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Каталог подаръци 

Oiplus partners
Програма за лоялност



програма за лоялност
OIPLUS PARTNER
В Офис Идея Плюс всяка поръчка ви носи бонус 

точки. И за да ви покажем колко важна е за нас вашата 
лоялност, решихме да ви благодарим всеки път, когато 
пазарувате при нас.

Купувайте продуктите, които са ви нужни, а ние ще ви 
възнаграждаваме за всеки от тях.

За всеки 10* лв без ДДС от стойността на вашата 
поръчка получавате 1 бонус точка. Точките са виртуални 
и се изписват във фактурата или протокол придружаващ 
поръчката. Можете да използвате натрупаните бонус 
точки при следваща поръчка в Офис Идея Плюс, като ги 
размените за някое от нашите атрактивни предложения!

Бонус точките могат да бъдат заменяни за подаръци 
само от Юридическото или Физическото лице, на което 
е издадена фактурата. Бонус точките не могат да бъдат 
заменяни или прехвърляни на трети лица.

*Не важи за офис техника, хигиена и кафе пауза в 
промоция и продукти на офертни цени по-ниски от 
обявените в текущата промоция.

*Не важи за продукти, включени в промо пакет с друг 
подарък.

Актуална информация за натрупаните бонус точки 
може да получите на 0700 12 888 или при Вашия 
персонален акаунт мениджър.  

Ние в Офис Идея Плюс вярваме, че вие сте специални 
и освен качеството на предлаганите стоки и услуги 
заслужавате професионално и лично отношение, 
подаръци и приятни изненади!
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БоНБоНи

Тези прекрасни хапки сладост, които 
те пренасят в друг свят за момент! 
Шоколадът е един от най-добрите 
приятели на човека. Затова Ви 
предлагаме селекция от луксозни 
шоколадови бонбони, които ще ви 
изненадат приятно с изискан вкус на 
деликатен шоколад. 

Предлагаме ви над 10 вида 
бонбони, с които да се насладите 
на вашето ежедневие. 
С лешници, карамел или черен 
шоколад, вие може да задоволите 
вкусовите си рецептори само с 
една хапка.

Кой не обича бонбони?

Хрупкава вафла , покрита 
с натрошени лешници и 
млечен шоколад, пълна 
с нежен крем и цял 
лешник.

Елегантни шоколадови 
бонбони с тъмен 
шоколад и свеж пълнеж с 
вкус на мента. 

БоНБоНИ
FERRERO ROchER

БоНБоНИ  
AFTER EIghT

95 точки / 200 гр 50 точки / 300 мл

Хрупкавите бели бадеми 
и ароматните кокосови 
стърготини се срещат с 
възхитително гладък крем 
за вкусно мултитекстурно 
изживяване.

БоНБоНИ  
RAFFAELLO

75 точки / 150 гр
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Изживейте блаженство 
с нежно-топящи се 
бонбони Lindor от 
млечен шоколад. 

Най -фината обвивка от 
млечен шоколад Lindt, 
съдържаща деликатен, 
гладко топящ се пълнеж 
от шам -фъстък.

Изпитайте блаженство 
с нежно-топящи се 
бонбони Lindor от бял 
шоколад с ягоди и 
сметана.

Изпитайте блаженство 
с нежно-топящи се 
бонбони Lindor тъмен 
шоколад 60%. 

ШоКолАдоВИ 
БоНБоНИ LINdT
МлеЧеН

ШоКолАдоВИ 
БоНБоНИ LINdT
пиСтаЧио

ШоКолАдоВИ 
БоНБоНИ LINdT
Ягода

ШоКолАдоВИ 
БоНБоНИ LINdT
ЧереН ШоКолад

75 точки / 150 гр 75 точки / 150 гр 75 точки / 150 гр75 точки / 150 гр

Вкусни италиански 
бонбони с обвивка от 
бял шоколад и с пълнеж 
крем шам фъстък.

Вкусни италиански 
бонбони с обвивка от 
млечен шоколад и с 
пълнеж крем лешник и 
бадем.

Вкусни италиански 
бонбони с обвивка от 
бял шоколад и с пълнеж 
крем ганаш.

ШоКолАдоВИ 
БоНБоНИ VERgANI 
– пиСтаЧио

ШоКолАдоВИ 
БоНБоНИ VERgANI 
– ШоКо КреМиНо

ШоКолАдоВИ 
БоНБоНИ VERgANI 
– БиаНКоНеро

65 точки / 200 гр 65 точки / 200 гр 65 точки / 200 гр
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Хрупкава бисквитка с 
карамел, обвита в млечен 
шоколад и поръсена с 
хрупкави парчета карамел. 
Това е всичко, което 
можете да поискате.

Топки от сушени плодове 
и сурови ядки с гаранция 
за изцяло натурални 
съставки. С вкус на от 
фурми, лешници и кокос.

Със своите пресни 
бисквити, вкусен карамел 
и вкусно покритие от 
млечен шоколад, Албени 
драже е любимата закуска 
на малки и големи!

Топки от сушени плодове 
и сурови ядки с гаранция 
за изцяло натурални 
съставки. С вкус на 
фурми с шам Фъстък, 
боровинки и кокос.

Перфектна комбинация 
от пухкаво шоколадово 
кексче, течен карамел 
и фин млечен шоколад. 
Комбинация, на която не 
можеш да устоиш. 

Интензивен черен 
шоколад, фин млечен 
шоколад и сладък бял 
шоколад.
По италианска рецепта.

Уникално вкусни 
шоколадови мини 
барчета от бисквита 
и карамел, покрити с 
вкусен млечен шоколад.

Меко бяло шоколадово 
тесто с цели шам-
фъстъци и ухайни 
малини. 
По италианска рецепта.

ШоКолАдоВ 
дЕСЕрТ ALBENI 
луКС ПАКЕТ

БИо ПлодоВИ 
ХАПКИ KINgLY

ШоКолАдоВ 
дЕСЕрТ ALBENI 
драже

БИо ПлодоВИ 
ХАПКИ gOOdNESS

ШоКолАдоВ КЕйК 
ALBENI С КАрАМЕл 
И ШоКолАд

ТрЮФЕлИ  
LA PERLA TRIPLE 
chOcOLATE

ШоКолАдоВ 
дЕСЕрТ алБеНи 
МиНи ПАКЕТ

ТрЮФЕлИ  
LA PERLA PISTAchIO 
& RASPBERRY

139 точки / 12Х144 гр
85 точки / 3х120 гр

129 точки / 14Х67 гр
85 точки / 3х120 гр

120 точки / 30х30 гр
169 точки / 200 гр

165 точки / 10х89 гр
169 точки / 200 гр
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ВафлеНи 
иЗделиЯ и 
БиСКВити
Наслади се на момента и тествай 
сетивата си с нашите сладки 
предложения. Вафлите Миланеа са 
с различни пълнежи като лешников, 
кокосов и фастъчен крем, и са 
поляти с млечен шоколад. Неземната 
комбинация от крем и шоколад в 
хрупкава вафла е идеалното средство 
да отделите време за сладък релакс.

Хрупкави какаови 
бисквити Миланеа с 
гравирана решетка, 
потопени в копринен 
шоколад.

Хрупкави бисквити 
Миланеа с карамелена 
сладост, потопени 
в копринен млечен 
шоколад. 

декорирани фъстъчени 
вафли Миланеа с пълнеж 
от лешников крем, 
потопени в шоколад. 

Вафли Миланеа с 
пълнеж от лешников 
крем, поляти с млечен 
шоколад. 

КАКАоВИ БИСКВИТИ 
LUmAR оБВИТИ В 
ШоКолАд

БИСКВИТИ LUmAR С 
КАрАМЕл оБВИТИ В 
ШоКолАд

ФъСТъчЕНИ ВАФлИ 
LUmAR С лЕШНИКоВ 
КрЕМ И ШоКолАд

ВАФлИ LUmAR С 
лЕШНИКоВ КрЕМ И 
ШоКолАд

55 точки / 125 гр 55 точки / 125 гр 55 точки / 125 гр55 точки / 125 гр
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лумарки с кокосов крем, 
море от удоволствия, 
затворено във вафлена 
раковина с лек пълнеж, 
заобиколен от кокосов 
чипс.

лумарки с фъстъчен 
крем, деликатно 
удоволствие, скрито в 
хрупкава вафлена топка с 
фъстъчен пълнеж.

луксозна бисквитиера, 
подходяща за специален 
повод или просто да 
си похапнете 22 вида 
различни бисквитени 
изкушения.

Препоръчана 
комбинация от продукти 
лумарки – кокосови, 
фъстъчени, лимонови и 
ягодови вафлени топки. 

ВАФлЕНИ ТоПчЕТА 
LUmAR С КоКоСоВ 
КрЕМ

ВАФлЕНИ ТоПчЕТА 
LUmAR С ФъСТъчЕН 
КрЕМ

лУКСоЗНА 
БИСКВИТИЕрА  
LAmBERTz

ВАФлЕНИ ТоПчЕТА 
LUmAR СИСИ МИКС

55 точки / 150 гр 55 точки / 150 гр 119 точки / 1000 гр95 точки / 200 гр

ШоКолад
Помага за подобряване работата на мозъка, сърцето, 
кръвоносните съдове, както и укрепва имунната 
система. Безспорно обаче най-голямото му предимство 
е намаляването на стреса, което от друга страна 
предразполага към дълголетие. 

Ето и няколко интересни факта за шоколада: 

1. черният шоколад съдържа уникално естествено вещество, 
което създава чувството на еуфория.
2. Натуралният черен шоколад съдържа с до 15% по-малко 
калории.
3. Шоколадът съдържа голямо количество антиоксиданти, 
които помагат за повишаване на мозъчната активност.
4. Той повишава нивото на ендорфин в мозъка, който 
намалява негативните последици от стреса.
5. Антиоксиданти в какаото отпускат стените на 
кръвоносните съдове, което помага за понижаване на 
кръвното налягане и подобряване на кръвообращението. 
6. Тъмният шоколад помага за намаляване на холестерола, 
който се придържа към стените на артериите, което 
намалява риска от инфаркт и инсулт.
7. Теоброминът в тъмния шоколад може да спре кашлица, 
което го прави един от вкусните начините за успокояване 
на кашлица.
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Вкусна веган алтернатива 
на бял шоколад с прясно 
изпечени бадеми, 
подсладен със специален 
нектар от кокосов 
цвят, който му придава 
отличителен цвят и 
приятен карамелен вкус.

Матча е кралицата 
на чайовете и е била 
използвана в Япония 
от векове по време на 
церемонии, както и при 
подготовка за медитация. 
Насладете се на един от 
най-добрите ни вкусове!

Класическа, но 
същевременно 
иновативна, наистина 
райска комбинация 
от печени бадеми, 
сладки черници и 
захар от кокосов цвят, 
която придава лека 
карамелена нотка.

В този бар събираме две 
вълнуващи съставки: 
хрупкави семена от 
чиа и освежаващо 
масло от грейпфрут. 
Тази необикновена 
комбинация ще ви 
изненада по най-
приятния начин.

ШоКолАд Био 
БеНджаМиН БЯл 
СолеН КараМел и 
БадеМи

ШоКолАд Био 
БеНджаМиН  
БЯл МатЧа и 
лиМоН

ШоКолАд Био 
БеНджаМиН 
пеЧеНи БадеМи и 
БЯла ЧерНица

ШоКолАд Био 
БеНджаМиН 
дарК 70% Чиа и 
грейпфрут

55 точки / 70 гр 55 точки / 70 гр 55 точки / 70 гр55 точки / 70 гр

Съдържа мляко и 
цели шам фъстъци. 
Изключително вкусен 
и любим продукт на 
всички любители на 
шоколада.

За разлика от другите 
шоколади, в битер 
шоколада не се добавя 
сухо мляко, а според 
стандартите на FDA, тази 
приятно нагарчаща сладост 
задължително трябва да 
съдържа най-малко 35% 
шоколадов ликьор.

Nutella е любим на малки 
и големи с изкусително 
нежната си текстура и 
автентичен, богат вкус 
на лешници и какао. 
Толкова вкусен, че дори 
малко количество е 
силно удовлетворяващо.

Естествените продукти 
се смесват хармонично 
и създават кадифена 
текстура, богата на 
хранителни вещества. 
Здравословен и 
енергиен съюзник с 
прекрасен вкус.

ШоКолАд  
ULKER С МлЯКо И 
ШАМФъСТъК

ШоКолАд ULKER 
С 60% Bitter И 
ШАМФъСТъК 

КАКАоВ КрЕМ 
С лЕШНИцИ 
Нутелла т 400

ТЕчЕН ШоКолАд 
SISINNI gIANdUIA
лЕШНИКоВ КрЕМ И 
СМлЕНИ лЕШНИцИ

55 точки / 2х70 гр 55 точки / 2х70 гр 85 точки / 400 гр116 точки / 380 гр
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Претцелите са хрупкавия 
приятел на всяко парти 
или коктейл и от  
Harmonica гледат на тези 
събития с подобаваща 
доза респект. Брашното, е 
био, а солта, най-чистата 
от примеси.

Солетите от лимец са 
особено добра закуска за 
деца. Те така или иначе 
ги обичат безрезервно, 
а когато са направени 
от лимец, сами знаете 
за какво хранително 
богатство става въпрос.

Пшенични солети 
с хималайска сол. 
Страхотен вкус от  
изцяло натурални и  
био продукти. 

Солетите са хрупкавият 
приятел на всеки 
пътешественик, малък 
или голям. лека и 
приятна бърза закуска, 
подходяща за всяка 
диета и всеки вкус.

ПрЕТцЕлИ  
hARmONIcA

СолЕТИ оТ лИМЕц
hARmONIcA

ПШЕНИчНИ СолЕТИ 
hARmONIcA

ПълНоЗърНЕСТИ 
СолЕТИ hARmONIcA

39 точки / 5х60 гр 39 точки / 5х50 гр 39 точки / 5х60 гр39 точки / 5х60 гр

Солети и 
БруСКети

Счита се, че първите солети във формата 
на преплетено сърце са се появили през 
Средновековието в Германия, Франция или 
Италия. 
Солетите са хрупкавият приятел на всеки 
пътешественик, малък или голям. Удобни за 
консумиране в колата, офиса, а дори и при 
преход в планината. лека и приятна бърза 
закуска, която ще те държи сит. 
Наслади се също на оризовките и чипсовете в 
компанията на любим човек и забавен филм. 

Хрупкави, нежни, подходящи за всеки повод, 
солетите са неразделна част от нашето 
ежедневие. 
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Класически, хрупкави 
хлебни гризини с 
морска сол. С натурални 
съставки, гризините са 
изключително вкусни и 
приятни за гризкане по 
всяко време.

Гризини Salza Sticks с 
маково семе са другото 
ни солено и хрупкаво 
предложение. 

Крехки и ароматни 
соленки са серията ни 
от соленки Salza. Супер 
вкусни и хрупкави, 
соленки Salza с вкус 
сирене са класически 
български продукт.

Гризини Salza Sticks с 
лимец и хималайска 
сол са предпочитани 
от хора, които обичат 
пълноценните 
хранителни съставки. 

ГрИЗИНИ SALzA 
STIcKS МорСКА 
Сол

ГрИЗИНИ SALzA 
STIcKS МАКоВо 
СЕМЕ

СолЕНКИ SALzA 
СъС СИрЕНЕ

ГрИЗИНИ SALzA 
STIcKS лИМЕц И 
ХИМАлАйСКА Сол

52 точки / 5х250 гр 52 точки / 5х250 гр 58 точки / 200 гр52 точки / 5х250 гр

Pantosto е препечена на 
фурна, златистокафява, 
хрупкава и вкусна 
брускета. Ароматни и 
вкусни, те са идеални за 
хрускане като закуска или 
за обогатяване на вашия 
аперитив.

С аромат на пресен риган 
и сладки домати, Pantosto 
La Mole ви предоставят 
препечена на фурна, 
златистокафява, хрупкава и 
вкусна брускета.

оризовите бисквити 
могат да направят всяко 
хранене балансирано и 
здравословно. Страхотен 
заместител на хляба, 
приготвени са със 100% 
натурални съставки.

любимото изкушение 
на всеки, галещо всички 
сетива. Невероятен 
аромат, хрупкави 
парченца, удобна форма 
и вкус за милиони. Какво 
повече ви е нужно?

ПрЕПЕчЕНИ 
ХлЕБчЕТА LA mOLE 
PANTOSTO чЕСъН

ПрЕПЕчЕНИ 
ХлЕБчЕТА LA mOLE 
PANTOSTO доМАТИ

орИЗоВИ 
БИСКВИТИ  
RIcE UP

чИПС PRINgLES 
Сол

60 точки / 150 гр 60 точки / 150 гр 49 точки / 120 гр 62 точки / 165 гр
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Бадемите са едни от ядките, 
съдържащи изключително 
много полезни хранителни 
вещества.

Кашуто помага за 
образуването на червени 
кръвни клетки и насърчава 
по-добрата имунна 
система.

лешниците помагат за 
изработването на кръв и 
подобрява психическото 
здраве. 

Богати на протеини, 
здравословни диетични 
фибри и редица органични 
витамини и минерали. 

Печен микс с ядки и 
плодове. доказано е, 
че шепа ядки влияят 
благотворно на дейността 
на мозъка.

Шамфъстъкът е една от 
най-здравословните ядки, 
съставени от редица 
хранителни вещества, 
полезни за нашето здраве.

Кашуто е подходящо за 
лека закуска по всяко 
време на деня, в офиса, 
за парти.

лешниците помагат за 
изработването на кръв и 
подобрява психическото 
здраве.

ЯдКи СуроВ 
БадеМ

ЯдКи пеЧеНо 
КаШу

ЯдКи СуроВ 
леШНиК

ЯдКи пеЧеН 
БадеМ

ЯдКи пеЧеНи 
МиКС

ЯдКи пеЧеН ШаМ 
фъСтъК

ЯдКи СуроВо 
КаШу

ЯдКи пеЧеН 
леШНиК

175 точки / 1000 гр

179 точки / 1000 гр

159 точки / 1000 гр

219 точки / 1000 гр

155 точки / 500 гр

259 точки / 1000 гр

175 точки / 1000 гр

148 точки / 1000 гр

ЯдКи
доказано е, че шепа ядки влияят благотворно 
на дейността на мозъка, а и носят полза на 
целия организъм. Всички видове ядки съдържат 
много витамини А, Е и група В, а също така 
много микроелементи: калий, калций, фосфор 
и желязо. Трудно може да се определи кой вид 
ядки е най-полезен, защото всяка разновидност 
притежава свой уникален състав.

ползи от ядките: 
1. диетолозите са съгласни, че ежедневната 

консумация на ядки удължава младостта, 
подобрява метаболизма и поддържа косата,  
кожата и зъбите здрави.

2. Те са полезни за мозъка, очите и ставите.
3. Укрепват имунитета и намалява риска от 

заболяване.
4. Ядките имат положителен ефект върху 

нервната система.
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СоКоВе, МлеКа 
и гаЗираНи 
НапитКи
Вкусът на свежия плодов сироп остава 
незабравим със завладяващия си вкус. Някои 
автори като Пламен дойнов се вдъхновяват и 
включват сиропа в произведенията си: 
„Когато си по-сам от слънцето, ухажващо Европа 
и целият си светлина, която вижда даже и 
слепеца, тогава търсиш мрака на черното кафе, 
полято със сиропа лек – ягодов, ванилен – и 
събираш всяка сянка във двореца”.

red Bull energy Drink е 
високо ценена от най-
добрите спортисти, 
студенти, от професии с 
по-високи изисквания, 
както и при дълги 
пътувания.

Газираното може да бъде 
полезно. Съдържа само вкусни, 
100% натурални плодови 
сокове, билков екстракт и 
чиста изворна вода.
Вкусове: Нар с черен кимион, 
бъз с лимон, листа от смокиня.

Вкусна напитка с ниско 
съдържание на захари 
и естествено ниско 
съдържание на мазнини.
Вкусове: бадеми, соя и 
кокос

Направени от най-чисти 
био плодове.
Вкусове: ягоди, рози, 
малини, бъз, липа, 
лимони и джинджифил, 
мента, вишни, мурсалски 
чай, плод на бъз.

ЕНЕрГИйНА 
НАПИТКА  
REd BULL 4 БроЯ

ФИНо ГАЗИрАНА 
НАПИТКА  
VIdAS

рАСТИТЕлНА 
МлЕчНА НАПИТКА  
ALPRO

БИо СИроП  
hARmONIcA

105 точки / 4х250 мл 149 точки / 12х275 мл 139 точки / 4х300 мл84 точки / 300 мл
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ВиНо
Най-ранните археологически доказателства за вино 
от грозде са намерени в Грузия (около 6000 г. пр. Хр.), 
Иран (около 5000 г. пр. Хр.), Сицилия (около 6000 г. пр. 
Хр.) и Гърция (около 4500 г. пр. Хр.). 
Интересен факт е как обаче се е консумирало виното. 
В древна Гърция например виното се пие смесено с 
билки, подправки и мед и разредено с вода.  
Най-високо ценени били сладките вина от островите. 
Пресметливите умове пък са изчислявали колко сън и 
храна са необходими на един роб, за да бъде в  
най-добра форма за производство на вино. 
римляните са разполагали с всичко необходимо за 
отлежаване на виното, макар и да не са използвали 
типичните за днес материали. Те по подобие на 
гърците, са използвали глинени амфори с вместимост 
от около 35 л. Не се е използвало стъкло за съхраняване 
на вино. В Галия и Германия са се използвали само 
дървени бъчви за съхранение на вино.

Комплект аксесоари за 
вино Kinghoff KH 1166 
от 5 части. Комплектът 
включва:  тирбушон, 
пръстен, наливник, 
стопер.

Комплект от 6 чаши 
за бяло (320 мл)или 
червено вино (560 мл) 
с допълнителна защита 
при термичен шок. 

Комплектът включва 4 
чаши за шампанско 210 
мл, 4 чаши за бяло вино 
490 мл, 4 чаши за червено 
вино 600 мл и 4 броя чаши 
за безалкохолно/аперитив 
500 мл.

Елегантна и изчистена 
гарафа с вместимост 
2.28 литра и защита 
при термичен шок. 
Изработена от 
кристалиново стъкло.

КоМПлЕКТ 
аКСеСоари За ВиНо 
KiNgHoFF KH 1166

КоМПлЕКТ ЧаШи 
За ВиНо roNA 
SwAN

КоМплеКт За 
ВиНо BoHeMiA 
royAL gLoBo

гарафа roNA  
BALLet 5444

162 точки / 5 части 205 точки / 6 части 535 точки / 16 части165 точки / 2.28 л
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Каберне фран

2018 2017 2019 2017 2017 2018

Пино ноарПино гриСовиньон блан

С доминиращи аромати 
на цитруси, тропически 
плодове и тревисти аромати. 
30% използване на диви 
дрожди и 25% от виното 
преминава малолактична 
ферментация.

Държава: Нова Зеландия

Вкусът има свежо начало, 
сочна дължина, зряла 
мекота и пикантен 
финал с много приятен 
послевкус. Нотки на 
къпина, боровинка, мока 
и ментов черен шоколад.

Държава: България

Наситено червен цвят. 
добре балансирано и 
кадифено в устата, богато 
и елегантно тяло, с меки 
танини. Фин аромат, 
вкусно и плодово на нос. 

Държава: Италия

Това вино е сухо и 
плодово, виното на 
компромиса, можете да 
го съчетаете с голямо 
разнообразие от ястия.

Държава: Франция

БаБиЧ ХедуотърС 
оргаНиК МалБоро

ВИНо Виа 
ариСтотелиС

ВилХелМ ВалХ 
преНдо

доМейН ШлуМБерже 
ле приНС аБе

215 точки / 0.750 мл 139 точки / 0.750 мл 139 точки / 0.750 мл202 точки / 0.750 мл

Тази Сира е с наситен 
цвят, аромати на 
подправки, зрели 
черни плодове и леки 
флорални нотки2

Държава: Чили

Напитката с ярко розов 
цвят, но и атрактивен, 
балансиран и много мек 
вкус и деликатен аромат 
с нотки на сочни и зрели 
червени плодове.

Държава: Аржентина

Наситен цвят, 
прелъстителен букет от 
зряла боровинка, горски 
плодове и касис. Плътното 
тяло на виното обгръща 
сетивата с наситени 
плодови аромати.

Държава: България

Виното има интензивен 
зеленикав цвят с леки 
жълтеникави нюанси. В 
ароматите ще откриете зряло 
манго, нотки на праскови 
и нюанси от подправки за 
плодов сладкиш. 

Държава: Аржентина

де МартиНо 347 
ВиНЯрдС

ВИНо КаВа БаХ ВИНо файНд МиВИНо КатеНа

139 точки / 0.750 мл 95 точки / 0.750 мл 75 точки / 0.750 мл

КупажСира Купаж Шардоне

139 точки / 0.750 мл
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алКоХол
Алкохолът e най-древното и все още най-
разпространеното вещество, което в зависимост от 
случая причинява различни емоции.
Археологическите данни сочат, че лозата е опитомена 
от човека заедно с житните растения около 6000 г. пр. 
Хр. и че всички цивилизации на стария свят – древен 
Египет, Гърция, рим са познавали алкохола – предимно 
виното и бирата. Северните народи също имали 
свои алкохолни напитки. Германците и славяните 
пиели медовина, степните народи – ферментирало 
кобилешко мляко -кумис, а китайците приготвяли 
напитка от ферментирал ориз.
Ислямът строго забранява употребата на алкохол, 
но въпреки лошото отношение към него, именно 
арабските алхимици първи са го получили в чист вид. 
У тях съществувало убеждението, че чрез дестилацията 
са достигнали до душата на опияняващите напитки. 
Самите названия алкохол (ар.) и спиритус (лат.) 
означават – дух, еманация.
Алкохолът придобил популярност сред масите едва 
през 16 в., когато поевтинял и навсякъде започнали да 
никнат кръчми.

Меко и богато на 
аромати, 100% малцово 
шотландско уиски. С 
аромат на пикантен 
портокал, мека ванилия, 
мед и дъб и супер гладък 
финал.

Chivas 12 е изключителен 
бленд, съставен от най-
добрите малцови и 
зърнени уискита. Свежи 
плодове, див пирен 
и мед се допълват 
идеално в богат вкус

докосва езика ти с 
бохемска комбинация 
от сладка ванилия, която 
дава път на свеж портокал 
и стафиди. Финалът е 
невероятно мек с богати 
слоеве пушек, торф и малц. 

Това уиски докосва 
небцето ти със свежите 
пръски на разбиваща се 
вълна, оставяйки нотки 
на ароматни подправки и 
намек за плодова сладост 
преди отличителния 
дълъг опушен финал.

УИСКИ МъНКи 
Шоулдър

УИСКИ ЧиВаС 
регал 12 г

УИСКИ джоНи 
уоКър

УИСКИ джоНи 
уоКър

245 точки / 0.700 мл 239 точки / 0.700 мл 229 точки / 0.700 мл139 точки / 0.700 мл
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На небцето предлага 
сладост на сушени 
плодове, меки подправки 
(канела/джинджифил) и 
нотка на дъб. А ароматът 
е на захаросани плодове, 
маслени сладкиши, 
цитрусови кори.

На небцето предлага 
приятна сладост с нотки 
на прясна ванилия, плътно 
тяло с фини аромати на 
кафе и тъмен шоколад, 
които добавят дълбочина 
и комплексност.

Bombay Sapphire е 
перфектно балансирана 
комбинация от билки, 
специално подбрани 
от различни краища на 
света. 

Beefeater е единственият 
международен 
висококачествен джин, 
който все още се дестилира 
в лондон. Продукт с 
изключително чист и 
деликатно балансиран вкус 
със свежи флорални нотки.

УИСКИ  
фейМъС грауС

роМ еСКлаВо 
граН реЗерВа 
доМиНиКаНа 40%

джИН  
БоМБай Сапфир

джИН  
Бийфитър

139 точки / 0.700 мл 185 точки / 0.700 мл 175 точки / 0.700 мл139 точки / 0.700 мл

Притежава неповторим 
гроздов аромат с нюанси 
на дъб, подчертан от 
лек намек на пушек 
и ванилова сладост. 
Финалът е мек и нежен.

Силният букет е доминиран 
от нюанси на сушени 
плодове, шоколад и 
деликатни аромати на 
лешници, които много 
добре се съчетават с 
нежните ванилови нотки.

 Щедър и хармоничен 
бленд, развиваща 
интензивни аромати 
на захаросани плодове, 
съчетани с подправки и 
дъб и подсилен с елегантни 
флорални нотки на ванилия 
и сушена смокиня.

Внимателно подбраните 
гроздови зърна са 
изсушени на слънце 
и смесени с високо 
качествени анасонови 
семена, след това раки е 
тройно дестилирана за 
мекота.

раКиЯта 
оТлЕжАлА НАд 25 Г

БрЕНдИ 
ЧерНоМорСКо 
Злато Хо 25 Г

КоНЯК  
готие VSOP

ТУрСКА рАКИЯ ала 
йеНи раКъ 47%

242 точки / 0.500 мл 305 точки / 0.700 мл 244 точки / 300 мл235 точки / 0.700 мл
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Кафе
Като една от най-популярните напитки на планетата, 
експертите изчисляват, че около 400 милиарда чаши 
кафе се консумират всяка година. Въпреки че много хора 
използват кафето като стимулант ежедневно, често се случва 
те да не знаят какви ползи за здравето получават от пълната 
с ароматна течност чаша.

ползи от кафето:
1. Кафето те прави по-умен - кофеинът не само ни държи 
будни, но също увеличава предаването на нервни импулси 
в мозъка, като резултатът е добро настроение, по-бързо 
реагиране, подобряване на паметта и познавателните 
функции.
2. Кафето предпазва мозъка- Проучвания показват, че 
редовното пиене на кафе, намалява риска от развитие на 
Алцхаймер и деменеция до 60%, а на Паркинсон – с 32 – 60%.
3. Кафето предпазва черния дроб.
4. Кафето съдържа много хранителни вещества и 
антиоксиданти - съдържа витамините B1, B2, B3, и B5, както 
калий и манган. 
5. Кафето те кара да се чувстваш добре- учените твърдят, 
че кафето наистина подобрява душевното здраве. A 
колкото повече кафе пиеш, толкова по-малко вероятно е да 
изпаднеш в депресия, защото рискът се намалява с 20%.

Превъзходното качество 
на Beluga се гарантира 
от нейната уникална 
рецепта – изключително 
висококачествен алкохол, 
дестилиран от покълнали 
зърна, и кристално чиста, 
изворна вода. 

Следвайки оригиналната 
формула на професор 
Менделеев, тя е изключително 
мек алкохол с чист вкус, който 
запазва характерния “хлебен” 
вкус на традиционната руска 
водка.

Съдържа 17 вида ароматни 
растения, семена, билки 
и подправки, а рецептата 
се пази в дълбока тайна, 
която се предава от 
поколение на поколени от 
1894г.

Класически бял ром, 
произведен съгласно 
трационната технология 
и рецепта на дон 
Факундо, който се радва 
на напълно заслужена 
популярност.

ВодКА  
Белуга

ВодКА руСКи 
СтаНдарт

УЗо  
плоМари

роМ  
БаКарди БЯл

305 точки / 0.700 мл 139 точки / 1000 мл 139 точки / 1000 мл139 точки / 0.700 мл
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двойното дъно и 
изолираните стени 
запазват топлината на 
напитката за по-дълъг 
период от време. 

Атрактивни малки чаши за 
топли и студени напитки. 
Специално разработени 
за задържане на 
температурата на 
напитката.

Комплект от серията 
Black & white, включващ 
керамични чаши за кафе 
и квадратни чинийки. 

Елегантно и красиво 
решение за любителите 
на ароматното 
еспресо. Стъклото е 
термоустойчиво и задържа 
топлината на кафето.

2 чАШИ С дВойНо 
дъНо dUKA SVEN

2 ТЕрМо чАШИ 
ЗА КАФЕ BLOmUS 
NERO

2 чАШИ ЗА КАФЕ 
BLAcK & WhITE

2 чАШИ ЗА ЕСПрЕСо 
dOLgE gUSTO

109 точки / 65 мл 202 точки / 200 мл 139 точки / 220 мл152 точки / 60 мл

Кафемелачка за ръчно 
смилане на кафе. 
Насладете се на аромата 
на прясно смляно кафе и 
пригответе любимата си 
топла напитка.

Със стилна визия, 
интелигентна система и 
добра функционалност. 
Насладете се на 
ароматно турско кафе.

Еспресо кафемашина 
подходяща за кафе 
капсули или мляно 
кафе, с вместимост на 
резервоара за вода: 1,25  л.

Кафемашина със стилен 
и интересен диазйн и 
капацитет на резервоара 
за вода 1.2 л. 

КАФЕМЕлАчКА 
dUKA cAFE

КАФЕМАШИНА ЗА 
ТУрСКо КАФЕ  
hAUSBERg hB-3800AU

ЕСПрЕСо 
КАФЕМАШИНА 
gAggIA VIVA STYLE

КАФЕМАШИНА  
dOLcE gUSTO  
INFINISSImA KRUPS

435 точки / 300 мл 409 точки / 250 мл 919 точки / 1025 W749 точки / 1500 W
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Чай
След водата, чаят е най-консумираната напитка в света. 
Пиенето на чай в Китай вероятно започва по време на 
династията Шан първоначално за лечебни цели. 

ето няколко ползи от чая:
1. чаят съдържа антиоксиданти, които предотвратяват или 
забавят увреждането на клетките.
2. Кофеинът е по-малко в чая, отколкото в кафето- в черния, 
зеления, жълтия и червения чай се съдържа до 50% по-
малко кофеин, отколкото в кафето. чудесна идея за леко 
ободряване, без риск от странични ефекти на нервната 
система.
3. чаят подсилва имунната система- Проучвания показват, 
че консумацията на чай подпомага имунните клетки да 
достигнат своите цели по-бързо. 
4. Подсилва костите- зеленият чай може да предотврати 
загубата на костна тъкан, показват данни от последните 
проучвания върху животни. 
5. По-красива усмивка- японски учени откриват, че чаят 
може да намали загубата на зъби. чаят променя pH-то в 
устата и не ерозира зъбния емайл.
6. По-добър сън- чаят от лайка се препоръчва при 
безсъние.

Термочаша за чай от 
боросиликатно стъкло.
размер (Вхф): 6,5x5,2 cm

Стилен чайник, 
изработен от 
термоустойчиво стъкло, 
със запарка за чай. 
чайникът е с вместимост 
от 750 мл. и разполага с 
капак, който подпомага 
запарката на чая.

дървена кутия за 
чай с 6 отделения 
и прозрачен капак. 
Кутията е подходяща и 
за декорация.
размери (ШхдхВ):  
17х23х8 см

Супер удобна и стилна 
запарка за чай от дърво 
и стъкло. Запарката е 
с дължина  14.5 см и е 
подходяща за по-високи 
чаши. 

2 БроЯ чАШИ ЗА 
чАй gUSTA FIKA 

чАйНИК ЗА 
ЗАПАрВАНЕ НА 
чАй dUKA TEA TImE

КУТИЯ ЗА чАй 
STORm

ЗАПАрКА ЗА чАй 
dUKA TEA TImE

108 точки / 100 мл 184 точки / 750 мл 105 точки 121 точки 
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За КуХНЯта

За щастие домът не е просто място, той е 
преди всичко усещане. Храната винаги 
е била онова, което сплотява хората. Тя 
има много по-големи социални функции, 
отколкото сме склонни да си представим в 
ежедневието. Храната е това, което събира 
семейството всеки ден заедно, а именно 
тази обединеност прави дома. Ето защо 
доброто хапване, само по себе си, е усещане 
за дом. Затова разгледайте разнообразната 
ни селекция от подаръци и ги споделете с 
любимите хора. 

Ако сте любител на вкусния, 
полезен и ароматен мед, 
то специализираната 
лъжица ще бъде Ваш верен 
помощник. С удобна дръжка 
и специална извивка, чрез 
която лесно се закрепва за 
съда с мед.

Ако сте любител на 
свежия и сочен грейпфрут, 
то специализираната 
лъжица ще бъде Ваш 
верен помощник. С 
назъбения си край, 
ще вземе с лекота от 
месестата част на плода. 

Тиган със забавна форма, 
изработен от стомана с 
незалепващо покритие. 
Тиганът е подходящ за 
приготвяне на палачинки 
и други любими закуски 
на Вашето дете.

Силиконова форма, с която 
ще придадете забавен вид 
на пържените яйца.  
чудесна възможност да 
изненадате детето си със 
забавна закуска, която ще 
му стане любима.

ФорМА ЗА  
ПържЕНЕ НА ЯйцА  
dUKA KRISPA КотКа

лъжИцА ЗА МЕд 
dUKA SERVE

лъжИцА ЗА 
ГрЕйПФрУТ  
dUKA SERVE

ТИГАН ЗА дЕцА 
KIdS FRY 

184 точки / 14 см 69 точки / 15 см 49 точки 45 точки 



40 41

Традиционен азиатски съд за готвене 
на пара. Съдът е изработен от бамбук 
и разполага с две нива. Готвенето на 
пара е изключително здравословно 
и запазва в максимална степен 
полезните качествата на храната. 

Тиган с две дръжки и дървена 
поставка. Продуктът може да 
се използва на всички видове 
готварска котлони и може да се 
използва във фурната.

Стилен комплект за суши от серия 
DUKA tHorA. Красивите, пастелни 
цветове на чинията, двете големи 
и четирите малки купи, правят 
комплекта за суши истинско бижу за 
всяка трапеза.

Съд ЗА ГоТВЕНЕ НА 
ПАрА dUKA dImSUm

ТИГАН С ПоСТАВКА 
dUKA mUSN

СЕТ ЗА СУШИ  
dUKA ThORA

299 точки / 25.3 см 295 точки / 24 см 505 точки / 7 броя

Плоча от естествен камък подходяща 
за рязане и сервиране. Серията 
каменни плочи съчетават високата 
издръжливост и икономичност при 
представянето на Вашите ястия.

размери: 
Ширина: 24.0 см
Дълбочина: 15.0 см

Плоча от естествен камък 
подходяща за рязане и 
сервиране. Серията каменни 
плочи съчетават високата 
издръжливост и икономичност 
при представянето на  
Вашите ястия. 

Диаметър: 28.0 см

Кръгла подложка за хранене, 
от серия DUKA DAgLig. 
Подходяща за сервиране 
както в ежедневието, така и за 
специални поводи. Предлага се 
в пет цвята.

КВАдрАТНА плоЧа 
За СерВираНе

КръГлА плоЧа За 
СерВираНе

КоМПлЕКТ ПодложКИ 
ЗА ХрАНЕНЕ dUKA  
dAgLIg 4 БроЯ

99 точки / 24 см 154 точки / 28 см 199 точки / 35 см
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Серията FroMAge ви дава 
възможност да творите 
едновременно, докато подреждате 
масата за закуска, обяд и вечеря 
със семейството или приятели.
Комплектът се състои от стъклена 
дъска, 4 бр ножове за сирена и 
струна за рязане на сирене.

Комплектът се състоти от 
дъска за сирена с 4 броя 
ножове.
Продуктите на фирма easy 
Life са с изключително 
качество.
декорирани от водещи 
италиански дизайнери. 

Плетена кошница за пикник с 
ретро дизайн от естествен ратан с 
оборудване за 2-ма души с подплата 
и ремъци от изкуствена кожа.
Кошницата се предлага в комплект 
с 2 броя порцеланови чинии, 2 броя 
нож, 2 броя вилици, 2 броя лъжици, 
2 броя пластмасови чаши, 1 брой 
тирбушон с отварачка.

СТъКлЕНА дъСКА  
FROmAgE

КоМПлЕКТ ЗА СИрЕНА 
WORLd OF chEESE

КоШНица За пиКНиК  
ЗА 2-МА чоВЕКА

319 точки / 21.5х20 см 375 точки / 25.5х25.5 см 415 точки

дизайнерска 
порцеланова чашка с 
чинийка с вместимост 
230 мл. 

Купичка от порцелан, 
създадена от глазура 
от високо качество. 
Полупрозрачността и 
елегантното бяло в нюанс 
“слонова кост” e в резултат на 
много задълбочени търсения 
и разработки. 

Съставките във 
формулата, която се 
използва придава 
уникалната яркост на 
продуктите.

Естествеността на небесните 
тонове, оригиналността 
на техниката на ръчно 
рисуване и древната 
традиция на грънчарството 
се срещат в колекцията 
Bonna Vesper Matt.

чАШКА С чИНИйКА 
BONNA VESPER 
mATT

КУПИчКА BONNA  
VESPER mATT

дълБоКА чИНИЯ 
BONNA VESPER 
mATT

чИНИЯ BONNA 
VESPER mATT

104 точки / 230 мл 108 точки / 8х8.5 см 139 точки / 25 см69 точки / 21 см
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дизайнерска 
фруктиера от немския 
производител Philippi. 
С нежните си пастелни 
цветове, тази фруктиера 
може да внесе радост 
във всяка една кухня.

Като се има предвид, че две 
трети от нашия организъм 
се състои от вода, очевидно 
е защо тялото ни се нуждае 
от нея. Пречистената вода е 
необходимост за всеки дом 
или офис. 

Със своя минималистичен 
дизайн и модерен 
вид, дифузерът за 
ароматерапия е страхотен 
и ценен подарък за 
вашите приятели и 
семейство.

Електрическата мелница 
предлага елегантен 
и модерен начин за 
подправяне на ястия на 
тези, които предпочитат 
аромата на прясно смлени 
подправки.

ФрУКТИЕрА/ПАНЕр 
PhILIPPI LISA

ПрЕчИСТВАНЕ НА 
ВодА BRITA Марела 
Кул МеМо

АроМА дИФУЗЕр 
ANJOU

ЕлЕКТрИчЕСКА 
МЕлНИчКА ЗА Сол И 
ПИПЕр cOLE&mASON

174 точки 278 точки / 2400 мл 374 точки / 500 мл274 точки / 18 см

Уникалната конусовидна 
бъркалка позволява 
максимално подаване на 
въздух, което допринася за 
пухкави текстури и гладка 
смес за торти. 
5 скорости и функция 
"Турбо".

Уредът за гофрети е едно 
страхотно допълнение за 
всяка кухня. Със сърцевидни 
гнезда и вътрешно 
незалепващо покритие 
приготвянето на гофрети 
е изключително удобно и 
приятно.

Стоманен блендер със 
стъклена купа First  
Austria Mix Master и 2 
нива на мощност за 
перфектни резултати.

Капацитет: 1.5 литра

Какво е филм без 
пуканки? 
Сега лесно може да си 
приготвиш здравословни 
и вкусни пуканки удома. 

МИКСЕр  
PhILIPS hR3740

ГоФрЕТНИК VOLTz 
V51442gA СърцЕ

БлЕНдЕр FIRST 
AUSTRIA FA-5241-3

МАШИНА ЗА 
ПУКАНКИ ESPERANzA 
EKP005W

294 точки / 450 W 185 точки / 1300 W 439 точки / 1000 W165 точки / 1200 W
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Това е един мощен 
блендер за ефективно 
и бързо извличане на 
хранителните вещесства!
Идеален за разбиване на 
лед, коктейли, нарязване 
на подправки, сосове, 
плодови сокове и смутита!

Гриловането никога не 
е било толкова лесно 
и приятно. С новата 
електрическа скара 
Voltz, ще можеш да се 
превърнеш в истински 
грил майстор у дома.

Готви вкусно, бързо 
и здравословно. 
Ергономична и удобна 
дръжка за ползване. 
Уредът за готвене идва 
с обемна 6.2-литрова 
кошница. лесен за 
измиване.

Комплектът включва 6 
бурканчета от прозрачно 
стъкло и 1 поставка. 
Стъклените елементи са 
от специално хигиенично 
и екологично стъкло.

НУТрИ БлЕНдЕр 
mUhLER mNB688

ЕлЕКТрИчЕСКА 
СКАрА С КАПАК 
VOLTz V51015B

Еър ФрАйър  
FIRST AUSTRIA

СЕТ ЗА ПодПрАВКИ
LANcASTER

439 точки / 600 W439 точки / 2000 W 795 точки / 1700 W239 точки / 7 части

Тази машина за пуканки е 
задължителна за най-добрите 
партита и събития. Насладете 
се на лесни, бързи и пресни 
пуканки по всяко време. 
Идеална е и за оригинална 
декорация.

Кой не обича захарен 
памук? Предлагаме ви 
супер готина машина 
за памук с диаметър на 
купата 30 см и включени 
аксесоари-мерителна 
чашка и мерителна 
лъжичка.

Време е за нещо бързо 
и вкусно. Машината за 
хот дог е снабден с 5 
нива на готвене, бутон за 
включване/изключване и  
подвижна тава за трохи.

УрЕд ЗА ПУКАНКИ 
BEPER REd

УрЕд ЗА ЗАХАрЕН 
ПАМУК SUNBURSTO

УрЕд ЗА ПрИГоТВЯНЕ 
НА ХоТ доГ VINTAgE 
TASTE

499 точки / 1200 W505 точки / 500 W435 точки / 750 W
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Твърд модел в син цвят 
с четири безшумни 
двойни колела. С основно 
затваряне с цип и дръжка 
в горната част.Идеален за 
кратко бизнес пътуване 
или уикенд.

Пъстър и весел, твърд 
модел с четири безшумни 
двойни колела. С основно 
затваряне с цип и дръжка 
в горната част.Идеален за 
кратко бизнес пътуване или 
уикенд.

Размери: 54,5х37,4х19,5 см

Средния по размер 
твърд куфар с ярък и 
интересен принт. С 
основно затваряне с цип 
и дръжка в горната част. 
Той е просторен и добре 
организиран отвътре.

Размер: 44x26.5x66 см

Средния по размер 
твърд куфар е унисекс 
модел с четири колела. С 
основно затваряне с цип 
и дръжка в горната част.
Той е просторен и добре 
организиран отвътре.

Размер: 45x28x67.5 см

SENTIO КУФАр НА 
КолЕлА 20″

SENTIO КУФАр 20″ PoP 
Art

SENTIO КУФАр 24″ 
PoP Art

SENTIO КУФАр 24″ 
PreMiUM BLACK

319 точки 329 точки 349 точки349 точки

На път
Посещаването на нови дестинации е не само 
приятно, любопитно и понякога пълно с изненади. 
Всяко пътуване ни обогатява и винаги научаваме 
нещо ново. Където и да пътуваме, какъвто и да е 
поводът, спомените от всяко пътуване остават с нас 
дълго време след като то приключи. Пътуването 
винаги е свързано с различни преживявания, 
докосване до различни култури, навици и обичаи. 

3 интересни факта:
1. В някои части на Тибет да се оплезите на 

някого се счита за възпитан поздрав.
2. Саудитска Арабия е единствената държава в 

света, където няма реки.
3. В Хонконг има повече небостъргачи, 

отколкото в Ню йорк. 


