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REKLAMNÍ SLADKOSTI

Oslaďte život svým partnerům, zákazníkům a návštěvníkům, doplňte prodejny, kanceláře, stánky a další prostory sladkostmi  
s reklamním potiskem. V našem katalogu můžete vybírat ze stovek barevných a množstevních variant, dle Vaší chuti, potřeb 
či v souladu s firemními barvami. Srdečně Vás Vítáme v našem novém katalogu reklamního mlsání.

Již 7 let vybíráme sladkosti, jež mají šťávu, přinášejí radost a díky své originalitě nekončí v zapomnění. V novém katalogu jsme 
pro Vás vybrali produkty oblíbené našimi klienty, kompletní sortiment reklamního mlsání je Vám k dispozici na našem specia-
lizovaném webu www.reklamnimlsani.cz.

Široký záběr
Myslíme na všechny – na příznivce klasických čokolád a bonboniér, na milovníky bonbonků, lízátek, či žvý-
kaček, ale také na ty, kdo dávají přednost oříškům a jiným slaným produktům. V nabídce naleznete rovněž 
cukry, sušenky, energy drinky a další oblíbené pamlsky. Nezapomínáme ani na zdravé mlsání pro všechny, 
kdo si chtějí udržet štíhlou linii.

Ručíme za čerstvost
Všechny dodávané produkty jsou vyráběny výhradně na objednávku. Můžeme proto zaručit, že Vaše ob-
jednávka nebude plněna ze starých skladových zásob, naopak obdržíte zboží čerstvé, vyrobené přesně na 
míru Vašim přáním.

Perfektní servis
Na poptávky reagujeme rychle – během krátké doby obdržíte podrobnou nabídku s termínem dodání, ce-
nou a dalšími důležitými informacemi. Design obalu objednaných produktů zpracuje naše grafické studio  
a ještě před realizací Vám předloží rozkresy pro Vaši kontrolu a případnou korekturu.

Sezonní speciality
Vánoce, Velikonoce, Valentýn, letní dovolené a další sezonní události lze využít pro přípravu speciálních edicí 
reklamních sladkostí. V naší nabídce vždy najdete připravené sady originálních tematických produktů, po-
kud si ale budete přát, připravíme Vám individuální grafické řešení na míru, třeba v návaznosti na vánoční 
reklamní kampaň Vaší společnosti.

Pro každou příležitost
Dokážeme připravit optimální nabídku pro každou příležitost či společenskou událost. Dodáváme drobné 
sladkosti na recepce a do prodejen, účastníkům školení a workshopů předkládáme žvýkačky, mentolky  
a další pamlsky pro udržení pozornosti, pro sportovní akce připravujeme energy drinky, reklamní vody  
a zdravé sladkosti, Vánoce vítáme v předstihu nabídkou čokoládových bonboniér a dalších sladkostí. A po-
kud požadované produkty v našem katalogu ani na webu nenajdete? Na přání umíme zajistit i objednávky 
dalších pamlsků, včetně specialit připravovaných na zakázku.

Pečujeme o velké i malé klienty 
Našimi klienty jsou nadnárodní korporace i malí podnikatelé. Stejnou péči a produkty nabízíme všem, kteří 
chtějí mít sladší život a kteří si váží svých zákazníků, obchodních partnerů či kolegů.

 
Přejeme Vám sladké zážitky s naším novým katalogem.
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BONBÓN MAXI BASIC - 5 g

kód: 002 

produkt:

množství v 1 kg: 
příchuť: 

 
fólie: 

minimální množství:

tvrdý roksový bonbón balený ve folii  
s reklamním potiskem
cca 200 ks/kg
ovocný mix,  pomeranč, citron, 
jahoda, jablko, ice-fresh, cola
1 vrstva, bílá
50 kg od motivu a příchutě

BONBÓNY
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BONBÓN MAXI MULTIVITAMIN - 4,7 g 

kód: 005 

produkt:
množství v 1 kg: 

váha:  
příchuť:  

minimální množství: 

tvrdý bonbón s obsahem vitamínů
210 ks/kg 
4,7 g
multivitamin, citron s vitamínem C, peppermint,  
ovocný mix, tropic, med a mléko 
25 kg od motivu a příchutě

BONBÓN SRDÍČKO - 3,5 g

kód: 007

produkt:
množství v 1 kg: 

příchuť: 
rozměr: 

fólie: 
minimální množství: 

 tvrdý roksový bonbón ve tvaru srdíčka 170 ks/kg 
cca 300 ks/kg
třešeň
50 x 25 mm
bílá, transparentní
50 kg 

BONBÓNY
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BONBÓN FLOW PACK - 4 g

kód: 008 

produkt:
množství v 1 kg: 

váha: 
příchuť: 

 
 
 

fólie: 
rozměr: 

minimální množství: 

tvrdý bonbón balený v samostatně ve flow pack sáčku
250 ks/kg 
4 g
od 25 kg: ovocný mix 
od 50 kg: ovocný mix, jahoda, jablko, pomeranč,  
citron, cola, ice-fresh 
od 100 kg: lesní ovoce, tropic, mentol, multivitamín
bílá
58 x 25 mm 
25 kg od motivu a příchutě

BONBÓNY
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BONBÓN FLOW PACK MINI - 2,5 g

kód: 016 

DEXTROZA

kód: 107 - 3 g, tvar - kruh
kód: 106 - 5 g, tvar - čtverec

MENTOLOVÁ PASTILKA FLOW PACK - 3 g

kód: 450 

produkt:

množství v 1 kg: 
váha: 

příchuť: 
 
 

fólie: 
rozměr: 

minimální množství: 

mini tvrdý bonbón balený v samostatně  
ve flow pack sáčku
400 ks/kg 
2,5 g
od 50 kg: ovocný mix, jahoda, pomeranč, citron,  
jablko, cola, ice-fresh 
od 100 kg: lesní ovoce, tropic, mentol, multivitamín
bílá, transparentní
55 x 35 mm 
50 kg

produkt:
váha: 

příchuť: 
fólie: 

rozměr:
 

minimální množství: 

bonbón z hroznového cukru
3 g/5 g
citron
bílá
kulatý: 55 x 30 mm
hranatý: 55 x 35 mm 
5 000 ks

produkt:

příchuť: 
rozměr: 

minimální množství: 

pastilka Mint & More balena samostatně  
ve flow pack sáčku
mentol
58 x 28 mm 
25 kg

BONBÓNY
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KRABIČKA NA BONBÓNY - MIDI

kód: 010

KRABIČKA NA BONBÓNY - MINI

kód: 009  

produkt:

rozměr:
minimální množství: 

krabička midi s kapacitou až 300 g malých či velkých bonbónů
(cca 48 ks 6 g bonbónů, 80 ks 3,5 g bonbónů)
85 x 85 x 160 mm
100 ks

produkt:
rozměr:

minimální množství: 

mini krabička na bonbóny s kapacitou do 200 g malých či velkých bonbónů
85 x 85 x 100 mm
150 ks

PRAKTICKÁ

BONBÓNY

/10/



GUMOVÍ MEDVÍDCI HARIBO - 10 g

kód: 017

GUMOVÍ MEDVÍDCI HARIBO - 15 g

kód: 015  

produkt:

rozměr:
příchutě:

minimální množství: 

originální výrobek - gumoví medvídci Haribo,  
možno i různé tvary (na dotaz)
60 x 90 mm
mix: ananas, jablko, jahoda, pomeranč, citron, malina
3 000 ks

produkt:
rozměr:

příchutě:
minimální množství: 

originální výrobek - gumoví medvídci Haribo
70 x 90 mm
mix: ananas, jablko, jahoda, pomeranč, citron, malina
3 000 ks

GUMOVÍ MEDVÍDCI
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MINI GUMOVÍ MEDVÍDCI TROLLI - 7 g

kód: 024

BIO GUMOVÍ MEDVÍDCI - 10 g

kód: 365   

GUMOVÍ MEDVÍDCI PYRAMIDA - 15 g 

kód: 013  

produkt:
rozměr: 

minimální množství: 

originální výrobek - gumoví medvídci Trolli
84 x 70 mm
1 800 ks

produkt:
rozměr: 

minimální množství: 

bio gumoví medvídci s 20% obsahem ovocné šťávy
70 x 70 mm
1 000 ks

produkt:
rozměr: 

minimální množství: 

sáček ve tvaru pyramidy s 15 g gumových medvídků
70 x 70 x 70 mm
5 000 ks

GUMOVÍ MEDVÍDCI
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LÍZÁTKO MINI - 6 g

kód: 018

LÍZÁTKO FLOW PACK

kód: 019

produkt:
tvar: 

příchuť: 
 

barva lízátka: 
rozměr: 

minimální množství: 

ploché kulaté lízátko v přebalu
kulaté, ploché
jahoda, citron, pomeranč, lesní ovoce, tropic, 
jablko, coca cola nebo mix
červené, žluté, oranžové, zelené, sv. modré, tm. hnědé
52 x 65 mm (52 x 110 mm s tyčkou) 
7 000 ks

produkt:
tvar: 

příchuť: 
 

barva lízátka: 
 

rozměr: 
minimální množství: 

lízátko kulička balené samostatně v sáčku
kulička
jahoda, citron, pomeranč, jablko,  
lesní ovoce, tropic, coca cola, mix
červené, žluté, oranžové, zelené, tm. hnědé,  
sv. modré, mix
120 x 35 mm 
5 000 ks

LÍZÁTKA
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LÍZÁTKO KOSTKA

kód: 021

produkt:

tvar: 
příchuť: 

 
barva lízátka: 

 
rozměr krabičky: 

minimální množství: 

lízátko kulička balené v kartónové krabičce  
ve tvaru kostky 
kulička
jahoda, citrón, pomeranč,  
jablko, coca cola, mix
červené, žluté, oranžové, zelené, tm. hnědé, 
sv. modré, mix
30 x 30 x 30 mm 
300 ks

BRANDINGU

LÍZÁTKA
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PLOCHÉ LÍZÁTKO - 10 g

kód: 050

LÍZÁTKO Z DEXTRÓZY - 7,5 g

kód: 504

LÍZÁTKO S TIŠTĚNOU ETIKETOU - 35 g

kód: 495

produkt:
brandování:

tvar: 
příchuť: 

barva lízátka: 
rozměr: 

minimální množství: 

roksové lízátko s dětskými motivy
samolepicí etiketa
kulaté, ploché
ovocný mix
mix
průměr lízátka 35 mm 
300 ks

produkt:
tvar:

příchuť: 
váha: 

rozměr: 
minimální množství: 

lízátko z dextrozy (hroznový cukr)
čtverec
jahodová, třešňová, tropic
cca 7,5 g 
60 x 60 mm (lízátko - 25 x 25 mm) 
5 000 ks

produkt:

příchuť: 
barva lízátka:

váha: 
rozměr: 

minimální množství: 

velké ploché lízátko se samolepicí  
etiketou na obale
ovocný mix
žlutá, oranžová, červená, zelená,  
sv. modrá, hnědá
35 g
průměr 8 cm/10 cm 
500 ks

LÍZÁTKA
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ŽVÝKAČKA FLOW PACK

kód: 054

SÁČEK „2 PACK“

kód: 028  

ŽVÝKAČKY V BLISTRU „PĚTKA“ 

kód: 031 

produkt:
příchuť: 
rozměr: 

minimální množství: 

žvýkačka ve flow pack sáčku
mentol
45 x 25 mm 
10 000 ks

produkt:
 

příchuť: 
rozměr: 

minimální množství: 

2 pastilky Mint and More nebo 1–2 žvýkačky  
samostatně balené v sáčku
Mint&More 
mentol
70 x 60 mm 
5 000 ks

produkt:

příchuť: 
rozměr: 

minimální množství: 

žvýkačky bez cukru balené  
v blistru a kartonové krabičce
mentol
110 x 35 x 10 mm 
1 000 ks

ŽVÝKAČKY
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ŽVÝKAČKY V BLISTRU „ŠESTKA“

kód: 030

ŽVÝKAČKY V BLISTRU „DVANÁCTKA“

kód: 052

ŽVÝKAČKY MALÝ BOX 

kód: 032 

produkt:

příchuť: 
balení: 

rozměr: 
minimální množství: 

6 ks žvýkaček bez cukru v blistru  
a kartonové krabičce
mentol
kartonový tunel, krabička
58 x 58 x 10 mm 
1 000 ks

produkt:

příchuť: 
balení: 

rozměr: 
minimální množství: 

12 ks žvýkaček bez cukru v blistru  
a v kartónové krabičce
mentol
kartonový tunel
58 x 117 x 10 mm 
1 000 ks

produkt:
příchuť:

krabička: 
rozměr: 

minimální množství: 

50 ks žvýkaček v plastovém boxu s víčkem
mentol
bílá, transparentní
průměr 45 mm, výška 65 mm 
500 ks

ŽVÝKAČKY

/19/



CLIC CLAC - 35 mm

kód: 045

CLIC CLAC - 54 mm

kód: 047

obsah:
mini mentolové pastilky Tinis/Minis pastilky mentolové
5 g ovocné/mentolové 5 g bez cukru 5 g

obsah:
oválné mentolové pastilky mentolové pastilky žvýkačky bez cukru ovocné/mentolové
25 g bez cukru 25 g 25 g 25 g

produkt:

rozměr:
barva plechovky: 

minimální množství:

plechovka clic clac o průměru 35 mm  
s 3 druhy náplní
průměr 35 mm, výška 11 mm
bílá, stříbrná 
250 ks

produkt:

rozměr:
barva plechovky: 

minimální množství:

clic clac o průměru 53 mm může obsahovat  
pastilky, žvýkačky
průměr 53 mm, výška 20 mm
bílá, stříbrná 
200 ks

PASTILKY
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obsah:
mentolové pastilky pastilky Tinis/Minis mini oválné mentolové pastilky
bez cukru 14 g ovocné/mentolové 14 g 12 g

CLIC CLAC BAREVNÁ KRABIČKA - 45 mm

kód: 473  

1. čokolentilky 5. ovocné  
žvýkačky

9. želé bonbóny 
srdíčka

2. jahodová 
srdíčka

6. přírodní mentol

10. citron 
a limetka

11. mentol bez 
cukru

12. extra silný 
mentol

3. lékořice

7. pastilky
silný mentol
bez cukru

4. ovocné dropsy

8. skořicové 
dropsy

CLIC CLAC - 45 mm

kód: 046  

produkt:

rozměr:
barva plechovky:

 
minimální množství: 

barevná plechovka clic clac se 14 různými  
obsahy pastilek
45 mm
stříbrná, černá, modrá, zlatá, oranžová, zelená,  
červená, bílá, žlutá, fialová 
288 ks

produkt:
rozměr:

barva plechovky:
minimální množství: 

nejoblíbenější plechovka clic clac s 4 druhy náplní
45 mm
bílá, stříbrná
250 ks 

PLECHOVKA

PASTILKY
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LIPO - 7,5 g

kód: 041

produkt:
brandování:

příchuť:
rozměr:

váha: 
minimální množství: 

nejznámější ovocný komprimát
papírový přebal s potiskem
ovocný mix
60 x 15 x 10 mm
7,5 g 
1 620 ks

PASTILKY
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KVATRO

kód: 029

SLIM BOX / ZIPP BOX 

kód: 039

produkt:

rozměr: 
minimální množství: 

kartónová krabička s různým  
obsahem pastilek nebo žvýkaček
50 x 50 x 19 mm 
500 ks

produkt:

rozměr:  

minimální množství: 

kartonová krabička s různým obsahem pastilek  
nebo žvýkaček
slim: 62 x 25 x 25 mm 
zipp: 62 x 40 x 17 mm 
5 000 ks

obsah:
oválné mentolové pastilky žvýkačky bez cukru pastilky Minis
15 g 15 g ovocné/mentolové 15 g

obsah:
mini mentolové pastilky žvýkačky pastilky Tinis/Minis
12 g 12 g ovocné/mentolové 15 g

PASTILKY
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KARTA BUTTON - 4 g

kód: 025

produkt:
tvary oken:

rozměr: 
minimální množství:

ovocné/mentolové Tinis 4 g
srdce, čtverec, kytka, kolečko, like it, stromek
140 x 70 x 8 mm
1 000 ks

VELKÁ PLOCHA
K BRANDINGU

FLOWER

BUTTON

LIKE IT

PASTILKY
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MINT KREDITNÍ KARTA

kód: 043  

BLISTR „OSMNÁCTKA“

kód: 033

obsah:
pastilky Minis
ovocné/mentolové 

produkt:

příchuť:
rozměr:

barva plechovky: 

minimální množství: 

úzká plastová krabička s 50 mint pastilkami 
bez cukru
mentolová
78 x 48 mm
bílá, oranžová, žlutá, červená, černá, 
transparentní 
250 ks

produkt:

obal:
rozměr: 

minimální množství: 

18 ks mini pastilek v ovocné,  
mentolové příchuti
kartonový tunel, krabička
85 x 62 x 8 mm 
1 000 ks

PASTILKY
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LENTILKY V BLISTRU „DEVÍTKA“ 

kód: 560 

PLECHOVKA MINI

kód: 036

PLECHOVKA SUPER MINI

kód: 062

obsah:
pastilky Tinis/Minis mini mentolové pastilky mini mentolové pastilky bez cukru
ovocné/mentolové 10 g 10 g 10 g

obsah:
oválné mentolové pastilky mini pastilky bez cukru pastilky Tinis/Minis
20 g 20 g ovocné/mentolové 20 g

produkt:
obal: 

rozměr: 
minimální množství: 

9 ks lentilek
kartonový tunel/krabička
66 x 65 x 8 mm
1 000 ks

produkt:
rozměr:

barva: 
minimální množství: 

malá plechovka se 4 různými druhy náplně
64 x 50 x 18 mm
bílá, stříbrná 
200 ks

produkt:
rozměr:

barva: 
minimální množství:

mini plechovka se 4 druhy náplní
43 x 35 x 14 mm
bílá, stříbrná 
200 ks

PASTILKY
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ČOKOLÁDA NAPOLITÁNKA - 5 g

kód: 057

ČOKOLÁDA SQUARE  - 5 g

kód: 507  

produkt:
typ čokolády:

rozměr: 
Al fólie:

minimální množství: 

mléčná čokoláda
mléčná
35 x 20 x 6 mm 
stříbrná
1 000 ks

produkt:

typ čokolády:
Al fólie: 
rozměr:

minimální množství: 

čokoládky vhodné ke kávě nebo na  
rozdávání při eventových akcích
mléčná
stříbrná 
34 x 34 x 5 mm
1 000 ks

ČOKOLÁDA
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ČOKOLÁDA VALDA

kód: 071 

ČOKOLÁDA - 10 g

kód: 463

ČOKOLÁDA SAGMENTO - 65 g

kód: 349   

typ:
brandování:

druh čokolády:
balení: 

rozměr: 
 síla čokolády: 

minimální množství: 

čokoláda ve tvaru oválku
potisk čokolády
mléčná, hořká, bílá 
transparentní celofán
5 x 5 cm 
6 mm
500 ks

brandování:
barva Al fólie:

druh čokolády:  
váha: 

rozměr: 
minimální množství: 

papírový přebal
stříbrná, zlatá, červená, modrá, černá
mléčná, hořká (belgická čokoláda)
10 g
52 x 35 x 7 mm 
500 ks

typ čokolády: 
příchutě: 

rozměr: 
minimální množství: 

mléčná, hořká (belgická čokoláda)
jahoda, pomeranč, coffee, oplatky, kakao
175 x 107 x 15 mm
100 ks

ČOKOLÁDA
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ČOKOLÁDOVÁ TABULKA - 70 g

kód: 094

ČOKOLÁDOVÁ TABULKA - 40 g

kód: 058

ČOKOOBÁLKA 4 

kód: 063  

produkt:

typ čokolády:
obal: 

rozměr: 
minimální množství: 

kvalitní hořká, mléčná nebo bílá  
tabulka čokolády
mléčná, hořká, bílá
kartonová krabička 
170 x 75 x 5 mm
100 ks

produkt:

typ čokolády: 
rozměr:
Al folie: 

obal:
minimální množství: 

kvalitní hořká, mléčná nebo bílá  
tabulka čokolády
mléčná, hořká, bílá
50 x 117 x 8 mm 
zlatá
papírový přebal
200 ks

produkt:

provedení:

typ čokolády:  
rozměr: 

minimální množství: 

čtyři kusy čokoládek  
v kartonové krabičce
4 ks čokoládek Square  
v papírové krabičce
mléčná
76 x 76 x 5 mm
250 ks

TAK AKORÁT

ČOKOLÁDA
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BRUSEL - PRALINKY V BLISTRU

kód: 322

GENK - PRALINKY V KRABIČCE

kód: 324  

produkt:
množství:
čokoláda:

tvar pralinky:
obal:

minimální množství: 

originál belgické pralinky v blistru
balení po 1, 2, 3, 4, 6 nebo 8 ks
mléčná, hořká, bílá
obdélník, kolečko
2 typy balení 
 - v průhledném blistru
 - v průhledném blistru a kaštanovém přebalu
1 pralinka: od 150  ks
2–4 pralinky: od 75 ks
6–8 pralinek: od 50 ks

balení:
produkt:

čokoláda:
tvar pralinky:

minimální množství:

4, 6, 12
originál belgické pralinky v krabičce
mléčná, hořká, bílá
čtverec, obdélník
50 ks

PRALINKY

/31/



PRALINKY LUXE

kód: 331

BONBONIERA WOOD

kód: 095  

obal:
náplň:

rozměr: 
minimální množství:

kartonová krabička s lesklou laminací
4 belgické pralinky
94 x 94 x 28 mm
100 ks

produkt:

brandování:
možnosti:

typ čokolády:
rozměr:

minimální množství: 

belgické pralinky v dřevěné krabičce s ražbou  
a mašlí dle přání
9 ks pralinek - lískový oříšek (lze i jiné dle dohody)
ražba loga do víčka,
stuha s potiskem,
pauzovací papír s potiskem
mléčná, hořká, bílá
10 x 10 x 4 cm 
100 ks

PRALINKY

/32/



KARAMELOVÁ SUŠENKA - 6 g

kód: 048

MINI KULATÁ OPLATKA - 4 g

kód: 509   

SUŠENKA MANNER - 15 g 

kód: 622 

produkt:

rozměr obalu: 
minimální množství: 

sušenka ke kávě s karamelovou příchutí  
ve firemním designu
90 x 40 mm
5 000 ks

produkt:

průměr:
váha:

typ čokolády:  
obal: 

minimální množství: 

mini sušenka s čokoládovou polevou imitující  
provedení Fidorky
33 mm
4 g
mléčná, hořká
stříbrná, zlatá AL fólie s tištěnou etiketou
500 ks

produkt:
obal:

rozměr: 
minimální množství: 

2 kusy originál Manner oplatky
kartonový tunel
95 x 50 x 15 mm
1 000 ks

SUŠENKY
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VELKÁ KULATÁ OPLATKA - 18 g

kód: 510

produkt:

průměr:
váha:

typ čokolády:  
obal: 

minimální množství: 

čokoládová sušenka s čokoládovou polevou  
imitující provedení Fidorky
5 cm
18 g
mléčná, hořká
zlatá nebo stříbrná AL fólie s tištěnou etiketou
300 ks

SUŠENKY
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OVESNÁ SUŠENKA - 7 g

kód: 514

CEREÁLNÍ MÜSLI TYČINKA - 30 g

kód: 372   

BIO ARAŠÍDY V ČOKOLÁDĚ - 7 g 

kód: 356  

produkt:
rozměr: 

minimální množství: 

ovesná sušenka ve flow pack sáčku
90 x 60 mm
5 000 ks

varianty:

váha:
obal:

rozměr: 
minimální množství: 

müsli s oříšky
müsli s brusinkami
cca 30 g
kartonová krabička
160 x 70 x 18 mm
200 ks

váha:
obal:

rozměr: 
minimální množství: 

cca 7 g
bílý
70 x 70 mm
1 000 ks

ZDRAVÉ MLSÁNÍ
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BIO OŘÍŠKY - 7 g

kód: 357

BIO STUDENTSKÁ SMĚS - 15 g

kód: 359  

BIO OVOCNÝ MIX - 10 g 

kód: 361 

produkt:
váha:
obal:

rozměr: 
minimální množství: 

mandle nebo kešu v sáčku
cca 7 g
bílý
70 x 70 mm
1 000 ks

produkt:

váha:
obal:

rozměr: 
minimální množství: 

studentská směs (rozinky, lískové oříšky, 
kešu oříšky, vlašské  ořechy)
oříšková směs (mandle, para ořechy,
lískové oříšky, vlašské ořechy)
mix s čokoládou (mandle, para ořechy,
rozinky, čokoláda, vlašské ořechy)
brazilský mix (rozinky, sultánky, para ořechy,
kešu oříšky, mandle)
mix s pistácií (rozinky, sultánky, para ořechy,
pistácie, vlašský ořech)
cca 20 g
bílý
70 x 90 mm
1 000 ks

produkt:

váha:
obal:

rozměr: 
minimální množství: 

mix sušené jablko, ananas, mango
mix sušený banán, jablko, borůvky
mix sušený banán, jablko, goji bobule
cca 10 g
bílý
70 x 90 mm
1 000 ks

ZDRAVÉ MLSÁNÍ
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BIO DEXTROZA - 5 g

kód: 362

BIO MINI MÜSLI TYČINKA - 10 g

kód: 367   

BIO TYČINKA S OVOCEM - 23 g 

kód: 368

produkt:
váha:
obal:

rozměr: 
minimální množství: 

dextroza - pomeranč, třešeň
cca 5 g
bílý
70 x 70 mm
1 000 ks

produkt:
váha:
obal:  

rozměr: 
minimální množství: 

oříšková bio mini müsli tyčinka
10 g
bílý
90 x 40 mm
1 000 ks

produkt:
váha:
obal:

rozměr: 
minimální množství: 

bio ovocná müsli tyčinka  
23 g
bílý
145 x 40 mm
1 000 ks

ZDRAVÉ MLSÁNÍ
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BIO TYČINKA S OŘÍŠKY - 25 g

kód: 369

VITAMÍNOVÉ ŽELÉ BONBÓNY - 15 g

kód: 108   

BONBON MINI BEZ CUKRU - 1,2 g 

kód: 001

produkt:  
váha: 

příchuť:
rozměr:

minimální množství:

vitaminové želé bonbóny s kousky ovoce
cca 15 g
broskev
70 x 105 mm
1 750 ks

produkt:
váha:
obal:

rozměr: 
minimální množství: 

müsli tyčinka - oříšková s medem
cca 25 g
bílý, transparentní
145 x 40 mm
1 000 ks

produkt:
příchuť:

barva:
fólie:

rozměr: 
minimální množství: 

tvrdé roksové bonbóny bez cukru
brusinka, citron, mentol  
červená, žlutá, zelená
 bílá
40 x 20 mm
50 kg

ZDRAVÉ MLSÁNÍ
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ENERGY DRINKY

kód: 508

BALENÁ VODA - 0,5 l

kód: 609   

produkt:

obsah:
příchutě:

složení:

minimální množství: 

mírně perlivý nealkoholický energetický nápoj obsahující kofein, taurin a vitamíny, zvyšující 
fyzickou a psychickou odolnost, schopnost reakce a koncentrace
250 ml energy drinku
classic energy
pitná voda, cukr, glukózový sirup, taurin (40 mg/ml), přírodní a přírodně identická  
aroma, barviva E101, stabilizátor E-414, kofein (32 mg/ml). Benzoan sodný,  
vitaminy B6, B12, kyselina pantotenová, barvivo E150g, syceno CO2. 
504 ks

produkt:
obsah:

typ:
minimální množství:

balená voda v PET lahvi
pramenitá voda
perlivá, neperlivá 
408 ks

NÁPOJE

/40/





BONBÓNY

005 BONBÓN MAXI MULTIVITAMIN 4,7 g min. náklad: 25 kg strana 7

008 BONBÓN FLOW PACK 4 g min. náklad: 25 kg strana 8

450 MENTOLOVÁ PASTILKA FLOW PACK 3 g min. náklad: 25 kg strana 9

002 BONBÓN MAXI BASIC 5 g min. náklad: 50 kg strana 6

007 BONBÓN SRDÍČKO 3,5 g min. náklad: 50 kg strana 7

016 BONBÓN FLOW PACK MINI 2,5 g min. náklad: 50 kg strana 9

010 KRABIČKA NA BONBÓNY - MIDI min. náklad: 100 ks strana 10

009 KRABIČKA NA BONBÓNY - MINI min. náklad: 150 ks strana 10

365 BIO GUMOVÍ MEDVÍDCI 10 g min. náklad: 1 000 ks strana 12

024 GUMOVÍ MEDVÍDCI TROLLI 7 g min. náklad: 1 800 ks strana 12

017 GUMOVÍ MEDVÍDCI HARIBO 10 g min. náklad: 3 000 ks strana 11

015 GUMOVÍ MEDVÍDCI HARIBO 15 g min. náklad: 3 000 ks strana 11

013 GUMOVÍ MEDVÍDCI PYRAMIDA 15 g min. náklad: 5 000 ks strana 12

107/106 DEXTROZA min. náklad: 5 000 ks strana 9

LÍZÁTKA

021 LÍZÁTKO KOSTKA min. náklad: 300 ks strana 15

050 PLOCHÉ LÍZÁTKO 10 g min. náklad: 300 ks strana 16

495 LÍZÁTKO S TIŠTĚNOU ETIKETOU 35 g min. náklad: 500 ks strana 16

019 LÍZÁTKO FLOW PACK min. náklad: 5 000 ks strana 14

504 LÍZÁTKO Z DEXTRÓZY 7,5 g min. náklad: 5 000 ks strana 16

018 LÍZÁTKO MINI 6 g min. náklad: 7 000 ks strana 14

REJSTŘÍK



ŽVÝKAČKY A PASTILKY

047 CLIC CLAC 54 mm min. náklad: 200 ks strana 20

036 PLECHOVKA MINI min. náklad: 200 ks strana 26

062 PLECHOVKA SUPER MINI min. náklad: 200 ks strana 26

045 CLIC CLAC 35 mm min. náklad: 250 ks strana 20

046 CLIC CLAC 45 mm min. náklad: 250 ks strana 21

043 MINT KREDITNÍ KARTA min. náklad: 250 ks strana 25

473 CLIC CLAC 45 mm - BAREVNÁ KRABIČKA min. náklad: 288 ks strana 21

029 KVATRO min. náklad: 500 ks strana 23

032 ŽVÝKAČKY MALÝ BOX min. náklad: 500 ks strana 19

031 ŽVÝKAČKY V BLISTRU „PĚTKA“ min. náklad: 1 000 ks strana 18

030 ŽVÝKAČKY V BLISTRU „ŠESTKA“ min. náklad: 1 000 ks strana 19

052 ŽVÝKAČKY V BLISTRU „DVANÁCTKA“ min. náklad: 1 000 ks strana 19

025 KARTA BUTTON 4 g min. náklad: 1 000 ks strana 24

033 BLISTR „OSMNÁCTKA“ min. náklad: 1 000 ks strana 25

560 LENTILKY V BLISTRU „DEVÍTKA“ min. náklad: 1 000 ks strana 26

041 LIPO 7,5 g min. náklad: 1 620 ks strana 22

028 SÁČEK „2 PACK“ min. náklad: 5 000 ks strana 18

039 SLIM BOX / ZIPP BOX min. náklad: 5 000 ks strana 23

054 ŽVÝKAČKA FLOW PACK min. náklad: 10 000 ks strana 18

ČOKOLÁDA A SUŠENKY

322
BRUSEL - PRALINKY V BLISTRU (6–8 pralinek)
                                                      (2–4 pralinky)
                                                      (1 pralinka)

min. náklad: od 50 ks
min. náklad: od 75 ks
min. náklad: od 150 ks

strana 31

REJSTŘÍK



324 GENK - PRALINKY V KRABIČCE min. náklad: 50 ks strana 31

349 ČOKOLÁDA SAGMENTO 65 g min. náklad: 100 ks strana 29

094 ČOKOLÁDOVÁ TABULKA 70 g min. náklad: 100 ks strana 30

331 PRALINKY LUXE min. náklad: 100 ks strana 32

095 BONBONIERA WOOD min. náklad: 100 ks strana 32

058 ČOKOLÁDOVÁ TABULKA 40 g min. náklad: 200 ks strana 30

063 ČOKOOBÁLKA 4 min. náklad: 250 ks strana 30

510 VELKÁ KULATÁ OPLATKA 18 g min. náklad: 300 ks strana 34

463 ČOKOLÁDA 10 g min. náklad: 500 ks strana 29

071 ČOKOLÁDA VALDA min. náklad: 5 000 ks strana 29

509 MINI KULATÁ OPLATKA 4 g min. náklad: 500 ks strana 33

057 ČOKOLÁDA NAPOLITÁNKA 5 g min. náklad: 1 000 ks strana 28

507 ČOKOLÁDA SQUARE 5 g min. náklad: 1 000 ks strana 28

622 SUŠENKA MANNER 15 g min. náklad: 1 000 ks strana 33

048 KARAMELOVÁ SUŠENKA 6 g min. náklad: 5 000 ks strana 33

ZDRAVÉ MLSÁNÍ A NÁPOJE

001 BONBON MINI BEZ CUKRU 1,2 g min. náklad: 50 kg strana 39

372 CEREÁLNÍ MÜSLI TYČINKA 30 g min. náklad: 200 ks strana 36

609 BALENÁ VODA 0,5 l min. náklad: 408 ks strana 40

508 ENERGY DRINKY min. náklad: 504 ks strana 40

356 BIO ARAŠÍDY V ČOKOLÁDĚ 7 g min. náklad: 1 000 ks strana 36

357 BIO OŘÍŠKY 7 g min. náklad: 1 000 ks strana 37

359 BIO STUDETSKÁ SMĚS 20 g min. náklad: 1 000 ks strana 37

REJSTŘÍK



361 BIO OVOCNÝ MIX 10 g min. náklad: 1 000 ks strana 37

362 BIO DEXTROZA 5 g min. náklad: 1 000 ks strana 38

367 BIO MINI MÜSLI TYČINKA 10 g min. náklad: 1 000 ks strana 38

368 BIO TYČINKA S OVOCEM 23 g min. náklad: 1 000 ks strana 38

369 BIO TYČINKA S OŘÍŠKY 25 g min. náklad: 1 000 ks strana 39

108 VITAMÍNOVÉ ŽELÉ BONBÓNY 15 g min. náklad: 1 750 ks strana 39

514 OVESNÁ SUŠENKA 7 g min. náklad: 5 000 ks strana 36








