 x 10 mm 500

 0195A

2 Stars Bag

gwiazdki czekoladowe (łącznie 8 g) 
chocolate stars (8 g total)

czekolada mleczna
milk chocolate

kolor folii: srebrny, złoty lub czerwony 
colour of film: silver, gold or red
folia lub folia eco w 100% biodegradowalna
film or 100% biodegradable film

87 x 70 mm 5 000

Srebrna 
Si lver

Złota
Gold

Czerwona 
Red

Kolory Foli i 
Colours of  Fi lm
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 0102

Christmas Card With Baubles

4 czekoladki (łącznie 30 g) 
4 chocolates (30 g total)

czekolada mleczna, deserowa lub biała 
milk, dark or white chocolate

210 x 140 x 12 mm 250

 0103

Christmas Card With Christmas Trees

4 czekoladki (łącznie 30 g) 
4 chocolates (30 g total)

czekolada mleczna, deserowa lub biała
milk, dark or white chocolate

210 x 140 x 12 mm 250

 0183

Christmas Card With Chocolate Teddy Bears

4 czekoladki (łącznie 30 g) 
4 chocolates (30 g total)

czekolada mleczna, deserowa lub biała
milk, dark or white chocolate

210 x 140 x 12 mm 250
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 0167

Chocolate Bites

kawałki czekolady deserowej o zawartości kakao 
72% z dodatkami (łącznie 80 g) 
bites of dark chocolate 72% cocoa  
with additions (80 g total)

czekolada deserowa o zawartości kakao 72% 
z dodatkiem: suszonej śliwki, liofilizowanej 
pomarańczy, płatków migdałowych, pestek 
dyni oraz quinoa  
72% cocoa dark chocolate with additions: 
dried plum, freeze-dried orange, almond 
flakes, pumpkin seeds and quinoa

95 x 85 x 145 mm 100
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 0601/0601S

Choco Text 1 Line in Envelope/ 
1 Line in Envelope Separate

tabliczka czekolady z indywidualnym tekstem  
lub 8 czekoladek z indywidualnym tekstem (łącznie 30 g) 
a bar of chocolate with personalised text  
or 8 chocolates with personalised text (30 g total)

8

czekolada rubinowa,  mleczna,  deserowa lub biała 
ruby, milk, dark or white chocolate

dwustronny nadruk 
two-sided printing

230 x 100 x 12 mm 100

 0602/0602S

Choco Text 2 Lines in Envelope/ 
2 Lines in Envelope Separate

tabliczka czekolady z indywidualnym tekstem lub 16 
czekoladek z indywidualnym tekstem (łącznie 60 g) 
a bar of chocolate with personalised text  
or 16 chocolates with personalised text (60 g total)

16

czekolada rubinowa,  mleczna,  deserowa lub biała 
ruby, milk, dark or white chocolate

dwustronny nadruk 
two-sided printing

230 x 100 x 12 mm 100

Choco Text 1  Linia Tabliczka Choco Text 1  Linia Separate
Choco Text 1  Line Bar Choco Text 1  Line Separate



Sweet Wishes
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Słodkie Życzenia

 0593

Choco Text 3 Lines in Envelope/  
Choco Text 3 Lines in Envelope Separate

tabliczka czekolady z indywidualnym tekstem  
lub 24 czekoladki z indywidualnym tekstem (łącznie 90 g)  
a bar of chocolate with personalised text  
or 24 chocolates with personalised text (90 g total)

24

czekolada mleczna, deserowa lub biała 
milk, dark or white chocolate

253 x 130 x 18 mm 100

 0594

Choco Text 3 Lines in EnvelopeChoco Text 4 
Lines in Envelope Separate

tabliczka czekolady z indywidualnym tekstem  
lub 32 czekoladki z indywidualnym tekstem (łącznie 120 g)  
a bar of chocolate with personalised text  
or 32 chocolates with personalised text (120 g total)

32

czekolada mleczna, deserowa lub biała 
milk, dark or white chocolate

253 x 130 x 18 mm 100

Choco Text 3 Linie Separate

Choco Text 4 Linie Tabliczka Choco Text 4 Linie Separate

Choco Text 3 Linie Tabliczka
Choco Text 3 Lines Bar

Choco Text 4 Lines Bar

Choco Text 3 Lines Separate

Choco Text 4 Lines Separate



Sweets to Print
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 0419

Choco Font 3

3 czekoladki z indywidualnym nadrukiem (łącznie 30 g) 
3 mini bars of chocolate with personalised decoration 
(30 g total)

czekolada biała 
white chocolate

192 x 65 x 22 mm 100

 0420

Choco Font 6

6 czekoladek z indywidulanym nadrukiem  
(łącznie 60 g) 
6 mini bars of chocolate with personalised decoration 
(60 g total)

czekolada biała 
white chocolate

192 x 126 x 22 mm 100

 0418

Choco Font 1

czekoladka z indywidualnym nadrukiem 10 g 
mini bar of chocolate with personalised decoration 10 g

czekolada biała 
white chocolate

77 x 77 x 22 mm 300

NEW!
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 0407

Logo Cookie Tin

ciasteczka korzenne Logo Cookie (łącznie 110 g) 
Logo Cookie ginger spice cookies (110 g total)

możliwość umieszczenia indywidualnego 
nadruku na ciasteczkach 
possibility of placing personalised decoration 
on the cookies 
folia albo folia eco w 100% biodegradowalna
film or 100% biodegradable film

Ø 190 mm, h 42 mm 100

 0351

Logo Cookie

ciasteczko korzenne 5,5 g 
spice cookie 5,5 g 

możliwość umieszczenia indywidualnego 
nadruku na ciasteczku 
possibility of placing personalised decora-
tion on the cookie
folia albo folia eco w 100% biodegradowalna
film or 100% biodegradable film

90 x 60 mm 2 000

 0406

Logo Cookie Bag

ciasteczka korzenne Logo Cookie (łącznie 39 g) 
Logo Cookie ginger spice cookies (39 g total)

możliwość umieszczenia indywidualnego 
nadruku na ciasteczkach 
possibility of placing personalised decoration 
on the cookies 
folia albo folia eco w 100% biodegradowalna
film or 100% biodegradable film

50 x 80 x 168 mm 300

  100%   100%     
BIODEGRABIODEGRA DDABLEABLE  

PPAACKCKAAGEGE

NEW!
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 0227

Mega Bar

tabliczka czkolady 200 g z orzechami laskowymi i karmelową posypką 
a bar of chocolate 200 g with hazelnuts and caramel topping

czekolada mleczna, deserowa lub biała z dodatkiem orzechów 
laskowych i karmelową posypką 
milk, dark or white chocolate with hazelnuts and caramel topping

205 x 175 x 10 mm 100

czekolada mleczna 
milk chocolate

czekolada deserowa 
dark chocolate

czekolada biała 
white chocolate

NEW!
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 0086

Mini Modern Bar 

tabliczka czekolady 35 g z posypkami do wyboru
chocolate bar 35 g with sprinkles to choose

czekolada rubinowa, mleczna, deserowa  
lub biała z posypkami do wyboru
ruby, milk, dark or white chocolate  
with sprinkles to choose

opakowanie w 100% biodegradowalne
100% biodegradable packaging
folia albo folia eco w 100% biodegradowalna
film or 100% biodegradable film

80 x 80 x 15 mm 200

 0087

Modern Bar Envelope

tabliczka czekolady 75 g z posypkami do wyboru 
chocolate bar 75 g with sprinkles to choose

czekolada rubinowa, mleczna, deserowa  
lub biała z posypkami do wyboru
ruby, milk, dark or white chocolate  
with sprinkles to choose

135 x 135 x 15 mm 100

Dostępne posypki do wyboru znajdziesz na str 59. 
See our sprinkles selection on page 59.

NEW!
  100%   100%     

BIODEGRABIODEGRA DDABLEABLE  
PPAACKCKAAGEGE
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 0094

Elegant Bar

tabliczka czekolady 65 g z posypkami do wyboru 
chocolate bar with choice of sprinkles 65 g

czekolada rubinowa, mleczna, deserowa  
lub biała z dodatkami  
ruby, milk, dessert, or white chocolate with 
extras

opakowanie w 100% biodegradowalne
100% biodegradable packaging
folia albo folia eco w 100% biodegradowalna
film or 100% biodegradable film

140 x 40 x 75 mm 100

 0484

Long Bar

tabliczka czekolady 100 g z posypkami do wyboru 
chocolate bar 100 g with sprinkles to choose

czekolada rubinowa, mleczna, deserowa  
lub biała z posypkami do wyboru
ruby, milk, dark or white chocolate  
with sprinkles to choose

258 x 85 x 12 mm 100

czekolada rubinowa  
ruby chocolate

czekolada mleczna  
milk chocolate

czekolada deserowa  
dessert chocolate 

czekolada biała  
white chocolate

NEW!
  100%   100%     

BIODEGRABIODEGRA DDABLEABLE  
PPAACKCKAAGEGE
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 0584

Micro Townhouse

imbirowe gwiazdki (łącznie 100 g)
lub ciasteczka korzenne w białej, mlecznej  
i deserowej czekoladzie (łącznie 100 g) 
ginger stars (100 g total) or mini cookies  
in milk, white and dessert chocolate (100 g total)  

folia albo folia eco w 100% biodegradowalna
film or 100% biodegradable film 
opakowanie w 100% biodegradowalne
100% biodegradable packaging

90 x 57 x 135 mm 100

 0496

Gingerbread House

pierniczki serca lukrowane z nadzieniem 130 g 
sugar glazed gingerbread hearts with filling 130 g

folia albo folia eco w 100% biodegradowalna
film or 100% biodegradable film 
opakowanie w 100% biodegradowalne 
100% biodegradable packaging

110 x 110 x 140 mm 100

 0586

Christmas Townhouse

imbirowe gwiazdki (łącznie 190 g)  
lub pierniczki serca lukrowane z nadzieniem (łącznie 150 g) 
gingersnap stars (190 g total)
or sugar glazed gingerbread with filling (150 g total)

folia albo folia eco w 100% biodegradowalna
film or 100% biodegradable film 
opakowanie w 100% biodegradowalne 
100% biodegradable packaging

90 x 57 x 190 mm 100

  100%   100%     
BIODEGRABIODEGRA DDABLEABLE  

PPAACKCKAAGEGE

  100%   100%     
BIODEGRABIODEGRA DDABLEABLE  

PPAACKCKAAGEGE

  100%   100%     
BIODEGRABIODEGRA DDABLEABLE  

PPAACKCKAAGEGE
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 0136

Heart Shaped Gingersnap Cookies

ciastka korzenne w kształcie serca ze sznureczkiem 144 g 
heart shaped gingersnap cookies with string 144 g

kolor puszki: srebrny lub biały
colour of tin: silver, white

Ø 190 mm, h 42 mm 50

 0135

Heart Shaped Gingersnap Cookie

ciastko korzenne w kształcie serca z dziurką  
do zawieszania 16 g 
heart shaped gingersnap cookies with a hole for 
hanging 16 g 

folia albo folia eco w 100% biodegradowalna
film or 100% biodegradable film

130 x 85 mm 2 000

NEW!

NEW!
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Korzenne Smaki
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 0243

Mini Gingerbread

piernik lukrowany z nadzieniem  16 g 
sugar glazed gingerbread with filling 16 g

folia lub folia eco w 100% biodegradowalna
film or 100% biodegradable film

85 x 65 mm 5 000

 0178

Gingerbread Star

piernik lukrowany 17 g 
glazed gingerbread 17 g

folia lub folia eco w 100% biodegradowalna
film or 100% biodegradable film

115 x 75 mm 5 000

 0217

Christmas Mailbox

4 pierniki lukrowane gwiazdki (łącznie 68 g) 
4 gingerbread stars (68 g total)

folia lub folia eco w 100% biodegradowalna
film or 100% biodegradable film

85 x 100 x 93 mm 100

NEW!
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 0113

Mr. Cookie In Wooden Box

21 ciasteczek korzennych Mr. Cookie (łącznie 200 g) 
21 ginger spice cookies Mr. Cookie (200 g total)

Ø 230 mm, h 35 mm 50

 0347

Gingerbread Team Box

8 ciasteczek Mr. Cookie (łącznie 72 g)  
8 ginger spice cookies Mr. Cookie (72 g total)

232 x 98 x 20 mm 100

 0346

Mr. Cookie

ciasteczko korzenne 9 g 
ginger spice cookie 9 g

folia lub folia eco w 100% biodegradowalna
film or 100% biodegradable film

100 x 55 mm 5 000
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 0606

Christmas Tin

ciasteczka korzenne (łącznie 150 g) 
ginger spice cookies (150 g total)

kolor puszki: biały lub srebrny
colour of tin: white or silver

Ø 190 mm, h 42 mm 100

 0139

Spice - Caramel Cookies

karmelizowane ciasteczka korzenne (łącznie 200 g) 
caramelised ginger cookies (200 g total)

215 x 65 x 35 mm 200

 0607

Ginger Star

ciasteczko korzenne 3 g
ginger spice cookie 3 g 

folia lub folia eco w 100% biodegradowalna
film or 100% biodegradable film

65 x 45 mm 5 000

 0031

Spice - Caramel Cookie

karmelizowane ciasteczko korzenne 5,5 g
caramelised ginger cookie 5,5 g

folia lub folia eco w 100% biodegradowalna
film or 100% biodegradable film

90 x 40 mm 5 000
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 0605

Tea Can 50 G

rozgrzewająca, czarna herbata 50 g 
warming tea 50 g

Ø 75, h 137 mm 100

 0518

Tea Can 100 G

herbata czarna liściasta z dodatkiem skórki 
pomarańczy, skórki dzikiej róży i aromatycznych 
goździków 100 g 
black tea (loose leafed) with orange peel, rosehips, 
and aromatic cloves 100 g

90 x 90 x 112 mm 100

 0500

Pillow Tea 30 G

herbata czarna liściasta z dodatkiem skórki 
pomarańczy, skórki dzikiej róży i aromatycznych 
goździków 30 g 
black tea (loose leafed) with orange peel, rosehips, 
and aromatic cloves 30 g

190 x 115 x 25 mm 100
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 0121

Cup of tea

saszetka z herbatą 1,1 g 
teabag 1,1 g

herbata czarna z maliną i skórką cytryny, 
herbata czarna z imbirem, kardamonem  
i skórką pomarańczy 
black tea with raspberry and lemon zest,
black tea with ginger, cardamom, and orange peel 

indywidualny nadruk na saszetce powyżej 5 000 szt.
customized printing on teabags with orders over 5000 pcs.
dwustronny nadruk
two-sided printing

115 x 105 x 8 mm 500

 0123

24 Teabags Box

24 saszetki z herbatą 26.4 g 
24 teabags 26,4 g

herbata czarna z maliną i skórką cytryny, 
herbata czarna z imbirem, kardamonem  
i skórką pomarańczy 
black tea with raspberry and lemon zest,
black tea with ginger, cardamom, and orange peel

indywidualny nadruk na saszetce powyżej 250 szt.
custom printing on teabags with orders over 250 boxes

140 x 65 x 75 mm 100

 0122

6 Teabags Box

6 saszetek z herbatą 6,6 g 
6 teabags 6,6 g

herbata czarna z maliną i skórką cytryny, 
herbata czarna z imbirem, kardamonem  
i skórką pomarańczy 
black tea with raspberry and lemon zest,
black tea with ginger, cardamom, and orange peel

indywidualny nadruk na saszetce powyżej 1 000 szt.
custom printing on teabags with orders over 1000 boxes

65 x 40 x 75 mm 200

NEW!

NEW!

NEW!
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 0066

Chocolate Dumplings

6 czekoladek (łącznie 90 g) 
6 chocolates (90 g total)

czekolada mleczna, deserowa lub biała 
milk, dark or white chocolate 

265 x 125 x 20 mm 100

 0061

Chocolate Dumpling

czekoladka 15 g
chocolate 15 g

czekolada mleczna, deserowa lub biała 
milk, dark or white chocolate 

100 x 45 mm 2 000

 0187

Chocolate Gingerbread Man 

czekoladka 15 g  
chocolate 15 g

czekolada mleczna, deserowa lub biała 
milk, dark or white chocolate  

folia lub folia eco w 100% biodegradowalna
film or 100% biodegradable film

100 x 55 mm 2 000

 0188

Choco Gingerbread Man Team 

4 czekoladki (łącznie 60 g)  
4 chocolates (60 g total)

czekolada mleczna, deserowa lub biała 
milk, dark or white chocolate  

258 x 85 x 12 mm 100
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 0427

Chocolate Blocks

czekoladowe klocki (łącznie 65 g) 
chocolate blocks (65 g total)

czekolada mleczna, deserowa lub biała 
milk, dark or white chocolate 

232 x 98 x 20 mm 100

 0408

Christmas Express

czekoladowy pociąg (łącznie 65 g) 
chocolate train (65 g total)

czekolada mleczna, deserowa lub biała 
milk, dark or white chocolate 

232 x 98 x 20 mm 100

 0489

Chocolate Figures

6 czekoladek (łącznie 55 g) 
6 chocolates (55 g total)

4 figurki z czekolady mlecznej  
i 2 figurki z czekolady białej 
4 milk chocolate figures  
and 2 white chocolate figures 

182 x 132 x 15 mm 100
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 0189

 Chocolate Moustache Lollipop

lizak wąsy z czekolady 25 g
chocolate lollipop mustache 25 g

czekolada mleczna, deserowa lub biała 
milk, dark or white chocolate 

dwustronny nadruk
two-sided printing

130 x 205 x 20 mm 300

 0191

Sugar Candy Cane

cukrowy lizak laska (mix kolorów) 15 g
sugar candy cane (mix colours) 15 g

145 x 125 x 15 mm 200

 0341E

Smart Box

cukierki serduszka o smaku grzanego wina (łącznie 70 g) 
heart candies, mulled wine flavour (70 g total) 

Ø 70 mm, h 40 mm 100
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 0331A

Reindeer Choco Puzzle 3D

czekoladowa figurka renifera do 
samodzielnego złożenia  
(łącznie 90 g) 
chocolate figure: reindeer  
to be assembled  
(90 g total)

czekolada mleczna  
i deserowa  
milk and dark chocolate

185 x 185 x 33 mm 100

 0331E

Bauble Choco Puzzle 3D

czekoladowa figurka bombka  
z posypką do samodzielnego złożenia 
(łącznie 90 g) 
chocolate figure: bauble  
with sprinkle to be assembled  
(90 g total)

czekolada mleczna,  
deserowa lub biała 
milk, dark or white chocolate

185 x 185 x 33 mm 100

 0331B

Christmas Tree Choco Puzzle 3D

czekoladowe figurki: choinka z posypką 
i prezent do samodzielnego złożenia 
(łącznie 90 g) 
chocolate figures: christmas tree with 
sprinkle and present to be assembled 
(90 g total)

czekolada mleczna,  
deserowa lub biała 
milk, dark or white chocolate

185 x 185 x 33 mm 100
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 0314/PENGUIN

Choco4mat Penguin

czekoladowy pingwin 65 g 
chocolate penguin 65 g

czekolada mleczna i biała 
milk and white chocolate

możliwość umieszczenia logo na brzuszku  
z białej czekolady 
possibility of placing logo on the white  
chocolate belly 

182 x 132 x 15 mm 100

 0314/GIFT

Choco4mat Gift

czekoladowy prezent 65 g
chocolate gift 65 g

czekolada mleczna, deserowa lub biała 
milk, dark or white chocolate 

możliwość umieszczenia logo  
na czekoladowym karnecie 
possibility of placing logo  
on the chocolate tag

182 x 132 x 15 mm 100

 0331B

Christmas Tree Choco Puzzle 3D

czekoladowe figurki: choinka z posypką 
i prezent do samodzielnego złożenia 
(łącznie 90 g) 
chocolate figures: christmas tree with 
sprinkle and present to be assembled 
(90 g total)

czekolada mleczna,  
deserowa lub biała 
milk, dark or white chocolate

185 x 185 x 33 mm 100

Personalizacja / Personalization



Christmas Gifts

Gwiazdkowe Upominki

50

 0597

Mini Christmas Tree

czekoladowa choinka 30 g
Christmas tree 30 g

czekolada mleczna, deserowa lub biała 
milk, dark or white chocolate

95 x 105 x 15 mm 200

 0133

Christmas Tree Pine Cone Ornaments

6 nadziewanych szyszek czekoladowych do zawieszania 75 g
6 chocolate pine cone ornaments with filling 7 5 g

mix smaków:  waniliowy, cappuccino i orzech laskowy 
mixed flavours: vanilla, cappuccino, and hazelnut

120 x 60 x 60 mm 200

 0073

Chocolate Santa Claus

czekoladowy Mikołaj 35 g 
chocolate Santa Claus 35 g

czekolada mleczna, deserowa lub biała 
milk, dark or white chocolate

135 x 135 x 15 mm 200

NEW!



Christmas Gifts

Gwiazdkowe Upominki

51

 0159

Promo Card Stars

gwiazdki czekoladowe (łącznie 8 g) 
chocolate stars (8 g total)

czekolada mleczna 
milk chocolate

folia: srebrna, złota lub czerwona 
film: silver, gold or red

154 x 102 x 18 mm 500

 0219

Promo Card Two Teddy Bears

misie czekoladowe (łącznie 10 g) 
teddy bears (total 10 g)

czekolada mleczna 
milk chocolate

154 x 102 x 18 mm 500

Srebrna 
Si lver

Złota
Gold

Czerwona 
Red

Kolory fol i i 
Colours of  Fi lm

YOUR LOGO

 0339

Push The Button Ball/ 
Push The Button Christmas Tree

drażetki Dots 4 g  
4 g of Dots pastilles

miętowy, owocowy
mint, fruit

140 x 70 x 8 mm 1 000
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 0352

Delicacies Bag

migdały w mlecznej czekoladzie z cynamonem (łącznie 40 g)  
lub orzechy ziemne w karmelu (łącznie 40 g) lub suszona żurawina  
w deserowej czekoladzie (łącznie 40 g) lub ciasteczka korzenne  
w białej, mlecznej i deserowej czekoladzie (łącznie 35 g)
almonds in milk chocolate and cinnamon (40 g total) or peanuts in  
a caramel (40 g total) or dried cranberries in dark chocolate (40 g total)
or gingerbread cookies in milk, dessert and white chocolate (35 g total)

folia lub folia eco w 100% biodegradowalna
film or 100% biodegradable film

60 x 32 x 128 mm 200

 0228

Nut Treat

ciasteczka korzenne w białej, mlecznej i deserowej czekoladzie  
oraz suszona żurawina w deserowej czekoladzie (łącznie 90 g)
gingerbread cookies in milk, dessert and white chocolate and  
dried cranberries in dark chocolate (90 g total)

dwustronny nadruk
two-sided printing

135 x 135 x 31 mm 100

 0229

Christmas Nut Collection

migdały w mlecznej czekoladzie z cynamonem oraz suszona 
żurawina w czekoladzie deserowej oraz orzechy ziemne w 
karmelu oraz ciasteczka korzenne w czekoladzie białej, mlecznej  
i deserowej (łącznie 160 g) 
almonds in milk chocolate and cinnamon and dried cranberries 
in dark chocolate and peanuts in a caramel and gingerbread 
cookies in milk, dessert and white chocolate (160 g total)

dwustronny nadruk
two-sided printing

190 x 190 x 31 mm 100

migdały w mlecznej  
czekoladzie z cynamonem  

almonds in milk  
chocolate with cinnamon

suszona żurawina 
w deserowej czekoladzie 

dried cranberries in dessert 
chocolate

orzechy ziemne 
w karmelu 

peanuts in a caramel

ciasteczka korzenne 
w białej, mlecznej 

i deserowej czekoladzie 
gingerbread cookies in milk, 
dessert and white chocolate

NEW!

NEW!
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 0130

Cup of Sweets

migdały w mlecznej czekoladzie z cynamonem 55 g, 
lub marcepanowe kulki w deserowej czekoladzie 55 g, 
lub prażone ziarna kawy w czekoladzie 55 g 
cinnamon and milk chocolate coated almonds 55 g, 
or dark chocolate coated marzipan balls 55 g, or dark 
chocolate coated roasted coffee beans 55 g

Ø 63 mm, h 63 mm 200

 0184

Chocolate Clusters

clusters z ciasteczkami i karmelem w mlecznej czekoladzie  
oraz clusters z orzechami ziemnymi w czekoladzie o smaku 
solonego karmelu (łącznie 80 g)
clusters: cookies coated in milk chocolate and caramel  
and clusters: peanuts coated in salty caramel (80 g total)

100 x 120 x 32 mm 100

 0131

Cup of Joy

ciasteczka korzenne w białej, mlecznej i deserowej czekoladzie 100 g, 
lub kule daktylowe z żurawiną 65 g, 
lub kule z pełnych ziaren z suszoną morelą 65 g 
gingerbread coated in white, milk, dark, or dessert chocolate 100 g,  
date balls with cranberry 65 g, or whole grain balls with dried apricots 65 g

Ø 80 mm, h 95 mm 100

migdały w mlecznej  
czekoladzie z cynamonem  

almonds in milk  
chocolate with cinnamon

marcepanowe kulki  
w deserowej czekoladzie 
dark chocolate coated 

marzipan balls

prażone ziarna kawy  
w czekoladzie  
coffee beans 

in dark chocolate

kule z pełnych ziaren  
z suszoną morelą  
whole grain balls  

with dried apricots

kule daktylowe  
z żurawiną  
date balls  

with cranberry

ciasteczka korzenne 
w białej, mlecznej 

i deserowej czekoladzie 
gingerbread cookies in milk, 
dessert and white chocolate

NEW!

NEW!
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 0077

Advent Calendar Pyramid

24 kule czekoladowe w kolorowych foliach (łącznie 135 g) 
24 chocolate balls in colored films (135 g total)

czekolada mleczna
milk chocolate

145 x 145 x 168 mm 100

 0210

Advent Calendar Tower

24 karmelizowane ciasteczka korzenne (łącznie 132 g)
24 caramelised ginger cookies (132 g total)

folia lub folia eco w 100% biodegradowalna
film or 100% biodegradable film

42 x 95 x 205 mm 100
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 0089

Advent Calendar In Individual Shape

24 czekoladki mleczne (łącznie 50 g)
24 milk chocolates (50 g total)

max: 470 x 300 mm, 
grubość: 11 mm 
max: 470 x 300 mm, 
thickness: 11 mm

100

Stwórz swój kalendarz:

  A
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47
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x 
30

0 
m

m

Twój in
dywidualny kszt

ałt

Obszar czekoladek 
200 x 142 mm

* realizacja każdego kształtu jest indywidualnie konsultowana

  S
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 4
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 x
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00

 m
m

Create your calendar:
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Chocolates area 
200 x 142 mm

* individual consultation is given for the realisation of each shape
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 0279

Advent Calendar Mini

24 czekoladki mleczne (łącznie 50 g) 
24 milk chocolates (50 g total)

197 x 284 x 10 mm 100

 0105

Advent Calendar Eko

24 czekoladki (łącznie 50 g) 
24 Chocolates (50g total)

czekolada mleczna
milk chocolate

197 x 284 x 10 mm 100

TACKA BIODEGRADOWALNA , 
WYKONANA Z PAPIERU 

BIODEGRADABLE PAPER TRAY

OPAKOWANIE W 100%  
PRZYJAZNE ŚRODOWISKU 
100% ENVIRONMENTALLY  

FRIENDLY PACKAGING

NEW!
  100%   100%     

BIODEGRABIODEGRA DDABLEABLE  
PPAACKCKAAGEGE
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 0583

Advent Calendar 24+Logo

24 czekoladki mleczne (łącznie 75 g) 
24 milk chocolates (75 g total)

możliwość umieszczenia logo na największej 
czekoladce nr 24
possibility of placing logo on the biggest 
chocolate no. 24

197 x 284 x 10 mm 100

 0410 

Advent Calendar XS

24 czekoladki mleczne (łącznie 50 g)
24 milk chocolates (50 g total)

200 x 142 x 10 mm 100

 0410A

Advent Calendar XS Plus

24 czekoladki mleczne (łącznie 50 g) 
24 milk chocolates (50 g total)

200 x 142 x 13 mm 100



Bożonarodzeniowy ostrokrzew: 
posypka cukrowa w kształcie 
owoców i lisków ostrokrzewu. 

Malinowa gwiazdka: 
liofilizowana malina  
z posypką cukrową  

w kształcie złotych gwiazdek. 

Smaki/Flavours

Miód malina:
liofilizowana malina  

z kawałkami plastra miodu.

Żurawina pod śniegiem:  
liofilizowana żurawina  

i cukrowa posypka  
w kształcie śnieżynek. 

Posypki do wyboru/Sprinkles to choose

CointreauCinnamon ChampagneWhisky White 
Praline

Forest 
Fruits

Mocha

Praliny Noble i Art Deco w bombonierkach pakowane są w miksie, bez możliwości wyboru.  
 Chocolate boxes with Noble and Art Deco pralines are randomly packed with above flavours.

Pralinki w kształcie oryginalnych czekoladowych filiżanek wypełnionych niezwykle delikatnymi i wyszukanymi smakami 
aksamitnych nadzień. Każdy kto skosztuje tych wyśmienitych pralin zostaje przeniesiony w świat pełen magii.   

Noble Chocolates are Belgian pralines filled with extremely delicate and sophisticated flavours and presented in the 
original chocolate cup shape. Anyone who tastes these delicious pralines is taken to the world full of magic.

Trufle Art Deco to wykwintne, czekoladowe kuleczki z przepysznym nadzieniem w wielu różnych smakach. Wyjątkowy, 
aksamitny krem został oblany prawdziwą, belgijską czekoladą, a całość otulają delikatne płatki owocowe lub czekoladowe, 

które nadają im unikalnego charakteru.
Art Deco truffles are exquisite chocolate balls with many delicious filling flavours. The exceptional velvety cream is coated 

with real Belgian chocolate and then the delicate fruit or chocolate flakes that give them their unique character.

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się nieznacznie od tego, który widnieje na zdjęciach.
The actual appearance of the products may differ slightly from the ones pictured in this catalog.

Black Currant CalvadosMintBlueberry Caramel Passion fruit

KirschPistacheCoffee 
Liqueur

Vanilla Amaretto Crisp 
Praline

Almond 
Praline

Cheesecake CranberryTiramisuCherry Dark Orange Zabaglione

Honey with raspberries:
freeze-dried raspberry with  
sugar honeycomb pieces.

Cranberry under the snow: 
freeze-dried cranberry  
and sugar snowflakes. 

Christmas holly:  
sugar hollies and berries.

Raspberry star:  
freeze-dried raspberry  
with gold sugar stars. 



Słodkie Upominki Sp. z o.o. Sp. K.
Chełmżyńska 180H

04-464 Warsaw, Poland
tel. +48 22 647 90 00

email: info@slodkieupominki.pl
www.slodkieupominki.pl


