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Stručná historie čaje
Jeho domovem je Čína – to je místo, kde se zrodil zvyk pití čaje. O objevení čaje existuje mnoho
legend. První zmínky o něm se datují do 12. století před naším letopočtem. Nicméně samotné pití
čaje získalo svou popularitu již během dynastie Tang (618-907). Poté se čaj stal obchodní komoditou.
Do Evropy byl přivezen holandským obchodníkem v roce 1610, populárním po celém světě se však
čaj stal až v 19. století.

Umění přípravy čaje
Příprava a podávání čaje je skutečným obřadem. Nejen v Číně a Japonsku, ale prakticky po
celém světě je okamžik s šálkem čaje časem odpočinku a radosti z vychutnání aromatického
nápoje. Při vaření čaje je velmi důležitá kvalita vody. V první řadě musí být měkká a musí
obsahovat malé množství minerálních solí. Dalšími důležitými faktory, které ovlivňují chuť
odvaru, jsou teplota a doba vaření, které do značné míry závisí na druhu čaje. Neváhejte
použít následující tipy k vytvoření perfektního odvaru a potěšte své tělo, mysl a duši.

WHITE tea (bílý čaj)
Do konvice nasypte jednu čajovou lžičku čaje na osobu, zalijte vodou o teplotě 70-85°C a nechte 7-9 minut
louhovat.

GREEN tea

(zelený čaj)

Do konvice nasypte jednu čajovou lžičku čaje na osobu, zalijte vodou o teplotě 70-85°C a nechte 2-3 minuty
louhovat.

red tea (červený čaj)
Do konvice nasypte jednu čajovou lžičku čaje na osobu, zalijte vodou o teplotě 96°C a nechte 3-5 minut louhovat.

black tea (černý čaj)
Do konvice nasypte jednu čajovou lžičku čaje na osobu, zalijte vodou o teplotě 95°C a nechte 2-3 minuty louhovat.

Čaj podávejte v šálcích, nejdříve však nezapomeňte oddělit listy od odvaru.

Všechny ceny uvedené v katalogu jsou konečné a zahrnují 21 % DPH.
Tento FM GROUP Aurile katalog produktů č. 2 je platný od července 2014.
Nabídka produktů, včetně cen uvedených v katalogu, je platná od července 2014, a to do vyprodání zásob nebo uvedení nového katalogu.
Marketingový plán, katalogy, jiné informační, propagační a reklamní materiály, které byly vydány nebo výslovně schváleny FM GROUP World nebo FM GROUP
Czech & Slovakia jsou jedinými autorizovanými zdroji informací pro účel prodeje a reklamy produktů FM GROUP.

Kolem šálku...
Značka Aurile nepochybně zaujala místo ve vašich srdcích. Je nám ctí, jakou důvěru jste věnovali
nové produktové řadě. Společně s tímto novým katalogem získá Aurile novou tvář.
Sortiment výrobků se rozšiřuje o lahodné, aromatické čaje obohacené o přírodní složky, které jim
dodávají jedinečný charakter. Najdete mezi nimi:
		ušlechtilý bílý čaj s okvětními lístky růží (str. 4-5),
osvěžující zelený čaj obohacený o vůni verbeny, citrónové trávy, citrónové kůry a okvětních
lístků slunečnice (str. 6-7),
		bohatý červený čaj se sušenými třešněmi, aronií a jemnými okvětními lístky růží (str. 8-9),
		vynikající černý čaj s přídavkem okvětních lístků ibišku, jasmínu, měsíčku lékařského
a sušených brusinek (str. 10-11).
Při výběru nových produktů jsme se nechali inspirovat 5 000 let dlouhou historií čaje, byli jsme vedeni
snahou představit vám rozmanitost tohoto lahodného moku a dát vám příležitost prozkoumat nové
a originální chuťové vjemy. S odkazem na tradiční čínské rituály vaření čaje bychom rádi vaše šálky
naplnili nejen lahodným čajem, ale také pozitivními pocity. Záleží nám na tom, aby si každý mohl
vybrat odvar, kterému dává přednost, odvar, který dokonale odpovídá vaší náladě, místu nebo situaci.
Abyste mohli znovuobjevit výjimečnou kávu, rozšířili jsme sortiment o přírodní kávové kapsle vhodné
do kávovarů typu espresso, které umožní přípravu intenzivního ristretta, aromatického espressa nebo
tzv. „velké černé“ – lunga. Dovolujeme si vás upozornit na zelenou kávu. Pěstuje se ekologicky, má
jemnou chuť a hmatatelné vinné akcenty. Její aroma si jistě najde mnoho milovníků a inovativní sáčky
ve tvaru pyramidy budou extrahovat maximální chuť a aroma. Ochucené kávy jsou nyní k dispozici
také v nových verzích: třešeň a skandinávské ovoce.
Opakovaně chceme zdůraznit, že FM GROUP je rodinný podnik, proto doufáme, že značka Aurile
navštíví váš domov a vynikající aromatické čaje a kávy vás budou provázet na četných setkáních s
rodinou, přáteli a známými, stejně jako při obchodních jednáních.
Užijte si nakupování!

Pomozte nám pomáhat druhým!

Katarzyna a Artur Trawińscy

N A D A C E
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www.golden-tulip.com
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Serenity

je nejlepším elixírem mládí.

SERENITY

Co je dobré vědět!

Bílý čaj

Pai Mu Tan
Sypaný čaj s okvětními lístky růží

		Jak se připravuje?

novinka!

Ušlechtilý bílý čaj s okvětními lístky růží, lehce
květinovým aroma a harmonickou chutí okouzlí
svou sametovostí. Jedná se o velmi jemné složení
s lehce nasládlou chutí, bohaté na vitamíny A a E a
polyfenoly.
serenity BÍLÝ ČAJ

FM | ah4

159,00 Kč /
5 300,00 Kč / 1 kg

4

30 g

Bílý čaj je nejméně zpracovávaný
čaj ze všech druhů – proces
vadnutí a vysychání listů vede k
dosažení unikátního aroma.

		Odkud pochází?
Tato jemná kompozice vzešla z
nerozvinutých čajových pupenů
a prvních listů sklízených v čínské
provincii Fujian.

		S čím ho podávat?
Bílý čaj má jemnou chuť, takže
by neměl být kombinován s
vysoce aromatickými potravinami.
Dokonale ladí s hovězím a telecím
masem, stejně jako jednoduchým
občerstvením a lehkými
moučníky.

Produkty Aurile jsou originálními produkty FM GROUP World.
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Co je dobré vědět!
		Jak se připravuje?
V případě zeleného čaje je velmi
důležité zpracovávat ho opravdu
pečlivě. Čerstvě nasbírané listy
nejsou fermentovány, ale rychle
se suší.

		Odkud pochází?
Tento druh pochází z provincie
Zhejiang ve východní Číně.

		S čím ho podávat?
Osvěžující a povzbuzující zelený
čaj by měl být kombinován s
rybami, saláty a ovocem, které se
rovněž dobře snoubí s bílými víny.

EUPHORIA
Zelený čaj

Gunpowder

novinka!

Sypaný čaj s verbenou, citrónovou trávou, citrónovou
kůrou, okvětními lístky slunečnice a citrónovou příchutí.

Originální kompozice vytvořená z nejmladších
listů zeleného čaje druhu Gunpowder, obohacená
o energizující přísady: aromatickou verbenu,
citrónovou trávu, citrónovou kůru a slunečnicové
listy. Odvar čaje má lehce sladkou chuť a bohaté
aroma s jemnými kouřovými tóny.
euphoria ZELENÝ ČAJ FM | ah2

159,00 Kč /

75 g

2 120,00 Kč / 1 kg

Pošlete

pozitivní energii každý den!
6
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kawy naturalne

Co je dobré vědět!
		Jak se připravuje?
Načervenalý odstín odvaru je
zásluhou krátkého fermentačního
procesu a několikaletého stárnutí,
během kterého sušené listy
pomalu zrají a získávají výjimečné
vlastnosti.

		Odkud pochází?
Listy čaje Pu-erh jsou dováženy
z čínské provincie Yunnan, kde
byly připraveny podle tradičních
receptur používaných v Číně
téměř 2 000 let.

		S čím se podává?
Dokonale se hodí k mastným a
smaženým pokrmům s výraznou
chutí.

JOY

Je to radost,

Červený čaj

Pu-erh

novinka!

když naše životy odhalí tu
nejkrásnější stránku!

Sypaný čaj se sušenými třešněmi, aronií, okvětními lístky
růží a příchutí třešní.

Vynikající červený čaj s přídavkem sušených plodů
třešní a aronie, stejně jako jemnými okvětními lístky
růží, jejichž bohatá vůně se dokonale snoubí s
jemnými třešňovými notami. Obsahuje mimo jiné
snadno vstřebatelný přírodní selen, vitamín E a
cenné flavonoidy.
joy ČERVENÝ ČAJ FM | ah3

159,00 Kč /

75 g

2 120,00 Kč / 1 kg
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Najděte

harmonii ve svém životě ...

HARMONY
Černý čaj

Yunnan

novinka!

Sypaný čaj s přídavkem květů ibišku a jasmínu, měsíčku
lékařského, sušených brusinek a přírodní broskvovou příchutí
Vybraný Yunnan černý čaj s přídavkem květů
jasmínu, měsíčku lékařského, ibišku a brusinkami
má výraznou, osvěžující chuť a příjemné, jemné
broskvové aroma. Jeho harmonickou chuť milují
miliony lidí po celém světě.
harmony ČERNÝ ČAJ FM | ah1

145,00 Kč /

Co je dobré vědět!
		Jak se připravuje?
Kvalita černého čaje je zásluhou
procesu schnutí a dlouhé
fermentace, což má za následek
velmi vysoký obsah kofeinu.

		Odkud pochází?
Listy našeho černého čaje
pochází z čínské podhorské
provincie Yunnan, která sousedí s
Vietnamem, Laosem a Barmou.

		S čím se podává?
Výborný pro zvýraznění masných
pokrmů. Je vynikajícím základem
ledových čajů.

75 g

1 933,33 Kč / 1 kg
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Přírodní kávy
Co je dobré vědět!
U většiny přírodních káv používáme střední Americké pražení. Zrna se praží při teplotě
210°C po dobu asi 20-ti minut a poté se opatrně ochladí cirkulujícím vzduchem. Během
pražení získávají zrna světle hnědou barvu. Po pražení je jejich povrch suchý a chuť
komplexní a vyvážená, co do sladkosti, hořkosti a kyselosti. Navíc v případě kávy Aurile
Classic jsme použili pražení „Full City Roast“, což znamená, že jsme 30 % zrn pražili
při teplotě 225°C, čímž získala mírně mastný povrch a tím i plnější tělo, silnější aroma a
intenzivnější chuť.

CLASSIC

Přírodní káva

KAPSLE
100% Arabica

novinka!

Aurile kapsle jsou
kompatibilní se
systémem
Nespresso®*.

Pro kávovary typu espresso, jemně mletá
Okouzlující chuť kávy Aurile Classic je zásluhou
kolumbijské odrůdy Arabicy. Kmeny pěstované na
andském masivu odvozují svou jemnost ze slunných
strání, energii z vulkanických půd a za vytříbenost
vděčí místnímu tropickému klimatu. Po uvaření se
stávají hedvábnými a jejich jemně pikantní noty
přinášejí příjemný pocit svěžesti s lehce citrusovou
příchutí. Intenzitu chuťového zážitku prohloubí
aroma, které je protkané notami ovoce a karamelu.
Kolumbijská káva je jednou z nejvyváženějších káv,
její příjemná chuť má své milovníky po celém světě.
Praktické kapsle umožňují přípravu intenzivního
ristretta, aromatického espressa nebo lunga –
ideální pro delší vychutnání chuti a vůně.
KÁVA CLASSIC KAPSLE FM | ar14

115,00 Kč /

10 x 5,5 g

2 090,91 Kč / 1 kg

kapsle do kávovar typu
espresso
víčko

káva

ochranný
obal
12

* Nespresso® je registrovaná ochranná známka
vlastněná společností Société Des Produits
Nestlé S.A. FM GROUP World Arthur Trawiński
Sp. z o.o. Sp. k. (komanditní společnost) není
smluvně, kapitálově nebo organizačně vázána
se společností Société Des Produits Nestlé S.A.
FM GROUP World Arthur Trawiński Sp. z o.o. Sp.
k. není ani držitelem licence ani distributorem
značky Nespresso®.

Produkty Aurile jsou originálními produkty FM GROUP World.
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Co je dobré vědět!
Proces pražení kávy poskytuje zrnům krásné aroma a charakteristickou chuť, ale vysoká
teplota je zbavuje cenné kyseliny chlorogenové (CGA). Tato kyselina patří do skupiny
polyfenolů, což je přírodní antioxidant. Naštěstí zelená kávová zrna obsahují množství CGA.

Pure green

Přírodní káva

GREEN
100% Arabica

novinka!

Pyramidové sáčky, hrubě namletá, nepražená
Káva Aurile Pure Green byla vyrobena z
peruánských kávových zrn odrůdy Arabica
pocházejících z ekologického zemědělství, bez
použití hnojiv. Každé zrno se sklízí ručně. Má
delikátní chuť s výraznými vinnými tóny, bez
nahořklé pachuti nebo kouřového aroma, které
je charakteristické pro pražená zrna. Zelená káva
obsahuje velké množství kyseliny chlorogenové
(CGA), což je silný antioxidant a díky přítomnosti
kofeinu neztrácí žádnou ze svých stimulačních
účinků.

Doporučuje se pro:
všechny milovníky
nepražených káv,
příznivce
ekologického
životního stylu,
všechny, kteří
oceňují mírnou
chuť,
osoby, které se
starají o svou váhu.

pure green KÁVOVÉ SÁČKY FM | ar13

239,00 Kč /

20 x 7 g

1 707,14 Kč / 1 kg

14
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EXCELLENCE KÁVOVÁ ZRNA FM | AR1

219,00 Kč /

250 g

876,00 Kč / 1 kg

EXCELLENCE
Přírodní káva

100% Arabica

Nyní Aurile
Excellence v
novém 1 kg
balení!

Mletá káva a kávová zrna
Aurile Excellence je originální směsí nejlepších zrn
africké Arabicy, především typu Moka, pocházejících
z vybraných plantáží Jižní Ameriky. Zrna dlouho
dozrávají v kávových zahradách regionu Sidamo,
položených ve výšce 1800 metrů nad mořem. Chuť
této kávy je sametová, bez hořké příchuti, s lehkým
květinovo-vinným akcentem. Specialisté považují
Moku za jeden z nejušlechtilejších odrůd kávy, jejíž
hlubokou a hedvábnou chuť si nejlépe vychutnáte
bez jakýchkoli přísad. Zanechává podmanivou,
nasládlou chuť, proloženou lehkými, kyselými tóny.
Podtrhuje lahodnou chuť dortů a dezertů.

EXCELLENCE MLETÁ KÁVA FM | AR2

219,00 Kč /
876,00 Kč / 1 kg

16

Káva Aurile Excellence chutná nejlépe bez jakýchkoli přísad. Teprve pak můžete objevovat plnost její vznešené vůně.

250 g

EXCELLENCE KÁVOVÁ ZRNA FM | ar12

699,00 Kč /

novinka!

1 kg

Produkty Aurile jsou originálními produkty FM GROUP World.
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Přečtěte si předtím, než ochutnáte!
100% Arabica
Všechny kávy Aurile Excellence, Pure Green a Klasické kávy jsou směsi vybraných druhů kávy Arabica (Coffea
Arabica). Kapsle klasické kávy obsahují dokonale vyváženou chuť kolumbijské kávy, sáčky Pure Green –
ekologicky pěstovanou peruánskou Arabicu, zatímco Excellence – aromatickou etiopskou Moku z regionu
Sidamo.

master blend
Naše funkční a ochucené kávy jsou připravovány z originálních směsí orientálních odrůd kávy - Arabicy a
Robusty podle tradičních italských receptur. Jejich základní chuť tvoří odrůdy pocházející z východní Asie, s
charakteristickou, kořeněno-dřevitou vůní. Sametová Arabica přináší do složení delikátní nakyslý tón, zatímco
intenzivní Robusta ho posiluje a dodává ostřejší tóny. Dokonale vyvážená, bohatá, plná chuť.

espresso blend
Srdcem směsi jsou brazilské a kolumbijské odrůdy, které se pěstují v hornatých oblastech, ale její plná chuť
pochází z 10-ti % příměsi mastných indonéských zrn Robusty.

ESPRESSO
EXPERIENCE
Přírodní káva

espresso blend

Mletá káva, 60 % Arabica a 40 % Robusta
Pro všechny milovníky klasického espressa jsme
vytvořili originální směs vybraných kávových zrn z
plantáží Jižní Ameriky. Srdcem směsi jsou odrůdy
pěstované v Brazílii a Kolumbii, zatímco její plná chuť
pochází z 10-ti % příměsi mastných zrn indonéské
Robusty. Ideální poměr zrn – 60 % Arabicy a 40 %
Robusty – vytváří nezapomenutelnou, silnou chuť s
oříškovo-čokoládovými podtóny a intenzivním, lehce
kouřovým aroma. Je to perfektní směs pro gurmány,
kteří pijí kávu bez cukru a mléka.
espresso experience MLETÁ KÁVA FM | AR3

209,00 Kč /

250 g

836,00 Kč / 1 kg
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Ochucené kávy
Co je dobré vědět!
Ochucené kávy Aurile jsou směsí zrn Robusty a orientální Arabicy. Unikátní chuť byla
vytvořena podle tradičních italských receptur předávaných z generace na generaci.
Arabica představuje mírně kyselé tóny, zatímco Robusta posiluje chuť a činí kávu
výraznější.

CHERRY

Ochucená káva

master blend

Mletá káva s příchutí třešní

novinka!

Představte si vůni lahodných, šťavnatých třešní
máčených v silné kávě. Nechť vás každý doušek
osvěží a vezme vás do sluncem zalitého třešňového
sadu.
OCHUCENÁ KÁVA CHERRY FM | ar11

199,00 Kč /

250 g

796,00 Kč / 1 kg

SCANDINAVIAN
FRUITS
Ochucená káva

master blend

novinka!

Mletá káva s příchutí skandinávského ovoce

Brusinka, borůvka, ostružina, malina, moruška a
poklady Skandinávie. Kombinace džemu se sladkou
koláčovou příchutí propůjčuje kávě jedinečnou vůni!
OCHUCENÁ KÁVA SCANDINAVIAN FRUITS FM | ar10

199,00 Kč /

250 g

796,00 Kč / 1 kg

20
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Jak podávat:
Ochucené kávy
chutnají dobře
podávané jak horké,
tak studené (jako
základ ledové kávy).
Jsou výborné s
dortem nebo jinými
dezerty!
Káva neobsahuje cukr nebo
sladidla.

Bez alkoholu. Neobsahuje cukr,
sladidla, mléko nebo mléčné
výrobky.

VANILLA
Ochucená káva

master blend

Mletá káva s příchutí vanilky
Exotické, sladké aroma vanilky je perfektním
doplňkem chuti přírodní kávy. Do složení přináší
teplé a radostné tóny. Skutečný požitek pro vaše
smysly.
OCHUCENÁ KÁVA VANILLA FM | AR8

199,00 Kč /

250 g

796,00 Kč / 1 kg

IRISH CREAM
Ochucená káva

master blend

Mletá káva s příchutí Irish Cream.
Vynikající whisky a jemná, sladká smetana jsou
příchutěmi, které dokonale ladí s chutí přírodní,
čerstvě pražené kávy. Budete snít o tom, že toto
potěšení nikdy neskončí!
OCHUCENÁ KÁVA IRISH CREAM FM | AR9

199,00 Kč /

250 g

796,00 Kč / 1 kg
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Funkční kávy
Aurile funkční kávy byly oceněny stříbrem v anketě
“ Consumer Laurel 2014”. Jedná se o cenu spotřebitelů,
kteří vybírají výrobky v celostátní polské soutěži
popularity, proto je udělení ocenění v kategorii “ Funkční
kávy” pro nás velmi důležité a ceněné.

METABOLISM
Funkční káva

master blend
Mletá káva s výtažkem z Garcínie kambodžské a
L-karnitinem
Lahodná káva obohacená o zinek, chrom, L-karnitin,
výtažek z Garcínie kambodžské a vitamíny skupiny
B. Jedná se o vynikající a především bezpečný
doplněk při vašem hubnutí a detoxikačních
procesech. Při správné dietě a troše sportu se
budete cítit výjimečně lehce.

Vždy
ve formě!
Doporučena
pro osoby:
které chtějí podpořit svůj
metabolismus,
pečující o svou štíhlou linii,
válčící s nadváhou nebo
obezitou.

MLETÁ KÁVA METABOLISM FM | AR6

259,00 Kč /

38% DDD ve 2

chrom

šálcích*

30% DDD ve 2

250 g

zinek, vitam šálcích*
ín B2
24% DDD ve 2
niacin, kyse šálcích*
pantotenov lina
á, biotin

1 036,00 Kč / 1 kg

30

% DDD
vitamín B ve 2 šálcích*
2

ENERGY

24% DD

D
niacin, ky ve 2 šálcích*
pantoten selina
ová, biot
in

Funkční káva

master blend
Mletá káva s výtažkem z guarany a taurinem
Stimulující taurin a komplex vitamínů skupiny B, o
které je naše káva obohacena, snižuje únavu a
zvyšuje tělesnou psychofyzickou aktivitu. Zvýšená
dávka kofeinu z guarany osvěžuje a dodává energii
po celý den. S Aurile Energy v sobě znovu objevíte
sílu.

1 036,00 Kč / 1 kg

24

*DDD – doporučená denní dávka. Výzkumné předpoklady: 10 g kávy / 150 ml nápoje.

Ideální pro:
osoby fyzicky aktivní,

MLETÁ KÁVA ENERGY FM | AR4

259,00 Kč /

Nový zdroj
přírodní energie.

osoby zapojené do tvrdé fyzické práce,
sportovce,

250 g

osoby pracující na noční směny,
osoby s nepravidelným životním stylem.

Produkty Aurile jsou originálními produkty FM GROUP World.
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Pociťte záchvěv
geniality s šálkem
kávy
Doporučuje
se pro:
osoby vykonávající zdlouhavé
psychické práce,
studenty,
všechny, kteří chtějí zlepšit svou
paměť a koncentraci.

ch kávy*

2 šálcí
30% DDD vemín
B2
hořčík, vita

focus
Funkční káva

master blend

Mletá káva s přidaným výtažkem z guarany a hořčíkem
Aromatická káva obohacená o hořčík, vitamíny
skupiny B a kofein z guarany, který vám pomůže
vyčistit mysl a soustředit se na to, co je skutečně
důležité. Kromě toho tyto složky přispívají k
odstranění únavy a vyčerpání. Sáhněte po ní při
učení a při zvýšené duševní námaze.
MLETÁ KÁVA FOCUS FM | AR5

259,00 Kč /

250 g

1 036,00 Kč / 1 kg

ch kávy*

2 šálcí
24% DDD veelin
a

niacin, kys , biotin
pantotenová

ch kávy*

2 šálcí
30% DDD vezin
ek
vitamín E,

Mladý
derivát
z přírody!
Doporučuje se
zejména pokud:
chcete žít zdravější život,
žijete ve velkém, znečištěném
městě,
máte špatné stravovací návyky,
jste vystaveni chronickému stresu,
kouříte cigarety.

26

antioxidant
Funkční káva

master blend

Mletá káva s přidaným výtažkem ze zeleného maté a bobulí acai
Lahodná káva s přídavkem bobulí acai a výtažkem
ze zeleného maté, zinkem a vitamínem E je nejen
potěšením, ale především bohatým zdrojem
antioxidantů. Její složky chrání buňky před
oxidačním stresem a podporují odpovídající syntézu
DNA. Tato káva je vynikající pro všechny, kteří chtějí
žít zdravěji!
MLETÁ KÁVA ANTIOXIDANT FM | AR7

259,00 Kč /

250 g

1 036,00 Kč / 1 kg

* DDD – doporučená denní dávka. Výzkumné předpoklady: 10 g kávy / 150 ml nápoje.

Produkty Aurile jsou originálními produkty FM GROUP World.
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B L O S S O M

Porcelán

Čajový servis Aurile BLOSSOM

novinka!

hladký porcelán
individuálně volitelné položky
ručně vzorovaný
možnost mytí v myčce
vhodný pro použití v mikrovlnné troubě
Stylový čajový servis zajistí, že každodenní pití čaje se stane malým obřadem. Je zdoben jemným
květinovým vzorem připomínajícím tradiční čínské porcelánové zdobení. Navržen s velkou péčí a
smyslem pro detail tak, aby z čajového odvaru získal jeho vynikající chuť a aroma.

ČAJOVÁ KONVICE
tea pot

Objem: 1000 ml
349,00 Kč / 1 ks
KÓD: abi1

ŠÁLEK NA ČAJ

… d o p l ň k y

k čajům

SÍTKO NA ČAJ

infuser

Materiál: keramika (koš na čaj)
a silikon (úchyt-list)
Výška: 16,5 cm
Šířka: 4,5 cm
Tloušťka: 3 cm
Oblíbený doplněk milovníků čaje, který umožní velmi
jednoduše a pohodlně připravit váš oblíbený nápoj.
Skládá se z keramického košíku a silikonového úchytu
ve tvaru okouzlujícího listu. Je ideální pro přípravu
všech druhů sypaných čajů. Barevný list umožňuje
pohodlné umístění a odstranění sítka z šálku. Kromě
toho se sítko velmi snadno udržuje čisté.
159,00 Kč / 1 ks
KÓD: zap2 (bílé s oranžovým listem)
KÓD: zap4 (bílé s růžovým listem)
KÓD: zap3 (bílé se zeleným listem)
KÓD: zap1 (bílé s modrým listem)

tea cup (komplet s podšálkem)
Objem: 240 ml
Průměr podšálku: 16 cm
169,00 Kč / 1 ks
KÓD: abf1

CUKŘENKA
sugar bowl

Objem: 240 ml
199,00 Kč / 1 ks
KÓD: abc1

DÓZA NA ČAJ
tea can

Uzavíratelná nádoba z nerezové oceli. Je nejen
praktická, ale také elegantní – bude skutečnou
ozdobou vaší kuchyně a čaje v ní uložené
déle udrží svou svěžest.
Objem: 600 ml
Výška: 11,8 cm
Šířka: 8,2 cm
109,00 Kč / 1 ks
KÓD: ABP1
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… p ř í s l u š e n s t v í

ke kávě

PODLOŽKY POD HRNKY*
mug coasters

Rozměry podložky: 10 x 10 cm
(mírně zaoblené rohy)
Tloušťka podložky: 1,5 mm
Set obsahuje 6 ks (každá podložka
s jiným motivem)
165,00 Kč / set
KÓD: ARD1

TERMOHRNEK

thermal mug

Objem: 380 ml
Výška: cca 19 cm
Průměr: 6,3 cm
239,00 Kč / 1 ks
KÓD: ART1 (bílý s oranžovými prvky)*
KÓD: ART2 (bílý s černými prvky)*
KÓD: ART3 (bílý se zelenými prvky)
KÓD: ART4 (bílý s modrými prvky)

DÓZA NA KÁVU
coffee can

Objem: 700 ml
Výška: 12,5 cm
Průměr: 9 cm
109,00 Kč / 1 ks
KÓD: ARP1
*Pouze do vyprodání zásob
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FM GROUP Czech & Slovakia s. r. o.

IČ: 24804681
adresa:
Drahobejlova 2391/13
190 00 Praha 9

Kontakty pro Českou republiku:
tel.: +420 244 404 082
mobil: +420 602 624 883
info@fmgroupcz.com
objednavkacz@fmgroupcz.com
www.fmgroupcz.com
Kontakty pro Slovensko:
tel.: +421 232 222 225/6
mobil: +421 905 900 590, +421 903 457 043
info@fmgroupsk.com
objednavkask@fmgroupcz.com
www.fmgroupsk.com

Najdete nás na Facebooku:
www.facebook.com/FMGROUPCzechSlovakia
www.facebook.com/AurileCzechSlovakia
Navštivte náš internetový obchod: shop.fmgroupcz.com
Stáhněte si do svého telefonu:
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