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O nás

Dovolte, aby se Vám představila firma Premiera Sweet a nabídla své služby. Premiera Sweet 
vznikla v roce 1992 a je firmou, která si vybudovala za dobu své činnosti profesionální vztahy se 
stovkami klientů a svými službami si vytvořila příznivou pozici v obchodní sféře s reklamním zbožím. 

sídlo firmy

recepce

vzorkovna

Základem naší činnosti je zajistit zákazníkovi komplexní služby v oblasti reklamních cukrovinek tak, aby se 
jimi nemusel zabývat sám a mohl se soustředit na svoji oblast podnikání. Největší díl produkce tvoří 
výroba reklamních bonbónů a lízátek. Jsme prvovýrobci a přímí dodavatelé reklamních výrobků HORS v ČR a SR. 
Zastupuje nás i řada agentur a to jak v ČR tak i v EU. Tato produkce je naší doménou. Mimo roksového programu 
dále nabízíme reklamní čokolády, mince, čokoládové sady a bonbony, bonboniéry, adventní kalendáře,
vánoční a velikonoční čokoládové figurky, kolekce, oplatky, sušenky ke kávě a čaji, smetánky ke kávě, 
čaj a cukr, ovocné komprimáty, hroznový cukr, žvýkačky, želatinový program, mini boxy, Click Clack a mnoho dalšího. 

Ve "Slané produkci", kterou jsme odstartovali roku 2002, nabízíme v reklamním balení mini preclíky,
mini rybičky a jiné. Většinová produkce je z České republiky, preferujeme výhradně kvalitu za přijatelnou cenu. 

                                                                                                                              

Nedílnou součástí je doplňkový prodej skleněných a plastových dóz. Na plechové krabičky dárkového i užitného 
charakteru tiskneme UV strojem a to v plné barvě a vysokém rozlišení. Papírové a kartónové výrobky tiskneme na digitálních 
tiskárnách a jakýkoliv tvar krabiček vytvoříme dle přání zákazníka a to na speciálním velkokapacitním laserovém výseku. 

U  v e š k e r é h o  s o r t i m e n t u  l z e  v y u ž í t  s y s t é m u  c e l o r o č n í c h  o b j e d n á v e k  s e  z v ý h o d n ě n o u  c e n o u : 

" U m í m e  i  t u n y  s  o d b ě re m  p o  t ro š k á c h . . .  N e p l a ť t e  a  n e s k l a d u j t e  v š e ,  k d y ž  n e m u s í t e . "
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Roksový bonbon 3,5 g

Roksový bonbon 3,5 g

Roksový bonbon 3,5 g

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Velikost loga:

Šablona pro grafiku:

malý náklad - flexotisk do 3 barev

5 kg = 1425 ks

kyselý drops, ovocný mix

mašle

Česká republika

3 týdny

24 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

do 23 mm

na straně 11

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Velikost loga:

Šablona pro grafiku:

flexotisk do 5 barev

35 kg = 9975 ks

ovocný mix

mašle

Česká republika

3 týdny

24 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

do 23 mm

na straně 11

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Velikost loga:

Šablona pro grafiku:

flexotisk do 5 barev

20 kg = 5 700 ks

kyselý drops

mašle

Česká republika

3 týdny

24 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

do 23 mm

na straně 11



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Velikost loga:

Šablona pro grafiku:

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Velikost loga:

Šablona pro grafiku:

flexotisk do 5 barev dle Pantone

70 kg = 19 950 ks

mentol, eukalyptus, ledový mint, 
smetanovo broskvové, pomerančové, 
malinové, jahodové

mašle

Česká republika

3 týdny

24 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

do 23 mm

na straně 11

flexotisk do 4 barev dle Pantone
nebo digitální tisk

50 kg = 4 250 ks

mléčná karamela

skládaná mašle

Polsko

3 týdny

3 měsíce při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

34 x 15 mm

na straně 11

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Velikost loga:

Šablona pro grafiku:

flexotisk do 5 barev dle Pantone

70 kg = 19 950 ks

bez cukru - ovocný mix 

mašle

Česká republika

3 týdny

24 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

do 23 mm

na straně 11

Roksový bonbon 3,5 g

Roksový bonbon 3,5 gRoksový bonbon 3,5 g

Karamelový bonbon 12 g



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Velikost loga:

Šablona pro grafiku:

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Velikost loga:

Šablona pro grafiku:

flexotisk do 4 barev dle Pantone

25 kg = 5 250 ks
ovocný mix, peppermint, ledový mint, 
tropic fresh, citron s vitaminem C, 
eukalyptus, lékořice, multivitamin, 
mléčný karamel, jablečný štrůdl, 
mléčno-medová, malina-lékořice, 
energetická. Za příplatek možno i bez cukru.

mašle

Německo

5 týdnů

24 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

do 23 mm

na straně 11

flexotisk do 4 barev dle Pantone

25 kg = 4 250 ks

oříškový krém,mentol nebo banán s čokoládou, 
mocca krém, jahoda s čokoládou 
od 300 kg možnost jiné příchutě, druh na dotaz.

mašle

Německo

5 týdnů

24 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

do 23 mm

na straně 11

Litý bonbon 5 g

Litý bonbon 6 g

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Velikost loga:

Šablona pro grafiku:

flexotisk do 4 barev dle Pantone

malina

Flow pack (minisáček)

3 týdny

24 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

do 30 mm

na straně 11

30 kg = 10 000 ks

Německo

Bonbon srdíčko 3 g



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Velikost loga:

Šablona pro grafiku:

flexotisk do 5 barev dle Pantone

Flow pack (minisáček)

Česká republika

3 týdny

24 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

do 30 mm

na straně 11

35 kg = 9 975 ks

ovocný mix

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Velikost loga:

Šablona pro grafiku:

35 kg = 9 975 ks

kyselý drops, ovocný drops

flow pack (minisáček)

Česká republika

3 týdny

24 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

do 30 mm

na straně 11

celoplošný digitální tisk CMYK

Roksový bonbon 3,5 g

Roksový bonbon 3,5 g



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

100 ks

plastová dóza

Česká republika

1 týden

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

možný branding - etiketa CMYK

100 ks

plastová dóza

Česká republika

1 týden

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

digitální tisk CMYK

100 ks

papírová výklopná krabička

Česká republika

2 týdny

možný branding - etiketa CMYK

Dóza 250 g  

Dóza 1500 g 

Výklopná krabička



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Velikost loga:

laš - CMYK

1400 ks = 70 kg

sáček

Česká republika

3 týdny

120 x 80 mm

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

bez tisku, možnost etikety - CMYK

538 ks á 65 g = 35 kg

sáček

Česká republika

3 týdny

24 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

bez tisku

70 ks = 35 kg

sáček

Česká republika

3 týdny

24 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

24 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

Sáček 50 g s laší

Sáček  65 g

Sáček  500/1000 g
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 Roksové bonbony 3,5 mašle
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18 mm    8 mm    15 mm      8 mm    18 mm

Litý bonbon 1,9 g mašle

20 mm    12 mm       23 mm        12 mm    20 mm

Lité bonbony  5 a  furé 6 g mašle

23 mm

Grafické přípravy

svár bez potisku

svár bez potisku
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potisk zadní strana

potisk přední strana

potisk zadní strana
(schovaná pod zahnutým svárem)

52 mm
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36 mm

25 mm

Roksový bonbon 3,5 g flow pack

potisk zadní strana

potisk přední strana

potisk zadní strana
(schovaná pod zahnutým svárem)

52 mm

7
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36 mm

flexotisk
digitální tisk

2
5

 m
m

digitální tisk

flexotisk

Mléčná karamela - 10 g
Složení: cukr, glukózový sirup, plnotučné mléko, 

smetana, máslo, příchutě. Produkt může obsahovat 
lepek, vejce, ořechy, mléko, arašídy, sóju, oxid siřičitý 

a sezam. Alergeny jsou vyznačeny tučně.
Minimální trvanlivost:08/2018

Vyrobeno pro ...............

Hmotnost: 12 g

75 mm

8
1

 m
m

70 mm

7
6

 m
m

29 mm





Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr etikety:

Šablona pro grafiku:

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Velikost loga:

8 znaků ve hmotě

cca 6 500 ks

ovocné  
 

mašle

2 týdny

24 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

max 8 znaků

flexotisk do 5 barev v Pantone

35 kg = 3 500 ks

ovocné

mašle

Česká republika

3 týdny

24 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

33 mm

na straně 17

Digitální - CMYK

500 ks

mašle

10 dnů

24 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

30 mm

na straně 17

ovocné

Česká republika

Česká republika

Roksové lízátko 10 g s obalem

Roksové lízátko 10 g s etiketou

Roksové lízátko 10 g se znaky



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Velikost loga:

Šablona pro grafiku:

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Velikost loga:

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Velikost loga:

70 kg = 8 750 ks

ovocné  

 

21 dnů

24 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

do 40 x 10 mm

70kg = 14 000 ks

ovocné

mašle

Česká republika

3 týdny

24 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

do 20 mm

na straně 16

cca 13 200 ks

mašle

3 týdnů

24 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

do 15 mm

ovocné

Česká republika

Česká republika

 
max. 8 znaků

flow pack -  minisáček  

 

flexotisk do 5 barev v Pantone

flexotisk do 5 barev v Pantone

Roksové mini lízátko 5 g s obalem

Roksové mini lízátko 5 g se znakem

Roksový mini špalek  8 g

HAUSSPITZE s.r.o.

HAUSSPITZE s.r.o.



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Velikost loga:

Šablona pro grafiku:

Digitální tisk krabičky - CMYK

100 ks

ovocné  

 

Krychle nebo pyramida

10 dnů

24 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

do 25 mm

2 500 ks
roksová ovocná, hroznový cukr

Flow pack (minisáček)

Česká republika

3 týdny

24 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

70 x 40 mm

na straně 16

8 750 ks

mašle

3 týdnů

24 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

do 20 mm

na straně 16

ovocné

Česká republika

Česká republika

flexotisk do 5 barev v Pantone

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Velikost loga:

Šablona pro grafiku: na straně 17

flexotisk do 5 barev v Pantone
nebo digitální tisk CMYK

Roksové lízátko 8 g v boxu

Roksové lízátko 8 g s obalem

Lízátko 8 - 10 g ve flow pack



17

Roksové minilízátko 5 g

100 mm

Lízátko 8g flow pack

24 mm

90 mm

85 mm

Lízátko kuli-kuli 8g

20 mm



30 mm

Roksové lízátko 10 g s etiketou

Lízátko kuli-kuli 8g BOX

1:1

1:1

Roksové lízátko 10 g s obalem
100 mm

100 mm
35 mm

Grafické přípravy

1:1





Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Velikost loga:

Šablona pro grafiku:

ofset CMYK

1 620 ks

ovocný mix

papírový přebal

Česká republika

3 týdny

24 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

do 50 mm

na straně 22

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Velikost loga:

Šablona pro grafiku:

flexotisk do 5 barev

Lisovaný cukr - peppermint

Česká republika

3 týdny

24 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

do 50 mm

5 000 ks

papirový přebal

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Velikost loga:

Šablona pro grafiku:

3 000 ks

ovocný mix

sáčekl

Česká republika

3 týdny

24 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

do 50 mm

na straně 61

na straně 22

flexotisk do 5 barev v Pantone
nebo digitální tisk CMYK

Komprimát cihlička 7,5 g

Komprimát cihlička 10 g

Komprimát cihlička 10 g v sáčku



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

Holandsko

5 týdnů

24 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

na straně 23

5 000 ks

ofset CMYK

5 týdnů

24 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

 11 x 45 mm

na straně 23

5 000 ks

mentol, ovocný mix

ofset CMYK

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

Holandsko

5 týdnů

24 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

na straně 23

2 500 ks

mentol, ovocný mix.

ofset CMYK

papírový přebal

papírový přebal

Holandsko

 11 x 60 mm

mentol, ovocný mix

 18 x 70 mm

papírový přebal

Komprimát rulička  5,4 g

Komprimát rulička  7,2 g

Komprimát rulička  22 g



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Velikost loga:

Šablona pro grafiku:

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Velikost loga:

Šablona pro grafiku:

5 000 ks

citron, peppermint a jiné

flow pack - minisáček

4 týdny

24 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

do 23 mm

na straně 24

Německo

4 týdny

24 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

do 23 mm

na straně 24

5 000 ks

citron.

flow pack - minisáček

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

3 000 ks

Hroznový cukr ovocný mix

flow pack - minisáček

ČR

4 týdny

24 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

70 x 40 mm

na straně 16

ČR

flexotisk do 5 barev v Pantone
nebo digitální tisk CMYK

flexotisk do 5 barev v Pantone
nebo digitální tisk CMYK

Hroznový cukr 2 g v sáčku

flexotisk do 4 barev v Pantone

Hroznový cukr 6 g v sáčku

Lízátko z hroznového cukru v sáčku



přelep

boční strana

boční strana

přední strana

zadní strana

boční strana

přední strana

Komprimáty (velké) 7,5 g    1 : 1

59 x 57 mm

boční strana

přední strana

Komprimáty (velké) 10 g    1 : 1

staráme se o vaší energii                     skupina ČEZ
59 mm

staráme se o vaší energii                     skupina ČEZ
58 mm

zadní strana 15 mm

boční strana 10 mm

přední strana 15 mm

boční strana 10 mm

přelep 8 mm bez tisku

17

Hroznový cukr lízátko  flow pack

100 mm



staráme se o vaší energii                     skupina ČEZ
46 mm

přelep

boční strana

boční strana

přední strana

zadní strana

46 x 57 mm

přelep

boční strana

boční strana

přední strana

zadní strana

59 x 57 mm

přelep

boční strana

boční strana

přední strana

zadní strana

64 x 57 mm

staráme se o vaší energii                     skupina ČEZ
59 mm

staráme se o vaší energii                     skupina ČEZ
64 mm

Komprimát rulička  22 g

Komprimát rulička  7,2 g

Komprimát rulička  5,4 g



46 x 57 mm

24 mm
HROZNOVÝ CUKR

Svár

Hroznový cukr 1,5 - 3 g v sáčku

Hroznový cukr 6 g v sáčku

Komprimát cihlička 10 g v sáčku

55,8 mm

75 mm

20 mm

přední stranazadní strana zadní stranarozložený 140 x 76,2 mm

složený

s
v
á

r

přední strana zadní strana

s
v
á

r

svár

svár

sv
á

r





Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

digitální tisk CMYK

100 ks

hořká 70%, mléčná 31%

papírový přebal

Česká republika

1 - 3 týdny dle množství

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

35 x 35 x 5 mm

na straně 38

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

2 500 ks

hořká 70%, mléčná 31%

papírový přebal

Česká republika

5 týdnů

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

35 x 21 x 7 mm

na straně 38

digitální tisk CMYK

500 ks

mléčná

papírová krabička

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

na straně 38

85 x 55 x 7 mm

Čokoláda 5 g čtverec

Čokoláda 5 g obdélník

digitální tisk CMYK

Čokoláda 20 g obdélník



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

digitální tisk CMYK

100 ks

Hořká, mléčná

papírová krabička

Česká republika

3 týdny

6 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

100 x 50 x 8 mm

na straně 38

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

digitální tisk CMYK

100 ks

Hořká, mléčná

papírová krabička

Česká republika

3 týdny

6 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

105 x 105 x 8 mm

na straně 39

digitální tisk CMYK

100 ks

papírová krabička

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

182 x 92 x 7 mm

Hořká, mléčná, i s oříšky

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

Čokoláda 60 g čtverec

Čokoláda 28 g obdélník

Čokoláda 80 g obdelník 



digitální UV tisk CMYK na víčko

100 ks

Hořká, mléčná

plechová krabička

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

100 x 50 x 8 mm

na straně 38

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

digitální tisk CMYK

100 ks

Hořká, mléčná

papírová krabička

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

96 x 96 x 13 mm

na straně 39

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

digitální tisk CMYK

50 ks

Hořká, mléčná

papírová krabička

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

70 x 38 x 7 mm

Čokoláda 80 g obdelník 

Čokoláda 100 g čtverec

Čokosada 2 x 5 g



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

digitální tisk CMYK

50 ks

průhledná plastová krabička

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

Hořká, mléčná

143 x 35 x 5 mm

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

digitální tisk CMYK

50 ks

Hořká, mléčná

papírová krabička

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

72 x 72 x 8 mm

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

50 ks

Hořká, mléčná

plastový blistr s papírovým návlekem

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

190 x 45 x 7 mm

digitální tisk CMYK

Čokosada 4 x 5 g

Čokosada 4 x 5 g

Čokosada 5 x 5 g



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

50 ks

Hořká, mléčná

papírový přebal + krabička

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

167 x 136 x 9 mm

digitální tisk CMYK

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr

digitální tisk CMYK

50 ks

Hořká, mléčná

papírový přebal + krabička

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

132 x 102 x 9 mm

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

digitální tisk CMYK

50 ks

papírová krabička s plastovým návlekem

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

Hořká, mléčná

127 x 127 x 8 mm

Čokosada 6 x 5 g 

Čokosada 9  x 5 g

Čokosada 12 x 5 g



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

50 ks

Hořká, mléčná

papírový přebal + krabička

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

305 x 138 x 9 mm

50 ks

krabička a papírový přebal

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

Hořká, mléčná

204 x 204 x 9 mm

digitální tisk CMYK

digitální tisk CMYK

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

digitální tisk CMYK

50 ks

papírová krabička s papírovým návlekem

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

Hořká, mléčná

222 x 127 x 10 mm

125 x 36 x 36 mm

Čokosada  2 x 100 g

Čokosada 24 x 5 g

Čoksada 25 x 5 g



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

digitální tisk CMYK

50 ks

Hořká, mléčná

papírový přebal domek + krabička

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

216 x 127 x 9 mm

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

50 ks

Hořká, mléčná

papírový přebal ve tvaru knihy + krabička

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

150 x 125 x 9 mm

50 ks

krabička a plastový přebal

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

Hořká, mléčná

283 x 168 x 15 mm

digitální tisk CMYK

digitální tisk CMYK

Čokosada 9 x 5 g domek

Čokosada 9 x 5 g kniha

Čoksada 18 x 5 g



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Velikost loga:

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Velikost loga:

2 500 ks

Mléčná

Alu s ražbou

Česká republika

6 týdnů

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

do 28 mm

UV tisk nebo digitální tisk CMYK

100 ks

mléčná

Česká republika

2 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

do 30 mm

alu folie zlatá

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Velikost loga:

UV tisk CMYK

100 ks

mléčná

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

do 30 mm

alu folie

ražba

Čokomince 34 mm ražba 4,4 g

Čokomince 34 mm s UV tiskem 

nebo samolepkou  4,4 g

Čokoládový golfový míček 15 g



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Velikost loga:

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Velikost loga:

UV tisk CMYK

50 ks

mléčná

alu folie

Česká republika

1 -2 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

do 100 mm

100 ks

mléčná

Česká republika

2 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

do 120 mm

plechová krabička

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Velikost loga:

1000 ks

mléčná

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

do 70 mm

zlatá alu folie

UV tisk CMYK

UV tisk nebo etiketa CMYK 

Čokoplaketa 100 mm  40 g

Čoko CD 120 mm v plechové krabičce  60 g 

Čokomince 77 mm  25 g



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

1 500 ks

mléčná s kokosem

flow pack

Česká republika

3 týdny

9 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

140 x 40 x 18 mm

na straně 40

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

1 500 ks

hořká čokoládová tyčinka energy

Česká republika

3 týdny

9 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

na straně 40

Flow pack minisáček

1 500 ks

energy kofein

Česká republika

3 týdny

9 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

Flow pack

mléčná s mátou nebo banánem

140 x 40 x 25 mm

140 x 40 x 25 mm

flexotisk do 5 barev v Pantone
nebo digitální tisk CMYK

flexotisk do 5 barev v Pantone
nebo digitální tisk CMYK

flexotisk do 5 barev v Pantone
nebo digitální tisk CMYK

Tyčinky mini 20  - 24 - 25  g

Tyčinka s čokoládou 30 g

Tyčinky 40 - 50 - 65 g

20 g24 g

25 g

40 g

50 g

65 g



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

digitální tisk CMYK

50 ks

Lanýže nebo mix pralinek 

krabička

Česká republika

2 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

95 x 95 x 35 mm

digitální tisk CMYK 

50 ks

Višně v čokoládě

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

200 x 60 x 25 mm

krabička

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

50 ks

Mořské plody

Česká republika

2 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

200 x 60 x 25 mm

Papírová krabička

digitalní tisk CMYK, 
nebo dotisk na zlatou a stříbrnou krabičku

Bonboniéra 50 g  

Bonboniéra 50 g 

Bonboniera  50 g 



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

digitalní tisk CMYK, 
nebo dotisk na zlatou a stříbrnou krabičku

50 ks

Čokoládové medailonky, srdíčka a větvičky 

papírová krabička

Belgie

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

200 x 60 x 25 mm

digitální tisk CMYK

50 ks

Višně v čokoládě

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

212 x 155 x 23 mm

Papírová krabička

HAUSSPITZE s.r.o.

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

digitální tisk CMYK

50 ks

Mořské plody, hořká, mléčná

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

290 x 201 x 25 mm

Papírová krabička

Bonboniéra 50 g  

Bonboniéra 190 g 

Bonboniera  250 g 



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Náplň:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Náplň:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

digitální tisk CMYK

50 ks

dle výběru z mnoha možností, na dotaz 

papírová stříška

Česká republika

2 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

110 x 65 x 35 mm

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Náplň:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

:

50 ks

Oříšek v čokoládě, ostatní dle výběru 

papírová stříška

Česká republika

2 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

146 x 86 x 45 mm

50 ks

na dotaz

papírová stříška

Česká republika

2 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

170 x 113 x 60 mm

digitální tisk CMYK

digitální tisk CMYK

Papírová stříška malá s náplní

Papírová stříška střední s náplní

Papírová stříška velká s náplní



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Náplň:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

100 ks

čokoládové draže mini lentilky

papírová krabička

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

100 x 22 x 22 mm 

digitální tisk CMYK

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

3 000 ks

mandle v hořké, mléčné a ve skořici 

flow pack - minisáček

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

65 x 40 mm

na straně 40

flexotisk do 5 barev v Pantone
nebo digitální tisk CMYK

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Náplň:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

3 000 ks

čokoládové draže mini lentilky

flow pack - sáček

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

65 x 75 mm 

na straně 61

flexotisk do 5 barev v Pantone
nebo digitální tisk CMYK

Mandle v čokoládě

Čokočočky v sáčku 10 g

Krabička s mini lentilkami



Čokoláda 5 g čtverec

Čokoláda 5 g obdélník

Čokoláda s náplní 5 g obdélník



Čokosada 4 x 5 g

71 mm

7
1
 m

m

Čokoláda 100 g čtverec

96 x 96 mm



Energetická  tyčinka 
s čokoládou 35 g

Mandle v čokoládě

Čokočočky v sáčku 10 g

69,8 x 90 mm 

152,4 mm

1
2
2
 m

m

Čoko kokosová a marcipánová 
tyčinka 20 g

přední stranazadní strana zadní strana

rozložený 140 x 76,2 mm složený

sv
á
r

přední strana zadní strana

sv
á
r

svár

svár

sv
á
r





Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

10 kartonů 

bílý, třtinový cukr 

minisáček

Česká republika

3 - 4 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

70 x 25 mm

na straně 51

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

flexotisk do 5 barev v Pantone
na bílý a hnědý papír

10 kartonů 

bílý, třtinový cukr 

minisáček

Česká republika

3 - 4 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

90 x 15 mm

na straně 51

flexotisk do 5 barev v Pantone
na bílý a hnědý papír

10 kartonů 

bílý, třtinový cukr 

minisáček - trojhránek

Česká republika

3 - 4 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

na straně 51

flexotisk do 5 barev v Pantone
na bílý a hnědý papír

45 x 30 mm

Porcovaný cukr 4 g minisáček

Porcovaný cukr 4 g tyčinka

Porcovaný cukr 4 g trojhránek



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

6 kartonů 

bílý, 2 ks kostek

papírový obal

Česká republika

4 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

34 x 16  x 10 mm

na straně 52

flexotisk do 5 barev v Pantone

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

6 kartonů 

bílý, třtinový cukr 

minisáček

Česká republika

4 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

50 x 70 mm

na straně 52

flexotisk do 5 barev v Pantone
na bílý a hnědý papír

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

6 kartonů 

bílý, třtinový cukr 

minisáček

Česká republika

4 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

50 x 50 mm

na straně 52

flexotisk do 5 barev v Pantone
na bílý a hnědý papír

Porcovaný cukr 4 g kostka

Porcovaný cukr 4 g obdélník

Porcovaný cukr 4 g čtverec



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

flexotisk do 5 barev v Pantone
na bílý a hnědý papír

10 000 ks = 10 kartonů 

Bílý, třtinový 

flow pack - minisáček

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

47 x  62 mm

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

UV tisk CMYK jedna strana
na bílý a hnědý papír

100 ks 

Bílý, třtinový  

flow pack - minisáček

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

50 x 70 mm

3 000 ks 

Instantní káva se smetanou a cukrem

flow pack - sáček

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

35 x 145 mm

Flexotisk do 5 barev v Pantone

Porcovaný cukr 4 g sáček

Porcovaný cukr 4 g sáček

Káva 20 g - 3 v 1 - sáček



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

500 ks 

porcovaný čaj dle výběru 

papírový přebal

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

70 x 50 mm

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

5 000 ks 

černý, zelený 

minisáček

Česká republika

4 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

74 x 63 mm

100 ks 

sypaný čaj dle výběru 

celofánový sáček

Česká republika

2 - 3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

150 x 75 x 30 mm

Digitální tisk CMYK

flexotisk do 5 barev v Pantone

na straně 53

Digitální tisk etikety

Porcovaný čaj 1,75 g 

přední část

zadní část

čaj

otevřený

Porcovaný čaj 1,75 g 

Čaj 70 g - sypaný



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

120 ks / karton 

trvanlivá smetana 10% tuku

plastový kelímek

Česká republika

1 - 3 týdny

3 měsíce při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

25 mm

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

500 ks 

mléčná, hořká,bílá, mix 

celofánový sáček s laší

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

80 x 50 mm

UV tisk CMYK

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

50 ks 

květový, luční,lesní med

plastový kelímek

Česká republika

1 - 3 týdny

9 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

40 mm

UV tisk CMYK

Digitální  tisk laše CMYK

Smetánka do kávy 10 g 

Jednoporcový med 20 g 

Horká čokoláda 40 g



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr etikety:

Digitální tisk CMYK

100 ks 

Perlivá a neperlivá voda 

Etiketa na PET lahvi

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

205 x 47 mm

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

250 ks 

Energetický nápoj 

flow pack - minisáček

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

130 x 170 mm

Energy nápoj 0,25 l v plechovce

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Druh:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

500 ks 

13 druhů 

Papírová etiketa

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

Digitální sleeve

Digitální tisk etikety CMYK

Perlivá a neperlivá voda 0,5 l 

Nápoje  obsahů 0,33, 0,5, 0,75l



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

3 000 ks 

vanilková sušenka 

minisáček

Česká republika

3 týdny

9 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

55 x 70 mm.

na straně 53

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

3 000 ks 

karamelový biskvit 

minisáček

Belgie

3 týdny

9 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

37 x 93 mm.

na straně 54

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

3 000 ks 

dvoubarevná sušenka s čok. náplní 

sáček

Česká republika

4 týdny

6 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

65x70 mm

na straně 54

flexotisk do 5 barev v Pantone
nebo digitální tisk CMYK

flexotisk do 5 barev v Pantone
nebo digitální tisk CMYK

flexotisk do 5 barev v Pantone
nebo digitální tisk CMYK

Sušenka 5 g 

Karamelový biskvit  5 g

Tutku sušenka  11 g 



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

500 ks 

oplatkový řez v hořké čokoládě 

alu folie s etiketou

Česká republika

3 týdny

6 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

35x25 mm

na straně 54

Digitální tisk CMYK

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

500 ks 

oplatkový řez v hořké čokoládě 

alu folie s etiketou

Česká republika

3 týdny

6 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

30 mm

na straně 54

Digitální tisk CMYK

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

500 ks 

oplatkový řez v hořké čokoládě 

alu folie s etiketou

Česká republika

3 týdny

6 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

50 mm

na straně 54

Digitální tisk CMYK

Oplatkový řez 4 g - obdélník 

Oplatkový řez 5 g - kolečko 

Oplatkový řez  18 g - kolečko 



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Velikost loga:

3000 ks 

perník v hořké čokoládě 

sáček

Česká republika

3 týdny

6 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

na straně 53

ruční zdobení 

medový perník 

sáček

Česká republika

3 týdny

6 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

dle velikosti perníku

55 x 70 mm.

100 ks 

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Velikost loga:

ruční zdobení 

medový perník 

sáček

Česká republika

3 týdny

6 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

dle velikosti perníku

100 ks 

flexotisk do 5 barev v Pantone
nebo digitální tisk CMYK

Perník mini 12 g v sáčku 

Perník individuální tvar a zdobení v sáčku 

Perník standardní tvar v sáčku 



rozvinutý
93,1 x 38 mm

rozbalený
zabalený

6
5
,5

 m
m

65,09 mm

51,20 mm

Porcovaný cukr 4 g trojhránek

Porcovaný cukr 4 g tyčinka

Porcovaný cukr 4 g minisáček



Porcovaný cukr 4 g kostka

Porcovaný cukr 4 g obdélník

cukr - sáček - obdélník
potiskovatelná plocha
36 x 56 mm

Porcovaný cukr 4 g čtverec

cukr - sáček - čtverec
potiskovatelná plocha
45 x 45 mm

cukr - 2 kostičky á 2,2 g
potiskovatelná plocha
17 x 33, boky - 8 x 33 mm

bok

bok

přední strana



přední strana zadní strana

značka pro fotobuňku

šedá označuje svár,
kam nesmí přijít tisk

1:1

Porcovaný čaj 1,75 g 

Sušenka 5 g -  v sáčku 

140 x 80 mm



přední strana                      zadní strana

sáček sušenka 101,6 x 110 mm

Karamelový biskvit  5 g - v sáčku 

Tutku sušenka  11 g - v sáčku 

140 x 80 mm

Oplatkový řez 4 g - obdélník 

Oplatkový řez 5 g - kolečko 

Oplatkový řez  18 g - kolečko 

30 mm

50 mm

70 x 30 mm



MINI BOXY



Specifikace tisku:

Barvy karty:

Minimální odběr:

Náplň:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

100 ks 

mentolové pastilky bez cukru cca 49 ks 

plastová krabička ve tvaru kreditní karty

Německo

2 - 3 týdny

18 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

80 x 50 x 6 mm

UV tisk - CMYK

bílá, transparentní, černá, 
transparentní modrá, červená, zelená

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Náplň:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

504 ks 

mentolové pastilky bez cukru cca 17 ks 

plechová vysunovací krabička

Německo

18 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

51 x 25 x 3 mm

4 týdny

UV tisk - CMYK

Specifikace tisku:

Barvy krabičky:

Minimální odběr:

Náplň:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

250 ks 

mentolové pastilky se stévií cca 7g
 
kovová krabička s kovovým víčkem 

18 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

35 mm

bílá, matná stříbrná

Německo

UV tisk CMYK

2 - 3 týdny 

Mint card 

Flat box

Design Box



Specifikace tisku:

Barvy krabiček:

Minimální odběr:

Náplň:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

100 ks 

mentolové pastilky, ostatní na dotaz. 
Hmotnost náplně cca 5 g. 

kovová krabička s kovovým víčkem, 
systém zavírání clic clac

ČR

2 - 3 týdny 

18 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

35 mm

Specifikace tisku:

Barvy krabičky:

Minimální odběr:

Náplň:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

100 ks bílá, stříbrná, ostatní od 288 ks 

15 druhů náplní cca 12 g
 
kovová krabička s kovovým víčkem, 
systém zavírání clic clac

Francie

18 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

45 mm

stříbrná matná nebo lesklá

13 barev 

UV tisk CMYK

UV tisk CMYK

2 - 3 týdny 

Specifikace tisku:

Barvy krabiček:

Minimální odběr:

Náplň:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

288 ks 

mentolové pastilky, ostatní na dotaz. 
Hmotnost náplně cca 20 g. 

kovová krabička s kovovým víčkem, 
systém zavírání clic clac

ČR

2 - 3 týdny 

18 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

53 mm

stříbrná, bílá

UV tisk CMYK

Clic clack ø 35 mm 

Clic clack ø 45 mm 

Clic clack ø 53 mm 



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Náplň:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

100 ks 

komprimáty, želatina, hroznový cukr, bonbony

kulatá kovová krabička s víčkem

ČR

2 - 3 týdny

18 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

88 x 32 mm

UV tisk

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Náplň:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

100 ks 

obdélníková kovová krabička 
s víčkem na pantu

ČR

2 - 3 týdny

18 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

94 x 59 mm

UV tisk CMYK

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Náplň:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

100 ks 

dražé typu Tic tac, ovocné, mentolové 
 

plechová krabička s víčkem na pantu 

ČR

2 - 3 týdny

18 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

60 x 45 mm

UV tisk - CMYK

komprimáty, želatina, hroznový cukr, bonbony

komprimáty, želatina, hroznový cukr, bonbony

Kulatá dóza 

Nostalgiedose

Mini-nostalgiedose



ŽELATINA
ŽVYKAČKY



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

3 000 ks 

ovocný mix, náplň na dotaz
 

sáček

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

65 x 75 mm

na straně 61

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

3 000 ks 

 ovocný mix, mini medvídci  

sáček

Česká republika

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

65 x 75 mm nebo 80 x 50 mm

na straně 61

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

Šablona pro grafiku:

sáček nebo trojhránek

Česká republika

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

sáček 86 x 88,6 mm

3 000 ks 

 ovocný mix, mini medvídci

3 týdny

na straně 61

flexotisk do 5 barev v Pantone
nebo digitální tisk CMYK

flexotisk do 5 barev v Pantone
nebo digitální tisk CMYK

flexotisk do 5 barev v Pantone
nebo digitální tisk CMYK

Želatina sáček po kusech

Želatina sáček 10 g

Želatina sáček 15 - 20 g



Čokoládová pralinka 5g  mašle
140 x 80 mm

přední stranazadní strana zadní strana

rozložený 140 x 76,2 mm složený

sv
á
r

přední strana zadní strana

sv
á
r

svár

svár

sv
á
r

Želatina sáček po kusech

Želatina sáček 10 g

155 x 86,8

Želatina sáček 20 g - trojhránek



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměry:

Šablona pro grafiku:

3 000 ks 

ovocné, mentolové

sáček

Česká republika

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

40 x 50 mm

na straně 64

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměry:

Šablona pro grafiku:

3 000 ks 

peppermint, ovoce 

sáček

Česká republika

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

50 x 70 mm

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Velikost loga:

Šablona pro grafiku:

peppermint 
 

sáček

Česká republika

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

25 x 75 mm

3 týdny

flexotisk do 5 barev dle Pantone

3 týdny

3 000 ks 

3 týdny

na straně 64

na straně 64

flexotisk do 5 barev v Pantone
nebo digitální tisk CMYK

flexotisk do 5 barev v Pantone
nebo digitální tisk CMYK

Polštářek 1 ks v sáčku

Polštářek 2 ks v sáčku  

Žvýkačka plátek 4 g  



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr::

digitální nebo ofsetový tisk přebalu CMYK

1 000 ks 

peppermint 

6 ks žvýkaček v platíčku s papírovou  manžetou

Česká republika

4 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

58 x 58 x 8 mm

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

1 000 ks 

peppermint 

12 ks žvýkaček v platíčku s papírovou  manžetou

Česká republika

4 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

116 x 58 x 8  mm

digitální nebo ofsetový tisk přebalu CMYK

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr::

digitální nebo ofsetový tisk přebalu CMYK

1 000 ks 

peppermint 

6 ks žvýkaček v platíčku s papírovou  manžetou

Česká republika

4 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

58 x 58 x 8 mm

HAUSSPITZE s.r.o.

Žvýkačky platíčko 6 ks

Žvýkačky platíčko 12 ks  

Žvýkačky platíčko 6 ks



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

100 ks 

žvýkačky, peprmint, mentol a ovocné
hroznový cukr - mentol, ostatní na dotaz

velká 40 ks žvýkaček a 30 ks hroz. cukr
malá 15 ks žvýkaček a 11 ks hroz. cukr

Česká republika

4 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

velká 80 x 45  mm, malá 60 x 38 mm 

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

3000 ks 

ovocný mix nebo mentol

flow pack sáček

Německo

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

60 x 25 mm

digitální tisk přebalu CMYK

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

digitální tisk samolepky CMYK

100 ks 

ovocný mix

16 ks žvýkacích kuliček se samolepkou

Německo

3 týdny

12 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

350 x 20  mm

flexotisk do 5 barev v Pantone
nebo digitální tisk CMYK

Žvýkačky v liště 20 g - s  etiketou  

Dózičky -  žvykačky, hrozn. cukr  

Mentos  ve flow pack



Polštářek  2 ks v sáčku

Polštářek v sáčku  

Žvýkačka plátek 4 g  

rozložený

zabalený přední str. zabalený zadní str.

šířka 40 mm 

vý
šk

a
 5

0
 m

m

šířka 40 mm 

v
ý
š
k
a
 7

0
m

m

55 x 66 mm

šířka 66mm 

vý
šk

a
 1

9
 m

m

rozložený



SLANÉ 
PEČIVO



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

3 000 ks 

cracker 

sáček

Česká republika

6 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

 65 x 75 mm

3 týdny

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

3 000 ks 

preclíky 2 ks 

sáček

Česká republika

6 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

 65 x 75 mm

3 týdny

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Příchuť:

Druh balení:

Země původu:

Termín dodání:

Minimální trvanlivost:

Rozměr:

3 000 ks 

směs slaného pečiva

sáček

Česká republika

6 měsíců při dodržení skladovacích 
podmínek do 25 °C a RV do 70%

 95 x 50 mm

3 týdny

flexotisk do 5 barev v Pantone
nebo digitální tisk CMYK

flexotisk do 5 barev v Pantone
nebo digitální tisk CMYK

flexotisk do 5 barev v Pantone
nebo digitální tisk CMYK

Cracker

Preclíky  

Směs slaného pečiva  



SEZÓNNÍ



Valentýn - Velikonoce - Vánoce

K těmto kategoriím je každoročně 
vydáván speciální katalog.



OBALY
DÓZY



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Země původu:

Termín dodání:

Rozměr:

pískování 

Česká republika

1 - 3 týdny dle množství

164 mm, 215 mm

1 ks 

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Země původu:

Termín dodání:

Rozměry:

pískování, sitotisk 

Česká republika

3 týdny

100 x 200 mm

1 ks 

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Země původu:

Termín dodání:

Rozměr:

pískování, sítotisk, samolepka CMYK

Česká republika

3 týdny

obsah 1 litr

1 ks 

Skleněná dóza s plast. víčkem

Skleněná dóza s víčkem

Skleněná dóza kulatá



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Země původu:

Termín dodání:

:

Velikost loga:

sítotisk 

Česká republika

3 týdny

100 ks 

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Země původu:

Termín dodání:

:

Velikost loga:

sítotisk, etiketa CMYK

Česká republika

3 týdny

dle velikosti dózy

1 ks 

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Země původu:

Termín dodání:

:

Velikost loga:

sítotisk, etiketa CMYK 

Česká republika

3 týdny

dle velikosti dózy

100 ks 

dle velikosti dózy

Plastová dóza bez víčka

Plastová dóza s víčken

Plastová dóza s víčkem



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Země původu:

Termín dodání:

Rozměry:

UV tisk - CMYK 

Česká republika

1 - 3 týdny dle množství

59 x 47 x 18 mm

1 ks 

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Země původu:

Termín dodání:

Rozměry:

Česká republika

1 - 3 týdny dle množství

94 x 59 x 20 mm

1 ks 

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Země původu:

Termín dodání:

Rozměry:

Česká republika

1 - 3 týdny dle množství

88 x 32 mm

1 ks 

UV tisk - CMYK 

UV tisk - CMYK 

Kovová krabička  mini

Kovová krabička max

Kovová krabička kulatá



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Země původu:

Termín dodání:

Rozměry:

UV tisk - CMYK 

Česká republika

1 - 3 týdny dle množství

110 x 95 x 30 mm

1 ks 

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Země původu:

Termín dodání:

Rozměry:

Česká republika

1 - 3 týdny dle množství

156 x 120 x 35 mm

1 ks 

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Země původu:

Termín dodání:

:

Rozměry:

Česká republika

1 - 3 týdny dle množství

197 x 128 x 40 mm

1 ks 

UV tisk - CMYK 

UV tisk - CMYK

Kovová krabička kniha

Kovová krabička obdélník malý

Kovová krabička obdélník velký



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Země původu:

Termín dodání:

Rozměry:

UV tisk - CMYK 

Česká republika

1 - 3 týdny dle množství

1 ks 

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Země původu:

Termín dodání:

:

Rozměry:

Česká republika

1 - 3 týdny dle množství

1 ks 

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Země původu:

Termín dodání:

Rozměry:

Česká republika

1 - 3 týdny dle množství

86 x 86 x 43 mm

1 ks 

UV tisk - CMYK 

UV tisk - CMYK

180 x 142 x 30 mm

125 x 125 x 30 mm

Kovová krabička velké srdce 

Kovová krabička srdce malé

Kovová krabička čtverec



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Země původu:

Termín dodání:

:

Velikost loga:

 digitální tisk CMYK,

Česká republika

1 - 3 týdny dle množství

do 40 mm

100 ks 

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Země původu:

Termín dodání:

Velikost loga:

Česká republika

1 - 3 týdny dle množství

dle velikosti krabičky

50 ks 

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Země původu:

Termín dodání:

:

Velikost loga:

Česká republika

1 - 3 týdny dle množství

dle velikosti tašky

1 ks 

digitální tisk CMYK 

UV tisk - CMYK nebo sítotisk

Papírová krabička na 1 ks

Papírové krabičky různé tvary

Papírové tašky



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Země původu:

Termín dodání:

:

Velikost loga:

 digitální tisk CMYK,

Česká republika

1 - 3 týdny dle množství

do 40 mm

100 ks 

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Země původu:

Termín dodání:

Velikost loga:

Česká republika

1 - 3 týdny dle množství

dle velikosti krabičky

50 ks 

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Země původu:

Termín dodání:

:

Velikost krabičky:

Česká republika

1 - 3 týdny dle množství

190 x 95 x 90 mm

1 ks 

digitální tisk CMYK 

UV tisk - CMYK nebo sítotisk

Papírová krabička na 1 ks

Papírové krabičky různé tvary

Papírové výklopná krabička



ZBOŽÍ DO 
48 HODIN

48h
Dodání
48h
Dodání



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Země původu:

Termín dodání:

Rozměry:

Česká republika

1 - 3 týdny dle množství

33 mm

1 karton = 500 ks 

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Země původu:

Termín dodání:

Rozměry:

Digitální tisk etikety CMYK

Itálie

1 - 3 týdny dle množství

1 karton = 250 ks 

80 x 55 mm

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Země původu:

Termín dodání:

Rozměry:

Digitální tisk etikety CMYK 

Belgie

1 - 3 týdny dle množství

1 karton = 250 ks 

95 x 40 mm

Digitální tisk etikety CMYK 

Sušenka kolečko sáček s etiketou  

Karamelový biskvit sáček s etiketou  

Lízátko 10 g s etiketou  



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Země původu:

Termín dodání:

Rozměry:

Česká republika

1 - 3 týdny dle množství

34 mm

1 kg = 225 ks 

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Země původu:

Termín dodání:

Rozměry:

Digitální tisk etikety CMYK

Česká republika

1 - 3 týdny dle množství

1 karton = 250 ks 

90 x 65 mm

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Země původu:

Termín dodání:

Rozměry:

Digitální tisk etikety CMYK 

Česká republika

1 - 3 týdny dle množství

1 karton = 250 ks 

80 x 65 mm

Digitální tisk etikety CMYK 

Tutti frutti sáček s etiketou  

Želatina sáček s etiketou  

Mince 34 mm s etiketou  



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Země původu:

Termín dodání:

Rozměry:

Česká republika

1 - 3 týdny dle množství

70 x 65 mm

1 kg = 225 ks 

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Země původu:

Termín dodání:

Rozměry:

Digitální tisk etikety CMYK

Česká republika

1 - 3 týdny dle množství

1 karton = 250 ks 

70 x 65 mm

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Země původu:

Termín dodání:

Rozměry:

Digitální tisk etikety CMYK 

Česká republika

1 - 3 týdny dle množství

1 karton = 250 ks 

80 x 65 mm

Digitální tisk etikety CMYK 

Hroznový cukr sáček s etiketou  

Komprimát cihličky sáček s etiketou  

Komprimát kolečko sáček s etiketou  



Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Země původu:

Termín dodání:

Česká republika

1 - 3 týdny dle množství

1 kg = 285 ks 

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Země původu:

Termín dodání:

Rozměry:

Digitální tisk etikety CMYK

Česká republika

1 - 3 týdny dle množství

1 karton = 250 ks 

55 x 50 mm

Specifikace tisku:

Minimální odběr:

Země původu:

Termín dodání:

Rozměry:

UV tisk CMYK 

Česká republika

1 - 3 týdny dle množství

500 ks 

80 x 65 mm

Flexotisk barevný mix 

Polštářek 2 ks žvýkaček sáček s etiketou  

Porcovaný cukr s UV tiskem  

Bonbony mezinárodní DĚKUJEME  



BIO
RAW
BIO
RAW

BIO 
RAW



HAUSSPITZE s.r.o.

penzi
on 

ovčárna

Specifikace tisku:

Balení 1 ks

Minimální odběr:

Země původu:

Minim. trvanlivost:

Termín dodání:

Rozměr výrobku:

Digitální tisk laše CMYK

Česká republika

3 týdny dle množství

50 ks 

200 x 95 mm

10 měsíců

100 g

Specifikace tisku:

Balení 1 ks

Minimální odběr:

Země původu:

Minim. trvanlivost:

Termín dodání:

Rozměr výrobku:

Digitální tisk laše CMYK

Česká republika

3 týdny dle množství

50 ks 

200 x 95 mm

10 měsíců

100 g

Specifikace tisku:

Balení 1 ks

Minimální odběr:

Země původu:

Minim. trvanlivost:

Termín dodání:

Rozměr výrobku:

Digitální tisk laše CMYK

Česká republika

3 týdny dle množství

50 ks 

200 x 95 mm

10 měsíců

100 g

BIO sušenky  s vlašskými ořechy a kořením

BIO vanilkové rohlíčky  

BIO kávové sušenky s kokosem  



p
en

zi
on

 

ovčárna

Specifikace tisku:

Balení 1 ks

Minimální odběr:

Země původu:

Minim. trvanlivost:

Termín dodání:

Rozměr výrobku:

Digitální tisk laše CMYK

Česká republika

3 týdny dle množství

50 ks 

200 x 95 mm

10 měsíců

100 g

Specifikace tisku:

Balení 1 ks

Minimální odběr:

Příchuť:

Země původu:

Minim. trvanlivost:

Termín dodání:

Rozměr výrobku:

Digitální tisk folie CMYK

Česká republika

3 týdny dle množství

5 000 ks

76 x 40 mm

6 měsíců

10 g

jablko - banán 

Specifikace tisku:

Balení 1 ks

Minimální odběr:

Příchuť:

Země původu:

Minim. trvanlivost:

Termín dodání:

Rozměr výrobku:

Digitální tisk folie CMYK

Česká republika

3 týdny dle množství

5 000 ks

76 x 40 mm

6 měsíců

10 g

ovocný mix 

BIO sušenky  máslové

RAW -   ovocná tyčinka

RAW -   ovocná tyčinka



HAUSSPITZE s.r.o.

Specifikace tisku:

Balení 1 ks

Minimální odběr:

Příchuť:

Země původu:

Minim. trvanlivost:

Termín dodání:

Rozměr výrobku:

Digitální tisk folie CMYK

Česká republika

3 týdny dle množství

5 000 ks

76 x 40 mm

6 měsíců

10 g

černý rybíz

Specifikace tisku:

Balení 1 ks

Minimální odběr:

Příchuť:

Země původu:

Minim. trvanlivost:

Termín dodání:

Rozměr výrobku:

Digitální tisk folie CMYK

Česká republika

3 týdny dle množství

5 000 ks

76 x 40 mm

6 měsíců

10 g

klikva - malina

Specifikace tisku:

Balení 1 ks

Minimální odběr:

Příchuť:

Země původu:

Minim. trvanlivost:

Termín dodání:

Rozměr výrobku:

Digitální tisk folie CMYK

Česká republika

3 týdny dle množství

5 000 ks

76 x 40 mm

6 měsíců

10 g

rakytník 

RAW -   ovocná tyčinka

RAW -   ovocná tyčinka

RAW -   ovocná tyčinka


