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Objednávky:         petra.petermannova@vitalo.cz
                                + 420 774 411 477
                                + 420 556 778 411

Veškeré uvedené ceny jsou ceny bez příslušného DPH.

Platební podmínky: 50 % při objednání na základě vystavené zálohové faktury se splatností 5 dnů
                                      doplatek 50 % při dodání v hotovosti nebo na základě vystavené faktury, splatné do dne dodání 
                                      

Dopravní podmínky: dle místa dodání

VITALO manufaktura s.r.o.
Budovatelská 1178/35

743 01 Bílovec
Česká republika
www.vitalo.cz

Jsme česká firma, která vyrábí čokoládové pralinky rozmanitých chutí a tabulkové čokolády přímo z kakaových bobů.
Naše produkty jsou vyráběny ručně přímo z kakaových bobů, nepasterizované a bez umělých dochucovadel.

KONTAKTNÍ INFORMACE
Vaše podnikání a naše čokoláda?



Pralinky s reliéfem

Jedná se o ručně vyráběné čokoládové pochoutky, na které jsme schopni přenést výrazné, detailně vykreslené
a vizuálně poutavé motivy různého charakteru - firemní loga, grafické symboly, nápisy, obrázky.
Zaujměte své zákazníky novým a kreativním pojetím a získejte maximální výnos ze svých marketingových nákladů.
Vyzkoušejte to, Vaše prezentace může nejen upoutat, ale i chutnat.

Cena: individuální kalkulace dle množství

Termín dodání: do 21 dnů od odsouhlasení objednávky (dle dohody i dříve)
Tisk loga: možnost individuálního brandingu ve formě komplimentky či pásku s logem
Jednorázový příplatek: 800,- Kč bez DPH za grafické zpracování loga
Balení: dárkové balení (stuha) dle dohody



Luxusní balení ručně vyráběných čokolád z mléčné, bílé či hořké čokolády přímo z kakaových bobů.
Čistý produkt bez přidaných a pomocných látek.
Skladujte na chladném a suchém místě, do 20 °C max. 

Hmotnost:    70 g
Počet kusů:  dle objednávky

Cena: individuální kalkulace dle množství
Minimální množství: 50 ks
Termín dodání: do 21 dnů od odsouhlasení objednávky (dle dohody i dříve)
Tisk loga: možnost individuálního brandingu
Jednorázový příplatek: 800,- Kč bez DPH za grafické zpracování loga
Balení: dárkové balení (stuha) dle dohody 

Tabulkové čokolády



Luxusní balení pralinek 

Luxusní balení 14 kusů ručně vyráběných pralinek z čokolády přímo z kakaových bobů. 
Rozmanité příchutě v hořké, mléčné a bílé čokoládě.

Hmotnost:    181 g
Počet kusů:  14 pralinek

Cena: 219,- Kč
Minimální množství: 50 ks
Termín dodání: do 14 dnů od odsouhlasení objednávky (dle dohody i dříve)
Tisk loga: možnost individuálního brandingu ve formě komplimentky či pásku s logem
Jednorázový příplatek: 800,- Kč bez DPH za grafické zpracování loga
Balení: dárkové balení (stuha) dle dohody

LANÝŽ V KAKAU
LANÝŽ V CUKRU
NUGÁT VE SKOŘICI
KOKOS MLÉČNÁ
lLÍSKOVÝ OŘÍŠEK

KŘUPINKA BÍLÁ
KŘUPINKA TMAVÁ
MARCIPÁNOVÉ SRDCE
NUGÁTOVÉ SRDCE
GOLF NUGÁT BÍLÝ

GOLF LÍSKOOŘÍŠEK MLÉČNÝ
NUGÁTOVÁ POCHOUTKA
NUGÁT S KAKAOVÝMI BOBY
HOŘKÁ KOSTKA S TEKUTÝM KARAMELEM



Luxusní balení čokoládových lanýžů
se třemi druhy

Balení 14 kusů ručně vyráběných lanýžů z čokolády přímo z kakaových bobů, ve třech různých příchutích.
Lanýž z pravé čokolády obalený v kakaovém pudru, lanýž v cukrovém pudru s bio vanilkou ze Srí Lanky
a lanýž obalený mandlovými plátky.

Hmotnost:    117 g
Počet kusů:   5 ks lanýžů v kakaovém pudru
                         4 ks lanýžů v cukrovém pudru
                         5 ks lanýžů obalených mandlemi

Cena: 199,- Kč
Minimální množství: 50 ks
Termín dodání: do 14 dnů od odsouhlasení objednávky (dle dohody i dříve)
Tisk loga: možnost individuálního brandingu ve formě komplimentky či pásku s logem
Jednorázový příplatek: 800,- Kč bez DPH za grafické zpracování loga
Balení: dárkové balení (stuha) dle dohody



Luxusní balení čokoládových lanýžů
v cukrovém pudru

Jednodruhové balení 14 kusů ručně vyráběných lanýžů z čokolády přímo z kakaových bobů obalených v cukrovém pudru.

Hmotnost:   109 g
Počet kusů: 14 ks lanýžů

Cena: 199,- Kč
Minimální množství: 50 ks
Termín dodání: do 14 dnů od odsouhlasení objednávky (dle dohody i dříve)
Tisk loga: možnost individuálního brandingu ve formě komplimentky či pásku s logem
Jednorázový příplatek: 800,- Kč bez DPH za grafické zpracování loga
Balení: dárkové balení (stuha) dle dohody



Luxusní balení čokoládových lanýžů
v kakaovém pudru

Jednodruhové balení 14 kusů ručně vyráběných lanýžů z čokolády přímo z kakaových bobů v kakaovém pudru.

Hmotnost:   102 g
Počet kusů: 14 ks lanýžů

Cena: 199,- Kč
Minimální množství: 50 ks
Termín dodání: do 14 dnů od odsouhlasení objednávky (dle dohody i dříve)
Tisk loga: možnost individuálního brandingu ve formě komplimentky či pásku s logem
Jednorázový příplatek: 800,- Kč bez DPH za grafické zpracování loga
Balení: dárkové balení (stuha) dle dohody 



Luxusní balení čokoládových lanýžů
obalených mandlemi

Jednodruhové balení 14 kusů ručně vyráběných lanýžů z čokolády přímo z kakaových bobů obalených mandlemi.

Hmotnost:   136 g
Počet kusů: 14 ks lanýžů

Cena: 199,- Kč
Minimální množství: 50 ks
Termín dodání: do 14 dnů od odsouhlasení objednávky (dle dohody i dříve)
Tisk loga: možnost individuálního brandingu ve formě komplimentky či pásku s logem
Jednorázový příplatek: 800,- Kč bez DPH za grafické zpracování loga
Balení: dárkové balení (stuha) dle dohody



Pralinková bonboniéra Sweetheart
s nugátem a marcipánem 

Do stylové krabičky jsme  pečlivě vyskládali 16 pralinek, které jsme naplnili lahodnými náplněmi - marcipán, nugát a jahoda.

Hmotnost:   192 g
Počet kusů: 16 ks pralinek

Cena: 239,- Kč
Minimální množství: 50 ks
Termín dodání: do 14 dnů od odsouhlasení objednávky (dle dohody i dříve)
Tisk loga: možnost individuálního brandingu ve formě komplimentky či samolepky s logem
Jednorázový příplatek: 800,- Kč bez DPH za grafické zpracování loga
Balení: dárkové balení (stuha) dle dohody



Reference zákazníků

www.vitalo.cz
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