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Abadan
H2400100AJ3
Practical set of kitchen knife and two bags for bread 
are great addition to your kitchen. These linen bags 
helps to protect your bread against drying and they 
can be used instead of regular bags for shopping.  
The knife has a handle made from quality wood  
Pakka and blade from german steel.  
Packed in Vanilla Season gift box. 
Recommended branding:
knife – laser L1, bags – screen print S2
Maximum print size: knife 60 × 15 mm,
bags 20 × 30 mm
Dimensions: bread bag 49.5 × 30 cm,
baguette bag 71 × 15.7 cm,
knife – handle 11 × 2 × 2.5 cm, blade 21.6 × 3 cm,
package 36 × 2.8 × 13 cm

Annaka
H3200500AJ3
Quality set of 3 knives which is a part of your basic 
kitchen equipment. Set contains knife for bread, 
Santoku knife and knife for vegetable. The knives 
have a handles made from quality wood Pakka and 
blades from german steel. Packed in black box with 
Vanilla Season sleeve.
Recommended branding:  
knives – laser L1, box – UV print
Maximum print size:  
knives 60 × 15 mm, box 200 × 100 mm
Dimensions: knife for vegetable – handle  
10.2 × 1.8 × 2.2, blade 10.7 × 2.1 cm,
knife for bread –  handle 11 × 2 × 2.5 cm,  
blade 21.6 × 3 cm,
Santoku knife – handle 11 × 2 × 2.5 cm,  
blade 20.7 × 4.5 cm      
package 38.4 × 3.2 × 16 cm
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Abadan
H2400100AJ3
Das praktische Set aus einem Küchenmesser und
zwei Brotbeuteln ist eine tolle Ergänzung in Ihrer
Küche. Die Leinenbeutel helfen, Ihr Brot vor dem
Austrocknen zu schützen. Das Messer hat einen Griff 
aus hochwertigem Pakkaholz und eine Klinge  
aus deutschem Stahl.
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox.
Empfohlene Veredelungsform:
Messer – Lasergravur L1, Taschen – Siebdruck S2
Maximale Veredelungsgröße:
Messer 60 × 15 mm, Beutel 20 × 30 mm
Abmessungen: 
Brotbeutel 49,5 × 30 cm,
Baguettebeutel 71 × 15,7 cm,
Messer – Griff 11 × 2 × 25 cm, Klinge 21,6 × 3 cm
Abmessungen der Geschenkbox: 
36 × 2,8 × 13 cm

19,99 €

Annaka
H3200500AJ3
Qualitativer Satz bestehend aus 3 Messern, die ein
Teil Ihrer grundlegenden Küchenausstattung sind.
Das Set enthält ein Brotmesser, ein Santoku
Messer und ein Gemüsemesser. Die Messer
haben einen Griff aus hochwertigem Pakkaholz und
Klingen aus deutschem Stahl.
Verpackt in einer schwarzen Schachtel mit Vanilla
Season Hülle.
Empfohlene Veredelungsform:
Messer – Lasergravur L1, Box – UV-Druck
Maximale Veredelungsgröße:
Messer 60 × 15 mm, Box 200 × 100 mm
Abmessungen:
Gemüsemesser – Griff
10,2 × 1,8 × 2,2, Klinge 10,7 × 2,1 cm,
Brotmesser – Griff 11 × 2 × 2,5 cm,
Klinge 21,6 × 3 cm, Santoku Messer – Griff
11 × 2 × 2,5 cm, Klinge 20,7 × 4,5 cm
Abmessungen der Geschenkbox:
38,4 × 3,2 × 16 cm

42,54 €
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Abadan
H2400100AJ3
Praktická sada kuchynského noža a dvoch vreciek 
na pečivo sa bude určite hodiť aj vo vašej kuchyni. 
Plátenné vrecká na chlieb a bagety poslúžia ako 
ochrana pred obschnutím pečiva počas dňa. Krájanie 
pečiva vám uľahčí vrúbkovaný nôž s rukoväťou  
z kvalitného dreva Pakka a čepeľou z nemeckej 
ocele. Vrecká možno využiť aj na bežný nákup pečiva 
namiesto obyčajných mikroténových vreciek.  
Sada je balená v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
nôž – gravír, vrecko – sieťotlač K, DTR
Maximálna veľkosť potlače:  
nôž – 60 × 15 mm, vrecko 20 × 30 mm
Rozmery: vrecko na chlieb – 49,5 × 30 cm,  
vrecko na bagety – 71 × 15,7 cm,
nôž – čepeľ 21,6 × 3 cm, rukoväť 11 × 2 × 2,5 cm,
balenie – 36 × 2,8 × 13 cm

17,90 €
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Annaka
H3200500AJ3
Kvalitná súprava 3 nožov, ktorá patrí k základnej 
výbave kuchyne. Sada obsahuje vrúbkovaný nôž  
na pečivo, Santoku nôž a nôž na zeleninu.  
Rukoväť je vyrobená z kvalitného dreva Pakka  
a čepeľ z nemeckej ocele. 
Balené v čiernej krabičke s papierovým rukávom 
Vanilla Season. 
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač na krabicu A, gravír
Maximálna veľkosť potlače: nôž – 60 × 15 mm, 
krabica – 200 × 100 mm
Rozmery: nôž na zeleninu – čepeľ 10,7 × 2,1 cm, 
rukoväť 10,2 × 1,8 × 2,2 cm,
nôž na pečivo – čepeľ 21,6 × 3 cm,  
rukoväť 11 × 2 × 2,5 cm
Santoku nôž – čepeľ 20,7 × 4,5 cm,  
rukoväť 11 × 2 × 2,5 cm
balenie 38,4 × 3,2 × 16 cm

34,90 €
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Abadan
H2400100AJ3
Praktická sada kuchynského noža a dvoch vreciek 
na pečivo sa bude určite hodiť aj vo vašej kuchyni. 
Plátenné vrecká na chlieb a bagety poslúžia ako 
ochrana pred obschnutím pečiva počas dňa. Krájanie 
pečiva vám uľahčí vrúbkovaný nôž s rukoväťou  
z kvalitného dreva Pakka a čepeľou z nemeckej 
ocele. Vrecká možno využiť aj na bežný nákup pečiva 
namiesto obyčajných mikroténových vreciek.  
Sada je balená v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
nôž – gravír, vrecko – sieťotlač K, DTR
Maximálna veľkosť potlače:  
nôž – 60 × 15 mm, vrecko 20 × 30 mm
Rozmery: vrecko na chlieb – 49,5 × 30 cm,  
vrecko na bagety – 71 × 15,7 cm,
nôž – čepeľ 21,6 × 3 cm, rukoväť 11 × 2 × 2,5 cm,
balenie – 36 × 2,8 × 13 cm

17,90 €
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Annaka
H3200500AJ3
Kvalitná súprava 3 nožov, ktorá patrí k základnej 
výbave kuchyne. Sada obsahuje vrúbkovaný nôž  
na pečivo, Santoku nôž a nôž na zeleninu.  
Rukoväť je vyrobená z kvalitného dreva Pakka  
a čepeľ z nemeckej ocele. 
Balené v čiernej krabičke s papierovým rukávom 
Vanilla Season. 
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač na krabicu A, gravír
Maximálna veľkosť potlače: nôž – 60 × 15 mm, 
krabica – 200 × 100 mm
Rozmery: nôž na zeleninu – čepeľ 10,7 × 2,1 cm, 
rukoväť 10,2 × 1,8 × 2,2 cm,
nôž na pečivo – čepeľ 21,6 × 3 cm,  
rukoväť 11 × 2 × 2,5 cm
Santoku nôž – čepeľ 20,7 × 4,5 cm,  
rukoväť 11 × 2 × 2,5 cm
balenie 38,4 × 3,2 × 16 cm

34,90 €
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Abadan
H2400100AJ3
Praktická sada kuchyňského nože a dvou pytlíků  
na pečivo se bude jistě hodit i ve Vaší kuchyni. Plátěné
pytlíky na chleba a bagety poslouží jako ochrana před
osycháním pečiva během dne a jejich krájení Vám
usnadní vroubkovaný nůž s rukojetí z kvalitního dřeva
Pakka a čepelí z německé oceli. Pytlíky lze využít také
na běžný nákup pečiva namísto obyčejných sáčků.
Sada je balena v dárkové krabičce Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku:  
nůž laser L1, pytlík sítotisk S2
Maximální velikost tisku:  
nůž 60 × 15 mm, pytlíky 20 × 30 mm
Rozměry: pytlík na chleba 49,5 × 30 cm,  
pytlík na bagetu 71 × 15,7 cm, 
nůž - čepel 21,6 × 3 cm,  
rukojeť 11 × 2 × 2,5 cm, 
balení 36 × 2,8 × 13 cm

435 Kč

Annaka
H3200500AJ3
Kvalitní sada 3 nožů, která patří k základní výbavě 
Vaší kuchyně. Sada obsahuje vroubkovaný nůž  
na pečivo, santoku nůž a nůž na zeleninu. Jejich 
rukojeť je vyrobena z kvalitního dřeva Pakka  
a čepel z německé oceli.  
Baleno v černé krabičce s rukávem Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku:  
nože – laser L1, krabička – UV tisk
Maximální velikost tisku:  
nože 60 × 15 mm, krabička 200 × 100 mm
Rozměry:  
nůž na zeleninu – čepel 10,7 × 2,1 cm,  
rukojeť 10,2 × 1,8 × 2,2, 
nůž na pečivo – čepel 21,6 × 3 cm,  
rukojeť 11 × 2 × 2,5 cm, 
Santoku nůž – čepel 20,7 × 4,5 cm,  
rukojeť 11 × 2 × 2,5 cm, 
balení 38,4 × 3,2 × 16 cm

875 Kč
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Abadan
H2400100AJ3
Praktická sada kuchyňského nože a dvou pytlíků  
na pečivo se bude jistě hodit i ve Vaší kuchyni. Plátěné
pytlíky na chleba a bagety poslouží jako ochrana před
osycháním pečiva během dne a jejich krájení Vám
usnadní vroubkovaný nůž s rukojetí z kvalitního dřeva
Pakka a čepelí z německé oceli. Pytlíky lze využít také
na běžný nákup pečiva namísto obyčejných sáčků.
Sada je balena v dárkové krabičce Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku:  
nůž laser L1, pytlík sítotisk S2
Maximální velikost tisku:  
nůž 60 × 15 mm, pytlíky 20 × 30 mm
Rozměry: pytlík na chleba 49,5 × 30 cm,  
pytlík na bagetu 71 × 15,7 cm, 
nůž - čepel 21,6 × 3 cm,  
rukojeť 11 × 2 × 2,5 cm, 
balení 36 × 2,8 × 13 cm

435 Kč

Annaka
H3200500AJ3
Kvalitní sada 3 nožů, která patří k základní výbavě 
Vaší kuchyně. Sada obsahuje vroubkovaný nůž  
na pečivo, santoku nůž a nůž na zeleninu. Jejich 
rukojeť je vyrobena z kvalitního dřeva Pakka  
a čepel z německé oceli.  
Baleno v černé krabičce s rukávem Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku:  
nože – laser L1, krabička – UV tisk
Maximální velikost tisku:  
nože 60 × 15 mm, krabička 200 × 100 mm
Rozměry:  
nůž na zeleninu – čepel 10,7 × 2,1 cm,  
rukojeť 10,2 × 1,8 × 2,2, 
nůž na pečivo – čepel 21,6 × 3 cm,  
rukojeť 11 × 2 × 2,5 cm, 
Santoku nůž – čepel 20,7 × 4,5 cm,  
rukojeť 11 × 2 × 2,5 cm, 
balení 38,4 × 3,2 × 16 cm

875 Kč
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Kitakami
H2400700SA3
Set of carving fork and knife made of Japanese steel.
Packed in Vanilla Season gift box.
Recommended branding:  
laser engraving L1, pad printing T3
Maximum print size: 60 × 20 mm
Dimensions: blade 20 cm, fork 15 cm,  
handle 13 cm, package 38 × 3 × 13 cm

Tanganika
H3200400AJ3
Practical set of herbs chopper and wooden board. 
This set is the perfect gift for those who enjoy 
cooking with fresh ingredients. Almost everyone 
grows the herbs nowadays, so this great set would 
not miss in any kitchen. The chopper in swings 
shape enables quick and convenient cutting herbs 
into fine pieces.
Packed in Vanilla Season gift box.
Recommended branding:  
chopper blade – laser L1, laser L2 to handle, 
cutting board – laser L2
Maximum print size:  
60 × 15 mm / 20 × 10 mm / 130 × 130 mm
Dimensions: chopper 13.5 × 13 cm,  
board Ø 20 cm, package 25 × 6.5 × 25 cm
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Kitakami
H2400700SA3
Tranchierset mit Gabel und Messer aus Japanstahl  
für die besonderen Momente. 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform: 
Tampondruck T3, Lasergravur L1 oder CO² 
Lasergravur L2
Maximale Veredelungsgröße: 
60 × 20 mm
Abmessungen des Sets: 
Griffe 13 cm, Klinge 20 cm, Gabel 15 cm
Abmessungen der Geschenkbox: 
38 × 3 × 13 cm

37,26 €

Tanganika
H3200400AJ3
Praktisches Set aus Kräuter–Wiegemesser und 
Holzbrett. Dieses Set ist das perfekte Geschenk für 
diejenigen, die mit frischen Zutaten kochen. Fast 
jeder züchtet heutzutage Kräuter im eigenen Garten, 
weswegen dieses Set in keiner Küche fehlen sollte. Das 
Wiegemesser ermöglicht durch seine Form ein schnelles 
und bequemes Hacken der Kräuter in feine Stücke. 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform: 
Wiegemesser – Lasergravur L1 (Messer), CO² 
Lasergravur
(Griff); Schneidebrett – CO² Lasergravur L2
Maximale Veredelungsgröße:
60 × 15 mm / 20 × 10 mm / 130 × 130 mm
Abmessungen Wiegemesser: 
13,5 × 13 cm
Abmessungen Schneidebrett: Ø 20 cm
Abmessungen der Geschenkbox: 
25 × 6,5 × 25 cm

16,17 €

06 | Küchenausstattung 07 | Küchenausstattung

Kitakami
H2400700SA3
Nielen nedeľný obed, ale každé jedlo môže byť 
slávnostné. Šťavnaté pečené mäso ľahko naporcujete 
pomocou porciovacej sady vidličky a noža z japonskej 
ocele. Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače: tampónová 
tlač na krabicu A, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 60 × 20 mm
Rozmery: rukoväť – 13 cm, vidlička – 15 cm, 
čepeľ – 20 cm,
balenie – 38 × 13 × 3 cm

27,90 €

Tanganika
H3200400AJ3
Praktická sada sekáčika na bylinky a drevenej 
doštičky. Tento set je skvelým darčekom 
pre všetkých, ktorí si potrpia pri varení na čerstvé 
suroviny. Bylinky dnes pestuje už skoro každý, a tak 
by tento skvelý set nemal chýbať v žiadnej kuchyni. 
Sekáčik v tvare hojdačky umožní rýchle a pohodlné 
krájanie byliniek na jemné kúsky.
Sada je balená v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače: gravír
Maximálna veľkosť potlače: čepeľ – 60 × 15 mm, 
rukoväť – 20 × 10 mm, doštička – 130 × 130 mm
Rozmery: sekáčik – 13,5 × 13 cm,  
doštička – ø 20 cm, 
balenie – 25 × 25 × 6,5 cm

13,90 €
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Kitakami
H2400700SA3
Nielen nedeľný obed, ale každé jedlo môže byť 
slávnostné. Šťavnaté pečené mäso ľahko naporcujete 
pomocou porciovacej sady vidličky a noža z japonskej 
ocele. Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače: tampónová 
tlač na krabicu A, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 60 × 20 mm
Rozmery: rukoväť – 13 cm, vidlička – 15 cm, 
čepeľ – 20 cm,
balenie – 38 × 13 × 3 cm

27,90 €

Tanganika
H3200400AJ3
Praktická sada sekáčika na bylinky a drevenej 
doštičky. Tento set je skvelým darčekom 
pre všetkých, ktorí si potrpia pri varení na čerstvé 
suroviny. Bylinky dnes pestuje už skoro každý, a tak 
by tento skvelý set nemal chýbať v žiadnej kuchyni. 
Sekáčik v tvare hojdačky umožní rýchle a pohodlné 
krájanie byliniek na jemné kúsky.
Sada je balená v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače: gravír
Maximálna veľkosť potlače: čepeľ – 60 × 15 mm, 
rukoväť – 20 × 10 mm, doštička – 130 × 130 mm
Rozmery: sekáčik – 13,5 × 13 cm,  
doštička – ø 20 cm, 
balenie – 25 × 25 × 6,5 cm

13,90 €
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Kitakami
H2400700SA3
Nejen nedělní oběd ale každé jídlo může být  
slavnostní. Šťavnaté pečené maso či rostbíf  
snadno naporcujete pomocí porcovací sady,  
vidličky a nože z japonské oceli.  
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: laser L1, 
tampontisk T3, tampontisk T2 na krabičku
Maximální velikost tisku: 60 × 20 mm
Rozměry: čepel 20 cm, vidlice 15 cm,  
rukojeť 13 cm, balení: 38 × 3 × 13 cm

699 Kč

Tanganika
H3200400AJ3
Praktická sada sekáčku na bylinky a dřevěného 
prkénka. Tento set je skvělým dárkem pro všechny, 
kdo si při vaření potrpí na čerstvé suroviny. Bylinky 
dnes pěstuje už skoro každý, a tak by tento skvělý 
set neměl chybět v žádné kuchyni. Sekáček ve tvaru 
houpačky umožní rychlé a pohodlné krájení bylinek 
na jemné kousky. 
Sada je balena v dárkové krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:  
sekáček – laser L1 na čepel,  
laser L2 na rukojeť, prkénko – laser L2
Maximální velikost tisku:  
60 × 15 mm / 20 × 10 mm / 130 × 130 mm
Rozměry: sekáček 13,5 × 13 cm,  
prkénko Ø 20 cm, balení 25 × 6,5 × 25 cm

329 Kč
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Kitakami
H2400700SA3
Nejen nedělní oběd ale každé jídlo může být  
slavnostní. Šťavnaté pečené maso či rostbíf  
snadno naporcujete pomocí porcovací sady,  
vidličky a nože z japonské oceli.  
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: laser L1, 
tampontisk T3, tampontisk T2 na krabičku
Maximální velikost tisku: 60 × 20 mm
Rozměry: čepel 20 cm, vidlice 15 cm,  
rukojeť 13 cm, balení: 38 × 3 × 13 cm

699 Kč

Tanganika
H3200400AJ3
Praktická sada sekáčku na bylinky a dřevěného 
prkénka. Tento set je skvělým dárkem pro všechny, 
kdo si při vaření potrpí na čerstvé suroviny. Bylinky 
dnes pěstuje už skoro každý, a tak by tento skvělý 
set neměl chybět v žádné kuchyni. Sekáček ve tvaru 
houpačky umožní rychlé a pohodlné krájení bylinek 
na jemné kousky. 
Sada je balena v dárkové krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:  
sekáček – laser L1 na čepel,  
laser L2 na rukojeť, prkénko – laser L2
Maximální velikost tisku:  
60 × 15 mm / 20 × 10 mm / 130 × 130 mm
Rozměry: sekáček 13,5 × 13 cm,  
prkénko Ø 20 cm, balení 25 × 6,5 × 25 cm

329 Kč
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Jamato
F4200200AJ3
The best way how to spent warm summer evenings – 
barbecue with friends and family. Vanilla Season BBQ 
set includes food turner, fork, tongs and 4 double 
skewer needles. This set could be a great helpmate  
or a gift for moments of joy. Tools are made of 
stainless steel with bamboo handles.
The set is packed in a luxury box with practical 
handles for its easy carrying.
Packed in Vanilla Season gift box.
Recommended branding: laser L2
Maximum print size: tools 50 × 8 mm /  
brown belt on the box 15 × 30 mm
Dimensions: BBQ box Ø 16 × 44 cm,  
package 18 × 45 × 17 cm
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Kamakura
H2000100AJ3
Spoon and lid holder is an elegant and handy tool that 
should be in every
kitchen. It solves problems with dirty cooking 
kitchenware that could be
hold over without making a mess.
Packed in Vanilla Season gift box.
Recommended branding: pad printing T3
Maximum print size: 15 × 10 mm
Dimensions: 15 × 7.7 × 12.6 cm,
package 14.3 × 14.1 × 8.5 cm

Jamato
F4200200AJ3
Die beste Art Sommerabende zu verbringen  
ist ein Barbecue mit Freunden oder der Familie. 
Das Vanilla Season BBQ–Set umfasst einen 
Pfannenwender, eine Gabel, eine Zange und 
4 Grillspieße. Dieses Set unterstützt Sie beim 
Barbecue im heimischen Garten. Die Werkzeuge 
sind aus Edelstahl gefertigt. Das Set wird in einer 
Luxus–Box mit praktischen Griffen für einen 
einfachen Transport verpackt.
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform:
CO² Lasergravur L2 (Holzgriffe)
Maximale Veredelungsgröße:
Grillwerkzeuge 50 × 8 mm / brauner Gurt auf
Luxus-Box 15 × 30 mm
Abmessungen der Grilldose: 
Ø 16 × 44 cm
Abmessungen der Geschenkbox:
18 × 45 × 17 cm

63,36 €
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Kamakura
H2000100AJ3
Der stilvolle Küchenhelfer ist eine elegante Ergänzung 
in Ihrer Küche. Während des Kochens können Löffel 
und Topfdeckel auf ihm abgelegt werden. Das Problem 
der Verschmutzung von Herd und Arbeitsplatte ist 
Vergangenheit. Der Küchenhelfer aus Porzellan ist 
platzsparend, praktisch und flexibel aufstellbar. 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform: 
Tampondruck T3
Maximale Veredelungsgröße: 
15 × 10 mm
Abmessungen des Küchenhelfers:
14,3 × 14,1 × 8,5 cm
Abmessungen der Geschenkbox:
15 × 7,7 × 12,6 cm

9,95 €

Jamato
F4200200AJ3
Teplé letné večery najlepšie prežijete pri grilovaní  
s priateľmi a rodinou. Značková sada Vanilla Season 
na grilovanie s obracačkou, vidličkou, kliešťami  
a 4 dvojitými ihlicami na špízy, môže byť skvelým  
pomocníkom alebo darčekom pre chvíle zábavy.  
Náradie je nerezové s nerezovými úchytmi. Sada je 
balená v luxusnom boxe s praktickými rúčkami 
na prenášanie a v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače: gravír
Maximálna veľkosť potlače:  
náradie – 50 × 8 mm /  
hnedý pásik na boxe – 15 × 30 mm
Rozmery: box – ø 16 × 44 cm 
balenie – 18 × 17 × 45 cm

51,90 €
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Kamakura
H2000100AJ3
Praktický keramický stojan na varešku a pokrievku  
je elegantným doplnkom do vašej kuchyne.  
Počas varenia sa môžete vyhnúť problémom  
kam so špinavým kuchynským náradím.  
Jednoducho ho odložíte do keramického stojana  
a budete ho tak mať neustále po ruke.  
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, F
Maximálna veľkosť potlače: 15 × 10 mm
Rozmery: stojan – 15 × 12,6 × 7,7 cm
balenie – 14,3 × 14,1 × 8,5 cm

9,90 €

Jamato
F4200200AJ3
Teplé letné večery najlepšie prežijete pri grilovaní  
s priateľmi a rodinou. Značková sada Vanilla Season 
na grilovanie s obracačkou, vidličkou, kliešťami  
a 4 dvojitými ihlicami na špízy, môže byť skvelým  
pomocníkom alebo darčekom pre chvíle zábavy.  
Náradie je nerezové s nerezovými úchytmi. Sada je 
balená v luxusnom boxe s praktickými rúčkami 
na prenášanie a v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače: gravír
Maximálna veľkosť potlače:  
náradie – 50 × 8 mm /  
hnedý pásik na boxe – 15 × 30 mm
Rozmery: box – ø 16 × 44 cm 
balenie – 18 × 17 × 45 cm

51,90 €
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Kamakura
H2000100AJ3
Praktický keramický stojan na varešku a pokrievku  
je elegantným doplnkom do vašej kuchyne.  
Počas varenia sa môžete vyhnúť problémom  
kam so špinavým kuchynským náradím.  
Jednoducho ho odložíte do keramického stojana  
a budete ho tak mať neustále po ruke.  
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, F
Maximálna veľkosť potlače: 15 × 10 mm
Rozmery: stojan – 15 × 12,6 × 7,7 cm
balenie – 14,3 × 14,1 × 8,5 cm

9,90 €

Jamato
F4200200AJ3
Teplé letní večery nejlépe prožijete při grilování s přáteli  
a rodinou. Značková sada Vanilla Season na grilování  
s obracečkou, vidličkou, kleštěmi a 4 dvojitými  
jehlicemi na špízy, může být skvělým pomocníkem 
nebo dárkem pro chvíle zábavy. Náčiní je nerezové  
s nerezovými úchyty. Sada je balená v luxusním boxu 
s praktickými uchy pro její přenášení a v dárkové 
krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: nástroje 50 × 8 mm / 
hnědý pásek na boxu 15 × 30 mm
Rozměry: box Ø 16 × 44 cm,  
balení 18 × 45 × 17 cm

1 299 Kč
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Kamakura
H2000100AJ3
Praktický keramický stojánek na vařečku a pokličku je 
elegantním doplňkem do vaší kuchyně. Během vaření 
se můžete vyhnout problémům kam se špinavým 
kuchyňským náčiním. Jednoduše jej můžete odložit do 
keramického stojánku a mít ho tak neustále po ruce.
Baleno v dárkové krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 15 × 10 mm
Rozměry: 15 × 7,7 × 12,6 cm,
balení 14,3 × 14,1 × 8,5 cm

229 Kč

Jamato
F4200200AJ3
Teplé letní večery nejlépe prožijete při grilování s přáteli  
a rodinou. Značková sada Vanilla Season na grilování  
s obracečkou, vidličkou, kleštěmi a 4 dvojitými  
jehlicemi na špízy, může být skvělým pomocníkem 
nebo dárkem pro chvíle zábavy. Náčiní je nerezové  
s nerezovými úchyty. Sada je balená v luxusním boxu 
s praktickými uchy pro její přenášení a v dárkové 
krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: laser L2
Maximální velikost tisku: nástroje 50 × 8 mm / 
hnědý pásek na boxu 15 × 30 mm
Rozměry: box Ø 16 × 44 cm,  
balení 18 × 45 × 17 cm

1 299 Kč
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Kamakura
H2000100AJ3
Praktický keramický stojánek na vařečku a pokličku je 
elegantním doplňkem do vaší kuchyně. Během vaření 
se můžete vyhnout problémům kam se špinavým 
kuchyňským náčiním. Jednoduše jej můžete odložit do 
keramického stojánku a mít ho tak neustále po ruce.
Baleno v dárkové krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 15 × 10 mm
Rozměry: 15 × 7,7 × 12,6 cm,
balení 14,3 × 14,1 × 8,5 cm

229 Kč



Nobi mini
H2000200FM1
The stylish set for preparing delicious meals, includes 
a ceramic baking dish, wooden ladle and quality 
dishcloth of Vanilla season brand. You can prepare 
two servings of selected meals in the dish.
Packed in Vanilla Season gift box.
Recommended branding:  
dish – pad printing T3, ladle – laser L2,
pad printing T2, dishcloth – embroidery
Maximum print size:  
15 × 15 mm / 50 × 10 mm on handle
Dimensions: bowl 16.5 × 5.5 × 16.5 cm,
ladle 28 × 6 cm, dishcloth 40 × 60 cm,
package 34 × 8 × 24 cm

Nobi
H2000100FM1
The stylish set for preparing delicious meals, 
includes a ceramic baking dish, wooden
ladle and quality dishcloth of Vanilla season brand. 
You can prepare four to six servings
of selected meals in the dish.
Packed in Vanilla Season gift box.
Recommended branding:  
dish – pad printing T3, ladle – laser L2,
pad printing T2, dishcloth – embroidery
Maximum print size:  
15 × 15 mm / 50 × 10 mm on handle
Dimensions: bowl 27.5 × 5.5 × 18.5 cm,  
ladle 28 × 6 cm, dishcloth 40 × 60 cm,
package 34 × 8 × 24 cm
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Nobi Mini
H2000200FM1
Ein Set zur Herstellung von köstlichen Mahlzeiten, das 
eine Keramikbackform, einen Pfannenwender und ein 
Qualitätsspültuch der Marke Vanilla Season enthält.  
In der Schale lassen sich zwei Portionen zubereiten.  
Verpackt in Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform:
Backform – Tampondruck T3, Pfannenwender
– CO² Lasergravur L2 oder Tampondruck T2,
Spültuch – Stickerei
Maximale Veredelungsgröße:
15 × 15 mm / 50 × 10 mm auf Pfannenwender
Abmessungen Schüssel: 
16,5 × 5,5 × 16,5 cm
Abmessungen Pfannenwender: 
28 × 6 cm
Abmessungen Spültuch: 
40 × 60 cm
Abmessungen der Geschenkbox:
34 × 8 × 24 cm

18,26 €

Nobi
H2000100FM1
Ein Set zur Herstellung von köstlichen Mahlzeiten, 
dass eine Keramikbackform, einen Pfannenwender 
und ein Qualitätsspültuch der Marke Vanilla Season 
enthält. In der Schale lassen sich vier bis sechs
Portionen zubereiten. 
Verpackt in Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform:
Backform – Tampondruck T3, Pfannenwender
– CO² Lasergravur L2 oder Tampondruck T2,
Spültuch – Stickerei
Maximale Veredelungsgröße:
15 × 15 mm / 50 × 10 mm auf Pfannenwender
Abmessungen Schüssel: 
27,5 × 5,5 × 18,5 cm
Abmessungen Pfannenwender: 
28 × 6 cm
Abmessungen Spültuch: 
40 × 60 cm
Abmessungen der Geschenkbox: 
34 × 8 × 24 cm

27,47 €
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Nobi mini
H2000200FM1
Štýlová sada na prípravu lahodných pokrmov, ktorá 
obsahuje keramickú zapekaciu misu, drevenú varešku 
a kvalitnú utierku Vanilla Season. V mise pripravíte  
dve porcie vybraných pokrmov. Sada je balená  
v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
misa – tampónová tlač F,  
naberačka – tampónová tlač C, gravír,  
utierka – výšivka
Maximálna veľkosť potlače:  
15 × 15 mm / 50 × 10 mm na rukoväť
Rozmery: misa – 16,5 × 16,5 × 5,5 cm,  
naberačka – 28 × 6 cm
utierka – 40 × 60 cm, balenie – 34 × 24 × 8 cm

13,90 €

Nobi
H2000100FM1
Štýlová sada na prípravu lahodných pokrmov, 
ktorá obsahuje keramickú zapekaciu misu, drevenú 
varešku a kvalitnú utierku Vanilla Season. V mise 
pripravíte štyri až šesť porcií vybraných pokrmov. 
Sada je balená v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
misa – tampónová tlač F,
naberačka – tampónová tlač C, gravír,  
utierka – výšivka
Maximálna veľkosť potlače:  
15 × 15 mm / 50 × 10 mm na rukoväť
Rozmery: misa – 27,5 × 18,5 × 5,5 cm, 
naberačka – 28 × 6 cm
utierka – 40 × 60 cm, balenie – 34 × 24 × 8 cm

19,90 €
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Nobi mini
H2000200FM1
Štýlová sada na prípravu lahodných pokrmov, ktorá 
obsahuje keramickú zapekaciu misu, drevenú varešku 
a kvalitnú utierku Vanilla Season. V mise pripravíte  
dve porcie vybraných pokrmov. Sada je balená  
v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
misa – tampónová tlač F,  
naberačka – tampónová tlač C, gravír,  
utierka – výšivka
Maximálna veľkosť potlače:  
15 × 15 mm / 50 × 10 mm na rukoväť
Rozmery: misa – 16,5 × 16,5 × 5,5 cm,  
naberačka – 28 × 6 cm
utierka – 40 × 60 cm, balenie – 34 × 24 × 8 cm

13,90 €

Nobi
H2000100FM1
Štýlová sada na prípravu lahodných pokrmov, 
ktorá obsahuje keramickú zapekaciu misu, drevenú 
varešku a kvalitnú utierku Vanilla Season. V mise 
pripravíte štyri až šesť porcií vybraných pokrmov. 
Sada je balená v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
misa – tampónová tlač F,
naberačka – tampónová tlač C, gravír,  
utierka – výšivka
Maximálna veľkosť potlače:  
15 × 15 mm / 50 × 10 mm na rukoväť
Rozmery: misa – 27,5 × 18,5 × 5,5 cm, 
naberačka – 28 × 6 cm
utierka – 40 × 60 cm, balenie – 34 × 24 × 8 cm

19,90 €
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Nobi mini
H2000200FM1
Stylová sada na přípravu lahodných pokrmů, která  
obsahuje keramickou zapékací mísu, dřevěnou  
naběračku a kvalitní utěrku Vanilla Season. V míse 
připravíte dvě porce vybraných pokrmů.
Sada je balena v dárkové krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:  
mísa – tampontisk T3, naběračka – laser L2, 
tampontisk T2, utěrka – výšivka
Maximální velikost tisku:  
15 × 15 mm / 50 × 10 mm na rukojeť
Rozměry: mísa 16,5 × 5,5 × 16,5 cm,
naběračka 28 × 6 cm, utěrka 40 × 60 cm,
balení 34 × 8 x 24 cm

349 Kč

Nobi
H2000100FM1
Stylová sada na přípravu lahodných pokrmů, která 
obsahuje keramickou zapékací mísu, dřevěnou 
naběračku a kvalitní utěrku Vanilla Season. V míse 
připravíte čtyři až šest porcí vybraných pokrmů.
Sada je balena v dárkové krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:  
mísa – tampontisk T3, naběračka – laser L2,
tampontisk T2, utěrka – výšivka
Maximální velikost tisku:  
15 × 15 mm / 50 × 10 mm na rukojeť
Rozměry: mísa 27,5 × 5,5 × 18,5 cm,  
naběračka 28 × 6 cm, utěrka 40 × 60 cm, 
baleni 34 × 8 × 24 cm

499 Kč
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Nobi mini
H2000200FM1
Stylová sada na přípravu lahodných pokrmů, která  
obsahuje keramickou zapékací mísu, dřevěnou  
naběračku a kvalitní utěrku Vanilla Season. V míse 
připravíte dvě porce vybraných pokrmů.
Sada je balena v dárkové krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:  
mísa – tampontisk T3, naběračka – laser L2, 
tampontisk T2, utěrka – výšivka
Maximální velikost tisku:  
15 × 15 mm / 50 × 10 mm na rukojeť
Rozměry: mísa 16,5 × 5,5 × 16,5 cm,
naběračka 28 × 6 cm, utěrka 40 × 60 cm,
balení 34 × 8 x 24 cm

349 Kč

Nobi
H2000100FM1
Stylová sada na přípravu lahodných pokrmů, která 
obsahuje keramickou zapékací mísu, dřevěnou 
naběračku a kvalitní utěrku Vanilla Season. V míse 
připravíte čtyři až šest porcí vybraných pokrmů.
Sada je balena v dárkové krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:  
mísa – tampontisk T3, naběračka – laser L2,
tampontisk T2, utěrka – výšivka
Maximální velikost tisku:  
15 × 15 mm / 50 × 10 mm na rukojeť
Rozměry: mísa 27,5 × 5,5 × 18,5 cm,  
naběračka 28 × 6 cm, utěrka 40 × 60 cm, 
baleni 34 × 8 × 24 cm

499 Kč
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Fukui
H3200100AJ3
Luxury ceramic knife with wooden handle is an 
indispensable kitchen tool in each household. It 
does not destroy healthy enzyms nor vitamins,  
a ceramic blade will not rust or leave a metallic  
taste on foods. Packed in Vanilla Season gift box.
Recommended branding: laser L1, L2
Maximum print size: 25 × 10 mm
Dimensions: handle 12 cm,  
blade 13.1 × 2.5 × 0.18 cm,  
package 29.5 × 2.5 × 8 cm

13 | Cooking Ware

Kobe
H3200100SA3
Exclusive Santoku kitchen knife from Japanese steel. 
The word Santoku means three virtues or three uses 
and refers to three cutting tasks which the knife 
performs well – slicing, dicing and mincing. Thin, 
very sharp and smooth blade prevents loosing juices 
while slicing meat and fruits.
Packed in Vanilla Season gift box.
Recommended branding:  
laser L1, L2, pad printing T2
Maximum print size: 60 × 20 mm
Dimensions: handle 12.5 cm, blade 18 cm, 
package 32.5 × 2.5 × 7 cm

12 | Cooking Ware

Fukui
H3200100AJ3
Der unentbehrliche Helfer in jeder Küche, ein 
Keramik – Luxus – Messer mit Holzgriff. Die 
geruchs– und geschmacksneutrale Keramikklinge 
überzeugt durch ihre Schärfe und Haltbarkeit. Die 
Keramikschneide lässt Enzyme und Vitamine der 
verarbeiteten Lebensmittel im Produkt. 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform: 
Lasergravur L1 (Klinge) oder CO² Lasergravur 
L2 (Holzgriff)
Maximale Veredelungsgröße: 
25 × 10 mm
Abmessungen des Messers:
Griff 12 cm, Klinge 13,1 cm
Abmessungen der Geschenkbox:
29,5 × 2,5 × 8 cm

9,95 €

13 | Küchenausstattung

Kobe
H3200100SA3
Exklusives Santoku Küchenmesser aus Japanstahl. 
Das Wort Santoku bedeutet drei Tugenden oder drei 
Nutzungen und bezieht sich auf das Schneiden in 
Scheiben, Würfeln und das Hacken. Die dünne, sehr 
scharfe und glatte Klinge verhindert das Ausbluten 
während des Schneidens von Fleisch und Früchten. 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform:
Tampondruck T3, Lasergravur L1 (Klinge)
oder CO² Lasergravur L2 (Holzgriff)
Maximale Veredelungsgröße: 
60 × 20 mm
Abmessungen des Messers:
Griff 12,5 cm, Klinge 18 cm
Abmessungen der Geschenkbox:
32,5 × 2,5 × 7 cm

19,95 €
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Fukui
H3200100AJ3
Nevyhnutným pomocníkom v každej kuchyni je 
luxusný keramický nôž s drevenou rukoväťou. 
Keramická čepeľ pri krájaní neničí zdraviu  
prospešné vitamíny ani enzýmy v potravinách, 
nezanecháva pach ani pachuť ocele. 
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, C, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 25 × 10 mm
Rozmery: rukoväť – 12 cm,  
čepeľ – 13,1 × 2,5 × 0,18 cm,
balenie – 29,5 × 8 × 2,5 cm

9,90 €
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Kobe
H3200100SA3
Exkluzívny kuchynský nôž z japonskej ocele v tvare 
Santoku. Slovo „Santoku“ je možné voľne preložiť ako 
tri cnosti alebo tri účely. Dá sa ním perfektne krájať,
sekať zelenina, ryby a vykostené mäso. Tenšie, veľmi 
ostré a hladké ostrie umožňuje krájanie, plátkovanie 
ovocia a mäsa tak, aby sa zamedzilo úniku šťavy. 
Výsledný pokrm je potom ďaleko šťavnatejší.  
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, C, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 60 × 20 mm
Rozmery: rukoväť – 12,5 cm,  
čepeľ – 18 cm,
balenie – 32,5 × 7 × 2,5 cm

15,90 €

12 | Príprava jedla

Fukui
H3200100AJ3
Nevyhnutným pomocníkom v každej kuchyni je 
luxusný keramický nôž s drevenou rukoväťou. 
Keramická čepeľ pri krájaní neničí zdraviu  
prospešné vitamíny ani enzýmy v potravinách, 
nezanecháva pach ani pachuť ocele. 
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, C, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 25 × 10 mm
Rozmery: rukoväť – 12 cm,  
čepeľ – 13,1 × 2,5 × 0,18 cm,
balenie – 29,5 × 8 × 2,5 cm

9,90 €

13 | Príprava jedla

Kobe
H3200100SA3
Exkluzívny kuchynský nôž z japonskej ocele v tvare 
Santoku. Slovo „Santoku“ je možné voľne preložiť ako 
tri cnosti alebo tri účely. Dá sa ním perfektne krájať,
sekať zelenina, ryby a vykostené mäso. Tenšie, veľmi 
ostré a hladké ostrie umožňuje krájanie, plátkovanie 
ovocia a mäsa tak, aby sa zamedzilo úniku šťavy. 
Výsledný pokrm je potom ďaleko šťavnatejší.  
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, C, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 60 × 20 mm
Rozmery: rukoväť – 12,5 cm,  
čepeľ – 18 cm,
balenie – 32,5 × 7 × 2,5 cm

15,90 €

12 | Príprava jedla

Fukui
H3200100AJ3
Nepostradatelným pomocníkem do každé kuchyně
je luxusní keramický nůž s dřevěnou rukojetí.
Keramická čepel při krájení neničí zdraví prospěšné
vitamíny ani enzymy v potravinách, nezanechává
pach ani pachuť ocele.
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: laser L1, L2
Maximalní velikost tisku: 25 × 10 mm
Rozměry: rukojeť 12 cm,
čepel 13,1 × 2,5 × 0,18 cm,
balení 29,5 × 2,5 × 8 cm

229 Kč

13 | Příprava jídla

Kobe
H3200100SA3
Exklusivní kuchyňský nůž z japonské oceli tvaru  
Santoku. Slovo „Santoku“ lze volně přeložit jako tři 
ctnosti nebo tři účely. Lze s ním totiž perfektně krájet, 
kostkovat a sekat zeleninu, ryby a vykostěné maso.  
Tenčí, velmi ostré a hladké ostří umožňuje krájení,  
plátkování ovoce i masa tak, aby se zamezilo úniku 
šťávy. Výsledný pokrm je potom daleko šťavnatější.
Doporučená technologie tisku:  
laser L1, L2, tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 60 × 20 mm
Rozměry: rukojeť 12,5 cm, čepel 18 cm,  
balení 32,5 × 2,5 × 7 cm

395 Kč

12 | Příprava jídla

Fukui
H3200100AJ3
Nepostradatelným pomocníkem do každé kuchyně
je luxusní keramický nůž s dřevěnou rukojetí.
Keramická čepel při krájení neničí zdraví prospěšné
vitamíny ani enzymy v potravinách, nezanechává
pach ani pachuť ocele.
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: laser L1, L2
Maximalní velikost tisku: 25 × 10 mm
Rozměry: rukojeť 12 cm,
čepel 13,1 × 2,5 × 0,18 cm,
balení 29,5 × 2,5 × 8 cm

229 Kč

13 | Příprava jídla

Kobe
H3200100SA3
Exklusivní kuchyňský nůž z japonské oceli tvaru  
Santoku. Slovo „Santoku“ lze volně přeložit jako tři 
ctnosti nebo tři účely. Lze s ním totiž perfektně krájet, 
kostkovat a sekat zeleninu, ryby a vykostěné maso.  
Tenčí, velmi ostré a hladké ostří umožňuje krájení,  
plátkování ovoce i masa tak, aby se zamezilo úniku 
šťávy. Výsledný pokrm je potom daleko šťavnatější.
Doporučená technologie tisku:  
laser L1, L2, tampontisk T2
Maximální velikost tisku: 60 × 20 mm
Rozměry: rukojeť 12,5 cm, čepel 18 cm,  
balení 32,5 × 2,5 × 7 cm

395 Kč

12 | Příprava jídla



Kiso
Ceramic folding knife is useful for everyday cooking 
and food preparation. It comes in handy when cutting, 
carving or dicing vegetables and fruits. When closed, 
blade is protected from mechanical damage which 
assures that it maintains its extraordinary properties
such as ability to preserve healthy vitamins and 
enzymes in prepared food.
Packed in Vanilla Season gift box.
H3200200AJ3 – blue 
H3200201AJ3 – red 
H3200202AJ3 – black 
H3200203AJ3 – orange
H3200204AJ3 – grey
Recommended branding:  
pad printing T3, laser L2
Maximum print size: 25 × 10 mm
Dimensions: handle 11 cm,  
blade 8 × 2 × 0.1 cm,  
package 12.5 × 1.5 × 4 cm

14 | Cooking Ware

S p i c e sKiso
Das Keramik – Klappmesser ist ein nützlicher Begleiter 
beim täglichen Kochen und der Zubereitung von 
Speisen. Es ist das ideale Werkzeug zum Schneiden 
von Gemüse und Früchten. Im geschlossenen 
Zustand ist die Keramikklinge gegen mechanische 
Beschädigungen geschützt und behält somit ihre 
langfristigen, herausragenden Eigenschaften. Die 
Keramikschneide lässt Enzyme und Vitamine der 
verarbeiteten Lebensmittel im Produkt. 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox.
H3200200AJ3 – blau
H3200201AJ3 – rot
H3200202AJ3 – schwarz 
H3200203AJ3 – orange
H3200204AJ3 – grau
Empfohlene Veredelungsform:
Tampondruck T3 oder Lasergravur L1
Maximale Veredelungsgröße: 
25 × 10 mm
Abmessungen des Messers:
Griff 11 cm, Klinge 8 cm
Abmessungen der Geschenkbox:
12,5 × 1,5 × 4 cm

4,95 €

14 | Küchenausstattung

G e w ü r z eKiso
Keramický skladací nôž využijete pri každodennom 
varení a príprave jedla. Je ideálnym pomocníkom  
pri krájaní zeleniny a ovocia. V uzavretom stave
je keramická čepeľ chránená pred mechanickým 
poškodením a zachováva si tak dlhodobo svoje 
výnimočné vlastnosti, ktorými je napríklad schopnosť 
zachovať v spracovávaných potravinách telu 
prospešné vitamíny a enzýmy.
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
H3200200AJ3 – modrá 
H3200201AJ3 – červená 
H3200202AJ3 – čierna
H3200203AJ3 – oranžová
H3200204AJ3 – sivá
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, C, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 25 × 10 mm
Rozmery: rukoväť – 11 cm,  
čepeľ – 8 × 2 × 0,1 cm, 
balenie – 12,5 × 4 × 1,5 cm

3,90 €

14 | Príprava jedla

K o r e n i n yKiso
Keramický skladací nôž využijete pri každodennom 
varení a príprave jedla. Je ideálnym pomocníkom  
pri krájaní zeleniny a ovocia. V uzavretom stave
je keramická čepeľ chránená pred mechanickým 
poškodením a zachováva si tak dlhodobo svoje 
výnimočné vlastnosti, ktorými je napríklad schopnosť 
zachovať v spracovávaných potravinách telu 
prospešné vitamíny a enzýmy.
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
H3200200AJ3 – modrá 
H3200201AJ3 – červená 
H3200202AJ3 – čierna
H3200203AJ3 – oranžová
H3200204AJ3 – sivá
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, C, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 25 × 10 mm
Rozmery: rukoväť – 11 cm,  
čepeľ – 8 × 2 × 0,1 cm, 
balenie – 12,5 × 4 × 1,5 cm

3,90 €

14 | Príprava jedla

K o r e n i n yKiso
Keramický skládací nůž využijete při každodenním 
vaření a přípravě potravin. Je ideálním pomocníkem 
při krájení zeleniny a ovoce. V uzavřeném stavu 
je keramická čepel chráněna před mechanickým 
poškozením a zachovává si tak dlouhodobě své 
výjimečné vlastnosti, kterými je například schopnost 
zachovat ve zpracovávaných potravinách tělu 
prospěšné vitaminy a enzymy.
Baleno v dárkové krabičce Vanilla Season.
H3200200AJ3 – modrá 
H3200201AJ3 – červená 
H3200202AJ3 – černá
H3200203AJ3 – oranžová
H3200204AJ3 – šedá
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, laser L2
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm
Rozměry: rukojeť 11 cm, čepel 8 × 2 × 0,1 cm, 
balení 12,5 × 1,5 × 4 cm

99 Kč

14 | Příprava jídla

K o ř e n íKiso
Keramický skládací nůž využijete při každodenním 
vaření a přípravě potravin. Je ideálním pomocníkem 
při krájení zeleniny a ovoce. V uzavřeném stavu 
je keramická čepel chráněna před mechanickým 
poškozením a zachovává si tak dlouhodobě své 
výjimečné vlastnosti, kterými je například schopnost 
zachovat ve zpracovávaných potravinách tělu 
prospěšné vitaminy a enzymy.
Baleno v dárkové krabičce Vanilla Season.
H3200200AJ3 – modrá 
H3200201AJ3 – červená 
H3200202AJ3 – černá
H3200203AJ3 – oranžová
H3200204AJ3 – šedá
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, laser L2
Maximální velikost tisku: 25 × 10 mm
Rozměry: rukojeť 11 cm, čepel 8 × 2 × 0,1 cm, 
balení 12,5 × 1,5 × 4 cm

99 Kč

14 | Příprava jídla

K o ř e n í



Provence
H2200500SA3
Set of three spice mills with carefully selected French 
spices – Paris pepper, Ratatouille herbs (tomatoes, 
onion, parsley, garlic, paprika and salt 11 %)
and Herbes de Provence (savory, oregano, thyme, 
rosemary, fennel and lavender).
Packed in Vanilla Season gift box.
Recommended branding:  
pad printing T3, laser L3 engraving
Maximum print size: 50 × 20 mm
Dimensions: mill 4 × 4 × 12 cm,  
package 32.5 × 5 × 17 cm

16 | Spices

Peperoncini
H2200400SA3
Set of three spice mills with carefully selected  
Italian spices – garlic pepper, aglio peperoncini
(garlic, paprika hot and sweet, pepper white, 
parsley, salt 18 %) and formaggio (basil,
tomatoes, onion, garlic, paprika, thyme, oregano, 
black pepper, parsley and salt 16 %).
Packed in Vanilla Season gift box.
Recommended branding:  
pad printing T3, laser L3 engraving
Maximum print size: 50 × 20 mm
Dimensions: mill 4 × 4 × 12 cm,  
package 32.5 × 5 × 17 cm

17 | Spices

Provence
H2200500SA3
Set aus drei Gewurzmuhlen mit ausgewahlten
französischen Gewürzen – Pfeffer de Paris,
Ratatouille–Kräuter (Tomaten, Zwiebeln, Petersilie,
Knoblauch, Paprika und Salz 11 %) und Kräuter
der Provence (Bohnenkraut, Oregano, Thymian,
Rosmarin, Fenchel und Lavendel). 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform:
Tampondruck T3 oder CO² Lasergravur L3
Maximale Veredelungsgröße: 
50 × 20 mm
Abmessungen der Mühlen: 
4 × 4 × 12 cm
Abmessungen der Geschenkbox:
32,5 × 5 × 17 cm

21,97 €

16 | Gewürze

Peperoncini
H2200400SA3
Set aus drei Gewürzmühlen mit ausgewählten 
italienischen Gewürzen – Knoblauch /Pfeffer (Peffer, 
Knoblauch, Sesam, Zwiebeln, Paprika, Senf und 
Salz 16 %), Aglio Peperoncini (Knoblauch, Paprika 
scharf und süß, Pfeffer weiß, Petersilie und Salz  
18 %) und Formaggio (Basilikum, Tomaten, 
Zwiebeln, Knoblauch, Paprika, Thymian, Oregano, 
Pfeffer, Petersilie und Salz 16 %). 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform: 
Tampondruck T3 oder CO² Lasergravur L3
Maximale Veredelungsgröße: 
50 × 20 mm
Abmessungen der Mühlen: 
4 × 4 × 12 cm
Abmessungen der Geschenkbox:
32,5 × 5 × 17 cm

21,97 €

17 | Gewürze

Provence
H2200500SA3
Pravú francúzsku kuchyňu dosiahnete len s čerstvo 
namletým korením používaným labužníkmi  
vo Francúzsku. Pomôže vám k tomu sada troch  
značkových mlynčekov a dômyselne zvolené korenie 
výnimočnej kvality. Sada obsahuje originálne  
koreniace zmesi Parížske korenie (zloženie: korenie, 
paprika a cukor), Ratatouille (zloženie: paradajky,  
cibuľa, petržlen, cesnak, paprika a soľ 11%)  
a Provensálske korenie (zloženie: saturejka,  
oregano, tymian, rozmarín, fenikel a levanduľa).  
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač na krabicu A, F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 20 mm
Rozmery: mlynček – 4 × 4 × 12 cm,  
balenie – 32,5 × 17 × 5 cm

16,90 €

16 | Koreniny

Peperoncini
H2200400SA3
Pravú taliansku kuchyňu dosiahnete len s čerstvo 
namletým talianskym korením. Pomôže vám k tomu 
sada troch značkových mlynčekov a dômyselne 
zvolené korenie výnimočnej kvality. Sada obsahuje 
originálne koreniace zmesi Cesnakové korenie 
(zloženie: korenie, cesnak, sezam, cibuľa, paprika, 
horčica a soľ 18%), Aglio peperoncini (zloženie: 
cesnak, paprika pálivá aj sladká, biele korenie, 
petržlen, soľ 16%) a Formaggio (zloženie: bazalka, 
paradajky, cibuľa, cesnak, paprika, tymian,  
oregano, korenie, petržlen a soľ). 
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače: tampónová 
tlač na krabicu A, F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 20 mm
Rozmery: mlynček – 4 × 4 × 12 cm,  
balenie – 32,5 × 17 × 5 cm

16,90 €

17 | Koreniny

Provence
H2200500SA3
Pravú francúzsku kuchyňu dosiahnete len s čerstvo 
namletým korením používaným labužníkmi  
vo Francúzsku. Pomôže vám k tomu sada troch  
značkových mlynčekov a dômyselne zvolené korenie 
výnimočnej kvality. Sada obsahuje originálne  
koreniace zmesi Parížske korenie (zloženie: korenie, 
paprika a cukor), Ratatouille (zloženie: paradajky,  
cibuľa, petržlen, cesnak, paprika a soľ 11%)  
a Provensálske korenie (zloženie: saturejka,  
oregano, tymian, rozmarín, fenikel a levanduľa).  
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač na krabicu A, F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 20 mm
Rozmery: mlynček – 4 × 4 × 12 cm,  
balenie – 32,5 × 17 × 5 cm

16,90 €

16 | Koreniny

Peperoncini
H2200400SA3
Pravú taliansku kuchyňu dosiahnete len s čerstvo 
namletým talianskym korením. Pomôže vám k tomu 
sada troch značkových mlynčekov a dômyselne 
zvolené korenie výnimočnej kvality. Sada obsahuje 
originálne koreniace zmesi Cesnakové korenie 
(zloženie: korenie, cesnak, sezam, cibuľa, paprika, 
horčica a soľ 18%), Aglio peperoncini (zloženie: 
cesnak, paprika pálivá aj sladká, biele korenie, 
petržlen, soľ 16%) a Formaggio (zloženie: bazalka, 
paradajky, cibuľa, cesnak, paprika, tymian,  
oregano, korenie, petržlen a soľ). 
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače: tampónová 
tlač na krabicu A, F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 20 mm
Rozmery: mlynček – 4 × 4 × 12 cm,  
balenie – 32,5 × 17 × 5 cm

16,90 €

17 | Koreniny

Provence
H2200500SA3
Pravé francouzské kuchyně docílíte pouze s čerstvě 
namletým kořením používaným labužníky ve Francii. 
Pomůže vám k tomu sada tří značkových mlýnků  
a důmyslně zvoleného koření vyjímečné kvality.  
Sada obsahuje originální kořenící směsi Pařížský 
pepř (pepř, paprika a cukr), Ratatouille (rajčata,  
cibule, petržel, česnek, paprika a sůl 11 %)  
a Provensálské koření (saturejka, oregano, tymián, 
rozmarýn, fenykl a levandule). 
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, laser L3
Maximální velikost tisku: 50 × 20 mm
Rozměry: mlýnek 4 × 4 × 12 cm,  
balení 32,5 × 5 × 17 cm

399 Kč

16 | Koření

Peperoncini
H2200400SA3
Pravé italské kuchyně docílíte pouze s čerstvě 
namletým italským kořením. Pomůže vám k tomu 
sada tří značkových mlýnků a důmyslně zvoleného 
koření vyjímečné kvality. Sada obsahuje originální 
kořenící směsi Česnekový pepř (pepř, česnek, 
sezam, cibule, paprika, hořčice a sůl 18 %), Aglio 
peperoncini (česnek, paprika pálivá a sladká, bílý
pepř, petržel, sůl 16 %) a Formaggio (bazalka, 
rajčata, cibule, česnek, paprika, tymián, oregano, 
pepř, petržel a sůl).  
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, laser L3
Maximální velikost tisku: 50 × 20 mm
Rozměry: mlýnek 4 × 4 × 12 cm,  
balení 32,5 × 5 × 17 cm

399 Kč

17 | Koření

Provence
H2200500SA3
Pravé francouzské kuchyně docílíte pouze s čerstvě 
namletým kořením používaným labužníky ve Francii. 
Pomůže vám k tomu sada tří značkových mlýnků  
a důmyslně zvoleného koření vyjímečné kvality.  
Sada obsahuje originální kořenící směsi Pařížský 
pepř (pepř, paprika a cukr), Ratatouille (rajčata,  
cibule, petržel, česnek, paprika a sůl 11 %)  
a Provensálské koření (saturejka, oregano, tymián, 
rozmarýn, fenykl a levandule). 
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, laser L3
Maximální velikost tisku: 50 × 20 mm
Rozměry: mlýnek 4 × 4 × 12 cm,  
balení 32,5 × 5 × 17 cm

399 Kč

16 | Koření

Peperoncini
H2200400SA3
Pravé italské kuchyně docílíte pouze s čerstvě 
namletým italským kořením. Pomůže vám k tomu 
sada tří značkových mlýnků a důmyslně zvoleného 
koření vyjímečné kvality. Sada obsahuje originální 
kořenící směsi Česnekový pepř (pepř, česnek, 
sezam, cibule, paprika, hořčice a sůl 18 %), Aglio 
peperoncini (česnek, paprika pálivá a sladká, bílý
pepř, petržel, sůl 16 %) a Formaggio (bazalka, 
rajčata, cibule, česnek, paprika, tymián, oregano, 
pepř, petržel a sůl).  
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, laser L3
Maximální velikost tisku: 50 × 20 mm
Rozměry: mlýnek 4 × 4 × 12 cm,  
balení 32,5 × 5 × 17 cm

399 Kč

17 | Koření



Gravy
H2200700SA3
Set of three spice mills with carefully selected BBQ 
spices – lemon pepper, garlic chops (garlic, black 
pepper, onion, mustard, paprika, cumin, thyme, salt 
16 %) and herb steak (black pepper, paprika, parsley, 
oregano, rosemary, salt 5 %, onion, garlic).
Packed in Vanilla Season gift box.
Recommended branding:  
pad printing T3, laser L3 engraving
Maximum print size: 50 × 20 mm
Dimensions: mill 4 × 4 × 12 cm,  
package 32.5 × 5 × 17 cm

Makalu
H2200600SA3
Set of three spice mills with carefully selected 
Oriental spices – ginger, desperado (green 
peppercorns, black peppercorns, salt, chilli,
chilli peppers, onion, coriander seeds) and 
Himalayan salt. Packed in Vanilla Season gift box.
Recommended branding:  
pad printing T3, laser L3 engraving
Maximum print size: 50 × 20 mm
Dimensions: mill 4 × 4 × 12 cm,  
package 32.5 × 5 × 17 cm

18 | Spices 19 | Spices

Gravy
H2200700SA3
Set aus drei Gewürzmühlen mit ausgewählten 
Barbecue Gewürzen – Zitronenpfeffer, 
Knoblauchmischung (Knoblauch, Pfeffer, Zwiebeln, 
Senf, Paprika, Kreuzkümmel, Thymian, Salz 16 %) 
und einer Steak–Kräutermischung (schwarzer Pfeffer, 
Paprika, Petersilie, Oregano, Rosmarin, Salz 5 %, 
Zwiebeln, Knoblauch). 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform:
Tampondruck T3 oder CO² Lasergravur L3
Maximale Veredelungsgröße: 
50 × 20 mm
Abmessungen der Mühlen: 
4 × 4 × 12 cm
Abmessungen der Geschenkbox:
32,5 × 5 × 17 cm

21,97 €

Makalu
H2200600SA3
Set aus drei Gewürzmühlen mit ausgewählten 
orientalischen Gewürzen – Ingwer, Desperado 
Gewürzmischung (grüne Pfefferkörner, schwarze 
Pfefferkörner, Salz, Chili, Peperoni, Zwiebeln, 
Koriander) und Himalaya Salz. 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform:
Tampondruck T3 oder CO² Lasergravur L3
Maximale Veredelungsgröße: 
50 × 20 mm
Abmessungen der Mühlen: 
4 × 4 × 12 cm
Abmessungen der Geschenkbox:
32,5 × 5 × 17 cm

21,97 €

18 | Gewürze 19 | Gewürze

Gravy
H2200700SA3
Pri každom správnom grilovaní nesmie chýbať čerstvo 
namleté korenie. Vhodným pomocníkom pri grile bude 
sada troch značkových mlynčekov a dômyselne  
zvolené korenie výnimočnej kvality. Sada obsahuje  
originálne koreniace zmesi Citrónové korenie 
(zloženie: korenie, citrónová kôra, cukor a soľ 30%), 
Cesnakové kotlety (zloženie: cesnak, korenie, cibuľa, 
horčica, paprika, rasca, tymian a soľ 16%)  
a Bylinkový steak (zloženie: korenie, paprika,  
petržlen, oregano, rozmarín, soľ 5%, cibuľa, cesnak). 
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač na krabicu A, F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 20 mm
Rozmery: mlynček – 4 × 4 × 12 cm,  
balenie – 32,5 × 17 × 5 cm

16,90 €

Makalu
H2200600SA3
Lahodne orientálnu kuchyňu dosiahnete len  
s čerstvo namletým korením používaným
v ďalekom Oriente. Pomôže vám k tomu sada 
troch značkových mlynčekov a dômyselne zvolené 
korenie výnimočnej kvality. Sada obsahuje originálne 
koreniace zmesi Zázvor drvený, Desperado 
(zloženie: korenie zelené a čierne, soľ 18%, chilli, 
papričky habanero, cibuľa, koriander) a Soľ 
himalájsku hrubozrnnú.
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač na krabicu A, F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 20 mm
Rozmery: mlynček – 4 × 4 × 12 cm,  
balenie – 32,5 × 17 × 5 cm

16,90 €

18 | Koreniny 19 | Koreniny

Gravy
H2200700SA3
Pri každom správnom grilovaní nesmie chýbať čerstvo 
namleté korenie. Vhodným pomocníkom pri grile bude 
sada troch značkových mlynčekov a dômyselne  
zvolené korenie výnimočnej kvality. Sada obsahuje  
originálne koreniace zmesi Citrónové korenie 
(zloženie: korenie, citrónová kôra, cukor a soľ 30%), 
Cesnakové kotlety (zloženie: cesnak, korenie, cibuľa, 
horčica, paprika, rasca, tymian a soľ 16%)  
a Bylinkový steak (zloženie: korenie, paprika,  
petržlen, oregano, rozmarín, soľ 5%, cibuľa, cesnak). 
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač na krabicu A, F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 20 mm
Rozmery: mlynček – 4 × 4 × 12 cm,  
balenie – 32,5 × 17 × 5 cm

16,90 €

Makalu
H2200600SA3
Lahodne orientálnu kuchyňu dosiahnete len  
s čerstvo namletým korením používaným
v ďalekom Oriente. Pomôže vám k tomu sada 
troch značkových mlynčekov a dômyselne zvolené 
korenie výnimočnej kvality. Sada obsahuje originálne 
koreniace zmesi Zázvor drvený, Desperado 
(zloženie: korenie zelené a čierne, soľ 18%, chilli, 
papričky habanero, cibuľa, koriander) a Soľ 
himalájsku hrubozrnnú.
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač na krabicu A, F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 20 mm
Rozmery: mlynček – 4 × 4 × 12 cm,  
balenie – 32,5 × 17 × 5 cm

16,90 €

18 | Koreniny 19 | Koreniny

Gravy
H2200700SA3
Při každém správném grilování nesmí chybět čerstvě 
namleté koření. Vhodným pomocníkem na grilu Vám 
bude sada tří značkových mlýnků a důmyslně  
zvoleného koření výjimečné kvality. Sada obsahuje  
originální kořenící směsi Citrónový pepř (pepř, 
citrónová kůra, cukr a sůl 30 %), Česnekové kotlety 
(česnek, pepř, cibule, hořčice, paprika, kmín, tymián, 
sůl 16 %) a Bylinkový steak (pepř, paprika, petržel, 
oregano, rozmarýn, sůl 5 %, cibule, česnek).  
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, laser L3
Maximální velikost tisku: 50 × 20 mm
Rozměry: mlýnek 4 × 4 × 12 cm,  
balení 32,5 × 5 × 17 cm

399 Kč

Makalu
H2200600SA3
Lahodné orientální kuchyně docílíte pouze s čerstvě 
namletým kořením používaným v dalekém orientu. 
Pomůže vám k tomu sada tří značkových mlýnků  
a důmyslně zvoleného koření výjimečné kvality.  
Sada obsahuje Zázvor drcený, Desperádo (pepř 
zelený a černý, sůl 18 %, chilli, papričky, habaňero, 
cibule, koriandr) a sůl Himalájskou hrubozrnnou. 
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, laser L3
Maximální velikost tisku: 50 × 20 mm
Rozměry: mlýnek 4 × 4 × 12 cm,  
balení 32,5 × 5 × 17 cm

399 Kč

18 | Koření 19 | Koření

Gravy
H2200700SA3
Při každém správném grilování nesmí chybět čerstvě 
namleté koření. Vhodným pomocníkem na grilu Vám 
bude sada tří značkových mlýnků a důmyslně  
zvoleného koření výjimečné kvality. Sada obsahuje  
originální kořenící směsi Citrónový pepř (pepř, 
citrónová kůra, cukr a sůl 30 %), Česnekové kotlety 
(česnek, pepř, cibule, hořčice, paprika, kmín, tymián, 
sůl 16 %) a Bylinkový steak (pepř, paprika, petržel, 
oregano, rozmarýn, sůl 5 %, cibule, česnek).  
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, laser L3
Maximální velikost tisku: 50 × 20 mm
Rozměry: mlýnek 4 × 4 × 12 cm,  
balení 32,5 × 5 × 17 cm

399 Kč

Makalu
H2200600SA3
Lahodné orientální kuchyně docílíte pouze s čerstvě 
namletým kořením používaným v dalekém orientu. 
Pomůže vám k tomu sada tří značkových mlýnků  
a důmyslně zvoleného koření výjimečné kvality.  
Sada obsahuje Zázvor drcený, Desperádo (pepř 
zelený a černý, sůl 18 %, chilli, papričky, habaňero, 
cibule, koriandr) a sůl Himalájskou hrubozrnnou. 
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, laser L3
Maximální velikost tisku: 50 × 20 mm
Rozměry: mlýnek 4 × 4 × 12 cm,  
balení 32,5 × 5 × 17 cm

399 Kč

18 | Koření 19 | Koření



Wrai
H2200100SA3
Bamboo pepper mill for fresh and flavourful
pepper. Packed in Vanilla Season gift box.
Recommended branding:  
laser L2, pad printing T3
Maximum print size: 60 × 30 mm
Dimensions: Ø 4.1 cm x 30.5,
package 32.5 × 5.5 × 5.5 cm

20 | Spices 21 | Spices

Wrai
H2200100SA3
Bambus Pfeffer– oder Salzmühle für frische  
und schmackhafte Gewürze. Das Mahlwerk  
besteht aus Keramik. 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform:
Tampondruck T3 oder CO² Lasergravur L2
Maximale Veredelungsgröße: 
60 × 30 mm
Abmessungen der Mühle: 
Ø 4,1 × 30,5 cm
Abmessungen der Geschenkbox:
32,5 × 5,5 × 5,5 cm

15,95 €

20 | Gewürze 21 | Gewürze

Wrai
H2200100SA3
Čerstvo namleté korenie je tou najlepšou 
ingredienciou. Každý gurmán iste ocení značkový 
bambusový mlynček, ktorý pomôže dochutiť  
jedlo a ozdobí kuchyňu.
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač C, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 60 × 30 mm
Rozmery: mlynček – ø 4,1 × 30,5 cm
balenie – 32,5 × 5,5 × 5,5 cm

13,90 €

20 | Koreniny 21 | Koreniny

Wrai
H2200100SA3
Čerstvo namleté korenie je tou najlepšou 
ingredienciou. Každý gurmán iste ocení značkový 
bambusový mlynček, ktorý pomôže dochutiť  
jedlo a ozdobí kuchyňu.
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač C, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 60 × 30 mm
Rozmery: mlynček – ø 4,1 × 30,5 cm
balenie – 32,5 × 5,5 × 5,5 cm

13,90 €

20 | Koreniny 21 | Koreniny

Wrai
H2200100SA3
Čerstvě namletý pepř je tou nejlepší ingrediencí.  
Každý gurmán jistě ocení značkový bambusový  
mlýnek, který pomůže dochutit jídlo a ozdobí kuchyni.
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:  
laser L2, tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 60 × 30 mm
Rozměry: 30,5 × Ø 4,1 cm,  
balení 32,5 × 5,5 × 5,5 cm

299 Kč

20 | Koření 21 | Koření

Wrai
H2200100SA3
Čerstvě namletý pepř je tou nejlepší ingrediencí.  
Každý gurmán jistě ocení značkový bambusový  
mlýnek, který pomůže dochutit jídlo a ozdobí kuchyni.
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:  
laser L2, tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 60 × 30 mm
Rozměry: 30,5 × Ø 4,1 cm,  
balení 32,5 × 5,5 × 5,5 cm

299 Kč

20 | Koření 21 | Koření



Cango
H2200200SA3
Salt and pepper set Vanilla Season will add a touch 
of luxury to your dining table. In black and white 
colour combination and in shapes symbolising the 
Yin Yang balance and harmony.
Packed in Vanilla Season gift box.
Recommended branding: pad printing T3
Maximum print size: 30 × 10 mm
Dimensions: about 9 × 7 cm,  
package 16.5 × 4.5 × 11 cm

22 | Spices

S n a c k / Ta p a sCango
H2200200SA3
Die Vanilla Season Pfeffer– und Salzstreuer bringen 
einen Hauch von Luxus auf Ihren Esstisch. Mit der 
Schwarz/Weiß–Farbkombination und den Formen der 
Yin–Yang–Balance symbolisieren sie Harmonie. 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform: 
Tampondruck T3
Maximale Veredelungsgröße: 
30 × 10 mm
Abmessungen der Streuer: 
ca. 9 × 7 cm
Abmessungen der Geschenkbox:
16,5 × 4,5 × 11 cm

6,95 €

22 | Gewürze

S n a c k / Ta p a sCango
H2200200SA3
Luxusným doplnkom na vašom jedálenskom stole 
bude soľnička a korenička v tvare kameňov. V čiernej 
a bielej farbe harmonizuje dekoráciu ako jing a jang.
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, F
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 10 mm
Rozmery: cca 9 × 7 cm
balenie – 16,5 × 11 × 4,5 cm

5,90 €

22 | Koreniny

S n a c k / Ta p a sCango
H2200200SA3
Luxusným doplnkom na vašom jedálenskom stole 
bude soľnička a korenička v tvare kameňov. V čiernej 
a bielej farbe harmonizuje dekoráciu ako jing a jang.
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, F
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 10 mm
Rozmery: cca 9 × 7 cm
balenie – 16,5 × 11 × 4,5 cm

5,90 €

22 | Koreniny

S n a c k / Ta p a sCango
H2200200SA3
Luxusním doplňkem na vašem jídelním stole  
bude solnička a pepřenka ve tvaru oblázků.
V černé a bílé barvě harmonizuje dekoraci  
jako jing a jang.
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 10 mm
Rozměry: cca 9 × 7 cm,  
balení 16,5 × 4,5 × 11 cm

149 Kč

22 | Koření

S n a c k / Ta p a sCango
H2200200SA3
Luxusním doplňkem na vašem jídelním stole  
bude solnička a pepřenka ve tvaru oblázků.
V černé a bílé barvě harmonizuje dekoraci  
jako jing a jang.
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 10 mm
Rozměry: cca 9 × 7 cm,  
balení 16,5 × 4,5 × 11 cm

149 Kč

22 | Koření

S n a c k / Ta p a s



Motril
H2000400SA3
Set of two practical tear drop shaped bowls.
Packed in Vanilla Season gift box.
Recommended branding: pad printing T3
Maximum print size: 50 × 10 mm
Dimensions: about 18 × 9 cm,  
package 19 × 3 × 10 cm

Kiribati
H0200100ZH1
Water glasses made of quality glass, Bohemia 
Crystal  brand, in simple but stylish look. 
The glasses are also suitable for mixed drinks type 
longdrink. Packed in Vanilla Season gift box.
Recommended branding: laser L3
Maximum print size: 25 × 70 mm
Dimensions: glass Ø 7.3 × 15.2 cm,  
volume 350 ml, package 15.5 × 16.5 × 16 cm

24 | Snack/Tapas 25 | Snack/Tapas

Motril
H2000400SA3
Das Set besteht aus zwei praktischen Keramikschalen 
in Tropfenform. 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform: 
Tampondruck T3
Maximale Veredelungsgröße: 
50 × 10 mm
Abmessungen der Schale: 
18 × 9 cm
Abmessungen der Geschenkbox: 
19 × 3 × 10 cm

10,95 €

Kiribati
H0200100ZH1
Bohemia Crystal Wasserglas im einfachen, 
eleganten Style. Die Gläser sind auch als 
Longdrinkgläser geeignet. 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform:
CO² Lasergravur L3
Maximale Veredelungsgröße: 
25 × 70 mm
Abmessungen Glas: 
Ø 7,3 × 15,2 cm
Volumen: 
350 ml
Abmessungen der Geschenkbox:
15,5 × 16,5 × 16 cm

14,99 €

24 | Snack/Tapas 25 | Snack/Tapas

Motril
H2000400SA3
Sada dvoch praktických porcelánových misiek  
v elegantnom tvare kvapky urobí radosť  
všetkým obdarovaným. Môžete byť kreatívny  
a vytvoriť z misiek rôzne obrazce.  
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, F
Maximálna veľkosť potlače: 50 × 10 mm
Rozmery: cca 18 × 9 cm
balenie – 19 × 10 × 3 cm

8,90 €

Kiribati
H0200100ZH1
Poháre na vodu z kvalitného skla Bohemia Crystal, 
ktorých jednoduchý a napriek tomu štýlový vzhľad 
neunikne pozornosti žiadnej návštevy pri servírovaní 
nápojov. Poháre sú vhodné tiež na miešané nápoje 
typu longdrink, objem 350 ml. Sada 4 ks je balená  
v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 25 × 70 mm
Rozmery: pohár – ø 7,3 × 15,2 cm
balenie – 15,5 × 16 × 16,5 cm

10,90 €

24 | Snack/Tapas 25 | Snack/Tapas

Motril
H2000400SA3
Sada dvoch praktických porcelánových misiek  
v elegantnom tvare kvapky urobí radosť  
všetkým obdarovaným. Môžete byť kreatívny  
a vytvoriť z misiek rôzne obrazce.  
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, F
Maximálna veľkosť potlače: 50 × 10 mm
Rozmery: cca 18 × 9 cm
balenie – 19 × 10 × 3 cm

8,90 €

Kiribati
H0200100ZH1
Poháre na vodu z kvalitného skla Bohemia Crystal, 
ktorých jednoduchý a napriek tomu štýlový vzhľad 
neunikne pozornosti žiadnej návštevy pri servírovaní 
nápojov. Poháre sú vhodné tiež na miešané nápoje 
typu longdrink, objem 350 ml. Sada 4 ks je balená  
v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 25 × 70 mm
Rozmery: pohár – ø 7,3 × 15,2 cm
balenie – 15,5 × 16 × 16,5 cm

10,90 €

24 | Snack/Tapas 25 | Snack/Tapas

Motril
H2000400SA3
Sada dvou praktických porcelánových misek  
v elegantním tvaru kapky udělá radost všem  
obdarovaným. Můžete být kreativní a vytvořit  
z misek různé obrazce.
Baleno v dárkové krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 50 × 10 mm
Rozměry: cca 18 × 9 cm, 
balení 19 × 3 × 10 cm

199 Kč

Kiribati
H0200100ZH1
Sklenice na vodu z kvalitního skla Bohemia Crystal, 
jejichž jednoduchý a přesto stylový vzhled neunikne 
žádné návštěvě při servírování nápojů. Sklenice jsou 
vhodné taktéž na míchané nápoje typu longdrink. 
Sada 4 ks je balena v dárkové krabičce Vanilla 
Season.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 25 × 70 mm
Rozměry:  
sklenice Ø 7,3 × 15,2 cm objemu 350 ml, 
balení 15,5 × 16,5 × 16 cm

265 Kč

24 | Snack/Tapas 25 | Snack/Tapas

Motril
H2000400SA3
Sada dvou praktických porcelánových misek  
v elegantním tvaru kapky udělá radost všem  
obdarovaným. Můžete být kreativní a vytvořit  
z misek různé obrazce.
Baleno v dárkové krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 50 × 10 mm
Rozměry: cca 18 × 9 cm, 
balení 19 × 3 × 10 cm

199 Kč

Kiribati
H0200100ZH1
Sklenice na vodu z kvalitního skla Bohemia Crystal, 
jejichž jednoduchý a přesto stylový vzhled neunikne 
žádné návštěvě při servírování nápojů. Sklenice jsou 
vhodné taktéž na míchané nápoje typu longdrink. 
Sada 4 ks je balena v dárkové krabičce Vanilla 
Season.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 25 × 70 mm
Rozměry:  
sklenice Ø 7,3 × 15,2 cm objemu 350 ml, 
balení 15,5 × 16,5 × 16 cm

265 Kč

24 | Snack/Tapas 25 | Snack/Tapas



Hatta
Set of four neon-tinted colored glasses made of 
quality glass, Bohemia Crystal  brand. Perfect for nice 
evening with friends. Everyone can easily recognize his 
drink, thanks to the different colors of the glasses at 
the color mix set. Packed in Vanilla Season gift box.
Recommended branding: laser L3
Maximum print size: 25 × 20 mm
Dimensions: glass Ø 8.3 × 9.7 cm,  
volume 300 ml,  
package 17.5 × 10.5 × 17.8 cm

26 | Snack/Tapas 27 | Snack/Tapas

H0200200ZH1 – color mix
H0200201ZH1 – pink 
H0200202ZH1 – green
H0200203ZH1 – yellow
H0200204ZH1 – orange
H0200205ZH1 – blue

Hatta
Set aus vier neongefärbten Gläsern. Bohemia Crystal 
Glas. Perfekt für einen schönen Abend mit Freunden. 
Jeder erkennt sein Glas sehr einfach durch die 
unterschiedlichen Farben der Gläser. 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform:
CO² Lasergravur L3
Maximale Veredelungsgröße: 
25 × 20 mm
Abmessungen Glas:
 Ø 8,3 × 9,7 cm
Volumen: 
300 ml
Abmessungen der Geschenkbox:
17,5 × 10,5 × 17,8 cm

19,95 €

26 | Snack/Tapas 27 | Snack/Tapas

H0200200ZH1 – Farbmix (rosa/grün/gelb/orange)
H0200201ZH1 – rosa
H0200202ZH1 – grün
H0200203ZH1 – gelb
H0200204ZH1 – orange
H0200205ZH1 – blau

Hatta
Sada štyroch pohárov s farebným neónovým  
tónovaním z kvalitného skla Bohemia Crystal,  
objem 300 ml. Sú ideálne na servírovanie nápojov  
vo väčšej spoločnosti. Vďaka rôznym farbám  
pohárov si tak každý jednoducho spozná ten svoj.
Sada je balená v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače: gravír
Maximálna veľkosť potlače: 25 × 20 mm
Rozmery: pohár – ø 8,3 × 9,7 cm
balenie – 17,5 × 17,8 × 10,5 cm

13,90 €
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H0200200ZH1 – mix farieb
H0200201ZH1 – ružová
H0200202ZH1 – zelená
H0200203ZH1 – žltá
H0200204ZH1 – oranžová
H0200205ZH1 – modrá

Hatta
Sada štyroch pohárov s farebným neónovým  
tónovaním z kvalitného skla Bohemia Crystal,  
objem 300 ml. Sú ideálne na servírovanie nápojov  
vo väčšej spoločnosti. Vďaka rôznym farbám  
pohárov si tak každý jednoducho spozná ten svoj.
Sada je balená v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače: gravír
Maximálna veľkosť potlače: 25 × 20 mm
Rozmery: pohár – ø 8,3 × 9,7 cm
balenie – 17,5 × 17,8 × 10,5 cm

13,90 €
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H0200200ZH1 – mix farieb
H0200201ZH1 – ružová
H0200202ZH1 – zelená
H0200203ZH1 – žltá
H0200204ZH1 – oranžová
H0200205ZH1 – modrá

Hatta
Sada čtyř sklenic s barevným neonovým tónováním
z kvalitního skla Bohemia Crystal, které jsou ideální  
na servírování nápojů ve větší společnosti. Díky sadě 
mix barev, kde má každá sklenice různou barvu,  
si navíc každý jednoduše pozná tu svoji.  
Sada je balena v dárkové krabičce Vanilla Season.
Doporučena technologie tisku: laser L3
Maximalni velikost tisku: 25 × 20 mm
Rozměry: 
sklenice Ø 8,3 × 9,7 cm o objemu 300 ml, 
balení 17,5 × 10,5 × 17,8 cm

349 Kč
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H0200200ZH1 – mix barev
H0200201ZH1 – růžová
H0200202ZH1 – zelená
H0200203ZH1 – žlutá
H0200204ZH1 – oranžová
H0200205ZH1 – modrá

Hatta
Sada čtyř sklenic s barevným neonovým tónováním
z kvalitního skla Bohemia Crystal, které jsou ideální  
na servírování nápojů ve větší společnosti. Díky sadě 
mix barev, kde má každá sklenice různou barvu,  
si navíc každý jednoduše pozná tu svoji.  
Sada je balena v dárkové krabičce Vanilla Season.
Doporučena technologie tisku: laser L3
Maximalni velikost tisku: 25 × 20 mm
Rozměry: 
sklenice Ø 8,3 × 9,7 cm o objemu 300 ml, 
balení 17,5 × 10,5 × 17,8 cm

349 Kč
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H0200200ZH1 – mix barev
H0200201ZH1 – růžová
H0200202ZH1 – zelená
H0200203ZH1 – žlutá
H0200204ZH1 – oranžová
H0200205ZH1 – modrá



Dilam
H1301500ZH1
With a set of 6 shot glasses with colored shading 
everyone recognizes their glass. Perfect for 
evenings with friends. The glasses are made in 
timeless design and you will enjoy every sip.  
Packed in Vanilla Season gift box. 
Recommended branding: laser L3
Maximum print size: 20 × 20 mm
Dimensions: glass Ø 5.8 × 5.8,  
package 20.5 × 7 × 13.5 cm

Liwa
H1301300ZH1
Low glasses made of quality glass, Bohemia Crystal  
brand, suitable for serving water or quality rums  
and cognacs. Due to its shape lets the glass excel 
full flavor, color and aroma selected drinks. Set of  
4 glasses, packed in Vanilla Season gift box.
Recommended branding: laser L3
Maximum print size: 30 × 20 mm
Dimensions: glass Ø 10.6 × 9.7 cm,  
volume 440 ml,  
package 22 × 10.8 × 22.5 cm
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Dilam
H1301500ZH1
Mit einem Satz von 6 Shot-Glasern mit bunten 
Schattierungen erkennt jeder sein Glas. Perfekt  
für Abende mit Freunden. Die Glaser werden im
zeitlosen Design und schräger Standfläche gefertigt 
und Sie werden jeden Schluck genießen. 
Verpackt in Vanilla Season Geschenkbox.
Empfohlene Veredelungsform: 
Lasergravur L3
Maximale Veredelungsgröße: 
20 × 20 mm
Abmessungen der Gläser:
Ø 5,8 × 5,8,
Abmessungen der Geschenkbox:
20,5 × 7 × 13,5 cm

19,95 €

Liwa
H1301300ZH1
Niedrige Gläser aus hochwertigem Bohemia Crystal 
Glas, geeignet für Wasser, Rum und Cognac. 
Aufgrund seiner Form lässt das 4–teilige Glasset 
den Geschmack, die Farbe und das Aroma der 
ausgewählten Getränke entfachen. 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform:
CO² Lasergravur L3
Maximale Veredelungsgröße: 
30 × 20 mm
Abmessungen Glas: 
Ø 10,6 × 9,7 cm
Volumen: 
440 ml
Abmessungen der Geschenkbox:
22 × 10,5 × 22,5 cm

17,95 €

28 | Snack/Tapas 29 | Snack/Tapas

Dilam
H1301500ZH1
Vďaka sade 6 štamprlíkov s farebným tónovaním si 
pri každom posedení s priateľmi svoj pohárik určite 
spoznáte. Poháre sú navyše vyrobené v nadčasovom 
dizajne a každý dúšok si tak náležite užijete.  
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač na krabicu A, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 20 × 20 mm
Rozmery: štamprlík – ø 5,8 × 5,8 cm
balenie – 20,5 × 7 × 13,5 cm

15,90 €

Liwa
H1301300ZH1
Nízke poháre z kvalitného skla Bohemia Crystal 
vhodné na servírovanie vody aj kvalitných koňakov, 
objem 440 ml. Vďaka svojmu tvaru nechá pohár 
naplno vyniknúť chuť, farbu i vôňu vybraného 
nápoja. Sada 4 ks je balená v darčekovej krabici 
Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače: gravír
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 20 mm
Rozmery: pohár – ø 10,6 × 9,7 cm
balenie – 22 × 22,5 × 10,8 cm

12,90 €
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Dilam
H1301500ZH1
Vďaka sade 6 štamprlíkov s farebným tónovaním si 
pri každom posedení s priateľmi svoj pohárik určite 
spoznáte. Poháre sú navyše vyrobené v nadčasovom 
dizajne a každý dúšok si tak náležite užijete.  
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač na krabicu A, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 20 × 20 mm
Rozmery: štamprlík – ø 5,8 × 5,8 cm
balenie – 20,5 × 7 × 13,5 cm

15,90 €

Liwa
H1301300ZH1
Nízke poháre z kvalitného skla Bohemia Crystal 
vhodné na servírovanie vody aj kvalitných koňakov, 
objem 440 ml. Vďaka svojmu tvaru nechá pohár 
naplno vyniknúť chuť, farbu i vôňu vybraného 
nápoja. Sada 4 ks je balená v darčekovej krabici 
Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače: gravír
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 20 mm
Rozmery: pohár – ø 10,6 × 9,7 cm
balenie – 22 × 22,5 × 10,8 cm

12,90 €
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Dilam
H1301500ZH1
Díky sadě 6 panákových skleniček s barevným  
tónováním si při každém posezení s přáteli svoji  
skleničku poznáte. Skleničky jsou navíc vyrobeny  
v nadčasovém designu a každý doušek si tak  
náležitě užijete.
Baleno v dárkové krabičce Vanilla Season.
Doporučena technologie tisku: laser L3
Maximalni velikost tisku: 20 x 20 mm
Rozměry: sklenička Ø 5,8 × 5,8,
baleni 20,5 × 7 × 13,5 cm

385 Kč

Liwa
H1301300ZH1
Nízké sklenice z kvalitního skla Bohemia Crystal 
vhodné na servírování vody či kvalitních rumů  
a koňaků. Díky svému tvaru nechá sklenice naplno 
vyniknou chuť, barvu i vůni vybraného nápoje. Sada 
4 ks je balena v dárkové krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 30 × 20 mm
Rozměry:  
sklenice Ø 10,6 × 9,7 cm o objemu 440 ml, 
balení 22 × 10,8 × 22,5 cm

325 Kč
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Dilam
H1301500ZH1
Díky sadě 6 panákových skleniček s barevným  
tónováním si při každém posezení s přáteli svoji  
skleničku poznáte. Skleničky jsou navíc vyrobeny  
v nadčasovém designu a každý doušek si tak  
náležitě užijete.
Baleno v dárkové krabičce Vanilla Season.
Doporučena technologie tisku: laser L3
Maximalni velikost tisku: 20 x 20 mm
Rozměry: sklenička Ø 5,8 × 5,8,
baleni 20,5 × 7 × 13,5 cm

385 Kč

Liwa
H1301300ZH1
Nízké sklenice z kvalitního skla Bohemia Crystal 
vhodné na servírování vody či kvalitních rumů  
a koňaků. Díky svému tvaru nechá sklenice naplno 
vyniknou chuť, barvu i vůni vybraného nápoje. Sada 
4 ks je balena v dárkové krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 30 × 20 mm
Rozměry:  
sklenice Ø 10,6 × 9,7 cm o objemu 440 ml, 
balení 22 × 10,8 × 22,5 cm

325 Kč
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Tulufan ice set
A unique set of mold and two whisky glasses Bohemia 
Crystal brand, thanks to which you can make originally 
formed ice cubes at home. Form is resistant to rapid 
cooling in the freezer. The set contains silicone mold in 
the shape of leafs and two glasses.
Packed in a Vanilla Season gift box.
H6000200SA3 – green
H6000201SA3 – brown
Recommended branding: laser L3
Maximum print size: 40 × 15 mm
Dimensions: mold 21.5 × 11 cm,  
volume of glasses 280 ml,  
package 23 × 11.5 × 10 cm
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Batna
Practical foldable shopping bag.
Spacious stylish foldable shopping with modern 
flower pattern.
Material: polyester
H5100300SA3 – light green 
H5100301SA3 – red 
H5100302SA3 – blue
H5100303SA3 – black
H5100304SA3 – white
Recommended branding: screen printing S3
Maximum print size: 300 × 250 mm
Dimensions: 37 × 40 cm
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Tulufan ice set
Ein einzigartiges Set aus einer Silikonform und  
zwei Bohemia Crystal Whiskygläsern. Die Eiswürfel 
können Sie zuhause selber herstellen. Die Form  
ist kältebeständig für eine rasche Abkühlung im 
Gefrierschrank. Das Set besteht aus einer Silikonform 
in Blätterform und zwei dekorativen Whiskygläsern. 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox.
H6000200SA3 – grün
H6000201SA3 – braun
Empfohlene Veredelungsform:
CO² Lasergravur L2/L3
Maximale Veredelungsgröße: 
40 × 15 mm
Abmessungen der Form: 
21,5 × 11 cm
Abmessungen der Gläser:
Ø 8 × 8,8 cm
Volumen der Gläser: 
280 ml
Abmessungen der Geschenkbox:
23 × 11,5 × 10 cm

14,71 €
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Batna
Praktische, faltbare, geräumige, stilvolle 
Einkaufstasche mit modernem Blumenmuster. 
Material: Polyester 
Verpackt in einem Polybag. 
H5100300SA3 – hellgrün
H5100301SA3 – rot
H5100302SA3 – blau
H5100303SA3 – schwarz
H5100304SA3 – weiß
Empfohlene Veredelungsform: 
Siebdruck S3
Maximale Veredelungsgröße: 
300 × 250 mm
Abmessungen: 
37 × 40 cm

3,85 €
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Tulufan ice set
Unikátna sada formičiek a dvoch pohárov na whisky 
značky Bohemia Crystal, vďaka ktorej si môžete  
sami doma vyrobiť originálne tvarované kocky ľadu. 
Forma odolá rýchlemu ochladeniu v mrazničke.  
Sada obsahuje silikónové formičky v tvare listov  
a 2 ozdobné poháre, 280 ml.  
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
H6000200SA3 – zelená
H6000201SA3 – hnedá
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač na krabicu A, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 40 × 15 mm
Rozmery: forma – 21,5 × 11 cm
balenie – 23 × 11,5 × 10 cm

11,90 €
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Batna
Praktická skladacia nákupná taška nesmie chýbať  
v žiadnej kabelke. Priestranná značková taška 
Vanilla Season s moderným kvetovaným vzorom 
bude štýlovým doplnkom na vašich nákupoch, 
100% polyester.
H5100300SA3 – svetlo zelená 
H5100301SA3 – červená 
H5100302SA3 – modrá
H5100303SA3 – čierna
H5100304SA3 – biela
Odporúčaná technológia potlače:  
sieťotlač K, DTR
Maximálna veľkosť potlače: 300 × 250 mm
Rozmery bez uší: 37 × 40 cm

2,99 €
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Tulufan ice set
Unikátna sada formičiek a dvoch pohárov na whisky 
značky Bohemia Crystal, vďaka ktorej si môžete  
sami doma vyrobiť originálne tvarované kocky ľadu. 
Forma odolá rýchlemu ochladeniu v mrazničke.  
Sada obsahuje silikónové formičky v tvare listov  
a 2 ozdobné poháre, 280 ml.  
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
H6000200SA3 – zelená
H6000201SA3 – hnedá
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač na krabicu A, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 40 × 15 mm
Rozmery: forma – 21,5 × 11 cm
balenie – 23 × 11,5 × 10 cm

11,90 €
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Batna
Praktická skladacia nákupná taška nesmie chýbať  
v žiadnej kabelke. Priestranná značková taška 
Vanilla Season s moderným kvetovaným vzorom 
bude štýlovým doplnkom na vašich nákupoch, 
100% polyester.
H5100300SA3 – svetlo zelená 
H5100301SA3 – červená 
H5100302SA3 – modrá
H5100303SA3 – čierna
H5100304SA3 – biela
Odporúčaná technológia potlače:  
sieťotlač K, DTR
Maximálna veľkosť potlače: 300 × 250 mm
Rozmery bez uší: 37 × 40 cm

2,99 €
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Tulufan ice set
Unikátní sada formiček a dvou skleniček na whisky 
značky Bohemia Crystal, díky které si můžete sami 
doma vyrobit originálně tvarované kostky ledu.
Forma odolá rychlému zchlazení v mrazničce.
Sada obsahuje silikonové formičky ve tvaru listů  
a 2 ozdobné skleničky.  
Je balena v dárkové krabičce Vanilla Season.
H6000200SA3 – zelená 
H6000201SA3 – hnědá
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 40 × 15 mm
Rozměry: formička 21,5 × 11 cm,  
objem skleničky 280 ml,  
balení 23 × 11,5 × 10 cm

265 Kč
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Batna
Praktická skládací nákupní taška nesmí chybět  
v žádné kabelce. Prostorná značková taška  
Vanilla Season s moderním květovaným vzorem 
bude stylovým doplňkem na vašich nákupech.
H5100300SA3 – světle zelená 
H5100301SA3 – červená 
H5100302SA3 – modrá 
H5100303SA3 – černá 
H5100304SA3 – bílá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 300 × 250 mm
Rozměry bez uší: 37 × 40 cm

69 Kč
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Tulufan ice set
Unikátní sada formiček a dvou skleniček na whisky 
značky Bohemia Crystal, díky které si můžete sami 
doma vyrobit originálně tvarované kostky ledu.
Forma odolá rychlému zchlazení v mrazničce.
Sada obsahuje silikonové formičky ve tvaru listů  
a 2 ozdobné skleničky.  
Je balena v dárkové krabičce Vanilla Season.
H6000200SA3 – zelená 
H6000201SA3 – hnědá
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 40 × 15 mm
Rozměry: formička 21,5 × 11 cm,  
objem skleničky 280 ml,  
balení 23 × 11,5 × 10 cm

265 Kč
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Batna
Praktická skládací nákupní taška nesmí chybět  
v žádné kabelce. Prostorná značková taška  
Vanilla Season s moderním květovaným vzorem 
bude stylovým doplňkem na vašich nákupech.
H5100300SA3 – světle zelená 
H5100301SA3 – červená 
H5100302SA3 – modrá 
H5100303SA3 – černá 
H5100304SA3 – bílá
Doporučená technologie tisku: sítotisk S3
Maximální velikost tisku: 300 × 250 mm
Rozměry bez uší: 37 × 40 cm

69 Kč
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Abela
H2000100SA3
Elegant bamboo breakfast-in-bed table.
Packed in Vanilla Season gift box.
Recommended branding:  
laser L2, pad printing T3
Maximum print size: 60 × 60 mm
Dimensions: 53,5 × 35 × 17.5 cm,  
package 54.5 × 5.5 × 35.5 cm
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W i n eAbela
H2000100SA3
Eleganter Bambus Frühstückstisch für das Bett  
oder die Couch. 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform:
Tampondruck T3 oder CO² Lasergravur L2
Maximale Veredelungsgröße: 
60 × 60 mm
Abmessungen des Tisches: 
53,5 × 35 × 17,5 cm
Abmessungen der Geschenkbox:
54,5 × 5,5 × 35,5 cm

21,53 €
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W e i n a c c e s s o i r e sAbela
H2000100SA3
Leňošenie v posteli je obľúbenou zábavou  
mnohých ľudí. Tieto príjemné chvíle a skvelé  
raňajky vám pomôže vychutnať značkový  
bambusový stolík do postele. Balené v darčekovej 
krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, C, F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 60 × 60 mm
Rozmery: stolík – 53,5 × 35 × 17,5 cm
balenie – 54,5 × 35,5 × 5,5 cm

16,90 €
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V í n oAbela
H2000100SA3
Leňošenie v posteli je obľúbenou zábavou  
mnohých ľudí. Tieto príjemné chvíle a skvelé  
raňajky vám pomôže vychutnať značkový  
bambusový stolík do postele. Balené v darčekovej 
krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, C, F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 60 × 60 mm
Rozmery: stolík – 53,5 × 35 × 17,5 cm
balenie – 54,5 × 35,5 × 5,5 cm

16,90 €
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V í n oAbela
H2000100SA3
Lenošení v posteli je oblíbenou zábavou mnoha lidí.
Tyto příjemné chvíle a skvělou snídani Vám pomůže 
vychutnat značkový bambusový stolek do postele.
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku:  
laser L2, tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 60 × 60 mm
Rozměry: 53,5 × 35 × 17,5 cm,  
balení 54,5 × 5,5 × 35,5 cm

399 Kč
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V í n oAbela
H2000100SA3
Lenošení v posteli je oblíbenou zábavou mnoha lidí.
Tyto příjemné chvíle a skvělou snídani Vám pomůže 
vychutnat značkový bambusový stolek do postele.
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku:  
laser L2, tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 60 × 60 mm
Rozměry: 53,5 × 35 × 17,5 cm,  
balení 54,5 × 5,5 × 35,5 cm

399 Kč
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V í n o



Moreton 2
H1300200ZH1
Set of two elegant white wine glasses (250 ml)
Bohemia Crystal for romantic evenings in two.
Packed in Vanilla Season gift box.
Recommended branding: laser L3
Maximum print size: 15 × 20 mm
Dimensions: glass Ø 7.7 × 21.3 cm,  
package 16.5 × 23 × 8 cm

Moreton 6
H1300300ZH1
Set of six elegant white wine glasses (250 ml)
Bohemia Crystal for white wine enthusiasts.
Packed in Vanilla Season gift box.
Recommended branding: laser L3
Maximum print size: 15 × 20 mm
Dimensions: glass Ø 7.7 × 21.3 cm,  
package 24.5 × 23 × 16 cm

34 | Wine 35 | Wine

Moreton 2
H1300200ZH1
Dieses Set besteht aus 2 eleganten Bohemia Crystal 
Weißweingläsern für romantische Abende zu zweit. 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform:
CO² Lasergravur L3
Maximale Veredelungsgröße: 
15 × 20 mm
Volumen der Gläser: 
250 ml
Abmessungen der Gläser: 
Ø 7,7 × 21,3 cm
Abmessungen der Geschenkbox:
16,5 × 23 × 8 cm

9,99 €

Moreton 6
H1300300ZH1
Das Set besteht aus 6 eleganten Bohemia Crystal 
Weißweingläsern für Weißweinfreunde. 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform:
CO² Lasergravur L3
Maximale Veredelungsgröße: 
15 × 20 mm
Volumen der Gläser: 
250 ml
Abmessungen der Gläser: 
Ø 7,7 × 21,3 cm
Abmessungen der Geschenkbox:
24,5 × 23 × 16 cm

25,82 €
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Moreton 2
H1300200ZH1
Darčekové balenie dvoch elegantných pohárov 
Bohemia Crystal na biele víno (250 ml) poteší  
každého milovníka vína. Balené v darčekovej  
krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 15 × 20 mm
Rozmery: pohár – ø 7,7 × 21,3 cm 
balenie – 16,5 × 8 × 23 cm

7,90 €

Moreton 6
H1300300ZH1
Dobré biele víno si správne vychutnáte len z pohárov 
na to určených. Sada šiestich vysokých elegantných 
pohárov Bohemia Crystal na biele víno (250 ml) vám 
tento zážitok pomôže správne prežiť.
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 15 × 20 mm
Rozmery: pohár – ø 7,7 × 21,3 cm 
balenie – 24,5 × 16 × 23 cm

19,90 €
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Moreton 2
H1300200ZH1
Darčekové balenie dvoch elegantných pohárov 
Bohemia Crystal na biele víno (250 ml) poteší  
každého milovníka vína. Balené v darčekovej  
krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 15 × 20 mm
Rozmery: pohár – ø 7,7 × 21,3 cm 
balenie – 16,5 × 8 × 23 cm

7,90 €

Moreton 6
H1300300ZH1
Dobré biele víno si správne vychutnáte len z pohárov 
na to určených. Sada šiestich vysokých elegantných 
pohárov Bohemia Crystal na biele víno (250 ml) vám 
tento zážitok pomôže správne prežiť.
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 15 × 20 mm
Rozmery: pohár – ø 7,7 × 21,3 cm 
balenie – 24,5 × 16 × 23 cm

19,90 €
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Moreton 2
H1300200ZH1
Romantické chvíle ve dvou se neobejdou bez dobrého 
vína v elegantních skleničkách. Dárkové balení dvou 
elegantních skleniček na bílé víno (250 ml) Bohemia 
Crystal potěší každého milovníka vín. 
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 7,7 × 21,3 cm,  
balení 16,5 × 23 × 8 cm

199 Kč

Moreton 6
H1300300ZH1
Dobré bílé víno si správně vychutnáte jen ze sklenic 
pro něj určených. Sada šesti vysokých elegantních 
sklenic na bílé víno (250 ml) Bohemia Crystal, balena 
v dárkové krabičce, Vám tento zážitek pomůže 
správně prožít.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 7,7 × 21,3 cm,  
balení 24,5 × 23 × 16 cm

455 Kč
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Moreton 2
H1300200ZH1
Romantické chvíle ve dvou se neobejdou bez dobrého 
vína v elegantních skleničkách. Dárkové balení dvou 
elegantních skleniček na bílé víno (250 ml) Bohemia 
Crystal potěší každého milovníka vín. 
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 7,7 × 21,3 cm,  
balení 16,5 × 23 × 8 cm

199 Kč

Moreton 6
H1300300ZH1
Dobré bílé víno si správně vychutnáte jen ze sklenic 
pro něj určených. Sada šesti vysokých elegantních 
sklenic na bílé víno (250 ml) Bohemia Crystal, balena 
v dárkové krabičce, Vám tento zážitek pomůže 
správně prožít.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 7,7 × 21,3 cm,  
balení 24,5 × 23 × 16 cm

455 Kč
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Wanaka 2
H1300500ZH1
Set of two elegant red wine glasses (570 ml)
Bohemia Crystal for romantic evenings in two.
Packed in Vanilla Season gift box.
Recommended branding: laser L3
Maximum print size: 15 × 20 mm
Dimensions: glass Ø 11 × 22.3 cm,  
package 22 × 23 × 11 cm

Wanaka 6
H1300400ZH1
Set of six elegant red wine glasses (570 ml)
Bohemia Crystal for red wine enthusiasts.
Packed in Vanilla Season gift box.
Recommended branding: laser L3
Maximum print size: 15 × 20 mm
Dimensions: glass Ø 11 × 22.3 cm,  
package 32.5 × 23 × 22 cm
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Wanaka 2
H1300500ZH1
Dieses Bohemia Crystal Set besteht aus 2 eleganten 
Rotweingläsern für romantische Abende zu zweit. 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform:
CO² Lasergravur L3
Maximale Veredelungsgröße: 
15 × 20 mm
Volumen der Gläser: 
570 ml
Abmessungen der Gläser: 
Ø 11 × 22,3 cm
Abmessungen der Geschenkbox: 
22 × 23 × 11 cm

12,95 €

Wanaka 6
H1300400ZH1
Dieses Set besteht aus 6 eleganten Bohemia Crystal 
Rotweingläsern für Weinliebhaber. 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform:
CO² Lasergravur L3
Maximale Veredelungsgröße: 
15 × 20 mm
Volumen der Gläser: 
570 ml
Abmessungen der Gläser: 
Ø 11 × 22,3 cm
Abmessungen der Geschenkbox:
32,5 × 23 × 22 cm

32,95 €
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Wanaka 2
H1300500ZH1
Sada dvoch elegantných pohárov Bohemia Crystal 
na červené víno (570 ml) spríjemní všetky romantické 
chvíle vo dvojici. Vďaka peknému baleniu získate 
krásny darček, ktorý poteší.
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 15 × 20 mm
Rozmery: pohár – ø 11 × 22,3 cm 
balenie – 22 × 11 × 23 cm

9,90 €

Wanaka 6
H1300400ZH1
Milovníci červeného vína určite ocenia luxusnú 
darčekovú sadu šiestich elegantných pohárov 
Bohemia Crystal na červené víno (570 ml), 
zabalené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 15 × 20 mm
Rozmery: pohár – ø 11 × 22,3 cm 
balenie – 32,5 × 22 × 23 cm

24,90 €
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Wanaka 2
H1300500ZH1
Sada dvoch elegantných pohárov Bohemia Crystal 
na červené víno (570 ml) spríjemní všetky romantické 
chvíle vo dvojici. Vďaka peknému baleniu získate 
krásny darček, ktorý poteší.
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 15 × 20 mm
Rozmery: pohár – ø 11 × 22,3 cm 
balenie – 22 × 11 × 23 cm

9,90 €

Wanaka 6
H1300400ZH1
Milovníci červeného vína určite ocenia luxusnú 
darčekovú sadu šiestich elegantných pohárov 
Bohemia Crystal na červené víno (570 ml), 
zabalené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 15 × 20 mm
Rozmery: pohár – ø 11 × 22,3 cm 
balenie – 32,5 × 22 × 23 cm

24,90 €
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Wanaka 2
H1300500ZH1
Sada dvou elegantních skleniček na červené víno  
(570 ml) Bohemia Crystal zpříjemní všechny  
romantické chvíle ve dvou. Díky pěknému balení  
získáte krásný dárek, který potěší. 
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 11 × 22,3 cm,  
balení 22 × 23 × 11 cm

229 Kč

Wanaka 6
H1300400ZH1
Milovníci červených vín jistě ocení luxusní dárkovou 
sadu šesti elegantních skleniček na červené víno 
(570 ml) Bohemia Crystal, zabalené v pěkné 
dárkové krabičce.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 11 × 22,3 cm,  
balení 32,5 × 23 × 22 cm

599 Kč
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Wanaka 2
H1300500ZH1
Sada dvou elegantních skleniček na červené víno  
(570 ml) Bohemia Crystal zpříjemní všechny  
romantické chvíle ve dvou. Díky pěknému balení  
získáte krásný dárek, který potěší. 
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 11 × 22,3 cm,  
balení 22 × 23 × 11 cm

229 Kč

Wanaka 6
H1300400ZH1
Milovníci červených vín jistě ocení luxusní dárkovou 
sadu šesti elegantních skleniček na červené víno 
(570 ml) Bohemia Crystal, zabalené v pěkné 
dárkové krabičce.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 11 × 22,3 cm,  
balení 32,5 × 23 × 22 cm

599 Kč
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Wangi
H1300100ZH1
All the important life events should be properly 
celebrated. And no celebration is complete without  
a glass of champagne or sparkling wine.  
This Vanilla Season gift set contains two 200 ml 
Bohemia Crystal champagne flutes.
Packed in Vanilla Season gift box.
Recommended branding: laser L3
Maximum print size: 15 × 20 mm
Dimensions: glass Ø 5.9 × 25.1 cm,  
package 29 x 7 × 18.5

Nukualofa
H1301400ZH1
Set of six wine glasses with colored necks. 
Everyone easily recognizes their own glass  
when having a party with friends.  
Packed in Vanilla Season gift box. 
Recommended branding: laser L3
Maximum print size: 15 × 20 mm
Dimensions: glass Ø 8.8 × 22.3 cm,  
package 26 × 17.5 × 23.5 cm
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Wangi
H1300100ZH1
Alle wichtigen Ereignisse im Leben sollten gebührend 
gefeiert werden. Und keine Feier ist komplett ohne ein 
Glas Champagner oder Sekt. Dieses Vanilla Season 
Geschenk–Set beinhaltet zwei Bohemia Crystal 
Champagner–Flöten. 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform:
CO² Lasergravur L3
Maximale Veredelungsgröße: 
15 × 20 mm
Volumen der Gläser: 
200 ml
Abmessungen der Gläser: 
Ø 5,9 × 25,1 cm
Abmessungen der Geschenkbox:
29 × 7 × 18,5 cm

11,66 €

Nukualofa
H1301400ZH1
Set aus sechs Weingläsern mit farbigen Hälsen. 
Perfekt für Partys, jeder erkennt sein Glas sehr 
einfach durch die unterschiedlichen Farben der 
Gläser.
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox.
Empfohlene Veredelungsform: 
Lasergravur L3
Maximale Veredelungsgröße: 
15 × 20 mm
Abmessungen der Gläser: 
Ø 8,8 × 22,3 cm
Abmessungen der Geschenkbox:
26 × 17,5 × 23,5 cm

33,95 €
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Wangi
H1300100ZH1
Všetky významné udalosti vo vašom živote musíte 
riadne osláviť a žiadna oslava sa nazaobíde bez sektu. 
Darčeková sada obsahuje dva luxusné tenké poháre 
Bohemia Crystal (200 ml) určené práve na šampanské. 
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 15 × 20 mm
Rozmery: pohár – ø 5,9 × 25,1 cm 
balenie – 7 × 18,5 × 29 cm

8,90 €

Nukualofa
H1301400ZH1
Sada 6 pohárov na víno s farebným tónovaním 
stopky. Pri posedení s priateľmi si poháre 
jednoducho rozoznáte a nebudete tak musieť riešiť, 
komu ktorý pohár patrí. 
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 15 × 20 mm
Rozmery: pohár – ø 8,8 × 22,3 cm 
balenie – 26 × 17,5 × 23,5 cm

23,90 €
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Wangi
H1300100ZH1
Všetky významné udalosti vo vašom živote musíte 
riadne osláviť a žiadna oslava sa nazaobíde bez sektu. 
Darčeková sada obsahuje dva luxusné tenké poháre 
Bohemia Crystal (200 ml) určené práve na šampanské. 
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 15 × 20 mm
Rozmery: pohár – ø 5,9 × 25,1 cm 
balenie – 7 × 18,5 × 29 cm

8,90 €

Nukualofa
H1301400ZH1
Sada 6 pohárov na víno s farebným tónovaním 
stopky. Pri posedení s priateľmi si poháre 
jednoducho rozoznáte a nebudete tak musieť riešiť, 
komu ktorý pohár patrí. 
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 15 × 20 mm
Rozmery: pohár – ø 8,8 × 22,3 cm 
balenie – 26 × 17,5 × 23,5 cm

23,90 €
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Wangi
H1300100ZH1
Všechny významné události ve Vašem životě musíte 
řádně oslavit a žádná oslava se neobejde bez sektu. 
Dárková sada obsahuje dvě luxusní tenké skleničky 
(200 ml) Bohemia Crystal určené pravě na  
šampaňské. Baleno v dárkové krabici Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 5,9 × 25,1 cm,  
balení 29 × 7 × 18,5 

199 Kč

Nukualofa
H1301400ZH1
Sada 6 sklenic na víno s barevným tónováním 
stopek. Při posezení s přáteli si skleničky jednoduše 
rozeznáte a nebudete tak muset řešit, komu která 
sklenička patří. Baleno v dárkové  krabičce Vanilla 
Season.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenička Ø 8,8 × 22,3 cm,  
balení 26 × 17,5 × 23,5 cm

599 Kč
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Wangi
H1300100ZH1
Všechny významné události ve Vašem životě musíte 
řádně oslavit a žádná oslava se neobejde bez sektu. 
Dárková sada obsahuje dvě luxusní tenké skleničky 
(200 ml) Bohemia Crystal určené pravě na  
šampaňské. Baleno v dárkové krabici Vanilla Season. 
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 5,9 × 25,1 cm,  
balení 29 × 7 × 18,5 

199 Kč

Nukualofa
H1301400ZH1
Sada 6 sklenic na víno s barevným tónováním 
stopek. Při posezení s přáteli si skleničky jednoduše 
rozeznáte a nebudete tak muset řešit, komu která 
sklenička patří. Baleno v dárkové  krabičce Vanilla 
Season.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenička Ø 8,8 × 22,3 cm,  
balení 26 × 17,5 × 23,5 cm

599 Kč
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Papua for white 
wine
H5400100IP1
Vanilla Season gift box with two white wine glasses 
(250 ml) and a space for a bottle of white wine of your 
selection.
Recommended branding:  
pad printing T3, laser engraving L3
Maximum print size: 15 × 20 mm
Dimensions: glass Ø 7.7 × 21.3 cm,  
package 37.5 × 11 × 33 cm

Papua for red wine
H5400101IP1
Vanilla Season gift box with two red wine glasses 
(570 ml) and a space for a bottle of red wine of 
your selection.
Recommended branding:  
pad printing T3, laser engraving L3
Maximum print size: 15 × 20 mm
Dimensions: glass Ø 11 × 22.3 cm,  
package 37.5 × 11 × 33 cm
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Papua für Weißwein
H5400100IP1
Set aus 2 Bohemia Crystal Weißweingläsern  
(250 ml) und einem Platzhalter für eine Flasche  
Wein Ihrer Wahl. 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform:
Tampondruck T3, CO² Lasergravur L3
Maximale Veredelungsgröße: 
15 × 20 mm
Abmessungen der Gläser: 
Ø 7,7 × 21,3 cm
Abmessungen der Geschenkbox:
37,5 × 11 × 33 cm

14,49 €

Papua für Rotwein
H5400101IP1
Set aus 2 Bohemia Crystal Rotweingläsern  
(570 ml) und einem Platzhalter für eine Flasche  
Wein Ihrer Wahl. 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform:
Tampondruck T3, CO² Lasergravur L3
Maximale Veredelungsgröße: 
15 × 20 mm
Abmessungen der Gläser: 
Ø 7,7 × 21,3 cm
Abmessungen der Geschenkbox:
37,5 × 11 × 33 cm

16,50 €
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Papua na biele víno
H5400100IP1
Vyberte si sami akým vínom urobíte radosť svojim 
známym. Umožní vám to značková darčeková krabica 
Vanilla Season s dvoma pohármi (250 ml) na biele víno 
a voľným priestorom na vami vybrané biele víno.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 15 × 20 mm
Rozmery: pohár – ø 7,7 × 21,3 cm 
balenie – 11 × 37,5 × 33 cm
Poznámka: dodávame bez vína

10,90 €

Papua na červené 
víno
H5400101IP1
Vyberte si sami akým vínom urobíte radosť svojim 
známym. Umožní vám to značková darčeková 
krabica Vanilla Season s dvoma pohármi (570 ml)  
na červené víno a voľným priestorom na vami 
vybrané červené víno.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 15 × 20 mm
Rozmery: pohár – ø 11 × 22,3 cm 
balenie – 11 × 37,5 × 33 cm
Poznámka: dodávame bez vína

11,90 €
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Papua na biele víno
H5400100IP1
Vyberte si sami akým vínom urobíte radosť svojim 
známym. Umožní vám to značková darčeková krabica 
Vanilla Season s dvoma pohármi (250 ml) na biele víno 
a voľným priestorom na vami vybrané biele víno.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 15 × 20 mm
Rozmery: pohár – ø 7,7 × 21,3 cm 
balenie – 11 × 37,5 × 33 cm
Poznámka: dodávame bez vína

10,90 €

Papua na červené 
víno
H5400101IP1
Vyberte si sami akým vínom urobíte radosť svojim 
známym. Umožní vám to značková darčeková 
krabica Vanilla Season s dvoma pohármi (570 ml)  
na červené víno a voľným priestorom na vami 
vybrané červené víno.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 15 × 20 mm
Rozmery: pohár – ø 11 × 22,3 cm 
balenie – 11 × 37,5 × 33 cm
Poznámka: dodávame bez vína

11,90 €
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Papua na bílé víno
H5400100IP1
Vyberte si sami jakým vínem uděláte svým  
obdarovaným radost. Snadno vám to umožní  
značková dárková krabice Vanilla Season na  
víno s dvěma skleničkami (250 ml) a volným  
prostorem na vámi vybrané bílé víno. 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 7,7 × 21,3 cm,  
balení 37,5 × 11 × 33 cm

255 Kč

Papua na červené 
víno
H5400101IP1
Vyberte si sami jakým vínem uděláte svým 
obdarovaným radost. Snadno vám to umožní 
značková dárková krabice Vanilla Season
na víno s dvěma skleničkami (570 ml) a volným 
prostorem na vámi vybrané červené víno.
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 11 × 22,3 cm,  
balení 37,5 × 11 × 33 cm

299 Kč
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Papua na bílé víno
H5400100IP1
Vyberte si sami jakým vínem uděláte svým  
obdarovaným radost. Snadno vám to umožní  
značková dárková krabice Vanilla Season na  
víno s dvěma skleničkami (250 ml) a volným  
prostorem na vámi vybrané bílé víno. 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 7,7 × 21,3 cm,  
balení 37,5 × 11 × 33 cm

255 Kč

Papua na červené 
víno
H5400101IP1
Vyberte si sami jakým vínem uděláte svým 
obdarovaným radost. Snadno vám to umožní 
značková dárková krabice Vanilla Season
na víno s dvěma skleničkami (570 ml) a volným 
prostorem na vámi vybrané červené víno.
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, laser L3
Maximální velikost tisku: 15 × 20 mm
Rozměry: sklenice Ø 11 × 22,3 cm,  
balení 37,5 × 11 × 33 cm

299 Kč
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Paparoa
H1200100ZH1
Elegant 1,2 l Bohemia Crystal glass carafe for spring
water or fresh lemonade for the hot summer days.
Packed in Vanilla Season gift box.
Recommended branding:  
pad printing T3, laser L3
Maximum print size: 30 × 30 mm 
Dimensions: carafe Ø 9.5 × 30 cm,  
package 14.5 × 37 × 15 cm

Akaroa
H1200200ZH1
The stylish 1.5 l glass decanter Bohemia Crystal
will be a beautiful present for those enjoying  
a glass of good wine.
Packed in Vanilla Season gift box.
Recommended branding:  
pad printing T3, laser L3
Maximum print size: 30 × 10 mm 
Dimensions: decanter Ø 19.2 × 20.7 cm, 
package 25 × 22.5 × 25 cm

42 | Wine 43 | Wine

Paparoa
H1200100ZH1
Elegante Glaskaraffe aus Bohemia Crystal Glas 
für Quellwasser oder frische Limonade an heißen 
Sommertagen. 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform:
Tampondruck T3 oder CO² Lasergravur L3
Maximale Veredelungsgröße: 
30 × 30 mm
Volumen: 
1,2 l
Abmessungen der Karaffe: 
Ø 9,5 × 30 cm
Abmessungen der Geschenkbox:
14,5 × 37 × 15 cm

12,73 €

Akaroa
H1200200ZH1
Dieser stilvolle Glasdekanter aus Bohemia Crystal 
Glas ist ein schönes Geschenk für Alle, die ein gutes 
Glas Wein genießen. 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform:
Tampondruck T3 oder CO² Lasergravur L3
Maximale Veredelungsgröße: 
30 × 10 mm
Volumen: 
1,5 l
Abmessungen des Dekanters: 
Ø 19,2 × 20,7 cm
Abmessungen der Geschenkbox:
25 × 22,5 × 25 cm

16,67 €
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Paparoa
H1200100ZH1
V horúcich letných dňoch vás najlepšie osvieži 
pramenitá voda či výborná citronáda.  
Akúkoľvek osviežujúcu pochúťku si môžete  
pripraviť do elegantnej sklenenej karafy  
Bohemia Crystal, objem 1,2 l.  
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 30 mm
Rozmery: karafa – ø 9,5 × 30 cm
balenie – 14,5 × 15 × 37 cm

9,90 €

Akaroa
H1200200ZH1
Každé víno by sa pred podávaním malo  
tzv. nadýchnuť. K dekantácii poslúži štýlová 
sklenená karafa Bohemia Crystal o objeme 1,5 l, 
ktorá krásne doplní sadu elegantných pohárov  
a bude pekným darčekom pre každého,  
kto si rád vychutná dobré víno.
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 10 mm
Rozmery: karafa – ø 19,2 × 20,7 cm 
balenie – 25 × 25 × 22,5 cm

11,90 €
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Paparoa
H1200100ZH1
V horúcich letných dňoch vás najlepšie osvieži 
pramenitá voda či výborná citronáda.  
Akúkoľvek osviežujúcu pochúťku si môžete  
pripraviť do elegantnej sklenenej karafy  
Bohemia Crystal, objem 1,2 l.  
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 30 mm
Rozmery: karafa – ø 9,5 × 30 cm
balenie – 14,5 × 15 × 37 cm

9,90 €

Akaroa
H1200200ZH1
Každé víno by sa pred podávaním malo  
tzv. nadýchnuť. K dekantácii poslúži štýlová 
sklenená karafa Bohemia Crystal o objeme 1,5 l, 
ktorá krásne doplní sadu elegantných pohárov  
a bude pekným darčekom pre každého,  
kto si rád vychutná dobré víno.
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač F, gravír
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 10 mm
Rozmery: karafa – ø 19,2 × 20,7 cm 
balenie – 25 × 25 × 22,5 cm

11,90 €

42 | Víno 43 | Víno

Paparoa
H1200100ZH1
V horkých letních dnech vás nejlépe osvěží  
pramenitá voda či výborná citronáda. Jakoukoli 
osvěžující pochoutku si můžete připravit do elegantní 
skleněné karafy Bohemia Crystal o objemu 1,2 l. 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, laser L3
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm
Rozměry: karafa Ø 9,5 × 30 cm,  
balení 14,5 × 37 × 15 cm

225 Kč

Akaroa
H1200200ZH1
Každé víno by se před podáváním mělo tzv. 
nadechnout. K dekantaci poslouží stylová  
skleněná karafa Bohemia Crystal o objemu  
1,5 l, která krásně doplní sadu elegantních  
skleniček a bude hezkým dárkem pro každého,  
kdo si rád vychutná dobré víno.
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, laser L3
Maximální velikost tisku: 30 × 10 mm
Rozměry: karafa Ø 19,2 × 20,7 cm  
balení: 25 × 22,5 × 25 cm

299 Kč
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Paparoa
H1200100ZH1
V horkých letních dnech vás nejlépe osvěží  
pramenitá voda či výborná citronáda. Jakoukoli 
osvěžující pochoutku si můžete připravit do elegantní 
skleněné karafy Bohemia Crystal o objemu 1,2 l. 
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, laser L3
Maximální velikost tisku: 30 × 30 mm
Rozměry: karafa Ø 9,5 × 30 cm,  
balení 14,5 × 37 × 15 cm

225 Kč

Akaroa
H1200200ZH1
Každé víno by se před podáváním mělo tzv. 
nadechnout. K dekantaci poslouží stylová  
skleněná karafa Bohemia Crystal o objemu  
1,5 l, která krásně doplní sadu elegantních  
skleniček a bude hezkým dárkem pro každého,  
kdo si rád vychutná dobré víno.
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, laser L3
Maximální velikost tisku: 30 × 10 mm
Rozměry: karafa Ø 19,2 × 20,7 cm  
balení: 25 × 22,5 × 25 cm

299 Kč
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Pilbara
H7200100AJ3
This cooler with a funnel keeps ideal temperature  
of a wine bottle. Put the cooler into your freezer  
for 30 minutes and then connect it with the funnel. 
Packed in Vanilla Season gift box. 
Recommended branding: metal part – laser L1, 
plastic part- pad printing T2
Maximum print size: metal part 90 × 7 mm, 
plastic part 25 × 7 mm
Dimensions: 31.5 × 2.5 cm,  
package 21 × 3.9 × 9 cm

44 | Wine

Te a ,  C o f f e ePilbara
H7200100AJ3
Stilvoller und innovativer Weinkühler mit Ausschenker 
in einzigartigem Design. Der Weinkühler besticht 
durch seine Funktionalität und sein puristisches 
Design. Legen Sie den kühlenden Teil für mindestens 
30 Minuten ins Gefrierfach und erfreuen Sie sich an 
einem wohltemperierten Wein über Stunden. Den 
Ausschenker spülen Sie nach dem Gebrauch einfach 
unter warmen Wasser ab und schon können Sie Ihren 
Weinkühler wieder nutzen.
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform:
Lasergravur L1, L2, Tampondruck T3
Maximale Veredelungsgröße: 
90 × 7 mm
Abmessungen: 
31,7 × 2,5 cm
Abmessungen der Geschenkbox:
21 × 4 × 9 cm

9,95 €

44 | Weinaccessoires

Te e / K a f f e ePilbara
H7200100AJ3
Počas romantických chvíľ pri víne iste oceníte  
chladič s lievikom, ktorý zaistí ideálnu teplotu vína. 
Chladič stačí dať na 30 minút do mrazničky  
a priskrutkovať k nemu lievik. 
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, C, gravír
Maximálna veľkosť potlače:  
kovová časť – 90 × 7 mm,  
plastová časť – 25 × 7 mm
Rozmery: chladič – 31,5 × 2,5 cm 
balenie – 21 × 9 × 3,9 cm

6,99 €

44 | Víno

Č a j ,  k á v aPilbara
H7200100AJ3
Počas romantických chvíľ pri víne iste oceníte  
chladič s lievikom, ktorý zaistí ideálnu teplotu vína. 
Chladič stačí dať na 30 minút do mrazničky  
a priskrutkovať k nemu lievik. 
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, C, gravír
Maximálna veľkosť potlače:  
kovová časť – 90 × 7 mm,  
plastová časť – 25 × 7 mm
Rozmery: chladič – 31,5 × 2,5 cm 
balenie – 21 × 9 × 3,9 cm

6,99 €

44 | Víno

Č a j ,  k á v aPilbara
H7200100AJ3
Během romantických chvil u vína jistě oceníte  
chladič s nálevkou, který zajistí ideální teplotu 
lahve vína. Chladič stačí dát na 30 minut do 
mrazničky a přišroubovat k němu nálevku.  
Je balen v dárkové krabičce Vanilla Season.  
Doporučená technologie tisku:  
kovová část – laser L1,  
plastová část – tampontisk T2
Maximální velikost tisku:  
kovová část 90 × 7 mm,  
plastová část 25 × 7 mm
Rozměry: 31,5 × 2,5 cm,  
balení 21 × 3,9 × 9 cm

169 Kč

44 | Víno

Č a j ,  k á v aPilbara
H7200100AJ3
Během romantických chvil u vína jistě oceníte  
chladič s nálevkou, který zajistí ideální teplotu 
lahve vína. Chladič stačí dát na 30 minut do 
mrazničky a přišroubovat k němu nálevku.  
Je balen v dárkové krabičce Vanilla Season.  
Doporučená technologie tisku:  
kovová část – laser L1,  
plastová část – tampontisk T2
Maximální velikost tisku:  
kovová část 90 × 7 mm,  
plastová část 25 × 7 mm
Rozměry: 31,5 × 2,5 cm,  
balení 21 × 3,9 × 9 cm

169 Kč

44 | Víno

Č a j ,  k á v a



Tripura
A set of porcelain cups and  tea saucers in classical  
English tea sets design, cup volume is 250 ml. The set 
can be purchased in packs of two or six pieces in a 
gift box Vanilla Season.
H0400200AJ3 – Set of 2 pcs
H0400400AJ3 – Set of 6 pcs
Recommended branding: pad printing T3
Maximum print size: saucer 20 × 20 mm,  
mug 25 × 10 mm
Dimensions: mug Ø 9 × 6.5 cm, saucer Ø 14 cm, 
package for set of 2 pcs 33.5 × 16 × 19.8 cm,
package for set of 6 pcs 43 × 16 × 41.5 cm

Tambora
A set of porcelain cups and saucers for a classic 
espresso in a simple design, cup volume is 100 ml. 
The set can be purchased in packs of two or six 
pieces in a gift box Vanilla Season.
H0400100AJ3 – Set of 2 pcs
H0400300AJ3 – Set of 6 pcs
Recommended branding: pad printing T3
Maximum print size:  
saucer 20 × 20 mm, mug 20 × 10 mm
Dimensions: cup Ø 5.5 × 7 cm,  
saucer Ø 12.4 cm, 
package for set of 2 pcs 21 × 13.5 × 21 cm,
package for set of 6 pcs 42 × 13.5 × 28.5 cm

46 | Tea, Coffee 47 | Tea, Coffee

Tripura
Ein Set aus Porzellanteetassen und dazu passenden 
Untertassen im klassischen englischen Design, das 
Volumen der Tassen betragt 250 ml. Das Set kann 
wahlweise in einem Geschenkkarton von Vanilla 
Season mit 2 oder 6 Tassen erworben werden.
H0400200AJ3 – 2er Set 
H0400400AJ3 – 6er Set 
Empfohlene Veredelungsform: 
Tampondruck T3
Maximale Veredelungsgröße:
Untertasse 20 × 20 mm, Tasse 25 × 10 mm
Abmessungen der Tassen: 
Ø 9 × 6,5 cm
Abmessungen der Untertassen: 
Ø 14 cm
Abmessung für die Geschenkbox 2er
Set:
33,5 × 16 × 19,8 cm
Abmessung für die Geschenkbox 6er
Set:
43 × 16 × 41,5 cm

12,84 € / 34,49 €

Tambora
Ein Set aus Porzellantassen und Untertassen
fur einen klassischen Espresso in einem schlichten
Design. Das Volumen der Tassen beträgt 100 ml. 
Das Set kann wahlweise in einem Geschenkkarton 
von Vanilla Season mit 2 oder 6 Tassen erworben 
werden.
H0400100AJ3 – 2er Set
H0400300AJ3 – 6er Set 
Empfohlene Veredelungsform: 
Tampondruck T3
Maximale Veredelungsgröße:
Untertasse 20 × 20 mm, Tasse 20 × 10 mm
Abmessungen der Tassen: 
Ø 5,5 × 7 cm
Abmessungen der Untertassen: 
Ø 12,4 cm
Abmessung für die Geschenkbox 2er
Set: 21 × 13,5 × 21 cm
Abmessung für die Geschenkbox 6er
Set: 42 × 13,5 × 28,5 cm

10,95 € / 29,98 €

46 | Tee, Kaffee 47 | Tee, Kaffee

Tripura
Sada porcelánových hrnčekov a tanierikov na čaj  
v klasickom dizajne anglických čajových súprav,  
objem hrnčekov je 250 ml. Sadu môžete zakúpiť  
v balení po dvoch alebo šiestich kusoch  
v darčekovej krabici Vanilla Season.
H0400200AJ3 – sada 2
H0400400AJ3 – sada 6
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač F
Maximálna veľkosť potlače:  
tanierik – 20 × 20 mm, hrnček – 25 × 10 mm
Rozmery: hrnček – ø 9 × 6,5 cm,  
tanierik – ø 14 cm
balenie 2 ks – 33,5 × 19,8 × 16 cm,  
balenie 6 ks – 43 × 41,5 × 16 cm

10,90 € / 27,90 €

Tambora
Sada porcelánových šálok a tanierikov  
na klasické espresso v jednoduchom dizajne, 
objem hrnčekov je 100 ml. Sadu môžete  
zakúpiť v balení po dvoch alebo šiestich  
kusoch v darčekovej krabici Vanilla Season.
H0400100AJ3 – sada 2
H0400300AJ3 – sada 6
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač F
Maximálna veľkosť potlače:  
tanierik – 20 × 20 mm, šálka – 20 × 10 mm
Rozmery: šálka – ø 5,5 × 7 cm,  
tanierik – ø 12,4 cm,
balenie 2 ks – 20 × 21 × 13,5 cm,  
balenie 6 ks – 42 × 28,5 × 13,5 cm

8,90 € / 23,90 €

46 | Čaj, káva 47 | Čaj, káva

Tripura
Sada porcelánových hrnčekov a tanierikov na čaj  
v klasickom dizajne anglických čajových súprav,  
objem hrnčekov je 250 ml. Sadu môžete zakúpiť  
v balení po dvoch alebo šiestich kusoch  
v darčekovej krabici Vanilla Season.
H0400200AJ3 – sada 2
H0400400AJ3 – sada 6
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač F
Maximálna veľkosť potlače:  
tanierik – 20 × 20 mm, hrnček – 25 × 10 mm
Rozmery: hrnček – ø 9 × 6,5 cm,  
tanierik – ø 14 cm
balenie 2 ks – 33,5 × 19,8 × 16 cm,  
balenie 6 ks – 43 × 41,5 × 16 cm

10,90 € / 27,90 €

Tambora
Sada porcelánových šálok a tanierikov  
na klasické espresso v jednoduchom dizajne, 
objem hrnčekov je 100 ml. Sadu môžete  
zakúpiť v balení po dvoch alebo šiestich  
kusoch v darčekovej krabici Vanilla Season.
H0400100AJ3 – sada 2
H0400300AJ3 – sada 6
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač F
Maximálna veľkosť potlače:  
tanierik – 20 × 20 mm, šálka – 20 × 10 mm
Rozmery: šálka – ø 5,5 × 7 cm,  
tanierik – ø 12,4 cm,
balenie 2 ks – 20 × 21 × 13,5 cm,  
balenie 6 ks – 42 × 28,5 × 13,5 cm

8,90 € / 23,90 €

46 | Čaj, káva 47 | Čaj, káva

Tripura
Sada porcelánových šálků a podšálků na čaj  
v klasickém designu anglických čajových souprav, 
objem hrníčků je 250 ml. Sadu můžete zakoupit  
v balení po dvou či šesti kusech v dárkové  
krabičce Vanilla Season.
H0400200AJ3 – sada 2
H0400400AJ3 – sada 6
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 20 × 20 mm na 
podšálek a 25 × 10 mm na šálek
Rozměry: hrnek Ø 9 × 6,5 cm,  
podšálek Ø 14 cm, 
balení sady 2 ks 33,5 × 16 × 19,8 cm,
balení sady 6 ks 43 × 16 × 41,5 cm

269 Kč / 699 Kč

Tambora
Sada porcelánových šálků a podšálků na klasické 
espresso v jednoduchém designu, objem hrníčků je 
100 ml. Sadu můžete zakoupit v balení po dvou či 
šesti kusech v dárkové krabičce Vanilla Season.
H0400100AJ3 – sada 2
H0400300AJ3 – sada 6
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 20 × 20 mm na 
podšálek a 20 × 10 mm na šálek
Rozměry:  hrnek Ø 5,5 × 7 cm,  
podšálek Ø 12,4 cm,
balení sady 2 ks 21 × 13,5 × 21 cm,
balení sady 6 ks 42 × 13,5 × 28,5 cm

219 Kč / 599 Kč

46 | Čaj, káva 47 | Čaj, káva

Tripura
Sada porcelánových šálků a podšálků na čaj  
v klasickém designu anglických čajových souprav, 
objem hrníčků je 250 ml. Sadu můžete zakoupit  
v balení po dvou či šesti kusech v dárkové  
krabičce Vanilla Season.
H0400200AJ3 – sada 2
H0400400AJ3 – sada 6
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 20 × 20 mm na 
podšálek a 25 × 10 mm na šálek
Rozměry: hrnek Ø 9 × 6,5 cm,  
podšálek Ø 14 cm, 
balení sady 2 ks 33,5 × 16 × 19,8 cm,
balení sady 6 ks 43 × 16 × 41,5 cm

269 Kč / 699 Kč

Tambora
Sada porcelánových šálků a podšálků na klasické 
espresso v jednoduchém designu, objem hrníčků je 
100 ml. Sadu můžete zakoupit v balení po dvou či 
šesti kusech v dárkové krabičce Vanilla Season.
H0400100AJ3 – sada 2
H0400300AJ3 – sada 6
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 20 × 20 mm na 
podšálek a 20 × 10 mm na šálek
Rozměry:  hrnek Ø 5,5 × 7 cm,  
podšálek Ø 12,4 cm,
balení sady 2 ks 21 × 13,5 × 21 cm,
balení sady 6 ks 42 × 13,5 × 28,5 cm

219 Kč / 599 Kč

46 | Čaj, káva 47 | Čaj, káva



Lakadivy
H2200100FM1
A classic set of porcelain milk jug and sugar bowl  
that would not miss during any serving of tea or 
coffee. Prepare your friends leisurely moments  
with their favourite drink and let them feel like in  
a luxury cafe due to the way of serving.  
Packed in Vanilla Season gift box.
Recommended branding: pad printing T3
Maximum print size: 30 × 10 mm
Dimensions: milk jug 5.5 × 7 cm, volume 200 ml, 
sugar bowl Ø 8 × 10.5 cm, volume 250 ml,
package 27.5 × 10.5 × 15.5 cm

Jamuna
H1000100AJ3
Modern design of double wall cups will delight you 
and your friends every time you have your favorite 
hot beverage. Isolation construction ensures 
pleasing experience when enjoying both hot and 
cold drinks. Packed in Vanilla Season gift box.
Package contains 2 cups.
Recommended branding: pad printing T3
Maximum print size: 20 × 10 mm
Dimensions: height 8.5 cm, volume 250 ml,  
Ø 7.2 cm, package 19.3 × 9.4 × 9.5 cm

48 | Tea, Coffee 49 | Tea, Coffee

Lakadivy
H2200100FM1
Ein klassischer Satz aus einem Porzellan
Milchkännchen und einer Zuckerdose. Bereiten
Sie Ihren Freunden einen gemütlichen Moment mit
ihrem Lieblingsgetränk und fühlen Sie sich durch das
klassische Set wie in einem Luxus–Café. Verpackt in 
Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform: 
Tampondruck T3
Maximale Veredelungsgröße: 
30 × 10 mm
Abmessung des Milchkännchens: 
5,5 × 7 cm
Volumen des Milchkännchens: 
200 ml
Abmessung der Zuckerdose: 
Ø 8 × 10,5 cm
Volumen der Zuckerdose: 
250 ml
Abmessungen der Geschenkbox:
27,5 × 10,5 × 15,5 cm

14,99 €

Jamuna
H1000100AJ3
Das moderne Design der Doppelwand–Gläser setzt 
im Einklang mit der Funktionalität neue Maßstäbe. 
Sie genießen Ihr Lieblingsgetränk, ob heiß oder kalt, 
immer mit sicherem und komfortablem Griff durch 
die Doppelwandtechnologie. Die Isolationsschicht 
garantiert ungestörten Genuss. 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform: 
Tampondruck T3
Maximale Veredelungsgröße: 
20 × 10 mm
Abmessungen der Gläser: 
Ø 7,2 × 8,5 cm
Volumen der Gläser: 
250 ml
Abmessungen der Geschenkbox:
19,3 × 9,4 × 9,5 cm

11,94 €

48 | Tee, Kaffee 49 | Tee, Kaffee

Lakadivy
H2200100FM1
Klasická porcelánová sada cukorničky (250 ml)  
a nádoby na mlieko (200 ml), ktorá nesmie  
chýbať pri žiadnom podávaní čaju alebo kávy.  
Pripravte svojim priateľom chvíle pohody  
pri obľúbenom nápoji, pri servírovaní ktorého  
sa budú cítiť ako v luxusnej kaviarni.
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač F
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 10 mm
Rozmery: nádoba na mlieko – ø 5,5 × 7 cm, 
cukornička – ø 8 × 10,5 cm
balenie – 27,5 × 15,5 × 10,5 cm

10,90 €

Jamuna
H1000100AJ3
Moderný dizajn sady pohárov (250 ml) s dvojitou 
stenou poteší vás i vašich priateľov zakaždým, keď 
si budete vychutnávať svoj obľúbený horúci nápoj. 
Izolačná vrstva zaručí nerušený pôžitok či už sa 
oddávate horúcemu čaju alebo ľadovému nápoju.
Balenie obsahuje dva poháre vyrobené z odolného 
bórosilikátového skla.
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, F
Maximálna veľkosť potlače: 20 × 10 mm
Rozmery: ø 7,2 × 8,5 cm,  
balenie – 19,3 × 9,5 × 9,4 cm

9,90 €

48 | Čaj, káva 49 | Čaj, káva

Lakadivy
H2200100FM1
Klasická porcelánová sada cukorničky (250 ml)  
a nádoby na mlieko (200 ml), ktorá nesmie  
chýbať pri žiadnom podávaní čaju alebo kávy.  
Pripravte svojim priateľom chvíle pohody  
pri obľúbenom nápoji, pri servírovaní ktorého  
sa budú cítiť ako v luxusnej kaviarni.
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač F
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 10 mm
Rozmery: nádoba na mlieko – ø 5,5 × 7 cm, 
cukornička – ø 8 × 10,5 cm
balenie – 27,5 × 15,5 × 10,5 cm

10,90 €

Jamuna
H1000100AJ3
Moderný dizajn sady pohárov (250 ml) s dvojitou 
stenou poteší vás i vašich priateľov zakaždým, keď 
si budete vychutnávať svoj obľúbený horúci nápoj. 
Izolačná vrstva zaručí nerušený pôžitok či už sa 
oddávate horúcemu čaju alebo ľadovému nápoju.
Balenie obsahuje dva poháre vyrobené z odolného 
bórosilikátového skla.
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač A, F
Maximálna veľkosť potlače: 20 × 10 mm
Rozmery: ø 7,2 × 8,5 cm,  
balenie – 19,3 × 9,5 × 9,4 cm

9,90 €

48 | Čaj, káva 49 | Čaj, káva

Lakadivy
H2200100FM1
Klasická porcelánová sada mléčenky a cukřenky, 
která nesmí chybět při žádném podávání čaje či kávy. 
Připravte svým přátelům chvíle pohody u oblíbeného 
nápoje, při jehož servírování se budou cítit jako  
v luxusní kavárně. Baleno v dárkové krabičce  
Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 10 mm
Rozměry:  
mléčenka Ø 5,5 × 7 cm o objemu 200 ml, 
cukřenka Ø 8 × 10,5 cm o objemu 250 ml, 
balení 27,5 × 10,5 × 15,5 cm

269 Kč

Jamuna
H1000100AJ3
Moderní design sady skleniček s dvojitou  
stěnou potěší vás i vaše přátelé pokaždé, když 
si budete vychutnávat svůj oblíbený horký nápoj. 
Izolační vrstva zaručuje nerušený požitek ať už se 
oddáváte horkému čaji či ledovému nápoji.  
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.  
Balení obsahuje dva kusy skleniček vyrobených  
z odolného borosilikátového skla.
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm
Rozměry: výška 8,5 cm, Ø 7,2 cm,  
objem 250 ml, balení 19,3 × 9,4 × 9,5 cm

245 Kč

48 | Čaj, káva 49 | Čaj, káva

Lakadivy
H2200100FM1
Klasická porcelánová sada mléčenky a cukřenky, 
která nesmí chybět při žádném podávání čaje či kávy. 
Připravte svým přátelům chvíle pohody u oblíbeného 
nápoje, při jehož servírování se budou cítit jako  
v luxusní kavárně. Baleno v dárkové krabičce  
Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 10 mm
Rozměry:  
mléčenka Ø 5,5 × 7 cm o objemu 200 ml, 
cukřenka Ø 8 × 10,5 cm o objemu 250 ml, 
balení 27,5 × 10,5 × 15,5 cm

269 Kč

Jamuna
H1000100AJ3
Moderní design sady skleniček s dvojitou  
stěnou potěší vás i vaše přátelé pokaždé, když 
si budete vychutnávat svůj oblíbený horký nápoj. 
Izolační vrstva zaručuje nerušený požitek ať už se 
oddáváte horkému čaji či ledovému nápoji.  
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.  
Balení obsahuje dva kusy skleniček vyrobených  
z odolného borosilikátového skla.
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 20 × 10 mm
Rozměry: výška 8,5 cm, Ø 7,2 cm,  
objem 250 ml, balení 19,3 × 9,4 × 9,5 cm

245 Kč

48 | Čaj, káva 49 | Čaj, káva



Margao
Luxury accessory for your office or the 
dining room at home will be a double-
walled stainless steel thermo pot suitable 
for cold or hot drinks. This pot keeps drinks 
at the required temperature and simplify 
their serving to you. The pot volume 1.3 l. 
Stainless steel surface is on the interior and 
exterior part of the pot. Packaged in Vanilla 
Season gift box.
H1200100AJ3 – white
H1200101AJ3 – silver
Recommended branding:  
pad printing T3, laser L1
Maximum print size:  
30 × 20 mm / 30 × 100 mm
Dimensions: pot Ø 12.4 × 25.4 cm, 
package 17 × 26.8 × 13 cm

50 | Tea, Coffee 51 | Tea, Coffee

Margao
Das Luxus–Accessoire in Ihrem Büro 
oder im Speisesaal zu Hause. Diese 
Thermokanne eignet sich für kalte 
oder heiße Getränke. Die Kanne hält 
die Getränke auf der gewünschten 
Temperatur und vereinfacht das Servieren. 
Das Kannenvolumen beträgt 1,3 l. Die 
Thermokanne ist umrahmt von einer 
Edelstahlverkleidung. 
Verpackt in einer Vanilla Season 
Geschenkbox.
H1200100AJ3 – weiß 
H1200101AJ3 – silber
Empfohlene Veredelungsform:
Tampondruck T3, Lasergravur L1
Maximale Veredelungsgröße:
30 × 20 mm / 30 × 100 mm
Abmessungen der Kanne:
Ø 12,4 × 25,4 cm
Abmessungen der Geschenkbox:
17 × 26,8 × 13 cm

33,77 €

50 | Tee, Kaffee 51 | Tee, Kaffee

Margao
Luxusným doplnkom vo vašej kancelárii alebo 
doma v jedálni bude nerezová dvojstenná 
termo kanvica na chladné i horúce nápoje. 
Táto kanvica udrží nápoje dlhodobo  
v požadovanej teplote a zjednoduší  
vám ich servírovanie. Objem nádoby  
je 1,3 l. Nerezový povrch je na vnútornej  
i vonkajšej strane kanvice. Balené  
v darčekovej krabici Vanilla Season.
H1200100AJ3 – biela
H1200101AJ3 – strieborná
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač F, gravír
Maximálna veľkosť potlače:  
30 × 20 mm / 30 × 100 mm
Rozmery: kanvica – ø 12,4 × 25,4 cm
balenie – 17 × 13 × 26,8 cm

27,90 € / biela

29,90 € / strieborná

50 | Čaj, káva 51 | Čaj, káva

Margao
Luxusným doplnkom vo vašej kancelárii alebo 
doma v jedálni bude nerezová dvojstenná 
termo kanvica na chladné i horúce nápoje. 
Táto kanvica udrží nápoje dlhodobo  
v požadovanej teplote a zjednoduší  
vám ich servírovanie. Objem nádoby  
je 1,3 l. Nerezový povrch je na vnútornej  
i vonkajšej strane kanvice. Balené  
v darčekovej krabici Vanilla Season.
H1200100AJ3 – biela
H1200101AJ3 – strieborná
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač F, gravír
Maximálna veľkosť potlače:  
30 × 20 mm / 30 × 100 mm
Rozmery: kanvica – ø 12,4 × 25,4 cm
balenie – 17 × 13 × 26,8 cm

27,90 € / biela

29,90 € / strieborná

50 | Čaj, káva 51 | Čaj, káva

Margao
Luxusním doplňkem ve vaší kanceláři či 
doma v jídelně bude nerezová dvoustěnná 
termo konev na chladné či horké nápoje. 
Tato konev udrží nápoje dlouhodobě  
v požadované teplotě a zjednoduší vám 
jejich servírování. Objem nádoby 1,3 l. 
Nerezový povrch na vnitřní i vnější  
části konvice. Baleno v dárkové  
krabici Vanilla Season.
H1200100AJ3 – bílá
H1200101AJ3 – stříbrná
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, laser L1
Maximální velikost tisku:  
30 × 20 mm / 30 × 100 mm
Rozměry: konev Ø 12,4 × 25,4 cm,  
balení 17 × 26,8 × 13 cm

695 Kč

50 | Čaj, káva 51 | Čaj, káva

Margao
Luxusním doplňkem ve vaší kanceláři či 
doma v jídelně bude nerezová dvoustěnná 
termo konev na chladné či horké nápoje. 
Tato konev udrží nápoje dlouhodobě  
v požadované teplotě a zjednoduší vám 
jejich servírování. Objem nádoby 1,3 l. 
Nerezový povrch na vnitřní i vnější  
části konvice. Baleno v dárkové  
krabici Vanilla Season.
H1200100AJ3 – bílá
H1200101AJ3 – stříbrná
Doporučená technologie tisku:  
tampontisk T3, laser L1
Maximální velikost tisku:  
30 × 20 mm / 30 × 100 mm
Rozměry: konev Ø 12,4 × 25,4 cm,  
balení 17 × 26,8 × 13 cm

695 Kč

50 | Čaj, káva 51 | Čaj, káva



Hampi
H6100300SA3
Tea set Vanilla Season for the relax times. Enjoy the 
genuine Indian black tea in this large 400 ml tea cup 
with its own red sweater. Set also includes tea strainer.
Packed in Vanilla Season gift box.
Recommended branding: pad printing T3
Maximum print size: 30 × 20 mm
Dimensions: cup Ø 11 × 9.5 cm,  
strainer Ø 4.6 cm,  
package 13 × 17 × 12 cm 

52 | Tea, Coffee 53 | Tea, Coffee

Goa
H6100100SA3
Vanilla Season tea set for the relaxing hours.  
Enjoy the original and very popular combination  
of Chinese green tea with jasmine flowers in this 
large 400 ml tea cup with its own green sweater.  
Set also includes tea strainer.
Packed in Vanilla Season gift box.
Recommended branding: pad printing T3
Maximum print size: 30 × 20 mm
Dimensions: cup Ø 11 × 9.5 cm,  
strainer Ø 4.6 cm, package 13 × 17 × 12 cm

Hampi
H6100300SA3
Entspannen Sie mit dem Vanilla Season Tee Set. 
Genießen Sie den echten indischen Tee aus dieser 
großen Teetasse mit roter Stoffummantelung.  
Das Set beinhaltet auch ein Teesieb. 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform: 
Tampondruck T3
Maximale Veredelungsgröße: 
30 × 20 mm
Volumen: 
400 ml
Abmessungen der Tasse: 
11 × 9,5 cm
Abmessungen des Siebs: 
Ø 4,6 cm
Abmessungen der Geschenkbox: 
13 × 17 × 12 cm

15,99 €

52 | Tee, Kaffee 53 | Tee, Kaffee

Goa
H6100100SA3
Vanilla Season Tee–Service für entspannte Zeiten. 
Genießen Sie die originale und sehr berühmte 
Kombination von chinesischem grünen Tee mit 
Jasminblüten in dieser großen Teetasse mit ihrer 
eigenen grünen Stoffummantelung. Das Set beinhaltet 
einen Keramiklöffel und ein Teesieb. 
Verpackt in der Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform: 
Tampondruck T3
Maximale Veredelungsgröße: 
30 × 20 mm
Volumen: 
400 ml
Abmessungen der Tasse: 
11 × 9,5 cm
Abmessungen des Siebs: 
Ø 4,6 cm
Abmessungen der Geschenkbox: 
13 × 17 × 12 cm

15,99 €

Hampi
H6100300SA3
Štýlová čajová sada pre chvíle pohody značky  
Vanilla Season. Vychutnajte si pravý indický čierny  
čaj v originálnom veľkom keramickom hrnčeku  
(400 ml) s vlastným svetrom. Sada obsahuje  
tiež praktické kovové sitko na čaj.
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač F
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 20 mm
Rozmery balenia: 17 × 13 × 12 cm

12,90 €

52 | Čaj, káva 53 | Čaj, káva

Goa
H6100100SA3
Čajová súprava pre chvíle pohody. Vychutnajte si 
pravý čínsky zelený čaj s jazmínovými kvetmi, ktorý 
je veľmi obľúbenou kombináciou. Veľký keramický 
hrnček o objeme 400 ml so sitkom a vlastným 
svetrom umocní váš exotický zážitok.
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač F
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 20 mm
Rozmery balenia: 17 × 13 × 12 cm

10,90 €

Hampi
H6100300SA3
Štýlová čajová sada pre chvíle pohody značky  
Vanilla Season. Vychutnajte si pravý indický čierny  
čaj v originálnom veľkom keramickom hrnčeku  
(400 ml) s vlastným svetrom. Sada obsahuje  
tiež praktické kovové sitko na čaj.
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač F
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 20 mm
Rozmery balenia: 17 × 13 × 12 cm

12,90 €

52 | Čaj, káva 53 | Čaj, káva

Goa
H6100100SA3
Čajová súprava pre chvíle pohody. Vychutnajte si 
pravý čínsky zelený čaj s jazmínovými kvetmi, ktorý 
je veľmi obľúbenou kombináciou. Veľký keramický 
hrnček o objeme 400 ml so sitkom a vlastným 
svetrom umocní váš exotický zážitok.
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač F
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 20 mm
Rozmery balenia: 17 × 13 × 12 cm

10,90 €

Hampi
H6100300SA3
Stylová čajová sada pro chvíle pohody značky  
Vanilla Season. Vychutnejte si pravý indický černý  
čaj v originálním velkém keramickém hrníčku (400 ml)  
s vlastním svetrem.
Sada obsahuje také praktické kovové sítko na čaj.
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 20 mm
Rozměry balení: 13 × 17 × 12 cm

269 Kč

52 | Čaj, káva 53 | Čaj, káva

Goa
H6100100SA3
Čajová sada pro chvíle pohody. Vychutnejte si  
pravý čínský zelený čaj s jasmínovými květy, který  
je velmi oblíbenou kombinací. Velký keramický 
hrníček o objemu 400 ml se sítkem a vlastním 
svetrem umocní váš exotický prožitek.
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 20 mm
Rozměry balení: 13 × 17 × 12 cm

199 Kč

Hampi
H6100300SA3
Stylová čajová sada pro chvíle pohody značky  
Vanilla Season. Vychutnejte si pravý indický černý  
čaj v originálním velkém keramickém hrníčku (400 ml)  
s vlastním svetrem.
Sada obsahuje také praktické kovové sítko na čaj.
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 20 mm
Rozměry balení: 13 × 17 × 12 cm

269 Kč

52 | Čaj, káva 53 | Čaj, káva

Goa
H6100100SA3
Čajová sada pro chvíle pohody. Vychutnejte si  
pravý čínský zelený čaj s jasmínovými květy, který  
je velmi oblíbenou kombinací. Velký keramický 
hrníček o objemu 400 ml se sítkem a vlastním 
svetrem umocní váš exotický prožitek.
Doporučená technologie tisku: tampontisk T3
Maximální velikost tisku: 30 × 20 mm
Rozměry balení: 13 × 17 × 12 cm

199 Kč



Mumbai
Porcelain cup, volume 400 ml, its ear is made in 
original shape. Fill it by a great deal of tea or your 
other favourite drink. Enjoy a delicious black or green 
tea, which are included in the package. Original 
Chinese green tea with jasmine flowers is a very 
popular combination. Classic black Indian tea has 
very strong and intensive flavour. The set is packed in 
Vanilla Season gift box.
H6100100AJ3 – green tea
H6100101AJ3 – black tea
Recommended branding: rotary screen printing
Maximum print size: 80 × 30 mm
Dimensions: mug Ø 8 × 13.3 cm,  
package 23.8 × 9.4 × 17.6 cm

54 | Tea, Coffee

R e l a xMumbai
Porzellantasse mit einem Volumen von 400 ml, die 
mit einem klassischen Henkel gefertigt wird. Füllen 
Sie sie mit Tee oder einem anderen Lieblingsgetränk. 
Genießen Sie einen köstlichen schwarzen oder grünen 
Tee, welcher mit im Paket enthalten ist. Der original 
chinesische grüne Tee mit Jasminblüten ist sehr 
beliebt. Der klassische schwarze Tee hat einen starken 
und intensiven Geschmack.
Verpackt in Vanilla Season Geschenkbox.
H6100100AJ3 – grüner Tee 
H6100101AJ3 – schwarzer Tee
Empfohlene Veredelungsform:
Rotationssiebdruck
Maximale Veredelungsgröße: 
80 × 30 mm
Abmessungen des Bechers: 
Ø 8 × 13,3 cm
Abmessungen der Geschenkbox:
23,8 × 9,4 × 17,6 cm

8,99 €

54 | Tee, Kaffee

W e l l n e s sMumbai
Porcelánový hrnček, objem 400 ml, s uchom 
originálneho tvaru, do ktorého sa zmestí poriadna 
porcia čaju alebo iného vášho obľúbeného nápoja. 
Užite si lahodný čierny alebo zelený čaj, ktorý je 
súčasťou balenia. Originálny čínsky zelený čaj  
s jazmínovými kvetmi je veľmi obľúbenou 
kombináciou. Klasický indický čierny čaj je  
veľmi silný a intenzívny. 
Sada je balená v darčekovej krabici Vanilla Season.
H6100100AJ3 – zelený čaj
H6100101AJ3 – čierny čaj
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač F
Maximálna veľkosť potlače: 80 × 30 mm
Rozmery: hrnček – ø 8 × 13,3 cm 
balenie – 23,8 × 17,6 × 9,4 cm

6,90 €

54 | Čaj, káva

R e l a xMumbai
Porcelánový hrnček, objem 400 ml, s uchom 
originálneho tvaru, do ktorého sa zmestí poriadna 
porcia čaju alebo iného vášho obľúbeného nápoja. 
Užite si lahodný čierny alebo zelený čaj, ktorý je 
súčasťou balenia. Originálny čínsky zelený čaj  
s jazmínovými kvetmi je veľmi obľúbenou 
kombináciou. Klasický indický čierny čaj je  
veľmi silný a intenzívny. 
Sada je balená v darčekovej krabici Vanilla Season.
H6100100AJ3 – zelený čaj
H6100101AJ3 – čierny čaj
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač F
Maximálna veľkosť potlače: 80 × 30 mm
Rozmery: hrnček – ø 8 × 13,3 cm 
balenie – 23,8 × 17,6 × 9,4 cm

6,90 €

54 | Čaj, káva

R e l a xMumbai
Porcelánový hrnek o objemu 400 ml s uchem 
originálního tvaru, do kterého se vejde pořádná 
porce čaje či vašeho jiného oblíbeného nápoje. Užijte 
si lahodný černý nebo zelený čaj, který je součástí 
balení. Originální čínský zelený čaj s jasmínovými květy 
je velmi oblíbenou kombinací. Klasický černý indický 
čaj je velmi silný a intenzivní. Sada je balena v dárkové 
krabičce Vanilla Season.
H6100100AJ3 – zelený čaj
H6100101AJ3 – černý čaj
Doporučená technologie tisku: rotační sítotisk
Maximální velikost tisku: 80 × 30 mm
Rozměry: hrnek Ø 8 × 13,3 cm,  
balení 23,8 × 9,4 × 17,6 cm

185 Kč

54 | Čaj, káva

R e l a xMumbai
Porcelánový hrnek o objemu 400 ml s uchem 
originálního tvaru, do kterého se vejde pořádná 
porce čaje či vašeho jiného oblíbeného nápoje. Užijte 
si lahodný černý nebo zelený čaj, který je součástí 
balení. Originální čínský zelený čaj s jasmínovými květy 
je velmi oblíbenou kombinací. Klasický černý indický 
čaj je velmi silný a intenzivní. Sada je balena v dárkové 
krabičce Vanilla Season.
H6100100AJ3 – zelený čaj
H6100101AJ3 – černý čaj
Doporučená technologie tisku: rotační sítotisk
Maximální velikost tisku: 80 × 30 mm
Rozměry: hrnek Ø 8 × 13,3 cm,  
balení 23,8 × 9,4 × 17,6 cm

185 Kč

54 | Čaj, káva

R e l a x



Fiji
H4000100ZH1
Elegant glass vase Bohemia Crystal, which will be a 
luxurious decoration at your home
or for your office. Its elegant design is suitable for large 
bouquet as well as single flowers.
Packed in Vanilla Season gift box.
Recommended branding: laser L3
Maximum print size: 30 × 100 mm
Dimensions: vase 15.2 × 30.5 cm,  
package 17 × 32 × 17 cm

56 | Relax 57 | Relax

Kohala
F0600600IP1
Relaxing lavender set of a fragrant pillow and bath 
salts that evoke the real relaxing atmosphere in your 
home. Lavender bath salt 280 g softens the skin 
and helps regenerate physical and mental strength. 
Bath relieves you of stress, fatigue limbs and brings 
a pleasant and relaxing mood. After gentle rub of 
the pillow comes the scent of dried lavender which 
calms, helps suppress of nervousness, reduces 
dizziness, headaches and induce pleasant sleep. 
Packed in Vanilla Season gift box.
Recommended branding:  
tag on a pillow, sticker on salt
Maximum print size: sticker 50 × 30 mm
Dimensions: salt 9 × 7 cm, pillow 17 × 17 cm, 
package 32 × 7 × 22 cm

Fiji
H4000100ZH1
Elegante Bohemia Crystal Glasvase, die eine luxuriöse 
Dekoration in Ihrem Haus, sowie in Ihrem Büro sein 
wird. Mit ihrem eleganten Design ist sie sowohl für 
große Sträuße, als auch für einzelne Blumen geeignet. 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform:
CO² Lasergravur L3
Maximale Veredelungsgröße: 
30 × 100 mm
Abmessungen der Vase: 
Ø 15,2 × 30,5 cm
Abmessungen der Geschenkbox:
17 × 32 × 17 cm

18,95 €
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Kohala
F0600600IP1
Entspannendes Lavendel Set aus einem duftenden 
Kissen und Badesalz, das eine entspannte Atmosphäre 
in Ihrem Zuhause erzeugt. Lavendel Badesalz (280 
g) macht die Haut weich und hilft die körperliche und 
geistige Kraft zu regenerieren. Das Bad entlastet Sie 
von Stress, Müdigkeit der Gliedmaßen und bringt 
eine angenehme und entspannte Stimmung. Nach 
leichtem Reiben des Kissens entfacht sich der Duft von 
getrocknetem Lavendel, welcher dabei hilft Nervosität zu 
unterdrücken, beruhigt, Schwindel und Kopfschmerzen 
reduziert und einen angenehmen Schlaf unterstützt. 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Empfohlene Veredelungsform:
Etikett auf Kissen und Salz
Maximale Veredelungsgröße: 
Etikett 50 × 30 mm
Abmessungen des Salzes: 
9 × 7 cm
Abmessungen des Kissens: 
17 × 17 cm
Abmessungen der Geschenkbox: 
32 × 7 × 22 cm

15,76 €

Fiji
H4000100ZH1
Elegantná váza z kvalitného skla značky Bohemia 
Crystal, ktorá bude luxusným doplnkom u vás doma  
aj vo vašej kancelárii. Jej tvar je vhodný ako  
pre veľké kytice, tak pre samostatné kvety. 
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače: gravír
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 100 mm
Rozmery: váza – ø 15,2 × 30,5 cm
balenie – 17 × 17 × 32 cm

14,50 €
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Kohala
F0600600IP1
Relaxačná levanduľová sada vonného vankúšika  
a soli do kúpeľa, ktorá navodí tú správnu oddychovú 
atmosféru u vás doma. Levanduľová kúpeľová soľ 
(280 g) zmäkčuje pokožku a napomáha regenerácii 
fyzických aj psychických síl. Kúpeľ vás zbaví stresu, 
únavy končatín a vedie k príjemnej a pohodovej 
nálade. Vankúšik po jemnom pomačkaní uvoľňuje 
vôňu sušenej levandule, ktorá upokojuje, pomáha 
potlačiť nervozitu, zmierňuje závraty, bolesti hlavy  
a navodzuje príjemné zaspávanie.
Sada je balená v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
visačka na vankúšik, nálepka na soľ
Maximálna veľkosť potlače:  
nálepka – 50 × 30 mm
Rozmery: soľ – 9 × 7 cm,  
vankúšik – 17 × 17 cm,  
balenie – 32 × 22 × 7 cm

11,90 €

Fiji
H4000100ZH1
Elegantná váza z kvalitného skla značky Bohemia 
Crystal, ktorá bude luxusným doplnkom u vás doma  
aj vo vašej kancelárii. Jej tvar je vhodný ako  
pre veľké kytice, tak pre samostatné kvety. 
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače: gravír
Maximálna veľkosť potlače: 30 × 100 mm
Rozmery: váza – ø 15,2 × 30,5 cm
balenie – 17 × 17 × 32 cm

14,50 €
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Kohala
F0600600IP1
Relaxačná levanduľová sada vonného vankúšika  
a soli do kúpeľa, ktorá navodí tú správnu oddychovú 
atmosféru u vás doma. Levanduľová kúpeľová soľ 
(280 g) zmäkčuje pokožku a napomáha regenerácii 
fyzických aj psychických síl. Kúpeľ vás zbaví stresu, 
únavy končatín a vedie k príjemnej a pohodovej 
nálade. Vankúšik po jemnom pomačkaní uvoľňuje 
vôňu sušenej levandule, ktorá upokojuje, pomáha 
potlačiť nervozitu, zmierňuje závraty, bolesti hlavy  
a navodzuje príjemné zaspávanie.
Sada je balená v darčekovej krabici Vanilla Season.
Odporúčaná technológia potlače:  
visačka na vankúšik, nálepka na soľ
Maximálna veľkosť potlače:  
nálepka – 50 × 30 mm
Rozmery: soľ – 9 × 7 cm,  
vankúšik – 17 × 17 cm,  
balenie – 32 × 22 × 7 cm

11,90 €

Fiji
H4000100ZH1
Elegantní váza z kvalitního skla značky Bohemia 
Crystal, která bude luxusním doplňkem u vás doma 
i ve vaší kanceláři. Její vkusný tvar je vhodný jak pro 
velké kytice, tak pro samostatné květiny.  
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 30 × 100 mm
Rozměry: váza Ø 15,2 × 30,5 cm,  
balení 17 × 32 × 17 cm

349 Kč
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Kohala
F0600600IP1
Relaxační levandulová sada vonného polštářku  
a soli do koupele, která navodí tu správnou
odpočinkovou atmosféru u vás doma. Levandulová 
koupelová sůl (280 g) změkčuje pokožku  
a napomáhá regeneraci fyzických i psychických sil. 
Lázeň vás zbaví stresu, únavy končetin a vede  
k příjemné a pohodové náladě. Polštářek po 
jemném promnutí uvolňuje vůni sušené levandule, 
která uklidňuje, pomáhá potlačit nervozitu, zmírňuje 
závratě, bolesti hlavy a navozuje příjemné usínání. 
Sada je balena v dárkové krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:  
visačka na polštářek, nálepka na sůl
Maximální velikost tisku: nálepka 50 × 30 mm
Rozměry: sůl 9 × 7 cm, polštářek 17 × 17 cm, 
balení 32 × 7 × 22 cm

299 Kč

Fiji
H4000100ZH1
Elegantní váza z kvalitního skla značky Bohemia 
Crystal, která bude luxusním doplňkem u vás doma 
i ve vaší kanceláři. Její vkusný tvar je vhodný jak pro 
velké kytice, tak pro samostatné květiny.  
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku: laser L3
Maximální velikost tisku: 30 × 100 mm
Rozměry: váza Ø 15,2 × 30,5 cm,  
balení 17 × 32 × 17 cm

349 Kč
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Kohala
F0600600IP1
Relaxační levandulová sada vonného polštářku  
a soli do koupele, která navodí tu správnou
odpočinkovou atmosféru u vás doma. Levandulová 
koupelová sůl (280 g) změkčuje pokožku  
a napomáhá regeneraci fyzických i psychických sil. 
Lázeň vás zbaví stresu, únavy končetin a vede  
k příjemné a pohodové náladě. Polštářek po 
jemném promnutí uvolňuje vůni sušené levandule, 
která uklidňuje, pomáhá potlačit nervozitu, zmírňuje 
závratě, bolesti hlavy a navozuje příjemné usínání. 
Sada je balena v dárkové krabičce Vanilla Season.
Doporučená technologie tisku:  
visačka na polštářek, nálepka na sůl
Maximální velikost tisku: nálepka 50 × 30 mm
Rozměry: sůl 9 × 7 cm, polštářek 17 × 17 cm, 
balení 32 × 7 × 22 cm

299 Kč



Deoria towel
Pamper your skin with this soft towel with an elegant 
dobby border. 530 g/m2.
Packed in Vanilla Season gift box.
F1000100WT2 – light green
F1000101WT2 – brown
F1000102WT2 – white
F1000103WT2 – navy
Recommended branding: embroidery
Maximum print size: 200 × 80 mm
Dimensions: towel 50 × 100 cm,  
package 25 × 10 × 30 cm
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Deoria bath towel
After refreshing bath pamper your skin with this soft 
bath towel with an elegant dobby border. 530 g/m2.
Packed in Vanilla Season gift box.
F1000200WT2 – light green
F1000201WT2 – brown
F1000202WT2 – white
F1000203WT2 – navy
Recommended branding: embroidery
Maximum print size: 200 × 80 mm
Dimensions: bath towel: 75 × 150 cm,  
package 25 × 10 × 30 cm

Deoria Handtuch
Dieses weiche Handtuch mit eleganter Borde 
verwöhnt Ihre Haut. 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Material: 530 g/m² 
F1000100WT2 – hellgrünes Handtuch 
F1000101WT2 – braunes Handtuch 
F1000102WT2 – weißes Handtuch 
F1000103WT2 – blaues Handtuch 
Empfohlene Veredelungsform: 
Stickerei
Maximale Veredelungsgröße: 
200 × 80 mm
Abmessungen des Handtuchs: 
50 × 100 cm
Abmessungen der Geschenkbox:
25 × 10 × 30 cm

10,45 €
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Deoria Badetuch
Dieses weiche Badetuch mit eleganter Borde 
verwöhnt Ihre Haut. 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Material: 530 g/m² 
F1000200WT2 – hellgrünes Badetuch 
F1000201WT2 – braunes Badetuch 
F1000202WT2 – weißes Badetuch 
F1000203WT2 – blaues Badetuch 
Empfohlene Veredelungsform: 
Stickerei
Maximale Veredelungsgröße: 
200 × 80 mm
Abmessungen des Badetuchs: 
75 × 150 cm
Abmessungen der Geschenkbox:
25 × 10 × 30 cm

19,95 €

Deoria uterák
Nechajte svoju pokožku rozmaznávať jemným 
dotykom hebkého uteráka s elegantnou bordúrou, 
530 g/m². Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
F1000100WT2 – svetlo zelená
F1000101WT2 – hnedá
F1000102WT2 – biela
F1000103WT2 – nám. modrá
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač na krabicu
1 farba B, kartička, výšivka
Maximálna veľkosť potlače: 200 × 80 mm
Rozmery: uterák – 50 × 100 cm 
balenie – 25 × 30 × 10 cm

8,90 €
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Deoria osuška
Po osviežujúcom kúpeli sa nechajte rozmaznávať 
jemným dotykom hebkej osušky s elegantnou 
bordúrou, 530 g/m².
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
F1000200WT2 – svetlo zelená
F1000201WT2 – hnedá
F1000202WT2 – biela
F1000203WT2 – nám. modrá
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač na krabicu
1 farba B, kartička, výšivka
Maximálna veľkosť potlače: 200 × 80 mm
Rozmery: osuška – 75 × 150 cm 
balenie – 25 × 30 × 10 cm

15,90 €

Deoria uterák
Nechajte svoju pokožku rozmaznávať jemným 
dotykom hebkého uteráka s elegantnou bordúrou, 
530 g/m². Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
F1000100WT2 – svetlo zelená
F1000101WT2 – hnedá
F1000102WT2 – biela
F1000103WT2 – nám. modrá
Odporúčaná technológia potlače: 
tampónová tlač na krabicu
1 farba B, kartička, výšivka
Maximálna veľkosť potlače: 200 × 80 mm
Rozmery: uterák – 50 × 100 cm 
balenie – 25 × 30 × 10 cm

8,90 €
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Deoria osuška
Po osviežujúcom kúpeli sa nechajte rozmaznávať 
jemným dotykom hebkej osušky s elegantnou 
bordúrou, 530 g/m².
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
F1000200WT2 – svetlo zelená
F1000201WT2 – hnedá
F1000202WT2 – biela
F1000203WT2 – nám. modrá
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač na krabicu
1 farba B, kartička, výšivka
Maximálna veľkosť potlače: 200 × 80 mm
Rozmery: osuška – 75 × 150 cm 
balenie – 25 × 30 × 10 cm

15,90 €

Deoria ručník
Nechte svoji pokožku hýčkat jemným dotekem 
hebkého ručníku s elegantní bordurou, 530 g/m2. 
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.
F1000100WT2 – světle zelená
F1000101WT2 – hnědá
F1000102WT2 – bílá
F1000103WT2 – námořní modrá
Doporučená technologie tisku: výšivka
Maximální velikost tisku: 200 × 80 mm
Rozměry: ručník 50 × 100 cm,  
balení 25 × 10 × 30 cm

199 Kč
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Deoria osuška
Po osvěžující koupeli se nechte hýčkat jemným 
dotykem hebké osušky s elegantní bordurou,  
530 g/m2. Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.
F1000200WT2 – světle zelená
F1000201WT2 – hnědá
F1000202WT2 – bílá
F1000203WT2 – námořní modrá
Doporučená technologie tisku: výšivka
Maximální velikost tisku: 200 × 80 mm
Rozměry: osuška 75 × 150 cm,  
balení 25 × 10 × 30 cm

365 Kč

Deoria ručník
Nechte svoji pokožku hýčkat jemným dotekem 
hebkého ručníku s elegantní bordurou, 530 g/m2. 
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.
F1000100WT2 – světle zelená
F1000101WT2 – hnědá
F1000102WT2 – bílá
F1000103WT2 – námořní modrá
Doporučená technologie tisku: výšivka
Maximální velikost tisku: 200 × 80 mm
Rozměry: ručník 50 × 100 cm,  
balení 25 × 10 × 30 cm

199 Kč
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Deoria osuška
Po osvěžující koupeli se nechte hýčkat jemným 
dotykem hebké osušky s elegantní bordurou,  
530 g/m2. Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.
F1000200WT2 – světle zelená
F1000201WT2 – hnědá
F1000202WT2 – bílá
F1000203WT2 – námořní modrá
Doporučená technologie tisku: výšivka
Maximální velikost tisku: 200 × 80 mm
Rozměry: osuška 75 × 150 cm,  
balení 25 × 10 × 30 cm

365 Kč



Deoria set 2
Create a pleasant spa feeling after every bath at home 
with this set of 530 g/m2 terry towel and bath towel 
decorated with an elegant dobby border.
Packed in Vanilla Season gift box.
F1000300WT2 – green towel and  
 brown bath towel
F1000301WT2 – brown towel and  
 green bath towel
F1000302WT2 – white towel and blue bath towel
F1000303WT2 – blue towel and white bath towel
Recommended branding: embroidery
Maximum print size: 200 × 80 mm
Dimensions: bath towel 75 × 150 cm,  
towel 50 × 100 cm, package 36 × 13 × 32 cm
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Deoria set 4
Set of soft terry towels to follow the romantic bath 
for two. The set includes two bath towels and two 
towels made of 530 g/m2 terry with an elegant 
dobby border. Packed in Vanilla Season gift box.
F1000400WT2 – 2 green bath towels and  
 2 brown towels
F1000401WT2 – 2 brown bath towels and  
 2 green towels
F1000402WT2 – 2 white bath towels and  
 2 blue towels
F1000403WT2 – 2 blue bath towels and  
 2 white towels
Recommended branding: embroidery
Maximum print size: 200 × 80 mm
Dimensions: bath towel 75 × 150 cm,  
towel 50 × 100 cm, package 36 × 13 × 32 cm

Deoria Set 2
Schaffen Sie zuhause ein angenehmes Wellness–
Gefühl nach jedem Bad mit diesem Sortiment 
bestehend aus Frottee–Handtuch und Badetuch mit 
eleganter Borde.  
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Material: 530 g/m². 
F1000300WT2 – grünes Handtuch und  
 braunes Badetuch 
F1000301WT2 – braunes Handtuch und  
 grünes Badetuch 
F1000302WT2 – weißes Handtuch und  
 blaues Badetuch 
F1000303WT2 – blaues Handtuch und  
 weißes Badetuch
Empfohlene Veredelungsform: Stickerei
Maximale Veredelungsgröße: 200 × 80 mm
Abmessungen des Handtuchs: 50 × 100 cm
Abmessungen des Badetuchs: 75 × 150 cm
Abmessungen der Geschenkbox: 36 × 13 × 32 cm

29,99 €
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Deoria Set 4
Set aus weichen Frottee–Handtüchern für das 
romantische Bad zu zweit. Das Set beinhaltet zwei 
Badetücher und zwei Handtücher aus Frottee mit 
eleganter Borde. 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
Material: 530 g/m². 
F1000400WT2 – zwei braune Handtücher und 
 zwei grüne Badetücher 
F1000401WT2 – zwei grüne Handtücher und  
 zwei braune Badetücher 
F1000402WT2 – zwei blaue Handtücher und  
 zwei weiße Badetücher 
F1000403WT2 – zwei weiße Handtücher und  
 zwei blaue Badetücher 
Empfohlene Veredelungsform: Stickerei 
Empfohlene Veredelungsform: Stickerei
Maximale Veredelungsgröße: 200 × 80 mm
Abmessungen des Handtuchs: 50 × 100 cm
Abmessungen des Badetuchs: 75 × 150 cm
Abmessungen der Geschenkbox: 36 × 13 × 32 cm

56,99 €

Deoria set 2
Príjemný pocit ako v kúpeľoch, po každom kúpeli, 
určite zabezpečí kvalitná značková froté osuška  
a uterák, 530 g/m², s elegantnou bordúrou. 
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
F1000300WT2 – zelený uterák, hnedá osuška
F1000301WT2 – hnedý uterák, zelená osuška
F1000302WT2 – biely uterák, modrá osuška
F1000303WT2 – modrý uterák, biela osuška
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač na krabicu 1 farba B,
kartička, výšivka
Maximálna veľkosť potlače: 200 × 80 mm
Rozmery: osuška – 75 × 150 cm,  
uterák – 50 × 100 cm,  
balenie – 36 × 32 × 13 cm

24,50 €
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Deoria set 4
Romantický kúpeľ vo dvojici musí byť ukončený 
jemným dotykom hebkej osušky. Značková sada 
obsahuje dve osušky a dva uteráky s elegantnou 
bordúrou, 530 g/m². Balené v darčekovej krabici 
Vanilla Season.
F1000400WT2 – zelené osušky, hnedé uteráky
F1000401WT2 – hnedé osušky, zelené uteráky
F1000402WT2 – biele osušky, modré uteráky
F1000403WT2 – modré osušky, biele uteráky
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač na krabicu 1 farba B,
kartička, výšivka
Maximálna veľkosť potlače: 200 × 80 mm
Rozmery: osuška – 75 × 150 cm,  
uterák – 50 × 100 cm,  
balenie – 36 × 32 × 13 cm

40,90 €

Deoria set 2
Príjemný pocit ako v kúpeľoch, po každom kúpeli, 
určite zabezpečí kvalitná značková froté osuška  
a uterák, 530 g/m², s elegantnou bordúrou. 
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
F1000300WT2 – zelený uterák, hnedá osuška
F1000301WT2 – hnedý uterák, zelená osuška
F1000302WT2 – biely uterák, modrá osuška
F1000303WT2 – modrý uterák, biela osuška
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač na krabicu 1 farba B,
kartička, výšivka
Maximálna veľkosť potlače: 200 × 80 mm
Rozmery: osuška – 75 × 150 cm,  
uterák – 50 × 100 cm,  
balenie – 36 × 32 × 13 cm

24,50 €
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Deoria set 4
Romantický kúpeľ vo dvojici musí byť ukončený 
jemným dotykom hebkej osušky. Značková sada 
obsahuje dve osušky a dva uteráky s elegantnou 
bordúrou, 530 g/m². Balené v darčekovej krabici 
Vanilla Season.
F1000400WT2 – zelené osušky, hnedé uteráky
F1000401WT2 – hnedé osušky, zelené uteráky
F1000402WT2 – biele osušky, modré uteráky
F1000403WT2 – modré osušky, biele uteráky
Odporúčaná technológia potlače:  
tampónová tlač na krabicu 1 farba B,
kartička, výšivka
Maximálna veľkosť potlače: 200 × 80 mm
Rozmery: osuška – 75 × 150 cm,  
uterák – 50 × 100 cm,  
balenie – 36 × 32 × 13 cm

40,90 €

Deoria set 2
Příjemný pocit jako v lázních po každé koupeli  
jistě zajistí kvalitní značková froté osuška a ručník,  
530 g/m2, s elegantní bordurou. Baleno v dárkové 
krabici Vanilla Season.
F1000300WT2 – zelený ručník, hnědá osuška
F1000301WT2 – hnědý ručník, zelená osuška
F1000302WT2 – bílý ručník, modrá osuška
F1000303WT2 – modrý ručník, bílá osuška
Doporučená technologie tisku: výšivka
Maximální velikost tisku: 200 × 80 mm
Rozměry: osuška 75 × 150 cm,  
ručník 50 × 100 cm, 
balení 36 × 13 × 32 cm

585 Kč
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Deoria set 4
Romantická koupel ve dvou musí být  
zakončena jemným dotykem hebké osušky. 
Značková sada obsahuje dvě osušky  
a dva ručníky s elegantní bordurou, 530 g/m2.
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.
F1000400WT2 – zelené osušky, hnědé ručníky
F1000401WT2 – hnědé osušky, zelené ručníky
F1000402WT2 – bílé osušky, modré ručníky
F1000403WT2 – modré osušky, bílé ručníky
Doporučená technologie tisku: výšivka
Maximální velikost tisku: 200 × 80 mm
Rozměry: osuška 75 × 150 cm,  
ručník 50 × 100 cm, 
balení 36 × 13 × 32 cm

999 Kč

Deoria set 2
Příjemný pocit jako v lázních po každé koupeli  
jistě zajistí kvalitní značková froté osuška a ručník,  
530 g/m2, s elegantní bordurou. Baleno v dárkové 
krabici Vanilla Season.
F1000300WT2 – zelený ručník, hnědá osuška
F1000301WT2 – hnědý ručník, zelená osuška
F1000302WT2 – bílý ručník, modrá osuška
F1000303WT2 – modrý ručník, bílá osuška
Doporučená technologie tisku: výšivka
Maximální velikost tisku: 200 × 80 mm
Rozměry: osuška 75 × 150 cm,  
ručník 50 × 100 cm, 
balení 36 × 13 × 32 cm

585 Kč
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Deoria set 4
Romantická koupel ve dvou musí být  
zakončena jemným dotykem hebké osušky. 
Značková sada obsahuje dvě osušky  
a dva ručníky s elegantní bordurou, 530 g/m2.
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season.
F1000400WT2 – zelené osušky, hnědé ručníky
F1000401WT2 – hnědé osušky, zelené ručníky
F1000402WT2 – bílé osušky, modré ručníky
F1000403WT2 – modré osušky, bílé ručníky
Doporučená technologie tisku: výšivka
Maximální velikost tisku: 200 × 80 mm
Rozměry: osuška 75 × 150 cm,  
ručník 50 × 100 cm, 
balení 36 × 13 × 32 cm

999 Kč



Mangaia
In a cold winter nights you can appriciate this soft, 
comfortable blanket with stripes. Made from pleasant 
coral fleece material, wrapped in ribbon. Packed in 
Vanilla Season gift box. 
F5600300AJ3 – beige
F5600301AJ3 – grey
F5600302AJ3 – bordeaux
Recommended branding: embroidery
Maximum print size: 200 × 80 mm
Dimensions: 130 × 180 cm,  
package 32.5 × 12 × 35.5 cm  
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Mangaia
Diese weiche, bequeme Decke mit Streifen eignet 
sich perfekt für kalte Winternächte. Hergestellt aus 
angenehmem Coral-Fleece-Material, eingewickelt  
mit einem Band. 
Verpackt in einer Vanilla Season Geschenkbox. 
F5600300AJ3 – beige
F5600301AJ3 – grau
F5600302AJ3 – bordeaux
Empfohlene Veredelungsform: 
Stickerei
Maximale Veredelungsgröße: 
200 × 80 mm
Abmessungen der Decke: 
130 × 180 cm,
Abmessungen der Geschenkbox:
32,5 × 12 × 35,5 cm 

19,95 €
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Mangaia
Za chladných zimných večerov iste oceníte  
hebkú značkovú deku s jemnými pásikmi,  
ktorá je veľmi príjemná na dotyk. Vyrobená  
z materiálu colar fleece, previazaná stuhou.  
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
F5600300AJ3 – béžová
F5600301AJ3 – sivá
F5600302AJ3 – vínová
Odporúčaná technológia potlače: výšivka
Maximálna veľkosť potlače: 200 × 80 mm
Rozmery: deka – 130 × 180 cm 
balenie – 32,5 × 35,5 × 12 cm 

15,90 €
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Mangaia
Za chladných zimných večerov iste oceníte  
hebkú značkovú deku s jemnými pásikmi,  
ktorá je veľmi príjemná na dotyk. Vyrobená  
z materiálu colar fleece, previazaná stuhou.  
Balené v darčekovej krabici Vanilla Season.
F5600300AJ3 – béžová
F5600301AJ3 – sivá
F5600302AJ3 – vínová
Odporúčaná technológia potlače: výšivka
Maximálna veľkosť potlače: 200 × 80 mm
Rozmery: deka – 130 × 180 cm 
balenie – 32,5 × 35,5 × 12 cm 

15,90 €
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Mangaia
Za chladných zimních večerů jistě oceníte  
hebkou značkovou deku s jemnými proužky,  
která je velmi příjemná na dotek. Vyrobená  
z materiálu colar fleece, převázaná stuhou.  
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season. 
F5600300AJ3 – béžová
F5600301AJ3 – šedá
F5600302AJ3 – vínová
Doporučená technologie tisku: výšivka
Maximální velikost tisku: 200 × 80 mm
Rozměry: 130 × 180 cm,  
balení 32,5 × 12 × 35,5 cm 

399 Kč
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Mangaia
Za chladných zimních večerů jistě oceníte  
hebkou značkovou deku s jemnými proužky,  
která je velmi příjemná na dotek. Vyrobená  
z materiálu colar fleece, převázaná stuhou.  
Baleno v dárkové krabici Vanilla Season. 
F5600300AJ3 – béžová
F5600301AJ3 – šedá
F5600302AJ3 – vínová
Doporučená technologie tisku: výšivka
Maximální velikost tisku: 200 × 80 mm
Rozměry: 130 × 180 cm,  
balení 32,5 × 12 × 35,5 cm 

399 Kč
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... art of living... art of living... art of living ...inspires in the kitchen.

...enhances dining experience.

...brings relaxation and happiness.

www.vanillaseason.com

... art of living ...inspiriert Ihre Küche.

...steigert Ihr kulinarisches Erlebnis.

...macht Sie glücklich und entspannt.

www.vanillaseason.com

...prináša inšpiráciu pri varení.

...dáva radosť zo stolovania.

...je potešenie z relaxácie.

www.vanillaseason.com

...prináša inšpiráciu pri varení.

...dáva radosť zo stolovania.

...je potešenie z relaxácie.

www.imitrade.sk / www.vanillaseason.com

iMi Trade s.r.o.
Jánošíkova 21, 010 01 Žilina

tel.: 00421 415 62 59 57 ¦ e-mail: info@imitrade.sk

Pobočka Bratislava
Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava

tel.: 00421 2 53 41 99 11 ¦ e-mail: info@imitrade-ba.sk

Pobočka Košice
Krmanova 3, 040 01 Košice

tel.: 00421 556 32 58 83 ¦ e-mail: info@imitrade-ke.sk

...přináší inspiraci při vaření.

...dává radost ze stolování.

...je potěšení z relaxace.

... art of living

www.vanillaseason.com

...přináší inspiraci při vaření.

...dává radost ze stolování.

...je potěšení z relaxace.

Brno
Dusíkova 3, 638 00 Brno

tel.: 545 425 411
e-mail: imi@imi.cz

Praha
Rostovská 1481/2a, 101 00 Praha 10

tel.: 271 071 911
e-mail: praha@imi.cz

Plzeň
Domažlická 138a, 318 00 Plzeň
tel.: 377 478 545
e-mail: imiplzen@imi.cz

Liberec
Svobody 223/73, 460 15 Liberec
tel.: 485 104 688
e-mail: liberec@imi.cz

Ostrava
Pod Výtahem 32, 710 00 Ostrava

tel.: 596 247 577 | e-mail: ostrava@imi.cz

www.imi.cz / www.vanillaseason.com

... art of living


