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V případě objednání bez potisku, můžete vložit přímo do košíku na eshop.smero.cz

V případě objednání bez potisku, můžete vložit přímo do košíku na eshop.smero.cz

Belgické plněné pralinky v plechové dóze
Belgické plněné pralinky z mléčné, hořké a bílé luxusní čokolády v plechové dóze 
s dárkovým motivem. 200g balení obsahuje 16 kusů pralinek, 400g balení 32 kusů 
pralinek. Cena za balení. Minimální odběr: 10 balení. Možnost potisku. Kontaktujte 
svého obchodního zástupce.

Belgické plněné pralinky v dřevěné dóze
Bonboniéra výborných plněných pralinek z belgické čokolády v luxusní dřevěné dóze. 
200g balení obsahuje 16 kusů pralinek, 400g balení 32 kusů pralinek. Cena za balení. 
Minimální odběr: 10 balení. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

KÓD TYP CENA

1 913 223 Děkujeme za spolupráci 200 g 19,5 x 19,5 x 4 cm 229 Kč

1 913 183 Děkujeme za spolupráci 400 g 18,9 x 18,9 x 5,8 cm 325 Kč

1 913 202 PF 2020 200 g 19,5 x 19,5 x 4 cm 229 Kč

1 913 112 PF 2020 400 g 18,9 x 18,9 x 5,8 cm 325 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 270 Děkujeme za spolupráci 200 g 20 x 20 x 3,5 cm 245 Kč

1 913 127 Děkujeme za spolupráci 400 g 20 x 20 x 6,5 cm 365 Kč

1 913 174 PF 2020 200 g 20 x 20 x 3,5 cm 245 Kč

1 913 147 PF 2020 400 g 20 x 20 x 6,5 cm 365 Kč

Termín dodání 2–4 týdny.
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Kakaové lanýže 
Kakaové lanýže v luxusním obalu s motivem Vánoc nebo Provance. Cena za balení. 
Minimální odběr: 20 balení. 

Medailonky s posypem v dřevěné krabičce 
Chutné čokoládové medailonky v ozdobné dřevěné krabičce. Hořké medailonky 
v kombinaci s malinami a mléčné v kombinaci kávy a kousky kávových bobů. Cena za 
balení. Minimální odběr: 12 balení. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.

Dárková kazeta s vínem a bonboniérou 
Kazeta obsahuje kvalitní bílé víno 
Veltlínské červené rané 2018 
ps, suché, 0,7 l z Rajhradských 
klášterních sklepů a bonboniéru 
s pralinkami z belgické čokolády ve 
zlatém obalu se stuhou, 200 g. Cena 
za kazetu. Minimální odběr: 10 kazet. 
Možnost potisku. Kontaktujte svého 
obchodního zástupce.

Lanýže s hoblinkami v dárkové tašce  
Velmi kvalitní belgické čokoládové lanýže z mléčné nebo hořké čokolády v dárkovém 
balení. Cena za balení. Minimální odběr: 12 balení. Možnost potisku. Kontaktujte 
svého obchodního zástupce.                                                                     

Termín dodání 2–4 týdny.

Belgické plněné pralinky ve zlatém papíru 
Výběr excelentních belgických pralinek z hořké, mléčné a bílé čokolády ve zlatém 
papíru. Cena za balení. Minimální odběr: 20 balení. Možnost potisku. Kontaktujte 
svého obchodního zástupce.

Belgické plněné pralinky ve světle modrém 
papíru s vločkami  
Výběr excelentních belgických pralinek z hořké, mléčné a bílé čokolády ve světle 
modrém papíru s vločkami. Cena za balení. Minimální odběr: 20 balení. Možnost 
potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.                                                                                             

KÓD TYP CENA

1 913 131 4 kusy pralinek 50 g 9,5 x 9,5 x 3,5 cm 54 Kč

1 913 942 8 kusů pralinek 100 g 9 x 19 x 3,5 cm 84 Kč

1 913 542 16 kusů pralinek 200 g 19 x 19 x 3,5 cm 154 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 757 lískové ořechy Vánoce 200 g 69 Kč

1 913 764 original classic Provance 200 g 69 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 125 PF 2020  120 g 149 Kč

1 913 128 Sladký dárek 120 g 149 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 221 mléčná 250 g 139 Kč

1 913 214 hořká 250 g 139 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913718 bílé víno + pralinky 289 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 222 4 kusy pralinek 50 g 9,5 x 9,5 x 3,5 cm 54 Kč

1 913 041 8 kusů pralinek 100 g 9 x 19 x 3,5 cm 84 Kč

1 913 072 16 kusů pralinek 200 g 19 x 19 x 3,5 cm 154 Kč

* ilustrační foto potisk etikety a názvu odrůdy

hořká
mléčná
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Mandle v čokoládě 
Výborné mandle v mléčné nebo hořké belgické čokoládě balené v dárkové tašce. 
Cena za balení. Minimální odběr: 15 balení. Možnost potisku. Kontaktujte svého 
obchodního zástupce.                                                                    

Belgické lanýže s náplní 
Výborné čokoládové lanýže v dárkové krabičce s mašlí. Cena za balení. Minimální 
odběr: 20 balení. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.                                

Čokoláda laserový výsek   
Mléčná čokoláda s příchutí caffe latte, sušenkami a kávou a unikátní hořká čokoláda 
s kousky brusinek a višní v atraktivním obalu s laserovým výřezem v extra velkém balení 
30 x 9 cm. Cena za kus. Minimální odběr: 20 kusů. Možnost potisku. Kontaktujte 
svého obchodního zástupce.    

Výběr čokolád s posypem  
Výběr velmi jemných čokolád, vyrobených z nejjakostnějších surovin s jahodovým 
a mandlovým posypem. Cena za kus. Minimální odběr: 15 kusů. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého obchodního zástupce.                                                                     

VAŠE LOGO
LUXUSNÍ ČOKOLÁDY

A PRALINKY

Umíme Vám dodat
náš produkt s Vaší firemní personifikací.
S logem nebo jakoukoli Vámi dodanou 

grafikou.

Termín dodání 2–4 týdny.

KÓD TYP CENA

1 913 415 v mléčné čokoládě se skořicí, bílá taška 200 g 119 Kč

1 913 414 v hořké čokoládě, hnědá taška 200 g 119 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 306 s příchutí champagne s mašlí 250 g 89 Kč

1 913 320 s příchutí čokolády s mašlí, vánoční 250 g 89 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 002 mléčná, Sladký dárek 225 g 89 Kč

1 913 271 mléčná, PF 2020 225 g 89 Kč

1 913 001 hořká, Sladký dárek 225 g 89 Kč

1 913 772 hořká, PF 2020 225 g 89 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 019 Červené Vánoce 2x jahoda, 1x mandle 279 g 139 Kč

1 913 220 Levandule 1x jahoda, 2x mandle 283 g 139 Kč
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Ošatka Dobroty 
Dárková ošatka pro pravé 
gurmány. Obsahuje: láhev bílého 
vína Veltlínské zelené 2018 ps, 
suché nebo láhev červeného 
vína Frankovka 2015 ps, suché, 
0,7 l, salám Paprikáš, Poličan 
250 g značky Kmotr, olivy zelené 
bez pecky sklo 142 g, kachní 
paštiku 125 g, vepřovou paštiku 
Ibérico 125 g. Odrůda vína dle 
aktuální nabídky. Minimální 
trvanlivost: 3 měsíce salámy, 
ostatní 12 měsíců. Cena za kus. 
Skladovat do 25 °C. Minimální 
odběr: 20 kusů. Termín dodání 
2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

Ošatka Španělské 
dobroty   
Dárková ošatka se španělskými 
delikatesami. Obsahuje: láhev 
bí lého vína Finca Lomil la 
Chardonnay nebo láhev červeného 
vína Finca Lomilla Cabernet 
Sauvignon 0,7 l, španělskou 
paštiku z černých prasat iberského 
plemene 2x 78 g, vařenou šunku 
z masa černých prasat iberského 
plemene 200 g, zelené olivy plněné 
ančovičkovou pastou 350 g. 
Minimální trvanlivost: 12 měsíců. 
Cena za kus. Skladovat do 25 °C. 
Minimální odběr: 20 kusů. Termín 
dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání 
zásob.

Ošatka Těstovinová  
Dárková ošatka pro každého 
milovníka italské kuchyně a zvláště 
těstovin. Obsahuje: láhev červeného 
vína Montepulciano d´Abruzzo DOC 
suché, špagety Capellini 500 g, 
vrtule Eliche 500 g, rajčatové pyré 
700 g, Sugo Ragú - mleté maso 
330 g. Minimální trvanlivost : 
12 měsíců. Cena za kus. Skladovat 
do 25 °C. Minimální odběr: 20 kusů. 
Termín dodání 2 – 4 týdny. Do 
vyprodání zásob.

Ošatka Italské 
dobroty    
Dárková ošatka s italskými 
delikatesami. Obsahuje: láhev 
bílého vína Garganega Pinot 
Grigio Veneto IGT DANESE 
0,7 l, Grissini sýrové tyčinky 
s extra panenským olivovým 
olejem VITAVIGOR 125 g, 
italské pralinky s lískooříškovým 
krémem 2 kusy, mléčné italské 
pralinky s kávovou náplní 
2 kusy. Minimální trvanlivost: 
12 měsíců. Cena za kus. 
Skladovat do 25 °C. Minimální 
odběr: 20 kusů. Termín dodání 
2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

Ošatka Dobrůtky     
Menší dárková ošatka pro 
každého milovníka jídla. 
Obsahuje: salámy Poličan, 
Paprikáš 250 g značky Kmotr, 
olivy zelené bez pecky sklo 
142 g, vepřovou paštiku 
Ibérico 125 g. Minimální 
trvanlivost: 3 měsíce salámy, 
ostatní 12 měsíců. Cena za 
kus. Minimální odběr: 20 kusů. 
Termín dodání 2 – 4 týdny. Do 
vyprodání zásob.

Ošatka Pozdrav  
z Moravy  
Dárková ošatka s tradičními 
pochoutkami z Moravy, potraviny 
oceněny v soutěži Regionální 
potravina Jihomoravského 
kraje. Obsahuje: láhev bílého 
vína Veltlínské zelené 2018 ps, 
suché nebo láhev červeného 
vína Frankovka 2015 ps, suché, 
0,7 l, vepřové ve vlastní šťávě 
250 g, zavařené uzené maso 
250 g, slovácká paštika 170 g. 
Odrůda vína dle aktuální nabídky. 
Minimální trvanlivost: 12 měsíců. 
Cena za kus. Skladovat do 40 °C. 
Minimální odběr: 20 kusů. Termín 
dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání 
zásob.

* ilustrační foto potisku etiket 
a názvu odrůdy

* ilustrační foto potisku etiket 
a názvu odrůdy

KÓD TYP CENA

R-1914120 Dobroty 489 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913389 Španělské dobroty 399 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913712 Těstovinová 349 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913239 Dobrůtky 259 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913711 Italské dobroty 199 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913887 Pozdrav z Moravy 489 Kč

Termín dodání 2–4 týdny.

DÁRKOVÉ OŠATKY
Načtením QR kódu do vašeho mobilního telefonu, se přenesete přímo k nám - do výroby 
dárkových ošatek. Pomocí baličky tvoříme dárkové ošatky a balíčky dárkových předmětů na 
míru našim zákazníkům. Balíčky kompletují zdravotně znevýhodnění zaměstnanci. Jejich 
zakoupením tedy zároveň podpoříte dobrou věc.



5

sm
er
o
-r
ek

la
m
a.
cz

 ●
 d

ěl
ám

e 
Vá

š 
ži

vo
t j

ed
no

du
šš

í...

Ošatka Medová 
velká 
Dárková ošatka medu a medových 
produktů. Obsahuje: medovinu Kitl 
250 ml, medovicový (lesní) soudek 
medu 250 g, dřevěnou naběračku 
na med, medové placičky 40 g. 
Minimální trvanlivost: 12 měsíců. 
Cena za kus. Skladovat do 25 °C. 
Minimální odběr: 20 kusů. Termín 
dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání 
zásob.

Ošatka Oříšková 
Dárková ošatka plná výborných dražovaných suchých plodů. Obsahuje: mandle 
v tiramisu (krabička) 80 g, lísková jádra v hořké čokoládě 80 g, mandle v mléčné 
čokoládě se skořicí 80 g, mléčné pralinky s kávovou náplní 2 kusy. Minimální 
trvanlivost: 12 měsíců. Cena za kus. Skladovat do 25 °C. Minimální odběr: 20 kusů. 
Termín dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

Ošatka kosmetika 
Dobrá nálada   
Ošatka s přírodní kosmetikou 
Kneipp, která navodí atmosféru 
úžasné pohody. Obsahuje: 
sprchový gel Kneipp Dobrá 
nálada 200 ml a koupelovou sůl 
Svaly a klouby 500 g. Minimální 
trvanlivost: 12 měsíců. Cena za 
kus. Minimální odběr: 20 kusů. 
Termín dodání 2 – 4 týdny. Do 
vyprodání zásob.

Ošatka kosmetika Levandulová   
Ošatka s přírodní kosmetikou Kneipp s vůní levandule. Obsahuje: ručník RUJANA 
pruh, bílý 50 x 100 cm, gramáž 400g/m2, sprchový gel Kneipp Levandulové snění 
200 ml a koupelovou sůl Levandulové snění 500 g. Minimální trvanlivost: 12 měsíců. 
Cena za kus. Minimální odběr: 20 kusů. Termín dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání 
zásob.

Ošatka Paštiková španělská    
Směs paštik s vůní Španělska. Obsahuje: kachní paštiku 125 g, vepřovou paštiku 
Ibérico 125 g a játrovou paštiku s pepřem 125 g. Minimální trvanlivost: 12 měsíců. 
Cena za kus. Minimální odběr: 20 kusů. Termín dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání 
zásob.

Ošatka Medová malá
Dárková ošatka medu a medových produktů v menším balení. Obsahuje: medovinu 
Kitl 100 ml, med lipový šestihran 125 g, dřevěnou naběračku na med. Minimální 
trvanlivost: 12 měsíců. Cena za kus. Skladovat do 25 °C. Minimální odběr: 20 kusů. 
Termín dodání 2 – 4 týdny. Do vyprodání zásob.

KÓD TYP CENA

R-1913713 Medová velká 329 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913715 Oříšková 199 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913716 kosmetika Dobrá nálada 329 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913717 kosmetika Levandulová 429 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913150 Paštiková španělská 179 Kč

KÓD TYP CENA

R-1913714 Medová malá 189 Kč

Termín dodání 2–4 týdny.
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Dárková kazeta čajová - Daruji ti úsměv bio  
Dárková kazeta obsahuje 4 porcované biočaje: bylinnou směs Děkuji a Narozeninový 
čaj, ovocný čaj s bylinkami Sluneční pozdrav a Ovocný čaj dobré nálady. Cena za sadu. 
Minimální odběr: 10 sad. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.   

Dárkový balíček Kurkuma    
Blahodárná kurkuma ve třech podobách v dárkovém balení. Složení: biosirup, 
slazený ovocným koncetrátem Kurkuma – citron (500 ml), porcovaná kořeněná 
směs k přípravě nápoje Jemný kurkumový sen, 18 nálevových sáčků, a směs koření 
k přípravě nápoje Kurkuma Latte vanilka v praktické dóze, 60 g. Cena za balení. 
Minimální odběr: 10 balení. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce. 

Dárková kazeta čajová - Zimní pohoda bio   
Dárková kazeta obsahuje 4 porcované biočaje: ovocný čaj Zimní noc, bylinné čaje 
Pěkné odpoledne, Čaj štěstí a směs Koření do svařeného červeného vína. Cena 
za sadu. Minimální odběr: 10 sad. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.   

Dárková kazeta čajová - Tady roste radost   
Dárková kazeta obsahuje 4 porcované biočaje: bylinné čaje Tady roste radost, 
Dobrá nálada, Pohodář a ovocný čaj s bylinkami Sluneční pozdrav. Cena za sadu. 
Minimální odběr: 10 sad. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.   

Dárková kazeta čajová - Štěstí je ...    
Dárková kazeta obsahuje 4 porcované biočaje řady Štěstí je... Složení: bylinné směsi 
Cítit se svěže, Zůstat dítětem, bylinnou směs s kořením Mít přátele a kořeněnou 
směs Naplnit své sny. Cena za sadu. Minimální odběr: 10 sad. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého obchodního zástupce.   

Dárkový balíček Štestí je ...    
Nalezněte štěstí v šálku čaje. 3 balení porcovaného biočaje s harmonicky vyladěnými 
směsmi v dárkovém balení s bylinkami. Složení: bylinná směs s ovocem Být ženou, 
bylinná směs s kořením Být mužem a bylinná směs Zůstat dítětem. Cena za balení. 
Minimální odběr: 10 balení. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.   

KÓD TYP CENA

1 913 067 8,5 x 18 x 28 cm 299 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 146 8,5 x 18 x 28 cm 299 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 255 3x 18 nálevových sáčků 249 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 325 sirup, kořeněná směs, dóza 399 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 332 8,5 x 18 x 28 cm 299 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 068 8,5 x 18 x 28 cm 299 Kč

Termín dodání 2–4 týdny.
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Adventní sada čajů  
24 různých biočajů s milou básničkou na každém přebalu. Díky ručnímu skládání 
sáčků od 1 do 24 vzniká jedinečný adventní produkt z jižní Moravy. Cena za sadu. 
Minimální odběr: 20 sad. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce. 

Příběhy z čajové konvice - 
poznávací sada čajů bio   
10 druhů čajů a bylinných směsí v plně 
kompostovatelných pyramidálních sáčcích 
nabízí pestrost chutí a vůní. Složení: Máta 
peprná, Zelený čaj Bi Luo Chun, černé čaje 
Darjeeling a Assam, bylinné směsi Bosky na 
rozkvetlé louce, Nadechnutí v lese, Tanec 
v čajové zahradě, bylinná směs se zázvorem 
Cestování za sluncem, bylinná směs s kořením 
Láska na čokoládové vlně a ovocný čaj Mlsání 
z ovocného košíku. Cena za sadu. Minimální 
odběr: 20 sad. Možnost potisku. Kontaktujte 
svého obchodního zástupce.  

Čaj Dobrá nálada    
V lahodné bylinné směsi najdete to nejlepší, 
co náš kraj může nabídnout. Cena za balení. 
Minimální odběr: 20 balení. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého obchodního zástupce. 

Káva Nicaragua Single Origin    
100% Arabica odrůdy Caturra roste ve stínu 
deštných pralesů horské oblasti Jinotega. 
Jemná kyselinka a výrazná chuť i vůně 
kávových zrn v biokvalitě potěší každého 
milovníka tohoto nápoje. Cena za balení. 
Minimální odběr: 10 balení. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého obchodního zástupce. 

Čaj Zimní překvapení - 
poznávací sada bio      
4 druhy bylinných směsí v biokvalitě v plně 
kompostovatelných pyramidálních sáčcích 
v milé zimní grafice. Složení: bylinná směs 
s černým čajem Hvězdný tanec, bylinná 
směs Světelný třpyt, bylinná směs s bílým 
čajem Pohlazení duše, bylinná směs se 
zeleným čajem Zimní pohoda. Cena za 
sadu. Minimální odběr: 20 sad. Možnost 
potisku. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.   

Dřevěný stojánek se 4 biočaji    
Dřevěný stojánek se 4 oblíbenými biočaji: bylinnou směsí Dobrá nálada, ovocným 
čajem s bylinkami Sluneční pozdrav a dvojicí bylinných směsí Dobré ráno a Dobrý 
večer. Cena za sadu. Minimální odběr: 5 sad. 

KÓD TYP CENA

1 913 544 24 nálevových sáčků 37,5 g 99 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 851 10 druhů čaje 12 pyramidálních sáčků 29,2 g 117 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 225 porcovaný dvoukomorový 18 nálevových sáčků 27 g 65 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 086 zrnková 250 g 199 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 665 4 druhy čaje 12 pyramidálních sáčků 30 g 117 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 256 4x 18 nálevových sáčků, dřevěný stojan 419 Kč

Termín dodání 2–4 týdny.
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Ručník, osuška GRAND   
Froté výrobky nejvyšší kvality, s novým 
desénem podtrhují luxusní vzhled. Špičková 
technologie na mokrou úpravu froté dodává 
výrobkům ještě větší jemnost a lepší savost. 
Barevné provedení ručníků a osušek na 
vyžádání u obchodního zástupce. Cena za 
kus. Minimální odběr: 20 kusů. Možnost 
výšivky. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce. 

Kneipp Sůl do koupele   
Koupelové soli Dokonalý odpočinek, 
s éterickými oleji z citronové trávy 
a meduňky a Levandulové snění, 
s obsahem levandulového oleje uvolní 
a zklidní tělo i mysl. Cena za kus. Minimální 
odběr: 12 kusů. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Kneipp Sada olejů   
Dárková sada obsahuje 6 olejů do koupele nebo 3 masážní oleje, které blahodárně 
působí na pokožku a zároveň i při vyčerpání a stresu. Cena za sadu. Minimální odběr: 
12 sad. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Kneipp Sada  
sprchové pěny  
a pěnového 
tělového mléka   
Dárková sada sprchové pěny a pě-
nového tělového mléka. Sada Ranní 
polibek přináší vůni pomerančového 
květu a přírodní jojobový olej. Sada 
Hedvábný květ je inspirovaná aroma 
bílého ibišku a bambuckého másla. 
Cena za sadu. Minimální odběr: 6 sad. 
Možnost potisku. Kontaktujte svého 
obchodního zástupce.

Kneipp Sada 
sprchového gelu  
a tělového mléka  
Dárková sada Radost ze života se skládá 
z tělového mléka a sprchového gelu 
s čistým olejem z vavřínu kubébovitého 
(litsea cubeba), který má zklidňující 
účinky a zanechává pleť hebkou na 
dotek. Sada Mandlový květ obsahuje 
mandlový olej a bambucké máslo, které 
účinně hydratuje a vyživuje pokožku. 
Cena za sadu. Minimální odběr: 6 sad. 
Možnost potisku. Kontaktujte svého 
obchodního zástupce.

Kneipp Sada sprchových 
gelů Šťastné sprchování    
Dárková sada obsahuje sprchové gely 
Dobrá nálada s výživnými éterickými oleji 
z maracuji a grapefruitu, Radost ze života 
a Mandlový květ. Cena za sadu. Minimální 
odběr: 12 sad. Možnost potisku. Kontaktujte 
svého obchodního zástupce.

Kneipp Sprchový gel   
Sprchový gel Pánská záležitost 
2v1 obsahuje výtažky z červeného 
pomeranče a černého pepře, které 
dodávají dlouhotrvající vůni. Gel 
účinně myje pokožku i vlasy. Sprchový 
gel Dobrá nálada obsahuje výživné 
éterické oleje z maracuji a grapefruitu, 
které pomáhají navodit atmosféru 
plnou pohody. Cena za kus. Minimální 
odběr: 12 kusů. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.

KÓD TYP CENA

1 918 477 ručník 50 x 100 cm, bílá 100% bavlna gramáž 580 g/m2 155 Kč

1 918 159 osuška 70 x 140 cm, bílá 100% bavlna gramáž 580 g/m2 309 Kč

KÓD TYP CENA

1 918 613 Dokonalý odpočinek 500 g 139 Kč

1 918 615 Levandulové snění 500 g 139 Kč

KÓD TYP CENA

1 918 661 sada olejů do koupele 6x 20 ml 209 Kč

1 918 662 sada masážních olejů 3x 20 ml 119 Kč

KÓD TYP CENA

1 918 202 Ranní polibek sprchová pěna + pěnové tělové mléko 2x 200 ml 329 Kč

1 918 291 Hedvábný květ sprchová pěna + pěnové tělové mléko 2x 200 ml 329 Kč

KÓD TYP CENA

1 918 647 Radost ze života sprchový gel + tělové mléko 2x 200 ml 309 Kč

1 918 646 Mandlový květ sprchový gel + tělové mléko 2x 200 ml 309 Kč

KÓD TYP CENA

1 918 641 Šťastné sprchování 3x 75 ml 189 Kč

KÓD TYP CENA

1 918 213 Pánská záležitost 200 ml 99 Kč

1 918 632 Dobrá nálada 200 ml 99 Kč

KÓD TYP CENA

1 918 364 ručník 50 x 100 cm, bílá 100% bavlna  gramáž 640 g/m2 175 Kč

1 918 365 osuška 70 x 140 cm, bílá 100% bavlna  gramáž 640 g/m2 349 Kč

Termín dodání 2–4 týdny.

Ručník, osuška JUVEL   
Luxusní froté ručníky a osušky. Špičková 
technologie na mokrou úpravu froté dodává 
výrobkům ještě větší jemnost a lepší savost. 
Barevné provedení ručníků a osušek na 
vyžádání u obchodního zástupce. Cena za 
kus. Minimální odběr: 20 kusů. Možnost 
výšivky. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce. 
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Osvěžovač vzduchu MANNY  
Je možné být současně na několika místech zároveň? Ano, například na mřížce 
ventilátoru a v prostoru. Známe někoho, kdo je limitován pouze Vaší fantazií. Seznamte 
se s výstředním mužíčkem „Manny“ a objevte svět plný (ne)pozemských vůní. Cena 
za kus. Minimální odběr: 14 kusů. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.

Osvěžovač vzduchu AROMA CAR   
Velmi účinný osvěžovač vzduchu v nádobce, která může být diskrétně umístěna pod 
sedadlem. Skvěle funguje i při vyšších teplotách a díky použitému organickému 
materiálu je šetrná k životnímu prostředí. Cena za kus. Minimální odběr: 12 kusů. 
Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce. 

Osvěžovač vzduchu AROMA HOME STICKS
Osvěžovač vzduchu do domácnosti, v podobě vonných tyčinek. Balení obsahuje 
5 kusů tyčinek. Cena za kus. Minimální odběr: 6 kusů. Možnost potisku. Kontaktujte 
svého obchodního zástupce. 

Autokosmetika
Dárková kazeta pro všechny motoristy. Cena za kazetu. Minimální odběr: 10 kazet. 
Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.           

KÓD TYP CENA

1 918 205 Cherry 69 Kč

1 918 932 Vanilla 69 Kč

1 918 038 Black 69 Kč

KÓD TYP CENA

1 918 272 Blossom 99 Kč

1 918 219 Fresh linen 99 Kč

1 918 234 Magic wood 99 Kč

KÓD TYP CENA

1 918 966 New car 60 Kč

1 918 022 Vanilla 60 Kč

1 918 008 Black 60 Kč

KÓD TYP CENA

1 914 481 Londýn
pěna na textil, okna a plasty; 2x utěrka; čisticí ubrousky na 
plasty; osvěžovač vzduchu - papírový a plastová postavička

299 Kč

1 914 498 Vídeň
čisticí ubrousky na plasty; rozmrazovač skel; 2x utěrka; 
osvěžovač vzduchu - plastová postavička; škrabka na led

289 Kč

Termín dodání 2–4 týdny.
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Sluchátka bezdrátová špuntová 
Bezdrátová sluchátka do uší Twins vás vysvobodí od překážejících kabelů. 
Ergonomický design zajistí pohodlný nerušený poslech. Sluchátka obsahují vestavěný 
mikrofon. Součástí balení je nabíjecí pouzdro s kapacitou baterie 300 mAh, ve 
kterém sluchátka 4x dobijete na plnou kapacitu. Samotná sluchátka mají výdrž až 
3 hodiny. Cena za balení. Minimální odběr: 1 balení. Možnost potisku. Kontaktujte 
svého obchodního zástupce.     

Nabíječka bezdrátová    
Moderní designová bezdrátová nabíječka pro všechny telefony podporující 
bezdrátovou technologii Qi – telefon stačí pouze položit na nabíječku. Pro telefony, 
které tuto funkci nepodporují, lze využít přijímač pro Android/iPhone. Standard 
bezdrátového nabíjení: Qi 1.2, vzdálenost nabíjení: ≤10 mm, efektivita: ≥75 %. Cena 
za kus. Minimální odběr: 5 kusů. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního 
zástupce.

Reproduktor MARLEY Chant Mini BT    
Čistý, jasný a zřetelný zvuk z jednoho širokopásmového reproduktoru. Chant Mini 
BT nabízí jednoduché připojení pro zařízení s Bluetooth technologií a zároveň 
je kompatibilní s dalšími zařízeními pomocí 3,5 mm jack konektoru. Zabudovaný 
mikrofon umožní přijímat hovory. Vyrobeno z materiálů šetrných k životnímu prostředí: 
bio-plastu, bambusového dřeva, recyklovaného hliníku a silikonu. Cena za kus. 
Minimální odběr: 1 kus. Možnost potisku samolepkou na obal. Kontaktujte svého 
obchodního zástupce.     

Sluchátka MARLEY Smile Jamaica   
Malá a jednoduchá sluchátka do uší Smile Jamaica, která navzdory své velikosti nabízí 
jasný zvuk a vibrující basy. Dynamické měniče, silné 9 mm, poskytují čistý, rázný zvuk 
se silnými basy. Vyrobeno z ekologických materiálů: certifikovaného FSC afrického 
sapele/bukového dřeva a recyklovaného hliníku. Cena za kus. Minimální odběr: 1 kus. 
Možnost potisku samolepkou na obal. Kontaktujte svého obchodního zástupce.     

KÓD TYP CENA

1 918 991 růžová délka kabelu: 1,3 m 489 Kč

1 918 114 modrá délka kabelu: 1,3 m 489 Kč

KÓD TYP CENA

1 918 747 dřevěná 309 Kč

1 918 748 stojánková 319 Kč

KÓD TYP CENA

1 918 119 výška 8,5 cm, průměr 8,5 cm 1x 1.5” 3W širokopásmový 1 229 Kč

KÓD TYP CENA

1 918 222 Bluetooth 590 Kč

Termín dodání 2–4 týdny.
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KÓD TYP CENA

1 913 393 mandlovice 0,5 l, káva, paštika dárková krabička 575 Kč

KÓD TYP CENA

1 916 955 Reserva 21 let, 40%, 0,7 l, v dárkové krabičce 1 275 Kč

1 913 566 Gran Aňejo Reserva 12 let, 37,5%, 0,7 l 529 Kč

1 913 557 Aňejo 5 let, 37,5%, 0,7 l 499 Kč

1 913 588 s medem 20%, 0,7 l 259 Kč

Rum Baoruco  
Dominikánský, tmavý rum, při jehož výrobě byla 
použita nejkvalitnější cukrová třtina. Vytvořen tradiční 
a precizní metodou pomalého zrání v sudu trvajícího 
5, 12 nebo 21 let. Také s příchutí kvalitního včelího 
medu. Výjimečná a osobitá chuť, která omámí vaše 
chuťové pohárky. Cena za kus. Minimální odběr rumu 
Reserva od 1 kusu, ostatní od 2 kusů. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého obchodního zástupce.   

Hustopečská mandlovice, kávová mandle, 
mandlová višeň 
Hustopečská mandlovice vyrobena podle receptury bývalého správce hustopečských 
mandloňových sadů. Je to produkt, ve kterém se snoubí nevšední chuť a vůně mandlí 
a nejedna kapka kvalitního alkoholu. Cena za kus. Minimální odběr: 5 kusů. Možnost 
potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce. Dárkové krabičky k jednotlivým 
druhům objednejte na eshop.smero.cz

Dárkové balení mandlovice, ovocného čaje 
nebo kávy   
Dárkové balení obsahuje oblíbenou cestovní mandlovici 0,2 l, skvělý ovocný čaj 
s mandlovou příchutí, 18 nálevových sáčků, á 2 g nebo zrnkovou kávu 100 g. 
Cena za balení. Minimální odběr: 10 balení. Možnost potisku. Kontaktujte svého 
obchodního zástupce. 

Dárkové balení mandlové chuti   
Dárkové balení obsahuje exkluzivní wineládu (marmeládu) 200 g, paštiku s mandlovicí 
130 g, skvělý ovocný čaj s mandlovou příchutí, 18 nálevových sáčků, á 2 g nebo 
zrnkovou kávu 100 g. Cena za balení. Minimální odběr: 10 balení. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého obchodního zástupce. 

Dárkové balení mandlovice, kávy a paštiky    
Dárkové balení obsahuje láhev Hustopečské mandlovice 0,5 l, hustopečskou kávu 
mletou 100 g a paštiku s mandlovicí 130 g. Lesklá verze a moderní design dodává 
balení luxusní vzhled. Cena za balení. Minimální odběr: 5 balení. Možnost potisku. 
Kontaktujte svého obchodního zástupce. 

KÓD TYP CENA

1 913 558 mandlovice 0,5 l 38% obj. alkoholu 335 Kč

1 913 334 kávová mandle 0,5 l 25% obj. alkoholu 335 Kč

1 913 655 mandlová višeň 0,5 l 33% obj. alkoholu 335 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 565
mandlovice 0,2 l, ovocný čaj s mandlovou 
příchutí, 18 sáčků

dárková krabička 289 Kč

1 913 546 mandlovice 0,2 l, káva zrno 100 g dárková krabička 299 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 522
čaj ovocný s mandlovou příchutí, mandlová 
wineláda, paštika s mandlovicí

dárková krabička 275 Kč

1 913 573
káva s mandlovou příchutí zrno, mandlová 
wineláda, paštika s mandlovicí

dárková krabička 299 Kč

Termín dodání 2–4 týdny.
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Platnost letáku je do 31. 3. 2020 nebo do vyprodání zásob.  
Možnost potisku produktů. Ceny bez tisku. Ceny uvedeny bez DPH. 
Vyhrazujeme si právo změnit obsah balení po předchozí domluvě  
se zákazníkem. Odrůda vína dle aktuální nabídky. V případě vyprodání 
bambusových ošatek možnost balení do kartonových krabic.  
Termín dodání 2–4 týdny. Tiskové chyby vyhrazeny.

www.smero.cz

KUTNÁ HORA Ortenova 63, 284 01 Kutná Hora
tel.: 327 311 808 
e-mail: objednavky.kh@smero.cz

OSTRAVA Čs. armády 360, 735 81 Bohumín
tel.: 596 018 076
e-mail: objednavky.ov@smero.cz

PRAHA areál Big Box, hala C
Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
tel.: 777 735 880 
e-mail: objednavky.praha@smero.cz

BŘECLAV Bratislavská 3150/30, 690 02 Břeclav
tel.: 519 325 237 
e-mail: objednavky.breclav@smero.cz

HODONÍN Velkomoravská 83a, 695 01 Hodonín
tel.: 518 321 113, 518 321 114 
e-mail: objednavky.hodonin@smero.cz

OLOMOUC Rolsberská 638/66, 779 00 Olomouc
tel.: 606 055 092 
e-mail: objednavky@smero.cz

tel.: 800 155 111
e-mail: objednavky@smero.cz

Centrála BRNO, prům. zóna Rajhrad
Stará pošta 980, 664 61 Rajhrad
tel.: 548 213 308 | e-mail: objednavky@smero.cz

smero-reklama.cz
V případě objednání bez potisku, můžete vložit přímo do košíku na eshop.smero.cz

Termín dodání 2–4 týdny.

Medovina Kitl   
Kitl Medovina se vyrábí za studena 
z medoviny a 4 bylinek v BIO kvalitě 
(mateřídouška, květ lípy, voňatka 
a květ bezu černého). Je slazena 
pouze zahuštěnou hroznovou 
šťávou, neobsahuje žádný řepný 
cukr a není dolihovaná. Obsah 
alkoholu se pohybuje okolo 12% 
obj. Díky svému složení je vhodná 
na prohřátí těla i duše nejen při 
dlouhých zimních večerech. Cena 
za kus. Minimální odběr 250 ml 
od 12 kusů a 500 ml od 6 kusů. 
Možnost potisku. Kontaktujte svého 
obchodního zástupce. 

KÓD TYP CENA

1 913 517 Životabudič, Meducínka a Rudý Šláftruňk 3x 500 ml 449 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 494 Životabudič, Meducínka, Rudý a Zlatý Šláftruňk 4x 250 ml 389 Kč

KÓD TYP CENA

1 913 580 lipový 250 g 89 Kč

1 913 051 lipový 650 g 199 Kč

1 913 597 medovicový s kloboučkem 250 g 109 Kč

1 913 055 medovicový 650 g 199 Kč

Med lipový, medovicový   
Lipový med má svoji výraznou vůni, typickou chuť a jantarově zlatozelenou barvu. 
Krystalizuje po delší době a mívá vysokou enzymovou aktivitu. Medovicový (lesní) 
med má plnou hutnou chuť a kořenitou vůni. Krystalizuje velmi pomalu a obsahuje 
velké množství minerálů a rostlinných barviv. Cena za kus. Minimální odběr: 5 kusů. 
Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Kitl Apatyka   
Kitl Životabudič je sirup na povzbuzení, vyrobený ze zahuštěné hroznové šťávy a 5 bylin 
s povzbuzujícími účinky. Kitl Meducínka je sirup pro období chřipek a nachlazení. 
Vyrábí se ze zahuštěné jablečné šťávy, propolisu, léčivých bylinek a vitamínu C. 
Vhodná i pro děti. Kitl Šláftruňk je medicinální vinný nápoj na dobrou noc, který 
pomáhá uklidnit a uvolnit od stresu. Vyrábí se z červeného (bílého) révového vína 
a 7 léčivých bylin. Výrobky neobsahují řepný cukr. Cena za balení. Minimální odběr: 
2 balení. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Kitl Apatyka   
Kitl Životabudič je sirup na povzbuzení, vyrobený ze zahuštěné hroznové šťávy a 5 bylin 
s povzbuzujícími účinky. Kitl Meducínka je sirup pro období chřipek a nachlazení. 
Vyrábí se ze zahuštěné jablečné šťávy, propolisu, léčivých bylinek a vitamínu C. 
Vhodná i pro děti. Kitl Šláftruňk je medicinální vinný nápoj na dobrou noc, který 
pomáhá uklidnit a uvolnit od stresu. Vyrábí se z červeného (bílého) révového vína 
a 7 léčivých bylin. Výrobky neobsahují řepný cukr. Cena za balení. Minimální odběr: 
3 balení. Možnost potisku. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

KÓD TYP CENA

1 913 321 250 ml 12% obj. alkoholu 99 Kč

1 913 322 500 ml 12% obj. alkoholu 149 Kč


