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Szanowni Państwo,

Praca nad ofertą Nobilia to dla nas wielka frajda. Mamy
nadzieję, że odnajdziecie ją Państwo także w lekturze
katalogu i wyborze tego jedynego prezentu i dotrze ona
aż do adresata naszych zestawów.

z wielką przyjemnością proponujemy Państwu
nasze najnowsze kompozycje Nobilia.
Zgodnie z naszą bożonarodzeniową tradycją,
stworzyliśmy limitowaną kolekcję unikalnych prezentów,
które stanowią wisienkę na torcie świątecznych spotkań.

Nobilia to definicja najlepszej jakości i prezentu
trafionego w dziesiątkę, ponieważ dokładamy starań,
aby wszystko, co kryją nasze zestawy było zaskakujące
i wyjątkowe. Naszych produktów nie znajdziecie
na sklepowych półkach, a niespodzianka to gwarancja
każdego niezapomnianego upominku!

W katalogu znajdą Państwo ponad 80 świątecznych
zestawów, nad którymi pieczołowicie pracowaliśmy
przez wiele ostatnich miesięcy, aby każdy detal
i szczegół upominku był wizytówką Państwa marki
i synonimem najwyższej jakości. W tym roku
do grona naszych fantastycznych partnerów,
których produkty znajdziecie na kolejnych stronach,
obok Kondrat Wina Wybrane, Mielżyński Wines,
porcelany Ćmielów, trunków J.A. Baczewski, kawy
Pluton czy delikatesów z paryskiej restauracji Maxim
dołączyły wina wyselekcjonowane przez Pana Roberta
Makłowicza. Niezmiennie polecamy nasze klasyki,
które stale rozwijamy uzupełniając o nowe aromaty
i formy: Skład Praski, przywracający dawne polskie
smaki, prezenty z gamy Choco Maya, wypełnione
kolonialnymi rarytasami oraz kolekcję Ovocnie
z asortymentem win ekologicznych i całym bogactwem
naturalnych produktów.

Spokojnych i słodkich Świąt Bożego Narodzenia
życzy cały zespół marki Nobilia!

Anna Garmada
właścicielka
marki Nobilia

Bożonarodzeniowa kolekcja Nobilia
dostępna jest na stronie www.nobilia.pl

Drugie życie koszy

Zielona przyszłość to nasza wspólna misja!

Tworzymy tylko zestawy, którym możesz nadać drugie
życie! Nie znajdziesz u nas jednorazowych opakowań.
Gwarantujemy, że nasze kuferki obite tkaniną,
drewniane skrzynie, metalowe latarenki czy puszki
jeszcze długo posłużą do przechowywania drobiazgów, a nawet jako element domowej dekoracji.

W Nobilii od lat gramy z naturą do jednej bramki,
dlatego nawet drobne decyzje podejmujemy w duchu
odpowiedzialnego eko podejścia, inwestując tym
samym w naszą wspólną, zieloną przyszłość.
Czym wyróżniają się nasze realizacje?

Pakowanie i dystrybucja

Produkt

Do wysyłki naszych zestawów wykorzystujemy
w pełni ekologiczne opakowania: karton pochodzący
z recyklingu, folię celulozową, papierowe wypełnienia
z recyklingu certyfikowane FSC, papierową taśmę,
biodegradowalne wypełniacze, eko stretch,
a także regularnie minimalizujemy zużycie folii.
Współpracujemy ponadto z tzw. „zielonymi
przewoźnikami”, którzy dowożą nasze upominki
w sposób neutralny dla środowiska.

W Nobilii oferujemy produkty gourmet food,
przygotowywane z najwyższej jakości składników
i produkowane w limitowanych seriach w różnych
zakątkach Polski i świata. Do naszych zestawów
starannie dobieramy wyselekcjonowane produkty
z czystymi etykietami, stworzone na bazie surowców
pochodzących ze zrównoważonych źródeł,
bez sztucznych aromatów czy barwników.
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Minimalizowanie odpadów

odpowiednich czujników ruchu. Dotychczas udało
nam się zmniejszyć zużycie energii aż o 80%!
Ciepło wytworzone w trakcie produkcji odzyskujemy
i wykorzystujemy ponownie do ogrzania naszych
budynków. Nie poprzestajemy jednak tylko
na tym - dzięki instalacji perlatorów jesteśmy
w stanie ograniczać także zużycie wody aż o 60%!

Przykładamy dużą wagę do segregowania odpadów,
recyklingu i funkcjonowania w duchu zero waste.
W celu redukcji wytwarzanych w naszej produkcji
odpadów, część surowców czy półproduktów
przetwarzamy ponownie. Współpracujemy z firmami
zewnętrznymi, które poddają ponownemu
przetworzeniu niewykorzystane przez nas surowce.

Dbałość o bioróżnorodność

Firma i proces produkcji

W ofercie Nobilia znajdziesz nie tylko las pomysłów,
ale pomożesz także… posadzić las! Od stycznia 2022
wspieramy Fundację Las na Zawsze, której misją jest
zabezpieczanie przyszłości lasów. Za każde złożone
zamówienie sadzimy 1 m² lasu. Do sierpnia 2022 udało
nam się zebrać środki na posadzenie ponad 1600 m²
lasu na zawsze! Dołączysz do naszej zielonej
rewolucji?

Nie tylko produkt, ale i warunki pracy oraz procesy
technologiczne ulegają stopniowym zmianom
w Nobilia. Co robimy, by ulepszyć naszą działalność
w duchu ekologicznym? Przede wszystkim dbamy
o redukcję energii elektrycznej poprzez wymianę
oświetlenia na LED-owe oraz zainstalowanie

Rozpieszczaj swoich współpracowników i partnerów biznesowych
apetycznymi produktami przygotowanymi z myślą
o przyszłości naszej planety!

Co zyskujesz, kupując nasze upominki?
W Nobilii wiemy, co jest dla Ciebie ważne, dlatego
od lat ulepszamy nasze oferty, czyniąc je skrojonymi
na miarę Twoich potrzeb. Kupując upominki od marki
Nobilia zyskujesz nie tylko wyjątkowy prezent tematyczny przygotowany ręcznie w duchu odpowiedzialności i ekologii, precyzyjnie dostosowany do oczekiwań Twojej marki, ale także możliwość personalizacji
wybranego zestawu, by sprawić jeszcze więcej
przyjemności swoim pracownikom czy partnerom.
Gwarantujemy ponadto komfort wynikający
z kompleksowej, profesjonalnej obsługi i niezwykle
szybkiej realizacji! Jeśli powinniśmy przekonać Cię
czymś jeszcze do zakupu naszych unikatowych
zestawów, koniecznie nam o tym powiedz!

Dołącz do grona
nobiliowych miłośników!
W celu uzyskania szczegółów dotyczących realizacji
zamówień, skontaktuj się z nami pod adresem:

nobilia@nobilia.pl
www.nobilia.pl
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Kolekcja Choco Maya
Kosze upominkowe Choco Maya to kwintesencja wyrafinowanego smaku,
bogactwa aromatów i przemyślanego połączenia produktów. W zestawach
delikatesowych łączymy wykwintne smaki z całego świata, w tym egzotycznie
korzenne oraz kusząco kawowe i czekoladowe. Choco Maya to kolonialne
i wyszukane słodkości połączone z aromatycznymi likierami,
mocnymi trunkami oraz jakościowymi winami.
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CHOCO MAYA KUFER GIGANTE
nr kat.: NBN22180
Kufer obity tkaniną kryjący:
włoskie wino musujące Prosecco Montelvini D.O.C. Treviso Frizzante Spago 0,7 l,
hiszpańskie, czerwone wino organiczne Pure Est Organic Monastrell 2020 0,7 l,
asortyment pralinek miodowych z nadzieniem z dodatkiem hibiskusa 96 g,
orzechy laskowe w czekoladzie z dodatkiem naturalnego miodu 80 g,
czekoladowe puzzle 90 g,
wiśnie w czekoladzie deserowej 30 g,
tubę ciasteczek 80 g,
puszkę herbaty Earl Grey 100 g,
czekoladowe papryczki z chilli 60 g,
migdały w białej czekoladzie z herbatą matcha 50 g,
karmelizowane ciasteczka korzenne z cynamonem 90 g,
czekoladowe trufle w kakao 48 g,
puszkę mielonej kawy 100% Arabica 50 g,
mieszankę czekoladek o smaku solonego karmelu z orzechami
oraz mlecznych z ciasteczkami toffi 60 g,
słoiczek miodu z dodatkiem mięty 200 g,
orzeszki ziemne prażone w karmelu 80 g.
Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją
Wymiary zestawu: 38 x 38 x 16 cm
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CHOCO MAYA
LAMPION MOCCA
nr kat.: NBN22113
Metalowy lampion kryjący asortyment
kolonialnych produktów Choco Maya:
likier kawowy na naturalnej śmietance 0,2 l,
mieloną kawę 100% Arabica 100 g,
puszkę karmelizowanych ciasteczek
w białej, mlecznej i deserowej czekoladzie 70 g,
trufle i pralinki deserowe 44 g,
marmoladki pektynowe o cytrusowych
smakach 60 g.
Wymiary zestawu: 22 x 22 x 28 cm

CHOCO MAYA
KUFER ARABESCA
nr kat.: NBN22173
Ręcznie kaszerowany kufer kryjący
asortyment kolonialnych produktów
Choco Maya:
czerwone, włoskie wino wytrawne
Vivaldi Bardolino DOC 0,7 l,
musujące Prosecco Asolo D.O.C.G.
Superiore Brut 0,7 l,
asortyment pralin czekoladowych 108 g,
lampion metalowy,
słoiczek orzechów w miodzie 220 g,
puszkę mielonej kawy 100% Arabica 50 g,
migdały w białej czekoladzie
z truskawką 70 g.
Całość w zamkniętym kuferku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 35 x 25 x 10 cm
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CHOCO MAYA
KUFEREK AUSTO
nr kat.: NBN22104
Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący
asortyment kolonialnych produktów
Choco Maya:
wino Austo Chardonnay Oak, Emilia-Romagna 0,7 l,
asortyment pralinek miodowych z nadzieniem
z dodatkiem hibiscusa 48 g,
orzeszki ziemne prażone w karmelu 80 g.
Całość w zamkniętym kuferku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 29 x 13 x 10 cm

CHOCO MAYA GRAND
SELECTION & COFFEE
nr kat.: NBN22032
Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący
asortyment kolonialnych produktów
Choco Maya:
mini tabliczki Choco Maya 150 g,
nadziewane pralinki czekoladowe 72 g,
karmelki mocca 80 g,
puszkę mielonej kawy 100% Arabica 50 g
o smaku pomarańczowym,
tubę bakalii w czekoladzie 50 g.
Całość w zamkniętym kuferku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 22 x 22 x 6 cm
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CHOCO MAYA WIADERKO
PROSECCO MINI
nr kat.: NBN22042
Metalowe wiaderko kryjące asortyment
kolonialnych produktów Choco Maya:
włoskie wino musujące Tenuta Sant'Anna
Prosecco 0,2 l DOC, Extra Dry Glera,
asortyment mini tabliczek z białej czekolady 20 g,
krówki z rumowymi rodzynkami 80 g,
puszkę karmelizowanych ciasteczek
w białej, mlecznej i deserowej czekoladzie 70 g.
Wymiary zestawu: 15 x 15 x 25 cm

CHOCO MAYA
TUBA NERO II
nr kat.: NBN22019
Papierowa tuba kryjąca asortyment
kolonialnych produktów Choco Maya:
puszkę aromatycznego kakao 50 g,
asortyment mini tabliczek z mlecznej
czekolady 20 g,
skórkę pomarańczową w deserowej
czekoladzie 30 g,
ręcznie robione karmelki mocca
z dodatkiem naturalnej kawy i śmietanki 40 g,
maślane, kruche ciasteczka z czekoladą
i orzechami 50 g.
Całość w zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 24 x 11 cm
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CHOCO MAYA
KUFEREK TESORO
nr kat.: NBN22056
Asortyment kolonialnych produktów
Choco Maya:
Cascara (wiśniowa herbata kawowa) 50 g,
tuba agrestu w deserowej czekoladzie
i kakao 70 g,
wypełniona owocami czekoladowa bombka
do rozpuszczenia w kubku gorącego mleka 30 g,
słoiczek konfitur figowych 120 g,
ciasteczka korzenne 120 g,
cytrusowe marmoladki pektynowe 80 g.
Całość w zamkniętej puszce
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 27 x 14 x 13 cm

CHOCO MAYA
WIADERKO CHOINKOWE
nr kat.: NBN22095
Metalowe wiaderko kryjące asortyment
kolonialnych produktów Choco Maya:
włoskie, czerwone wino wytrawne Messer Del
Fauno Nero d'Avola 0,7 l,
agrest w deserowej czekoladzie i kakao 70 g,
metalową sztabę złota wypełnioną truflami
z czekolady deserowej 80 g,
słoiczek miodu z czekoladą i orzechami 140 g,
mini tabliczki z mlecznej czekolady
o zawartości 33% kakao 30 g.
Wymiary zestawu: 20 x 40 cm
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CHOCO MAYA
TUBA NERO PRIMO
nr kat.: NBN22015
Papierowa tuba kryjąca asortyment
kolonialnych produktów Choco Maya:
mieloną kawę 100% Arabica o smaku
Jamaican Nut 25 g,
rumowe rodzynki w białej czekoladzie 75 g,
słoiczek konfitur wiśniowych z kardamonem 75 g,
mini tabliczki z mlecznej czekolady 20 g,
kruche ciasteczka maślane 50 g.
Całość w zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 18 x 7 cm

KUFEREK PEPITKA

Z LIKIEREM KAWOWYM
nr kat.: NBN22092L
Kuferek pokryty tkaniną kryjący asortyment
kolonialnych produktów Choco Maya:
likier kawowy na naturalnej śmietance 0,25 l,
puszkę karmelizowanych ciasteczek
w 3 smakach czekolady: białej, mlecznej
i deserowej 70 g,
czekoladowe trufle w kakao 40 g,
tubę owocowych marmoladek
pektynowych 60 g,
mini tabliczki 20 g.
Całość w zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 26 x 36 x 11 cm
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CHOCO MAYA
KUFEREK TOKYO
nr kat.: NBN22162
Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący asortyment
produktów Choco Maya:
japońskie whisky single malt Tenjaku Pure
Malt 0,5 l,
japońskie, pikantne krakersy ryżowe 50 g,
ziarnistą kawę Perłowa Pluton 100 g,
tubę bakalii w czekoladzie 50 g,
asortyment mini tabliczek
z białej czekolady 20 g.
Całość w zamkniętym kuferku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 32 x 17 x 10 cm

CHOCO MAYA TUBA No 7
nr kat.: NBN22131
Papierowa tuba kryjąca asortyment
kolonialnych produktów Choco Maya:
whiskey Jack Daniel’s 0,5 l,
asortyment pralinek miodowych
z nadzieniem z dodatkiem hibiskusa 96 g,
orzechy laskowe w czekoladzie
z dodatkiem naturalnego miodu 80 g,
orzeszki ziemne prażone w karmelu 80 g,
puszka rzemieślniczych karmelków
z cytryną, miodem i pyłkiem pszczelim 100 g.
Całość w zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 27 x 13 cm
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CHOCO MAYA
ZŁOTA KLATKA
nr kat.: NBN22066
Asortyment produktów kolonialnych Choco
Maya w metalowym lampionie/pojemniku:
tuba ciasteczek z kawałkami czekolady 90 g,
puszka mielonej kawy 100% Arabica o smaku
pomarańczowym 50 g,
słoiczek konfitur figowych 120 g,
asortyment czekoladowych tabliczek 30 g.
Wymiary zestawu: 15 x 28 cm

CHOCO MAYA
TUBA MAGNUM
nr kat.: NBN22137
Papierowa tuba kryjąca asortyment kolonialnych
produktów Choco Maya:
włoskie, czerwone wino wytrawne Bove
Montepulciano d'Abruzzo z rekomendacją
Pana Roberta Makłowicza 0,7 l,
puszkę karmelizowanych ciasteczek w białej,
mlecznej i deserowej czekoladzie 70 g,
tabliczkę mlecznej czekolady z owocami 35 g,
mieszankę czekoladek o smaku solonego karmelu
z orzechami oraz mlecznych
z ciasteczkami toffi 90 g,
tubę marmoladek pektynowych 150 g,
asortyment pralin i trufli czekoladowych 160 g,
karmelki mocca z dodatkiem kawy i naturalnej
śmietanki 20 g,
słoiczek konfitur wiśniowych ze szczyptą
kardamonu 200 g.
Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem
i dekoracją. Wymiary zestawu: 30 x 15 cm
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CHOCO MAYA
TUBA MARRONE I
nr kat.: NBN22004
Papierowa tuba kryjąca asortyment
kolonialnych produktów Choco Maya:
tabliczkę mlecznej czekolady z owocami 35 g,
jutową sakiewkę ciasteczek korzennych
z przyprawami korzennymi 120 g,
mini tabliczki z mlecznej czekolady
o zawartości 33% kakao 20 g,
czarne porzeczki w białej czekoladzie 40 g.
Całość w zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 18 x 7 cm

CHOCO MAYA
WIADERKO XAREL
nr kat.: NBN22083
Metalowe wiaderko kryjące asortyment
kolonialnych produktów Choco Maya:
hiszpańskie wino musujące, edycja
limitowana — Codorniu Cava Brut Edition
Limitada DO Cava-Metode Tradicional
Macabeu, Xarel-lo, Parellada, Chardonnay 0,7 l,
asortyment pralin i trufli czekoladowych 112 g,
rodzynki rumowe w białej czekoladzie 50 g.
Wymiary zestawu: 20 x 40 cm
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KUFEREK COCOA
nr kat.: NBN22038
Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący
asortyment kolonialnych produktów Choco
Maya:
mieloną kawę 100% Arabica o smaku
pomarańczowym 50 g,
asortyment mini tabliczek czekoladowych 20 g,
słoiczek konfitur wiśniowych ze szczyptą
kardamonu 200 g,
tubę karmelizowanych ciasteczek korzennych
w białej, mlecznej i deserowej czekoladzie 60 g,
mieszankę bakalii w trzech kolorach
czekolady 50 g.
Całość w ręcznie kaszerowanym kuferku
z wypełnieniem i dekoracją świąteczną.
Wymiary zestawu: 20 x 20 x 6 cm

CHOCO MAYA
TUBA GRAND PRIMITIVO
nr kat.: NBN22135
Papierowa tuba kryjąca asortyment
kolonialnych produktów Choco Maya:
włoskie, czerwone wino Il Ritardatario
Primitivo Di Manduria 0,5 l,
kulę z mlecznej czekolady wypełnioną
owocami do rozpuszczenia w kubku
gorącego mleka 35 g,
asortyment pralin i trufli
czekoladowych 160 g,
tabliczkę czekolady z owocami 65 g,
puszkę marmoladek pektynowych 120 g.
Całość w zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 27 x 13 cm
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CHOCO MAYA LAMPION
CZEKOLADOWY
nr kat.: NBN22039
Metalowy lampion kryjący asortyment
kolonialnych produktów Choco Maya:
czekoladową bombkę do rozpuszczenia w kubku
gorącego mleka wypełnioną owocami 30 g,
asortyment mini tabliczek z mlecznej czekolady
o zawartości 33% kakao 50 g,
tubę agrestu w deserowej czekoladzie
w kakao 70 g,
puszkę karmelizowanych ciasteczek
w białej, mlecznej i deserowej czekoladzie 70 g.
Wymiary zestawu: 18 x 18 x 25 cm

CHOCO MAYA
KUFER GRAND RESERVE
nr kat.: NBN22102
Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący asortyment kolonialnych produktów Choco Maya:
francuskie, czerwone wino Domaine Peiriere
Reserve Merlot Pays d’Oc 0,7 l,
karmelizowane ciasteczka
z cynamonem 200 g,
marmoladki pektynowe 150 g,
puszkę ciasteczek w czekoladzie białej,
mlecznej i deserowej 70 g,
krówki z rumem i rodzynkami 80 g,
słoiczek konfitur cytrynowych
z imbirem 120 g.
Całość w zamkniętym kuferku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 26 x 26 x 10 cm
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KUFEREK TERRE
nr kat.: NBN22053
Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący
asortyment kolonialnych produktów
Choco Maya:
włoskie wino musujące Terre di Rai
Prosecco 0,7 l,
asortyment czekoladowych mini tabliczek
Choco Maya 30 g,
czekoladki o smaku solonego karmelu
z orzechami oraz mleczne z ciasteczkami
toffi 50 g,
czekoladowe drażetki 35 g.
Całość w ręcznie kaszerowanym,
zamkniętym kuferku z wypełnieniem
i dekoracją.
Wymiary zestawu: 11 x 11 x 35 cm

CHOCO MAYA
KUFER DESEROWY
nr kat.: NBN22127
Wiklinowy kuferek kryjący asortyment
produktów kolonialnych Choco Maya:
włoskie musujące Prosecco Bedin
Treviso DOC 0,7 l,
kawę o smaku czekoladowym 125 g,
ciasteczka 120 g,
tabliczkę czekolady z owocami 65 g,
puszkę trufli z czekolady deserowej 60 g,
czekoladowe pralinki 200 g.
Całość w zamkniętym kuferku
wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 38 x 28 x 14 cm
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KUFER GLOBETROTTER
Z KONIAKIEM
nr kat.: NBN22151B
Elegancki kufer obity tkaniną kryjący asortyment
kolonialnych produktów Choco Maya:
Hardy Cognac VSOP ORGANIC 0,7 l,
asortyment pralin i trufli 100 g,
florentynki z mlecznej czekolady
ze skórką pomarańczową 65 g,
puszkę karmelizowanych ciasteczek w białej,
mlecznej i deserowej czekoladzie 70 g,
krówki z rumowymi rodzynkami 80 g,
migdały w białej czekoladzie z zieloną herbatą
matcha 50 g,
tubę cytrusowych marmoladek
pektynowych 60 g,
ramkę na zdjęcia.
Całość w zamkniętym kuferku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 33 x 29 x 16 cm
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CHOCO MAYA
KOSZ MARRONE
nr kat.: NBN22106
Kosz z wypełnieniem i dekoracją kryjący
asortyment kolonialnych przysmaków Choco Maya:
francuskie, czerwone wino Domaine Peiriere Reserve Merlot 0,7 l,
deserowe czekoladki ze szczyptą chilli 65 g,
pitną czekoladę do rozpuszczenia w kubku gorącego mleka 50 g,
pianki do gorącej czekolady 25 g,
ciasteczka 100 g,
zimową herbatę z przyprawami korzennymi w puszce 30 g,
olejek zapachowy ze szklanym dyfuzorem.
Wymiary zestawu: 38 x 15 x 35 cm
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KOLEKCJA NOBILIA
I MAREK KONDRAT POLECAJĄ
Święta to bodaj najbardziej aromatyczny czas w roku. A nic tak nie wpisuje się w atmosferę
pełną smaków i zapachów, jak pierwszorzędnej jakości wino i dobrane do niego słodkie
lub wytrawne produkty gourmet. We współpracy z Nobilią przygotowaliśmy dla Państwa linię
świątecznych prezentów, które w ozdobnych opakowaniach kryją paletę samych przyjemności
dla podniebienia. Znajdziecie wśród nich ręcznie robione czekoladowe praliny z dodatkiem
wybornego czerwonego wina, włoskie ciasteczka z oliwkami i oregano, aromatyczną pomarańczową
kawę, a do tego rasowy pełen hiszpańskiego temperamentu monastrell czy sycylijskie
nero d’Avola z selekcji Kondrat Wina Wybrane. Skorzystajcie z doskonale skomponowanych
zestawów Wine&Gifts. Niech sprawią radość najbardziej wymagającym smakoszom
i zabłysną gwiazdką w oku nawet winiarskim laikom.

Do każdego zestawu
dołączamy karnet
z rekomendacją
Pana Marka Kondrata.
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KONDRAT KUFEREK BIANCO
nr kat.: NBN22033
Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący:
hiszpańskie, czerwone, wytrawne wino
Aloumino Galicja VdM Bodegas Gallegas 0,7 l,
mini tabliczka organicznej czekolady o zawartości 70% kakao 20 g,
migdały w białej czekoladzie z dodatkiem herbaty matcha 40 g,
orzechy ziemne w ziołach 40 g.
Do każdego zestawu dołączamy karnet
z rekomendacją Pana Marka Kondrata.
Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 11 x 11 x 35 cm
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KONDRAT KUFEREK PEDRO
nr kat.: NBN22048
Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący:
hiszpańskie, czerwone, wytrawne wino Pedro Luis Monastrell Jumilla DO 0,7 l,
beziki 15 g
włoskie praliny kawowe ze śmietanką 36 g.
Do każdego zestawu dołączamy karnet z rekomendacją Pana Marka Kondrata.
Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 11 x 11 x 35 cm
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KONDRAT CHOCO MAYA
KUFEREK GRAND MOCCA
nr kat.: NBN22091
Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący asortyment
kolonialnych produktów Choco Maya:
argentyńskie BIO wino Domaine Bousquet Cameleon Malbec
Mendoza Tupungato Organic 0,7 l,
nadziewane pralinki czekoladowe 72 g,
mini tabliczki 120 g,
naturalne karmelki mocca z kawą i dodatkiem naturalnej śmietanki 70 g.
Do każdego zestawu dołączamy karnet z rekomendacją Pana Marka Kondrata.
Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 32 x 17 x 8 cm
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Kolekcja Skład Praski
Motyw przewodni koszy delikatesowych Skład Praski to powrót do tradycyjnych
receptur. To właśnie w tych zestawach królują starannie dobrane produkty,
które nawiązują do najbardziej popularnych smaków przedwojennej Warszawy.
Dzięki nim każdy miłośnik słodkości odbędzie niezapomnianą podróż do przeszłości.
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SKŁAD PRASKI KUFER OBFITOŚCI
nr kat.: NBN22178
Drewniana skrzynia kryjąca:
miód pitny Trójniak Składowy 0,5 l,
nalewkę wiśniową na zielonych orzechach 0,2 l,
metalową bańkę krówek waniliowych 180 g,
mieszankę czekoladek o smaku solonego karmelu z orzechami
oraz mlecznych z ciasteczkami toffi 100 g,
asortyment bakalii 90 g,
skrzyneczkę nadziewanych pierniczków w czekoladzie 180 g,
puszkę naturalnych karmelków z owocami 30 g,
mini tabliczki czekoladowe 50 g,
słoiczek owocowych marmoladek pektynowych 80 g,
ciasteczka owsiane z czekoladą 90 g,
mieszankę orzechów i suszonych owoców 100 g,
powidła z mirabelki 200 g,
lampion świąteczny i drewnianą łyżeczkę/klips do herbaty
oraz żakardową ściereczkę.
Całość w zamkniętej skrzyni z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 41 x 30 x 15 cm
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SKŁAD PRASKI
TUBA SKŁADOWA II
nr kat.: NBN22031
Papierowa tuba kryjąca asortyment
tradycyjnych przysmaków Składu Praskiego:
paluszki sezamowe 50 g,
agrest w deserowej czekoladzie i kakao 45 g,
orzechy w karmelu i cynamonie 45 g,
karmelizowane ciasteczka korzenne 36 g,
kubeczek pitnej czekolady i pianek,
czekoladowe pralinki świąteczne 48 g.
Całość w zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 21 x 9 cm

SKŁAD PRASKI
PUSZKA ZIMOWY
PODWIECZOREK
nr kat.: NBN22035
Metalowa puszka kryjąca asortyment
produktów Skład Praski:
mieloną kawę 100% Arabica o smaku
cynamonowym 50 g,
karmelizowane ciasteczka korzenne 36 g,
kostki sezamowe 75 g,
agrest w deserowej czekoladzie i kakao 40 g,
słoiczek powideł śliwkowych z orzechami 120 g,
nadziewane pralinki czekoladowe 36 g.
Całość w zamkniętej puszce
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 20 x 13 x 17 cm
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SKŁAD PRASKI
BIAŁE ŚWIĘTA
nr kat.: NBN22018
Koszyczek z naturalnej tkaniny kryjący
asortyment tradycyjnych przysmaków
Składu Praskiego:
agrest w deserowej czekoladzie i kakao 45 g,
orzechy w karmelu i cynamonie 45 g,
czekoladową bombkę do rozpuszczenia
w kubku gorącego mleka wypełnioną owocami 30 g,
kostki sezamowe 40 g,
czekoladowe pralinki 36 g.
Całość w koszyczku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 20 x 20 cm

SKŁAD PRASKI
TUBA SKŁADOWA IV
nr kat.: NBN22117
Papierowa tuba kryjąca asortyment
tradycyjnych przysmaków Składu Praskiego:
miód pitny Trójniak Składowy 0,5 l,
tabliczkę mlecznej czekolady z naturalnym
nadzieniem z dodatkiem kawy Pluton 120 g,
słoiczek powideł z mirabelki 140 g,
sezamowe kostki 50 g,
kule z mlecznej czekolady wypełnione owocami
do rozpuszczenia w gorącym mleku 70 g,
asortyment herbat zimowych 6 szt.,
puszkę czekoladowych pierożków 90 g.
Całość w zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 27 x 13 cm
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Najstarsza
polska marka
kawy powraca

kawapluton.com
sklep.kawapluton.com
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W Nobilii stawiamy na jakość z tradycją.
Poznaj historię kawy, którą wypełniliśmy nasze prezenty!

Kawa Pluton to pierwsza polska palarnia kawy,
której początki sięgają 1882 roku i marka, z którą
z ogromną przyjemnością stale rozwijamy naszą
współpracę. Słodkie efekty naszych wspólnych
realizacji znajdziesz w tym katalogu! Rzućmy okiem
na historię tej wyjątkowej palarni, w której odkryliśmy nie tylko morze inspiracji, ale i piękną
obietnicę!
Filiżanka aromatycznej kawy, którą znamy dziś,
jeszcze niedawno była luksusem wymagającym
licznych zabiegów. Ziarna kawy bowiem sprzedawano
w surowej postaci, a domowe metody jej palenia były

Kawa była zatem luksusem dostępnym w kawiarniach

albo bardzo skomplikowane albo przeprowadzane na

i z tego powodu pomysł Pana Tadeusza Tarasiewicza

żeliwnych patelniach, kończyły się opłakanym

otwarcia pierwszej polskiej palarni kawy okazał

rezultatem. Oczywiście te same patelnie służyły

się tak przełomowy. Produkty Pluton stały się innowa-

do przygotowania także wszystkich innych potraw,

cją, która zaczęła odmieniać codzienność

zatem finalny smak i aromat bywał zaskakujący.

warszawiaków, a z czasem i mieszkańców całej Polski.
I dla tej marki szczególny okazał się zaś okres XX-lecia
międzywojennego, w którym Pluton odegrał
nieprawdopodobną rolę w rozkwicie polskiej
przedsiębiorczości, rozwijając jednocześnie swoją
działalność od Poznania aż po Lwów. O marce
w tym okresie pisali poeci, architekci i ludzie sztuki,
a Pluton stał się prawdziwą polską ikoną. Kawę Pluton
pijano w lokalach Wedla i Bliklego oraz najlepszych
hotelach – Europejskim czy Bristolu! Obiecująca
przyszłość i rosnąca popularność marki stanęły pod
znakiem zapytania wraz z nadejściem drugiej wojny
światowej, w wyniku której palarnia została
zniszczona. W 2017 roku marka szczęśliwie powróciła
na rynek i dziś jej produkty z dumą prezentujemy
w naszych limitowanych zestawach Nobilia
oraz gamach pralin i czekoladek z dodatkiem
tej właśnie kawy. Sprawdź, w których koszach
znajdziesz słodkości przygotowane z dodatkiem kawy
Pluton, bogatej w burzliwą, ale jednocześnie niezwykle
poruszającą i niepowtarzalną historię!
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SKŁAD PRASKI PLUTON KUFEREK PERŁOWY
nr kat.: NBN22060
Ręcznie kaszerowane pudełko kryjące:
kawę Perłową Kraft marki Pluton w ziarnach 100 g,
asortyment pralin czekoladowych Cymesiki Skład Praski
z dodatkiem kawy Pluton 80 g,
karmelizowane ciasteczka korzenne z cynamonem Skład Praski 50 g,
puszkę karmelków 35 g.
Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 20 x 16 x 10 cm
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SKŁAD PRASKI PLUTON KUFEREK ZŁOTY
nr kat.: NBN22062
Ręcznie kaszerowane pudełko kryjące:
kawę Pluton Perłową Kraft w ziarnach 100 g,
asortyment pralin czekoladowych Cymesiki Skład Praski
z dodatkiem kawy Pluton 80 g,
agrest w czekoladzie deserowej i kakao 40 g,
tabliczkę mlecznej czekolady z nadzieniem kawowym Pluton 120 g,
metalowy dzwoneczek świąteczny.
Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 32 x 17 x 10 cm
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SKŁAD PRASKI
KOSZ BAGATELA
nr kat.: NBN22068
Metalowy koszyczek piknikowy kryjący
asortyment produktów Skład Praski:
miód pitny Trójniak Składowy 0,375 l,
tabliczkę mlecznej czekolady
z pierniczkami 75 g,
czarną, zimową herbatę 20 g z drewnianą
łyżeczką/klipsem,
orzeszki ziemne prażone w karmelu
z dodatkiem sezamu 70 g,
lukrowane pierniczki z nadzieniem
owocowym 130 g.
Całość w zamkniętej puszce
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 23 x 18 x 15 cm

SKŁAD PRASKI
LAMPION SEZONOWY
nr kat.: NBN22138
Metalowy lampion wypełniony
tradycyjnymi produktami Skład Praski:
nalewka wiśniowa na zielonych
orzechach 0,2 l,
miód pitny Trójniak Składowy 0,375 l,
asortyment mini tabliczek
o zawartości 72% kakao 80 g,
czekoladowe renifery 60 g,
ciasteczka owsiane z czekoladą 110 g,
paluszki sezamowe 50 g,
pralinki czekoladowe 48 g,
lukrowane pierniczki z nadzieniem
owocowym 130 g,
czarna herbata z przyprawami
korzennymi 20 g,
tabliczki z mlecznej czekolady 30 g.
Wymiary zestawu: 25 x 25 x 30 cm

31

SKŁAD PRASKI
KUFEREK PRIMA SORT
nr kat.: NBN22014
Kuferek kryjący asortyment
produktów Skład Praski:
puszkę rozgrzewającej herbaty
z dodatkiem jabłka, czerwonego pieprzu
i kardamonu 50 g,
karmelizowane ciasteczka korzenne
z cynamonem 30 g,
tabliczkę mlecznej czekolady z owocami 35 g,
kostki sezamowe 40 g.
Całość w zamkniętym kuferku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 17 x 16 x 8 cm

SKŁAD PRASKI
KUFEREK Z KREDENSU
nr kat.: NBN22100
Kuferek kryjący asortyment produktów
Skład Praski:
nalewkę wiśniową 0,25 l,
asortyment bakalii w czekoladzie 90 g,
metalową bańkę z krówkami
waniliowymi 180 g,
mieszankę czekoladek o smaku solonego
karmelu z orzechami oraz mlecznych
z ciasteczkami toffi 80 g,
karmelki 60 g,
orzechy ziemne w karmelu 70 g.
Całość w zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 32 x 17 x 10 cm
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SKŁAD PRASKI
KUFEREK
CYNAMONOWY
nr kat.: NBN22025
Drewniany kuferek kryjący asortyment
tradycyjnych produktów Skład Praski:
mieloną kawę 100% Arabica o smaku
cynamonowym 50 g,
tabliczkę mlecznej czekolady z owocami 35 g,
czarne porzeczki w białej czekoladzie 40 g,
puszkę ręcznie robionych karmelków
z dodatkiem wiśni 35 g,
nadziewane pralinki 36 g.
Wymiary zestawu: 20 x 11 x 11 cm

SKŁAD PRASKI
WIADERKO
RUSTYKALNE
nr kat.: NBN22063
Metalowe wiaderko z wypełnieniem
i dekoracją kryjące asortyment tradycyjnych
produktów Skład Praski:
miód pitny Trójniak Składowy 0,2 l,
asortyment pralinek czekoladowych 48 g,
ciasteczka owsiane z czekoladą 100 g,
słoiczek miodu z orzechami laskowymi 240 g,
zimową herbatę,
mini tabliczki z czekolady 72% kakao 20 g,
drewniany nabierak do miodu.
Wymiary zestawu: 20 x 30 cm
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SKŁAD PRASKI KUFER PASTELOWY
nr kat.: NBN22133
Drewniany kufer wypełniony tradycyjnymi produktami Skład Praski:
miód pitny Trójniak Składowy 0,5 l,
słoiczek powideł śliwkowych z orzechami 200 g,
asortyment pierogów z czekolady 90 g,
agrest w czekoladzie deserowej i orzeszki ziemne prażone w karmelu 90 g,
puszka czekoladowych pralinek 180 g,
herbata zimowa 6 szt.,
chałwa sezamowo-bakaliowa 280 g,
kula z mlecznej czekolady wypełniona owocami do rozpuszczenia
w kubku gorącego mleka 35 g.
Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i sezonową dekoracją.
Wymiary zestawu: 26 x 26 x 16 cm
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Poznaj historię J. A. Baczewski, polskiej, rodzinnej marki,
która od 240 lat nie przestaje zachwycać swoimi wysublimowanymi smakami.
Sprawdź, w których zestawach Nobilia znajdziesz te kultowe
i znane na całym świecie trunki!

Kolejną marką z ponad 200-letnią tradycją, której

właściciele chętnie zajmowali się dodatkowo

flagowe produkty znajdziecie w prezentach naszej

działalnością społeczną. Po wojnie, udało się wznowić

marki Skład Praski, jest J. A. Baczewski. Jej początków

działalność w wiedeńskiej filii, a alkohole

upatruje się jeszcze w XVIII wieku, gdy na przedmie-

J. A. Baczewski powróciły na swoje zasłużone wysokie

ściach Lwowa powstała pierwsza alkoholowa wytwór-

pozycje w światowych rankingach.

nia Baczeles, z czasem przemianowana na znaną nam
do dziś J. A. Baczewski. Po kilkunastu latach,

Po 72 latach emigracji, wódka Baczewski wróciła także

ich wódkami i likierami zachwycała się cała Europa,

do Polski, kontynuując swoją długą historię.

a produkty były coraz częściej nagradzane w konkur-

Dziś Baczewski budzi uznanie dla jakości swoich

sach czy międzynarodowych wystawach cieszących

trunków, oczarowuje starymi, naturalnymi receptura-

się sławą oraz uznaniem. W czym tkwi sukces

mi i niezmiennie, zgodnie z duchem marki, luksusowy-

Baczewskich?

mi opakowaniami zaprojektowanymi w nowoczesny
sposób, lecz w nawiązaniu do swojej bogatej tradycji.

Poza niekwestionowanym, wybornym smakiem

W tym jubileuszowym, 240 roku istnienia marki,

alkoholi, marka J. A. Baczewski zaczęła słynąć

prezentujemy Wam zupełnie nową ofertę pralin

z wyjątkowych i luksusowych opakowań, a także

z dodatkiem alkoholi J.A. Baczewski, które idealnie

z nietuzinkowej reklamy. W 1926 roku na Powszechnej

komponują się z naszą najwyższej jakości czekoladą

Wystawie Krajowej we Lwowie zaprezentowano

od Callebaut.

oszałamiające stoisko w formie gigantycznej karafki
obłożonej rzędami kolorowych pełnych butelek!
W latach 30. wódki i likiery J. A. Baczewski podróżowały
już samolotami i statkami w różne strony Europy
i świata, a firma tworzyła swoje pierwsze filie zarówno
w Paryżu, jak i Wiedniu. Znaczącą rolę w niespotykanej
w tamtych czasach promocji marki odegrał prawnuk
założycieli, Józef Adam Baczewski, nazywany mistrzem
marketingu epoki, którego wkład w rozwój przedsiębiorstwa uhonorowano umieszczeniem jego inicjałów
na etykietach produktów firmy. Dzięki innowacjom
prowadzonym przez Józefa Adama, alkohole Baczewskiego zdobywały laury i liczne nagrody w światowych
konkursach organizowanych w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Alkohole Baczewskiego stały się
nie tylko elementem towarzyskich spotkań, ale także
rautów elit II RP. Firma rozwijała się znakomicie, a jej
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BACZEWSKI KUFER 1782
nr kat.: NBN22179
Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący asortyment
produktów kolonialnych Choco Maya:
wybór miodowych pralinek z nadzieniem z dodatkiem hibiskusa 48 g,
orzeszki ziemne prażone w karmelu 80 g,
whisky Baczewski Single Malt 0,7 l, która dojrzewa osiem lat
w beczkach po czerwonym, francuskim winie, zanim zostanie
zabutelkowana z mocą 45% zawartości alkoholu.
Każda sztuka jest indywidualnie numerowana, co czyni ją prawdziwą
gratką dla kolekcjonerów.
Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 25 x 12 x 10 cm
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SKŁAD PRASKI
KUFEREK GRAND BACZEWSKI
nr kat.: NBN22136
Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący asortyment produktów Skład Praski:
whisky J.A. Baczewski przygotowaną na podstawie oryginalnej,
przedwojennej receptury Baczewski 0,7 l,
metalową bańkę krówek 180 g,
tabliczkę mlecznej czekolady z nadzieniem kawowym Pluton 120 g,
mieloną kawę 100% Arabica o smaku orzechowym 50 g,
czekoladowe pralinki 36 g.
Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 30 x 18 x 11 cm
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BACZEWSKI KUFEREK
LWOWSKI
nr kat.: NBN22107
Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący
asortyment produktów Skład Praski:
whisky J.A. Baczewski przygotowaną
na podstawie oryginalnej, przedwojennej
receptury Baczewski 0,7 l,
karmelizowane ciasteczka korzenne
z cynamonem 36 g,
orzechy ziemne prażone w karmelu 30 g.
Całość w zamkniętym kuferku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 35 x 10 x 10 cm

SKŁAD PRASKI
KUFEREK SUWEREN
BACZEWSKI
nr kat.: NBN22152
Drewniany kuferek kryjący asortyment
produktów Skład Praski:
wódkę Suweren 0,7 l o wyjątkowej
recepturze sprzed lat, znaną na całym świecie
w okresie międzywojennym i dziś ręcznie
rozlewaną w karafki identyczne
jak 100 lat temu – charakteryzuje się
delikatnym aromatem skórek pomarańczowych, wytwarzana jest na bazie trzykrotnie
destylowanego spirytusu ziemniaczanego,
puszkę czekoladowych pierogów 90 g,
tabliczkę rozpływającej się, mlecznej czekolady
z pierniczkami 85 g,
mini tabliczki i gwiazdeczki czekoladowe 45 g.
Całość w zamkniętym kuferku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 12 x 12 x 36 cm
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BACZEWSKI KUFEREK WIŚNIOWY
nr kat.: NBN22118
Kuferek kryjący asortyment produktów Skład Praski:
wódkę J.A. Baczewski 0,5 l (do wyboru: Wiśniówka, Piołunówka,
Morelówka i Jeżynówka) przygotowaną na podstawie oryginalnej,
przedwojennej receptury,
asortyment czekoladowych pralinek 48 g,
puszkę karmelizowanych ciasteczek z cynamonem 72 g,
migdały w białej czekoladzie z truskawką 40 g,
mieloną kawę 100% Arabica o smaku pomarańczowym,
lukrowane pierniczki z nadzieniem owocowym 130 g.
Całość w zamkniętej skrzynce z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 28 x 16 x 10 cm
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SKŁAD PRASKI
KUFEREK
ATRAMENTOWY
nr kat.: NBN22070
Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący
asortyment produktów Skład Praski:
wódkę Monopolową J.A. Baczewski
przygotowaną na podstawie oryginalnej,
przedwojennej receptury z trzykrotnie
destylowanego spirytusu ziemniaczanego 0,5 l,
tubę czekoladowych drażetek 35 g,
orzeszki ziemne prażone w karmelu 30 g,
puszkę rzemieślniczych karmelków
z kawałkami wiśni 30 g,
czekoladowe pralinki 36 g.
Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem
i dekoracją. Kuferek wyposażony jest w dwa
dodatkowe uchwyty ułatwiające jego transport
i wręczanie.
Wymiary zestawu: 32 x 13 x 13 cm

BACZEWSKI
KUFEREK Z CIUCHCIĄ
nr kat.: NBN22074
Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący
asortyment produktów Skład Praski:
wódkę Monopolową J.A. Baczewski
przygotowaną na podstawie oryginalnej, przedwojennej receptury z trzykrotnie destylowanego spirytusu
ziemniaczanego 0,5 l,
świąteczną lokomotywę z mlecznej
czekolady 65 g,
karmelizowane orzechy ziemne 30 g,
sezamowe kostki 40 g,
miks zimowych karmelków o smaku
korzennym i żurawinowym 40 g.
Całość w zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 26 x 14 x 9 cm
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Zanurz się w tradycji zapierającej dech w piersiach porcelany
i odkryj płynące z niej inspiracje wraz z marką Nobilia!

Wśród naszych szczególnych Partnerów ważne

m.in. ozdobiony orłem serwis Empire,

miejsce zajmuje Ćmielów, najstarsza w Polsce

zaprojektowany specjalnie na zamówienie

fabryka porcelany, której powstanie datuje się

prezydenta Mościckiego do jego siedziby na Zamku

na koniec XVIII wieku. Jaka tajemnica kryje się

Królewskim w Warszawie. W tym też okresie

w historii tej marki?

najwybitniejsi projektanci stworzyli cenione do dziś
serwisy Kula i Płaski.

Ćmielów od wieków był miejscem, gdzie skupiała się
produkcja wyrobów garncarskich, ceramicznych,

W fabryce niezmiennie kultywowana jest tradycja

fajansowych, a w końcu i porcelanowych. Wytwórnia

ręcznej produkcji. Jest ona także jedyną manufaktu-

miała szczęście do właścicieli z wizją i ambicjami

rą w Europie produkującą wyroby z różowej porce-

podboju europejskich rynków, co szybko podchwyciły

lany według oryginalnej przedwojennej receptury

elity i kupcy eksportujący polskie specjały po świecie.

Bronisława Kryńskiego. Ale Ćmielów to nie tylko

Ówczesny asortyment nieco różnił się od dzisiejszej

historia, to także najnowsze odkrycie – porcelana

oferty i obok tradycyjnych serwisów, obejmował

szmaragdowa o unikalnym odcieniu, z dodatkiem

choćby maszynki do parzenia kawy czy krzesła

drobinek szmaragdów. W tegorocznych prezentach

ogrodowe w kształcie beczułek! Fabryka dzięki

Nobilia proponujemy eleganckie i minimalstyczne

kolejnym swoim dyrektorom stale się rozwijała,

filiżanki i kubki z klasycznej gamy Sofia oraz

wprowadzając innowacyjne usługi m.in. możliwość

filiżankę ze spodeczkiem z najnowszej gamy Oktawa

zdobienia białej porcelany w sklepie, wedle życzenia

zaprojektowanej przez Mariusza Wolińskiego.

klienta.

Zachęcamy do odkrywania piękna płynącego
z nietuzinkowej i inspirującej tradycji

W okresie dwudziestolecia międzywojennego

oraz niekwestionowanego doświadczenia Ćmielowa.

w fabryce w Ćmielowie produkowany był
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SKŁAD PRASKI KUFEREK HERBACIANY
nr kat.: NBN22076
Ręcznie kaszerowane pudełko kryjące:
porcelanowy kubek o pojemności 300 ml z fabryki w Ćmielowie,
puszkę czarnej herbaty z przyprawami korzennymi 100 g,
zaparzacz do herbaty,
mini tabliczkę z mlecznej czekolady 20 g,
słoiczek orzechów w miodzie 140 g,
mieszankę orzechów i bakalii w trzech rodzajach czekolady:
białej, mlecznej i deserowej 30 g,
Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 20 x 20 x 10 cm
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ĆMIELÓW KUFEREK
BAWEŁNIANY
nr kat.: NBN22072
Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący:
porcelanowy kubek o pojemności 300 ml
z fabryki w Ćmielowie,
angielską, czarną herbatę English Breakfast 30 g,
słoik konfitur wiśniowych z dodatkiem
kardamonu 200 g,
kulę trufli czekoladowych 60 g,
rumowe rodzynki w czekoladzie 50 g.
Całość w zamkniętym kuferku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 20 x 20 x 10 cm

ĆMIELÓW
KUFEREK OKTAWA
nr kat.: NBN22101
Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący:
porcelanową filiżankę 250 ml
ze spodeczkiem z fabryki w Ćmielowie,
angielską, czarną herbatę English
Breakfast 90 g,
słoiczek miodu z czekoladą
i orzechami 140 g,
ciasteczka korzenne 80 g,
mini tabliczki i pralinki czekoladowe 56 g.
Całość w zamkniętym
kuferku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 23 x 23 x 10 cm
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ĆMIELÓW
KUFEREK SZAFIROWY
nr kat.: NBN22077
Ręcznie kaszerowane pudełko kryjące:
porcelanowy kubek o pojemności 300 ml
z fabryki w Ćmielowie,
puszkę rozgrzewającej herbaty z przyprawami
korzennymi 50 g,
słoiczek kremu migdałowego 100 g,
karmelizowane ciasteczka z cynamonem 36 g,
nugat z bakaliami 28 g,
pierogi z białej czekolady 45 g.
Całość w zamkniętym kuferku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 21 x 12 x 10 cm

ĆMIELÓW
KUFEREK EARL GREY
nr kat.: NBN22111
Ręcznie kaszerowane pudełko kryjące:
porcelanową filiżankę o pojemności 250 ml
w komplecie ze spodeczkiem, z fabryki
w Ćmielowie,
angielską, klasyczna herbatę Earl Grey 90 g,
tabliczkę czekolady deserowej o zawartości 70%
kakao z dodatkiem soli morskiej 70 g,
słoiczek miodu z czarną porzeczką 140 g,
lukrowane pierniczki z nadzieniem
owocowym 130 g.
Całość w zamkniętym kuferku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 32 x 15 x 10 cm
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Kolekcja Ovocnie
Te ekologiczne słodkości mają proste etykiety, krótki skład
oraz niepowtarzalny smak i aromat. To właśnie w koszach upominkowych Ovocnie
znajdują się ciasteczka owsiane, smakowite daktyle i bakalie, czekolady i praliny
z certyfikatem CocoaHorizons, których surowce pochodzą tylko i wyłącznie
ze zrównoważonych źródeł. Do tego kawy 100% Arabica i naturalne herbaty
o przeróżnych smakach. Zestawy Ovocnieuzupełnione zostały
selekcją BIO win, prosecco, miodów musujących oraz cydrów.
Każdy z koszy składa się tylko ze starannie dobranych produktów,
które tworzą idealnie spójną całość. Ovocnie to nie tylko
gwarancja najlepszego smaku opartego na naturalnych składnikach,
to również estetyczne i dopracowane skrzynie, tuby i kuferki.
Każdy z nich jest wyjątkowo trwały
i daje możliwość ponownego wykorzystania
w duchu filozofii less waste.
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OVOCNIE TUBA KRAFT MAGNUM
nr kat.: NBN22157
Papierowa tuba kryjąca asortyment naturalnych produktów Ovocnie:
włoskie, organiczne wino Vinuva Primitivo Organic 0,7 l,
tubę herbaty liściastej 50 g,
słoiczek cytrynek w miodzie 220 g,
pektynowe marmoladki cytrusowe 70 g,
naturalne karmelki z owocami 15 g,
tabliczkę czekolady deserowej 70 g,
mieloną kawę 100% Arabica o smaku pomarańczowym 100 g,
migdały w białej czekoladzie z zieloną herbatą matcha 80 g,
galaretki owocowe 160 g,
asortyment pralin czekoladowych 160 g,
świecę w słoiczku.
Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 30 x 15 cm
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OVOCNIE
KUFEREK ORGANICO
nr kat.: NBN22052
Asortyment naturalnych produktów
Ovocnie:
czekoladki z białej i mlecznej czekolady
z dodatkiem żurawiny i orzechów
laskowych 36 g,
tuba orzeszków ziemnych
prażonych w karmelu
z dodatkiem cynamonu 70 g,
organiczne wino Prosecco
Aberto Nani Organic 0,375 l.
Całość w zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 29 x 13 x 10 cm

OVOCNIE
KUFEREK SEZAMOWY
nr kat.: NBN22082
Drewniany kuferek kryjący asortyment
naturalnych produktów Ovocnie:
miód pitny Bio Soczysty Trójniak
z certyfikatem ekologicznym 0,75 l,
czekoladki mleczne z żurawiną i białe
z orzechami laskowymi 36 g,
ciasteczka maślane z orzechami 30 g,
BIO paluszki bakaliowe 50 g,
tubę zielonej herbaty z owocami
i płatkami kwiatów 30 g,
mleczne czekoladki z nadzieniem
z orzechów laskowych 48 g.
Całość w zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 13 x 18 x 34 cm
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OVOCNIE KUFEREK
PIKNIKOWY MINI
nr kat.: NBN22017
Drewniany mini kuferek kryjący naturalne
smakołyki Ovocnie:
torebkę zielonej herbaty z owocami
i płatkami kwiatów 30 g,
kruche ciasteczka maślane 15 g,
agrest w deserowej czekoladzie i kakao 40 g,
puszkę ręcznie robionych, naturalnych
karmelków z dodatkiem pomarańczy 20 g.
Całość w zamkniętym kuferku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 14 x 14 x 12 cm

OVOCNIE KUFEREK GRZANIEC
nr kat.: NBN22085
Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący
asortyment naturalnych produktów
Ovocnie:
ekologiczny Grzaniec BIO 1 l z dodatkiem
przypraw korzennych,
galaretki pektynowe na sokach
owocowych 160 g,
tafelki z deserowej czekolady o zawartości
72% kakao z bakaliami i szczyptą soli
himalajskiej 90 g,
eco ciasteczka migdałowe słodzone
syropem z agawy 80 g,
bio orzechy ziemne prażone w karmelu
z dodatkiem czarnego sezamu 70 g,
daktylowe kule z owocami i kokosem 30 g,
łupkowe podstawki pod szklanki.
Całość w zamkniętym kuferku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 21 x 21 x 13 cm
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OVOCNIE
KUFEREK GRIFONE
nr kat.: NBN22084
Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący
asortyment naturalnych produktów Ovocnie:
włoskie czerwone wino Grifone Primitivo
Puglia IGT 0,7 l,
marmoladki z naturalnych soków owocowych
160 g,
mleczne i białe czekoladki z orzechami
i żurawiną 36 g,
puszkę prażonej cieciorki do chrupania 70 g,
pralinki z mlecznej czekolady z nadzieniem
z orzechów laskowych 48 g,
mieloną kawę 100% Arabica o smaku
cynamonowym 50 g,
naturalne karmelki z owocami 15 g.
Całość w zamkniętym kuferku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 32 x 17 x 10 cm

OVOCNIE KUFER
PIERWSZA KLASA
nr kat.: NBN22129
Drewniany kuferek kryjący asortyment
naturalnych produktów Ovocnie:
rzemieślniczy Cydr Szara Reneta 0,75 l
przygotowany z ekologicznych owoców
według XIX — wiecznej receptury
Radziwiłłów,
bio paluszki z miodem i migdałami 120 g,
asortyment pralin czekoladowych 120 g,
słoiczek miodu z dodatkiem pyłku
pszczelego 140 g,
czekoladę pitną z piankami 120 g,
mini tafelki z czekolady deserowej
o zawartości 72% kakao z bakaliami
i szczyptą soli himalajskiej 70 g.
Całość w zamkniętym kuferku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 29 x 20 x 15 cm
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OVOCNIE
TUBA KRAFT I
nr kat.: NBN22012
Papierowa tuba kryjąca asortyment
naturalnych produktów Ovocnie:
mieloną kawę 100% Arabica o smaku
cynamonowym 50 g,
tafelki z czekolady deserowej
o zawartości 72% kakao z bakaliami
i szczyptą soli himalajskiej 60 g,
agrest w czekoladzie deserowej
i kakao 40 g,
ciasteczko granola z kandyzowaną skórką
pomarańczową 45 g,
daktylowe kule z kokosem 30 g.
Całość w zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 21 x 7 cm

OVOCNIE
LATARENKA FRUTTINI
nr kat.: NBN22160
Zimowy lampion kryjący asortyment naturalnych
produktów Ovocnie:
hiszpańskie BIO, czerwone wino wytrawne Finca
La Solana Monastrell Organic & Vegan Dop
Jumilla 0,7 l,
bio paluszki z miodem i migdałami 120 g,
słoiczek miodu z migdałami 140 g,
mieszadełko ekologicznej herbaty liściastej,
tabliczkę czekolady mlecznej
o zawartości 33% kakao z owocami 75 g,
chipsy owocowe 30 g.
Całość w latarence, zabezpieczonej
do wysyłki, z dekoracją.
Wymiary zestawu: 17 x 17 x 41 cm
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KOLEKCJA MIELŻYŃSKI

To już moje kolejne spotkanie z Państwem w ramach świątecznej współpracy z Nobilią.
Cieszę się, że możemy kontynuować fascynującą podróż z kieliszkiem
w ręku przez kolejne winiarskie regiony Europy.
W tym roku wybrałem dla Państwa francuską klasykę, czyli wina z Bordeaux oraz trzy
świetne etykiety z południowoeuropejskich winnic: Włoch i Portugalii.
Francję reprezentują dwa wina z posiadłości Despagne: Merlot z owocowymi nutami borówek i wiśni,
o niewysokiej kwasowości i wyrazistych taninach oraz biały kupaż gron Sauvignon Blanc i Semillon - rześki
i odświeżający, w którym odnajdziemy aromaty grejpfruta i gruszki, z lekkim mineralnym akcentem.
Mazzei no 10 to kwintesencja Włoch, wino pochodzące z jednej z najlepszych toskańskich winnic o ponad
500-letniej historii, delikatna i soczysta, ale nie pozbawiona lokalnego charakteru mieszanka Merlota i Sangiovese.
Naszą tegoroczną podróż zamyka Portugalia, z której proponuję dwa czerwone wina.
Pierwsze z nich to subtelna i świeża Gandarada z górzystego regionu Dao, z aromatami dojrzałych,
czerwonych owoców i łagodnego tytoniu. Drugie to Mingorra Colheita Tinto
z Alentejo – mocniej zbudowane, aromatyczne i miękkie wino z gładkimi taninami.
Wesołych Świąt!

Do każdego zestawu z kolekcji Mielżyński
dołączamy karnet z rekomendacją
Pana Roberta Mielżyńskiego.
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MIELŻYŃSKI: KUFEREK MOMENTOS
nr kat.: NBN22046
Kuferek z wypełnieniem i dekoracją kryjący:
czerwone, wytrawne wino Chateau Los Boldos Momentos
Reserva Cabernet Sauvignon, Rapel Valley z Chile 0,7 l,
lukrowane gwiazdki z piernika 54 g,
puszkę zimowych karmelków 30 g.
Do każdego zestawu dołączamy karnet
z rekomendacją Pana Roberta Mielżyńskiego.
Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 11 x 11 x 35 cm
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MIELŻYŃSKI: KUFEREK CESARSKI
nr kat.: NBN22058
Kuferek z wypełnieniem i dekoracją kryjący:
czerwone, wytrawne wino francuskie Les Terrasses Syrah 0,7 l,
asortyment pralinek i trufli czekoladowych 84 g.
Do każdego zestawu dołączamy karnet
z rekomendacją Pana Roberta Mielżyńskiego.
Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 11 x 11 x 35 cm
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MIELŻYŃSKI: KUFEREK CYTRUSOWY
nr kat.: NBN22139
Naturalny kufer kryjący:
czerwone, wytrawne wino francuskie L’Orangeraie Cabernet Sauvignon 0,7 l
z rekomendacją Roberta Mielżyńskiego,
puszkę czekoladek z pomarańczą 130 g,
mieloną kawę single origin 180 g,
belgijskie toffi czekoladowe 50 g,
słoiczek powideł z mirabelki 200 g,
wafelki imbirowe w czekoladzie 120 g,
puszkę prażonych pistacji 50 g,
świeżą pomarańczkę i drewnianą wyciskarkę do cytrusów.
Do każdego zestawu dołączamy karnet
z rekomendacją Pana Roberta Mielżyńskiego.
Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 35 x 25 x 11 cm
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Kolekcja Classic Christmas
Ciasteczka korzenne, doskonałe czerwone wino i lukrowane pierniczki.
Brzmi jak klasyczne, piękne Święta, prawda? Taka też jest
nasza kolekcja Classic Christmas. Znajdziesz w niej wszystko,
co najlepsze i co najważniejsze - klasyczne kosze
zdecydowanie skradną serca wielbicieli tradycji!
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KUFER ŚWIĄTECZNYCH SPECJAŁÓW
nr kat.: NBN22165
Drewniany kufer kryjący:
czerwone, wytrawne wino Bach Extrisimo Tinto DO Catalunya,
Masia Bach Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo 0,7 l,
angielską herbatę Afternoon Blend 30 g,
syrop z wiśni z kardamonem 300 ml,
lukrowane pierniczki z nadzieniem owocowym 200 g,
żurawinę w czekoladzie deserowej 80 g,
orzechy prażone w karmelu 80 g,
skrzyneczkę ciasteczek korzennych 170 g,
słoiczek oliwek 280 g,
trufle z deserowej czekolady w kakao 40 g,
marcepanowe kule 64 g,
świąteczne karmelki 60 g,
termofor,
drewniany kalendarz adwentowy.
Całość w zamkniętym kufrze z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 38 x 27 x 21 cm
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KUFEREK CIOCCOLATO
nr kat.: NBN22022
Świąteczny kuferek kryjący:
puszkę aksamitnej pitnej czekolady 80 g,
mini pianki do gorącej czekolady 25 g,
czekoladowe florentynki z białej czekolady
z owocami 45 g,
sakiewkę korzennych ciasteczek 48 g,
orzeszki ziemne prażone w karmelu
z cynamonem 60 g.
Całość w zamkniętym pudełeczku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 17 x 15 x 8 cm

KUFEREK CREMA
nr kat.: NBN22065
Świąteczny kuferek kryjący:
włoskie, kruche ciasteczka z żurawiną 90 g,
tabliczkę białej czekolady z owocami 75 g,
włoską kawę Crema 250 g,
świąteczną laskę karmelową 18 g,
chipsy jabłkowe 30 g,
mieszankę czekoladek o smaku solonego
karmelu z orzechami oraz mlecznych
z ciasteczkami toffi 70 g,
włoskie pralinki z kremowym, orzechowym
nadzieniem gianduja
(białe i pistacjowe) 48 g.
Całość w zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 25 x 25 x 10 cm
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KUFEREK MERRY XMAS
nr kat.: NBN22020
Świąteczny kuferek kryjący:
kruche ciasteczka z kawałkami czekolady 120 g,
czarną herbatę (mieszanka zimowych smaków),
karmelową laskę 18 g,
tabliczkę mlecznej czekolady z owocami
i kulkami solonego karmelu,
pralinki gianduja z białej czekolady
i kremu z orzechów laskowych 36 g.
Całość w zamkniętym pudełeczku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 17 x 15 x 8 cm

KUFEREK SZKOCKI
nr kat.: NBN22110
Elegancki, ręcznie kaszerowany kuferek
z dyskretny motywem świątecznym, kryjący:
szkocką whisky Hankey Bannister Original
o karmelowym smaku i lekkiej goryczce
dębu 0,7 l,
tabliczkę czekolady deserowej
o zawartości 71% kakao Purest Ecuador 90 g,
puszkę orzeszków 40 g,
krakersy ryżowe 50 g,
mieloną kawę 100% Arabica o smaku
cynamonowym 50 g.
Całość w zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 26 x 26 x 10 cm
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KUFER PRIMERA
nr kat.: NBN22147
Ręcznie kaszerowany kufer z subtelnym
motywem świątecznym kryjący:
hiszpańskie BIO wino białe Primera Luna 0,7 l,
czerwone, wytrawne wino z Nowej Zelandii Vineyard Selection Cabernet Sauvignon 0,7 l,
świąteczne ciasteczka na maśle z imbirem 200 g,
włoską kawę 250 g,
tabliczkę mlecznej czekolady z owocami 75 g,
migdały w białej czekoladzie z truskawką 70 g,
trufle z czekolady deserowej 40 g,
marmoladki pektynowe 50 g.
Całość w zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 29 x 29 x 13 cm
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KUFEREK PORTOWY
nr kat.: NBN22079R
Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący:
karaibski rum Barbuda Black 0,7 l,
chipsy bananowe 30 g,
tubę pikantnych orzeszków 40 g,
mini tabliczkę z mlecznej czekolady
z orzechami 33 g,
pralinki z nadzieniem z orzechów
laskowych 48 g,
Całość w zamkniętym pudełeczku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 11 x 11 x 35 cm
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KUFEREK MESSER
nr kat.: NBN22041
Świąteczny kuferek kryjący:
włoskie, wytrawne wino czerwone
Messer Fauno Primitivo 0,7 l,
pralinki gianduja z białej czekolady
z nadzieniem pistacjowym 36 g,
karmelizowane ciasteczka
z cynamonem 20 g,
cukrową laskę świąteczną 18 g.
Całość w zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 11 x 11 x 35 cm

KUFEREK PISTACJOWY
nr kat.: NBN22024
Świąteczny kuferek kryjący:
mieloną kawę 100% Arabica o smaku
cynamonowym 50 g,
tabliczkę mlecznej czekolady
o zawartości 33% kakao z owocami 35 g,
sakiewkę kruchych ciasteczek 70 g,
orzechy prażone w karmelu z cynamonem
w tubie 70 g,
włoskie pralinki gianduja z kremem
pistacjowym 24 g,
belgijskie nugaty z bakaliami 42 g.
Całość w zamkniętym pudełeczku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 17 x 15 x 8 cm
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KUFEREK MIĘTOWY
nr kat.: NBN22081
Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący:
czerwone, wytrawne wino Conquesta
Cabernet Sauvignon z regionu
Castilla-La Mancha 0,7 l,
włoskie ciasteczka cantuccini z czekoladą 90 g,
nugat z migdałami i żurawiną 45 g,
puszkę zimowej herbaty z rozgrzewającymi
przyprawami 50 g,
florentynki z białej czekolady z owocami 60 g,
mieszankę czekoladek o smaku solonego
karmelu z orzechami oraz mlecznych
z ciasteczkami toffi 70 g.
Całość w zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 25 x 25 x 10 cm

SAKIEWKA Z SZYSZKĄ
nr kat.: NBN22013
Jutowy woreczek z zimowym akcentem kryjący:
słoiczek musu malinowego 200 g,
zimową herbatę (17 saszetek),
karmelową laskę 18 g,
nadziewane pierniczki w lukrze 100 g,
czekoladowe bombeczki 36 g.
Wymiary zestawu: 27 x 19 cm
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KOSZ WIŚNIE
Z KARDAMONEM
nr kat.: NBN22054
Drewniany kosz z motywem
świątecznym kryjący:
syrop wiśniowy ze szczyptą
kardamonu 300 ml,
nugat z żurawiną 45 g,
cukrową laskę świąteczną 100 g,
tabliczkę czekolady mlecznej
z owocami 75 g,
mieszankę rozgrzewających herbat
zimowych (10 szt.),
ciasteczka korzenne 80 g.
Wymiary zestawu: 15 x 15 x 35 cm
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LATARENKA CREMINO
nr kat.: NBN22154
Metalowa latarenka kryjąca:
włoskie wino organiczne Nero D’Avola
Vinuva 0,7 l,
słoik włoskich oliwek 280 g,
chrupki z oliwkami i czosnkiem 227 g,
migdały w czekoladzie 75 g,
puszkę włoskich pralinek cremini 186 g,
ciasteczka owsiane z czekoladą w tubie 50 g,
deskę z mangowca,
kraciastą, żakardową ściereczkę.
Całość zapakowana
i zabezpieczona do transportu.
Wymiary zestawu: 22 x 22 x 36 cm
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KUFER UNIVERSO
nr kat.: NBN22176
Kufer obity tkaniną kryjący:
puszkę włoskiej kawy 250 g,
migdały w miodzie 200 g,
ciasteczka 100 g,
drażetki marcepanowe 60 g,
rozgrzewającą BIO herbatę na drewnianym mieszadełku z kwiatem lipy,
czarnego bzu i owocem maliny,
syrop pomarańczowy z rumem 300 ml,
pralinki orzechowe 144 g,
skrzyneczkę ciasteczek korzennych 170 g,
asortyment pralin czekoladowych 80 g,
trufle czekoladowe w kakao 120 g,
sypką herbatę zimową z jabłkiem, czerwonym pieprzem i kardamonem 50 g,
marmoladki pektynowe 120 g,
lizak czekoladowy 25 g,
świecę zapachową,
milutki polarowy pled (130 × 160 cm).
Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 38 x 38 x 16 cm
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Kolekcja Frosty Winter
Kolekcja Frosty Winter nawiązuje do mroźnej zimy nie tylko nazwą,
lecz także kolorystyką i doborem smaków. Czewone wino,
lukrowane pierniczki, czy kawa 100% Arabica o smaku orzechowym
sprawią, że mimo chłodu za oknem, w domu odbarowanego
zawsze będzie czuć magię ciepłych i rodzinnych Świąt!
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KUFEREK RIVERO
nr kat.: NBN22112
Ręcznie kaszerowane pudełko kryjące:
hiszpańskie, czerwone wino wytrawne
Faustino Rivero Ulecia Rioja Tempranillo 0,7 l,
lukrowane gwiazdki piernikowe 90 g,
tabliczkę organicznej czekolady Single Origin Peru 65% kakao 80 g,
belgijskie toffi 50 g,
bakaliowe nugaty o zawartości 28% migdałów 42 g,
mieloną kawę 100% Arabica o smaku orzechowym 100 g,
sakiewkę precelków do wina,
świąteczny bieżnik na stół.
Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 33 x 28 x 11 cm

69

WORECZEK FROSTY
nr kat.: NBN22006
Jutowy woreczek z motywem
świątecznym, kryjący asortyment
zimowych produktów:
tabliczkę białej czekolady z wiśnią
i gruszką 75 g,
lukrowane pierniczki z owocowym
nadzieniem 100 g,
zimową puszkę karmelków 20 g,
angielską herbatę Earl Grey 30 g
lampion.
Całość w woreczku z dekoracją.
Wymiary zestawu: 27 x 19 cm

WYBORNA SAKIEWKA
nr kat.: NBN22021
Butelka wódki Wyborowej 0,5 l i solonych
precelków 70 g w jutowym woreczku
z zimowym motywem i dekoracją.
Spotkanie z klasykiem — Wódka Wyborowa
chroniona jest Oznaczeniem Geograficznym
Polska Wódka, które oznacza, że każdy etap
procesu produkcji dobywa się na terenie
Polski. Połączenie kilkusetletnich polskich
tradycji gorzelniczych i nowoczesnych
osiągnięć technologii sprawia, że Wyborowa
zyskała miano naszego narodowego
dziedzictwa.
Doceniana na 70 światowych rynkach
od dziesięcioleci.
Wymiary zestawu: 15 x 27 cm
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ZIMOWA LATARENKA
nr kat.: NBN22099
Drewniana latarenka wypełniona zimowymi smakołykami:
lukrowanymi piernikowymi gwiazdkami 100 g,
tabliczką organicznej czekolady Single Origin Dominicana
o zawartości 72% kakao 80 g,
angielskim toffi 80 g,
czarną herbatą z rozgrzewającymi przyprawami 50 g,
mini bombkami z mlecznej czekolady 24 g.
Całość, w zabezpieczonej do wysyłki,
latarence z dekoracją.
Wymiary zestawu: 15 x 15 x 32 cm
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KUFEREK RESERVA
nr kat.: NBN22143
Drewniany kuferek obity tkaniną
kryjący:
szkocką whisky single malt Glenlivet
Founder’s Reserve 0,7 l,
słone precelki do whisky 70 g,
mini tabliczki 20 g,
puszkę barberskiego kremu do golenia.
Całość w zamkniętym kuferku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 12 x 12 x 35 cm

72

Kolekcja Pachnąca Świętami
Święta kojarzą nam się z ciepłem, bliskimi, domem oraz wspólną celebracją
przy stole. Dlatego też wszystkie zapachy i skojarzenia z grudniową,
wyjątkową atmosferą postaraliśmy się zamknąć w koszach
z Kolekcji Pachnącej Świętami.Mamy nadzieję, że w każdym z nich,
jak jak i my, odnajdziecie prawdziwego ducha Świąt!
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PATERA ARGENTO
nr kat.: NBN22168
Elegancka, metalowa patera-cooler kryjąca:
włoskie wino musujące Tenuta Sant’Anna Prosecco DOC Brut 0,7 l,
tabliczkę czekolady o zawartości 65% kakao z pomarańczą 100 g,
puszkę włoskiej kawy 250 g,
krakersy z oliwkami i czosnkiem 130 g,
krówki czekoladowe 175 g,
drażetki czekoladowe 75 g,
marmoladki cytrusowe 100 g,
świeżą pomarańczkę.
Całość w paterze z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 39 x 28 x 28 cm
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KOSZ SŁONECZNY
nr kat.: NBN22061
Filcowy kosz, do wykorzystania w domu,
z wypełnieniem i dekoracją kryjący:
butelkę aromatycznego syropu
do herbaty z pomarańczy z dodatkiem
rumu 300 ml,
angielską czarną herbatę Afternoon
Blend 30 g,
mieszankę czekoladek mlecznych z toffi
i czekoladek o smaku słonego karmelu
z orzechami 80 g,
czekoladowe orzeszki z nadzieniem
z orzechów laskowych 60 g,
tubę ciasteczek 80 g,
bombkę wypełnioną czekoladowymi
truflami 75 g.
Wymiary zestawu: 30 x 16 x 25 cm

KUFEREK MIMESIS
nr kat.: NBN22130
Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący:
włoskie wino musujące Prosecco Mimesis
Cuvee Trevisio DOC Glera 0,7 l,
francuskie, czerwone wino wytrawne
Ropiteau Grenache, Syrah Vin de France 0,7 l,
włoskie ciasteczka ze skórką
pomarańczową 90 g,
mieloną kawę 100% Arabica o smaku
cynamonowym 50 g,
nugat z orzechami 100 g,
rodzynki rumowe w białej czekoladzie 50 g,
słoiczek kremu z migdałów 100 g,
syrop do kawy 35 g,
pralinki z orzechowym i pomarańczowym
kremem gianduja 60 g,
świecę w puszce.
Całość w zamkniętym kuferku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 13 x 18 x 33 cm
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WIADERKO PROVERBIO
nr kat.: NBN22142
Wiaderko do wina kryjące:
włoskie wini musujące prosecco BIO
Proverbio DOC Sumante Txtra Dry 0,7 l,
włoskie ciasteczka do wina 150 g,
asortyment trufli 130 g,
migdały w czekoladzie z cynamonem 80 g,
pralinki 60 g.
Wymiary zestawu: 20 x 40 cm

KUFEREK ANTICO
nr kat.: NBN22161
Drewniana skrzynia kryjąca:
włoskie czerwone wino wytrawne Passo
Antico Vecchie Vigne Sardynia 0,7 l,
asortyment pralin czekoladowych 120 g,
prażone orzechy 50 g,
angielską herbatę Afternnon Blend 30 g,
tabliczkę mlecznej czekolady
o zawartości 33% kakao z owocami 65 g,
migdały w białej czekoladzie z zieloną
herbatą matcha 50 g,
słoiczek kremu z migdałów Bitter Almond
Crunch 100 g,
świecę w słoiczku,
łańcuch świetlny.
Całość w zamkniętym kufrze
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 31 x 20 x 15 cm
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Kolekcja Maxim’s de Paris
Kolejna perełka wśród naszych kolekcji to francuska marka Maxim’s de Paris.
Od ponad 120 lat Maxim’s de Paris zachwyca swoim kunsztem.
Produkty, nawiązujące do paryskiego stylu życia i francuskiej
sztuki kulinarnej w połączeniu z eleganckim designem
tworzą małe dzieła sztuki.
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MAXIM’S CRISTAL
nr kat.: NBN22132A
Metalowy pojemnik/lampion kryjący asortyment gourmet
z paryskiej restauracji Maxim's:
czerwone, wytrawne wino Bach Extrisimo Tinto DO Catalunya,
Masia Bach Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo 0,375 l,
asortyment mini tabliczek
z czekolady deserowej 39 g,
marmoladki pektynowe 42 g,
ciasteczka w czekoladzie deserowej 90 g,
czarną herbatę Maxim Blend 24 g,
świecę.
Wymiary zestawu: 33 x 23 x 10 cm
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MAXIM’S SOIR
nr kat.: NBN22174b
Metalowy pojemnik/lampion
kryjący asortyment gourmet
z paryskiej restauracji Maxim's:
francuskiego szampana
Mumm Grand Cordon 0,7 l,
kawę 250 g,
nugaty malinowe, pistacjowe
i waniliowe 80 g,
tabliczkę czekolady 85 g,
trufle deserowe 34 g,
marmoladki z owoców 42 g,
ciasteczka w czekoladzie 90 g.
Wymiary zestawu: 25 x 45 cm
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MAXIM'S KUFER SUPERIOR Z KONIAKIEM
nr kat.: NBN22156B
Elegancki kuferek z delikatnym detalem świątecznym kryjący asortyment gourmet
z paryskiej restauracji Maxim's:
koniak Maxime Trijol Cognac Very Special Eiffel Tower 0,5 l,
ciasteczka w mlecznej czekoladzie 90 g,
nugaty malinowe, pistacjowe i waniliowe 80 g,
słoiczek kremu z kasztanów 120 g,
puszkę domek z pralinką,
czekoladowe dukaty 80 g.
Całość w zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i dekoracją.
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Kolekcja Męski Świat
Często prezenty nie są dobierane do zainteresowań i upodobań obdarowanego.
Pragniemy to zmienić! Stworzyliśmy kolekcję dedykowaną dla mężczyzn,
która łączy wyborne smakołyki z doskonałymi trunkami... i nie tylko!
Uśmiech i zadowolenie po rozpakowaniu kosza gwarantowane.
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KUFER HAVANA CLUB
nr kat.: NBN22166
Pudełko obite tkaniną kryjące:
starzony w dębowych beczkach rum Havana Club Añejo Especial 0,7 l,
mieloną kawę orzechową Jamaican Nut 100 g,
tabliczkę czekolady z chilli 80 g,
krakersy ryżowe 50 g,
puszkę karmelizowanych ciasteczek w białej,
mlecznej i deserowej czekoladzie 70 g,
tubę orzechów w karmelu i czarnym sezamie 40 g,
globus,
pled (130 × 160 cm).
Całość w zamkniętym pudełku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 30 x 30 x 15 cm
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KUFEREK INTENSO
nr kat.: NBN22153
Metalowo-drewniany pojemnik kryjący:
whiskey Jack Daniel's Rye 0,7 l,
tabliczkę deserowej, wytrawnej czekolady
organicznej o zawartości 95% kakao 70 g,
kuferek pierników w czekoladzie 180 g,
mieloną kawę 100% Arabica 100 g,
orzechy w karmelu z czarnym sezamem 120 g,
lampion.
Całość w zamkniętym kuferku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 31 x 22 x 20 cm

KUFER BARBER’S
BENRIACH
nr kat.: NBN22172a
Drewniany kuferek kryjący:
szkockie whisky Benriach 10YO Single
Malt 0,7 l,
mini tabliczkę deserowej czekolady
o zawartości 70% kakao 20 g,
orzeszki zimne prażone w karmelu
z sezamem 50 g,
zestaw barberskich akcesoriów
do golenia — tygielek, pędzel
oraz mydło.
Całość w zamkniętym kuferku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 30 x 23 x 15 cm
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ZESTAW WOODFORD
nr kat.: NBN22169
Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący
asortyment produktów kolonialnych Choco
Maya:
amerykański Bourbon Woodword Reserve 0,7l
wytwarzany ręcznie przy pomocy tradycyjnych
metod i receptur destylarni (dojrzewa przez
około 7 lat, a każda butelka opatrzona jest
własnym numerem i podpisem mistrza
destylacji Chrisa Morrisa),
asortyment pralinek miodowych z nadzieniem
z dodatkiem hibiskusa 48g,
orzeszki ziemne prażone w karmelu 80g.
Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem
i dekoracją.
Wymiary: 25 x 12 x 10 cm
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KUFEREK BLACK JACK
nr kat.: NBN22122
Ręcznie kaszerowany kuferek kryjący:
whiskey Jack Daniel’s 0,7 l,
prażone pistacje 50 g,
pralinki z imbirem 60 g,
orzechy w karmelu z sezamem 70 g.
Całość w zamkniętym kuferku
z wypełnieniem i dekoracją.
Kuferek wyposażony jest w dwa
dodatkowe uchwyty ułatwiające
jego transport i wręczanie.
Wymiary zestawu: 11 x 11 x 34 cm
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CHOCO MAYA KUFER BURBON
nr kat.: NBN22163
Pudełko obite tkaniną kryjące asortyment
produktów kolonialnych Choco Maya:
whisky Ballantine’s 7YO Bourbon Finish 0,7 l*,
puszkę mielonej kawy 100% Arabica
o smaku cynamonowym 50 g,
mini tafelki z bakaliami 90 g,
asortyment czekoladek z dodatkiem chilli 65 g,
lizak wąsy 25 g,
trufle czekoladowe 40 g,
orzechy w karmelu i czarnym sezamie 40 g, waniliowy fudge 50 g,
podstawki pod szklankę z naturalnego kamienia łupkowego (komplet 4 sztuk).
Całość w zamkniętym pudełku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 30 x 30 x 14 cm
*Ballantine’s 7YO to połączenie wyrazistej szkockiej whisky ze słodyczą charakterystyczną
dla bourbonów. Ten unikatowy mariaż powstaje w wyniku 7-letniego starzenia, po którym
następuje jeszcze dodatkowe półroczne dojrzewanie w beczkach po bourbonie.
Proces ten owocuje wyjątkowym aromatem – mieszanką nut delikatnej
dymności, wanilii oraz karmelu.
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CHOCO MAYA
KUFEREK SEPIA
nr kat.: NBN22171
Drewniany kuferek obity tkaniną kryjący:
szkockie whisky Benriach 10YO
Single Malt 0,7 l,
słodki dodatek od Choco Maya
z mini tafelkami 20 g,
karmelki mocca z kawą i naturalną
śmietanką 20 g.
Całość w zamkniętym kuferku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 12 x 12 x 35 cm

KUFER SINGLE BARREL
nr kat.: NBN22164
Wiklinowy kuferek kryjący:
whisky Ballantines 12YO single malt 0,7 l*,
japońskie krakersy ryżowe 100 g,
angielski fudge 140 g,
tabliczkę mlecznej czekolady o zawartości 33%
kakao z owocami 35 g,
puszkę kawy Arabica Etiopia 125 g,
słoiczek pasty migdałowej Bitter Almond 100 g,
pralinki kawowe 50 g.
Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem
i dekoracją.
Wymiary zestawu: 35 x 25 x 11 cm
* To produkowana w Dumbarton w Szkocji
kompozycja ponad 40 destylatów dojrzewających
w dębowych beczkach przez minimum
12 lat. Ballantine's 12 YO to harmonijna whisky
z wyczuwalną nutą owoców suszonych
i dojrzałych, przełamanych mieszanką
przypraw korzennych.
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KUFER MARTELL
nr kat.: NBN22177
Pudełko obite tkaniną kryjące:
koniak Martell V.S. 0,7 l,
puszkę trufli deserowych w kakao 200 g,
mieszankę czekoladek o smaku solonego karmelu z orzechami
oraz mlecznych z ciasteczkami toffi 100 g,
asortyment kaw 150 g,
kule marcepanowe 60 g,
świecę Tobacco & Amber w puszce.
Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 30 x 30 x 14 cm
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CHOCO MAYA
KUFEREK
TESORO JACK
nr kat.: NBN22134
Asortyment kolonialnych produktów
Choco Maya:
Jack Daniel's Honey 0,7 l,
asortyment pralinek miodowych
z nadzieniem z dodatkiem hibiskusa 48 g,
orzeszki ziemne prażone w karmelu 80 g,
puszkę mielonej kawy 100% Arabica
o smaku cynamonowym 100 g.
Całość w zamkniętej puszce
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 27 x 14 x 13 cm

SKRZYNECZKA BARREL
nr kat.: NBN22120
Metalowo-drewniany pojemnik kryjący:
szkocką whisky Beaver Lodge Blended 0,7 l,
marcepanowe drażetki 64 g
chipsy bananowe 50 g.
Całość w zamkniętym kuferku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 26 x 5 x 15 cm
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CHOCO MAYA
KUFEREK SINGLE
nr kat.: NBN22146
Drewniany kuferek obity tkaniną kryjący:
szkockie whisky Glengarry Single Malt 0,7 l,
słodki dodatek od Choco Maya — tabliczkę
czekolady o zawartości 33% kakao
z owocami 35 g,
mini tafelki 30 g.
Całość w zamkniętym kuferku
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 12 x 12 x 35 cm
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KUFEREK REGAL
nr kat.: NBN22159a
Drewniana skrzynia kryjąca:
dwunastoletnią whisky Chivas Regal 12YO 0,5 l,
krakersy ryżowe 100 g,
puszkę kawy 100% Arabica o smaku pomarańczowym 50 g,
tubę ciasteczek korzennych 80 g,
marcepanowe kropelki w czekoladzie deserowej 50 g.
Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary: 37 x 20 x 20 cm
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Kolekcja Ślubna
Podziękowania dla rodziców to szczególny element, wpisany w długą tradycję
polskich przyjęć. Choć Młode Pary niekiedy świadomie rezygnują ze wspólnego tańca,
to niemal zawsze rezerwują sobie przynajmniej kilka minut na krótką przemowę
lub wspólny toast. Podniosłość tej wyjątkowej chwili warto uświetnić eleganckim zestawem,
kryjącym w sobie produkty pochodzące z zagranicznych rynków, niejednokrotnie importowane
do Polski wyłącznie w limitowanych seriach. W zestawach znajdziemy cały asortyment
słodkości, a także eleganckie dodatki czy wyborne alkohole. Wszystko zaś zamknięte
w koszu, który po uroczystości będzie służył jeszcze wiele lat jako doskonałe miejsce
do przechowywania domowych skarbów.
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KUFEREK ROSÉ Z WINEM
nr kat.: NBN22114A
Ręcznie kaszerowane pudełko kryjące:
różowe wino musujące Mucha Sekt Rose 0,7 l,
puszkę kruchych ciasteczek korzennych 120 g,
słoiczek miodu z porzeczkami 140 g,
czarną herbatę Afternon Blend 33 g,
daktylowe kule z bakaliami i kokosem 40 g,
naturalne karmelki wiśniowe 60 g,
dekoracyjny talerz metalowy.
Całość w zamkniętym kuferku z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 26 x 26 x 10 cm
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WIADERKO ROSÉ
nr kat.: NBN22119
Metalowy, elegancki cooler
kryjący:
hiszpańskie wino musujące Cava
Artesanal Rose 0,7 l,
krakersy z oliwkami 227 g,
pralinki nugatowe 40 g,
migdały w białej czekoladzie
z herbatą matcha 60 g,
trufle kokosowe 100 g.
Całość w metalowym coolerze
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 20 x 40 cm

SKRZYNIA MALINOWA
nr kat.: NBN22140
Drewniana skrzynia kryjąca asortyment:
trufli czekoladowych 108 g,
migdały w białej czekoladzie
z truskawkami 70 g,
słoiczek musu malinowego 140 g,
angielską, czarną herbatę Afternoon
Blend 30 g,
kulę trufli z czekolady deserowej
w kakao 40 g,
szklany dyfuzor zapachowy w tubie.
Całość w zamkniętej skrzyni
z wypełnieniem i dekoracją.
Wymiary zestawu: 37 x 20 x 20 cm
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