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Wielkanoc to wyjątkowy czas, pełen radości 

i rodzinnych spotkań. Taka okazja wymaga 

wyjątkowej, słodkiej oprawy. W naszym 

katalogu znajdą Państwo gustowne 

zestawy prezentowe, dopracowane  

w  każdym, nawet najmniejszym szczególe.  

Każda z bombonierek zachwyca 

oryginalnymi wzorami, które będą idealnym 

dopełnieniem świątecznej atmosfery. 

Umieszczone wewnątrz słodkości 

pochodzą ze specjalnie skomponowanej 

na tę okazję kolekcji wielkanocnej. Urocze 

czekoladki w  kształcie jajeczek, zajączków, 

kaczuszek i baranków kuszą wyśmienitymi 

nadzieniami i wysokiej jakości belgijską 

czekoladą.

Wspaniałe zestawy wielkanocne  

to idealny prezent pełen dobrego smaku. 

Każdy, kto szuka wysmakowanego 

upominku firmowego, może podarować 

pudełko docenianych na całym świecie 

belgijskich pralin, z umieszczonym  

na nim logo firmy, indywidualnym tekstem 

lub oryginalną grafiką. Nasi doradcy służą 

pomocą przy wyborze odpowiedniego 

zestawu, a zespół projektowy przygotuje 

bezpłatną wizualizację. Taki prezent  

na długo pozostanie w pamięci 

obdarowanej osoby, ponieważ praliny 

Mount Blanc to gwarancja najwyższej 

jakości oraz niepowtarzalnego smaku, 

któremu nie można się oprzeć. 

Dbamy o to, aby Święta Wielkanocne były słodkie i pełne radości. 
Przedstawiamy wyjątkowy katalog, w którym znajdziecie 
Państwo wyborne belgijskie pralinki. Wszystkie czekoladki 
skomponowane w niepowtarzalne, świąteczne zestawy.

W katalogu prezentujemy Państwu wybrane zestawy. 
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą produktów na 

www.mountblanc.pl
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Easter Finesse Silver 

Easter Finesse Silver no.2

Easter Finesse Silver no.3

MB3596

MB3597

MB3598

Zamykana na magnes, srebrna bombonierka, z kolorowym wielkanocnym  

nadrukiem. Wewnątrz znajduje się 6 belgijskich pralinek o różnych kształtach  

i smakach.

Elegancka, srebrna bombonierka z kolorowym świątecznym nadrukiem. 

Zawiera 9 pysznych, belgijskich pralinek wykonanych z mlecznej,  

deserowej i białej czekolady.

Największa bombonierka z kolekcji Finesse w srebrnym kolorze,  

zamykana na magnes. Wewnątrz umieszczono 16 pralinek wykonanych  

z wysokiej jakości belgijskiej czekolady. 

masa netto min. 90 g

ilość pralin 6 szt.

wymiary 13,5 x 9 x 4 cm

masa netto min. 120 g

ilość pralin 9 szt.

wymiary 12 x 12 x 4 cm

masa netto min. 220 g

ilość pralin 16 szt.

wymiary 15 x 15 x 4 cm

cena netto:
cena brutto:

29,27  zł
36,00 zł

cena netto:
cena brutto:

36,59  zł
45,00 zł

cena netto:
cena brutto:

52,85 zł
65,00 zł

KOLEKCjA

EASTER
FINESSE
Eleganckie pudełeczka zamykane na magnes.
Bombonierki z wieczkiem zamykanym na magnes.  

Wewnątrz pralinki z kolekcji wielkanocnej  

oraz klasyczne belgijskie praliny.

silver



7

Easter Elegance no.1

Easter Elegance no.2

Easter Elegance no.4

Easter Elegance no.3

MB3602

MB3603

MB3605

MB3604

Prostokątne opakowanie w biało–granatowym kolorze z dwoma przezroczystymi  

okienkami, przez które widać czekoladowe jajeczka ukryte w jej wnętrzu.

Niebanalne opakowanie w kolorze bieli i granatu przełamane słodkimi 

wielkanocnymi nadrukami. Wieczko odsłania część swojej słodkiej  

zawartości przez dwa przezroczyste okienka.

Wyjątkowe opakowanie w biało–granatowym kolorze, z dwoma okienkami 

przez, które widać apetyczne pralinki w kształcie jajeczek. 

Nieszablonowe opakowanie w kolorze biało–granatowym, z dwoma okienkami,  

przez które widać belgijskie pralinki w kształcie jajeczek. Na pudełeczku nadrukowano  

wielkanocne wzory i życzenia „Happy Easter”. 

masa netto min. 55 g

ilość pralin 4 szt.

wymiary 18,5 x 7,5 x 3 cm

masa netto min. 80 g

ilość pralin 6 szt.

wymiary 26 x 7,5 x 3 cm

masa netto min. 195 g

ilość pralin 16 szt.

wymiary 26 x 11 x 3 cm

masa netto min. 105 g

ilość pralin 8 szt.

wymiary 18,5 x 11 x 3 cm

cena netto:
cena brutto:

20,33 zł
25,00 zł

cena netto:
cena brutto:

26,83 zł
33,00 zł

cena netto:
cena brutto:

44,72 zł
55,00 zł

cena netto:
cena brutto:

30,08 zł
37,00 zł

KOLEKCjA

EASTER
ELEGANCE
Bombonierka kusząca słodyczą.

Pudełeczko, które już na pierwszy rzut oka kusi słodką zawartością.  

Przez wycięte w wieczku okienka zerkają nieśmiało belgijskie pralinki,  

które są zapowiedzą tego co ukryte w środku.
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Blue Easter Premium Mini

Blue Easter Secret

Blue Easter Chocolate Box 

Blue Easter Premium

MB3584

MB3585

MB3587

MB3586

Urocza, biała bombonierka z kolekcji Premium. Wieczko zdobi świąteczny  

nadruk z barankami. Wewnątrz ukryto mix 8 wielkanocnych pralinek.

Bombonierka Secret w białym kolorze, z wielkanocnym nadrukiem i przezroczystym 

okienkiem na środku wieczka. Specjalne zaprojektowane pudełko kusi częścią swojej 

zawartości jeszcze przed otwarciem. 

Błękitna bombonierka ze świątecznej kolekcji Easter, zamykana na magnes.   

Na jej wieczku znajdują się urocze baranki i wielkanocne życzenia. W środku na 

specjalnej wytłoczce ułożone są belgijskie czekoladki. 

Bombonierka Premium Blue to niebieskie pudełeczko z ozdobnymi  

barankami na wieczku. Wewnątrz znajduje się mix 13 pralinek. 

masa netto min. 100 g

ilość pralin 8 szt.

wymiary 16 x 11 x 3,5 cm

masa netto min. 180 g

ilość pralin 13 szt.

wymiary 18,5 x 16,5 x 3,5 cm

masa netto min. 280 g

ilość pralin 21 szt.

wymiary 29,5 x 18,5 x 4 cm

masa netto min. 180 g

ilość pralin 13 szt.

wymiary 18,5 x 16,5 x 3,5 cm

cena netto:
cena brutto:

31,71 zł
39,00 zł

cena netto:
cena brutto:

52,85 zł
65,00 zł

cena netto:
cena brutto:

80,49 zł
99,00 zł

cena netto:
cena brutto:

52,85 zł
65,00 zł

KOLEKCjA

BLUE
EASTER
Wielkanocna kolekcja z barankami.

Eleganckie, białe bombonierki udekorowane nadrukiem z barankami.  

W każdej z nich znajduje się zestaw belgijskich pralinek z kolekcji  

wielkanocnej.
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Premium White

Premium White

Premium White

MB3583

MB3579

MB3581

Elegancka bombonierka z kolekcji Premium z delikatnym, świątecznym  

nadrukiem w kolorze niebieskim. Wnętrze skrywa zestaw świątecznych  

czekoladek wykonanych z wysokiej jakości belgijskiej czekolady.

Biała bombonierka, ozdobiona nowoczesnym nadrukiem z życzeniami. 

Wewnątrz ekskluzywne czekoladki z kolekcji świątecznej.

Biała bombonierka z kolekcji Premium z wieczkiem ozdobionym wielkanocnym  

motywem. Wnętrze wypełnione mieszanką pysznych pralinek, wykonanych  

z wysokiej jakości belgijskiej czekolady.

masa netto min. 180 g

ilość pralin 13 szt.

wymiary 18,5 x 16,5 x 3,5 cm

masa netto min. 180 g

ilość pralin 13 szt.

wymiary 18,5 x 16,5 x 3,5 cm

masa netto min. 180 g

ilość pralin 13 szt.

wymiary 18,5 x 16,5 x 3,5 cm

cena netto:
cena brutto:

52,85 zł
65,00 zł

cena netto:
cena brutto:

52,85 zł
65,00 zł

cena netto:
cena brutto:

52,85 zł
65,00 zł

KOLEKCjA

PREMIUM
EASTER
Klasyczne bombonierki w wielkanocnej odsłonie.

Zestawy Premium Easter zachwycają elegancją i prostotą formy.  

Każdy z nich wypełniony jest belgijskimi pralinkami  

w kształcie jajeczek, kurek i zajączków.
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Premium White Mini

Premium White Mini

Premium White Mini

MB3582

MB3578

MB3580

Klasyczna, biała bombonierka ozdobiona życzeniami „Happy Easter”.  

W środku mix belgijskich czekoladek w różnych wielkanocnych kształtach.

Klasyczna, biała bombonierka z kolekcji Premium, to świetny  

pomysł na świąteczny prezent. Pudełeczko zawiera w sobie  

8 belgijskich pralinek z różnym nadzieniem.

Prostokątna bombonierka z wielkanocnym motywem na wieczku. W swoim  

wnętrzu skrywa mix wykwintnych belgijskich pralinek, o różnych kształtach  

i smakach.

masa netto min. 100 g

ilość pralin 8 szt.

wymiary 16 x 11 x 3,5 cm

masa netto min. 100 g

ilość pralin 8 szt.

wymiary 16 x 11 x 3,5 cm

masa netto min. 100 g

ilość pralin 8 szt.

wymiary 16 x 11 x 3,5 cm

cena netto:
cena brutto:

31,71 zł
39,00 zł

cena netto:
cena brutto:

31,71 zł
39,00 zł

cena netto:
cena brutto:

31,71 zł
39,00 zł

KOLEKCjA

PREMIUM 
EASTER
Drobne, słodkie gesty.
Urocze bombonierki z kolekcji Premium Easter Mini to świetny pomysł  

na świąteczny prezent. Każda z nich wypełniona po brzegi  

zestawem wielkanocnych pralinek, oblanych pyszną belgijską czekoladą.

mini
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Decor Light

Decor Duo Light

Decor Trio Light

MB3561

MB3562

MB3563

Szkatułka Decor wykonana z jasnego, naturalnego drewna. W swoim wnętrzu  

skrywa mix pysznych, belgijskich pralinek w różnych, wielkanocnych kształtach.

Szkatułka Decor Duo to produkt wykonany z naturalnego drewna.   

Została ona udekorowana nadrukiem z wielkanocnym motywem. 

Mix 30 czekoladek zamkniętych w szkatułce z naturalnego,  

jasnego drewna. Pralinki zostały wykonane z wysokiej jakości  

belgijskiej czekolady i umieszczone w 3 komorach  

wewnątrz opakowania.

masa netto min. 140 g

ilość pralin 10 szt.

wymiary 15 x 10,5 x 4 cm

masa netto min. 280 g

ilość pralin 20 szt.

wymiary 20 x 15 x 4 cm

masa netto min. 420 g

ilość pralin 30 szt.

wymiary 29 x 15 x 4 cm

cena netto:
cena brutto:

59,35  zł
73,00 zł

cena netto:
cena brutto:

103,25  zł
127,00 zł

cena netto:
cena brutto:

142,28  zł
175,00 zł

KOLEKCjA

HAPPY
DECoR
Wyjątkowy prezent, któremu nie można się oprzeć.
Przedstawiamy Państwu wyjątkowe szkatułki z kolekcji Decor.  

Każda z nich wykonana z naturalnego drewna, z nadrukowanym  

wielkanocnym motywem. 

light
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Decor

Decor Duo

Decor Trio

MB2837

MB2838

MB2839

Klasyczna, drewniana szkatułka z eleganckim, świątecznym zdobieniem.  

Jej wnętrze skrywa mix 10 pysznych belgijskich czekoladek wypełnionych  

różnorodnymi nadzieniami.

Drewniana szkatułka w ciemnym kolorze, z motywem wielkanocnego jajka.  

W swoim wnętrzu, skrywa zestaw wielkanocnych pralinek otulonych pyszną 

belgijską czekoladą.

Mix 30 pralinek z belgijskiej czekolady zamknięty w szkatułce  

z ciemnego drewna, ozdobionej motywem wielkanocnej pisanki. 

masa netto min. 140 g

ilość pralin 10 szt.

wymiary 15 x 10,5 x 4 cm

masa netto min. 280 g

ilość pralin 20 szt.

wymiary 20 x 15 x 4 cm

masa netto min. 420 g

ilość pralin 30 szt.

wymiary 29 x 15 x 4 cm

cena netto:
cena brutto:

59,35  zł
73,00 zł

cena netto:
cena brutto:

103,25  zł
127,00 zł

cena netto:
cena brutto:

142,28  zł
175,00 zł

KOLEKCjA

DECoR
Eleganckie bombonierki z kuszącym wnętrzem.

Pełne klasy, drewniane szkatułki z kolekcji wielkanocnej. Każda z nich ozdobiona 

eleganckim grawerem. Wnętrze skrywa zestaw świątecznych belgijskich pralinek.
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Mini Ballotin White no.3

Mini Ballotin White no.4

Ballotin no.1

Mini Ballotin White no.5

MB3611

MB3612

MB3614

MB3613

Mini balotynka w kolorze białym ze świątecznym motywem. W swoim  

wnętrzu skrywa 90 g pralin w wielkanocnych kształtach i różnych smakach.

Biała mini balotynka z wielkanocnym nadrukiem. W jej wnętrzu  

ułożonych jest 9 belgijskich pralin. Każda czekoladka kusi  

kształtem oraz smakiem.

Balotynka w kolorze białym, udekorowana nadrukiem w klimacie 

wielkanocnym. Jej wnętrze wypełnione jest belgijskimi pralinkami,  

oblanymi białą, mleczną i deserową czekoladą.

Urocze pudełeczko w kolorze białym, z kolorowym, wielkanocnym  

nadrukiem. Wnętrze kusi wyglądem i smakiem 11 belgijskich pralinek.

masa netto min. 90 g

ilość pralin 6 szt.

wymiary 11 x 6,5 x 3 cm

masa netto min. 120 g

ilość pralin 9 szt.

wymiary 15,5 x 7 x 3 cm

masa netto min. 200 g

ilość pralin 12 szt.

wymiary 7 x 12,5 x 5,5 cm

masa netto min. 140 g

ilość pralin 11 szt.

wymiary 19 x 7 x 3 cm

cena netto:
cena brutto:

18,70 zł
23,00 zł

cena netto:
cena brutto:

26,83 zł
33,00 zł

cena netto:
cena brutto:

36,59 zł
45,00 zł

cena netto:
cena brutto:

30,89 zł
38,00 zł

KOLEKCjA

EASTER
BALLoTINS
Uroczy świąteczny upominek!

Białe pudełeczka z kolekcji Easter Ballotins przewiązane wstążeczką. 

Każda z nich wypełniona po brzegi pysznymi, belgijskimi czekoladkami,  

oblanymi mleczną, białą lub deserową czekoladą.
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Spring Chocolates no.1

Spring Chocolates no.2

Spring Chocolates no.4

Spring Chocolates no.3

MB3615

MB3058

MB3616

MB3056

Oryginalne opakowanie w biało–zielonym kolorze, z okienkami  

w kształcie jajek. W środku znajduje się 7 wybornych pralin  

z różnymi nadzieniami oblane białą, mleczną i deserową czekoladą.

Podłużna bombonierka w biało–zielonym kolorze z wielkanocnym 

motywem. W środku 7 pysznych pralinek w kształcie jajek.

Świąteczne pralinki w kształcie jajeczek, ukryte w pięknej bombonierce  

z kolekcji Spring Chocolates. Pudełeczko w kolorze lawendowo–białym.

Urocza bombonierka w biało–lawendowym kolorze. Wspaniały prezent  

na święta, który skrywa w sobie 7 belgijskich czekoladek w kształcie jajeczek.

masa netto min. 95 g

ilość pralin 7 szt.

wymiary 27 x 7 x 3 cm

masa netto min. 95 g

ilość pralin 7 szt.

wymiary 27 x 7 x 3 cm

masa netto min. 95 g

ilość pralin 7 szt.

wymiary 27 x 7 x 3 cm

masa netto min. 95 g

ilość pralin 7 szt.

wymiary 27 x 7 x 3 cm

cena netto:
cena brutto:

26,83 zł
33,00 zł

cena netto:
cena brutto:

26,83 zł
33,00 zł

cena netto:
cena brutto:

26,83 zł
33,00 zł

cena netto:
cena brutto:

26,83 zł
33,00 zł

KOLEKCjA

SPRING  
CHoCoLATES
Pokusa od pierwszego wejrzenia.

Bombonierki, które kuszą jeszcze przed ich otwarciem. Przez okienka  

w kształcie jajeczek widać w środku pyszne belgijskie pralinki.
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Sweet Easter Premium Mini

Sweet Easter Secret no.1

Sweet Easter Chocolate Box 

Sweet Easter Secret no.2

MB3588

MB3589

MB3591

MB3590

Osiem przepysznych czekoladek umieszczonych na specjalnej wytłoczce  

we wnętrzu bombonierki Premium. Każda z nich o innym smaku i kształcie.  

Biała bombonierka Secret z przezroczystym okienkiem na środku wieczka. 

To specjalnie zaprojektowane pudełko z wielkanocnym nadrukiem, skrywa  

w sobie zestaw trzynastu kuszących, belgijskich pralinek. 

Duża, gustowna bombonierka Easter Chocolate Box w kolorze białym. 

Na wieczku nadruk świąteczny przedstawiający wielkanocne jajeczka. 

Bombonierka Secret w kolorze białym, z przezroczystym okienkiem na środku  

wieczka. Wewnątrz zestaw trzynastu kuszących belgijskich pralinek.

masa netto min. 100 g

ilość pralin 8 szt.

wymiary 16 x 11 x 3,5 cm

masa netto min. 180 g

ilość pralin 13 szt.

wymiary 18,5 x 16,5 x 3,5 cm

masa netto min. 280 g

ilość pralin 21 szt.

wymiary 29,5 x 18,5 x 4 cm

masa netto min. 180 g

ilość pralin 13 szt.

wymiary 18,5 x 16,5 x 3,5 cm

cena netto:
cena brutto:

31,71 zł
39,00 zł

cena netto:
cena brutto:

52,85 zł
65,00 zł

cena netto:
cena brutto:

52,85 zł
65,00 zł

cena netto:
cena brutto:

80,49 zł
99,00 zł

KOLEKCjA

SwEET 
EASTER
Bombonierki pełne uroku!

Słodka kolekcja Sweet Easter  oczaruje każdego. Białe pudełeczka  

z nadrukiem w kształcie jajeczek i króliczków to zapowiedź  

słodyczy, jaką znajdziemy w środku. 
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Decor

Decor Duo

Decor Trio

MB3567

MB3568

MB3569

Elegancka, drewniana szkatułka w kolorze ciemnego brązu z wygrawerowanym  

świątecznym motywem. Wewnątrz znajduje się 10 belgijskich pralinek  

o różnych smakach i wielkanocnych kształtach. 

Szkatułka Decor Duo wykonana z naturalnego drewna, w eleganckim, 

ciemnym kolorze. Skrzyneczka skrywa świąteczną kolekcję belgijskich 

pralinek, zarówno w mlecznej, jak i deserowej czekoladzie.

Największa szkatułka z eleganckiej kolekcji Decor wykonana z naturalnego  

drewna i udekorowana świątecznym grawerem. Wewnątrz znajdują  

się 3 komory, w których umieściliśmy aż 30 pysznych belgijskich pralinek  

o różnych smakach. 

masa netto min. 140 g

ilość pralin 10 szt.

wymiary 15 x 10,5 x 4 cm

masa netto min. 280 g

ilość pralin 20 szt.

wymiary 20 x 15 x 4 cm

masa netto min. 420 g

ilość pralin 30 szt.

wymiary 29 x 15 x 4 cm

cena netto:
cena brutto:

59,35  zł
73,00 zł

cena netto:
cena brutto:

103,25  zł
127,00 zł

cena netto:
cena brutto:

142,28  zł
175,00 zł

KOLEKCjA

HAPPY
DECoR
Prezent, który oczaruje i zachwyci.

Eleganckie, brązowe szkatułki wykonane z naturalnego drewna.  

Każda z nich udekorowana wielkanocnym grawerem.  

Wewnątrz ukryliśmy kolekcję belgijskich pralinek  

o różnych smakach, otulonych delikatnym pergaminem.
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Decor Light

Decor Duo Light

Decor Trio Light

MB3564

MB3565

MB3566

Piękna szkatułka wykonana z naturalnego drewna.  

Ozdobiona wielkanocnym motywem, z kolorowymi jajeczkami.  

Środek uzupełniony został o mix 10 pysznych belgijskich pralinek. 

Jasna, drewniana bombonierka z dwoma wyłożonymi pergaminem komorami. 

W środku znajduje się zestaw wielkanocnych czekoladek w różnych,  

niepowtarzalnych smakach.

Największa szkatułka z kolekcji Decor z kolorowym motywem oraz  

napisem „Have a very Chocolate Easter”. W środku znajdują się trzy  

komory wypełnione po brzegi belgijskimi pralinami w różnych,   

świątecznych kształtach i smakach.

masa netto min. 140 g

ilość pralin 10 szt.

wymiary 15 x 10,5 x 4 cm

masa netto min. 280 g

ilość pralin 20 szt.

wymiary 20 x 15 x 4 cm

masa netto min. 420 g

ilość pralin 30 szt.

wymiary 29 x 15 x 4 cm

cena netto:
cena brutto:

59,35  zł
73,00 zł

cena netto:
cena brutto:

103,25  zł
127,00 zł

cena netto:
cena brutto:

142,28  zł
175,00 zł

KOLEKCjA

DECoR
Gwarancja bardzo czekoladowych świąt.

Klasyczne, drewniane szkatułki z zalotnym napisem „Have a very chocolate 

Easter”. Wypełnione po brzegi słodkimi pralinkami w przeróżnych kształtach.

light
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Smooth

Smooth Duo

MB3574

MB3575

Elegancki prezent w formie szkatułki z zasuwką.  

Wykonana została z naturalnego drewna i udekorowana   

wielkanocnym grawerem. Wewnątrz znajduje się 10  

belgijskich pralinek o różnych smakach.

Drewniana, ciemna szkatułka zamykana na zasuwkę.  

Wewnątrz znajdują się 2 komory wypełnione po brzegi  

20 belgijskimi pralinkami, wykonanymi z białej,  

mlecznej i deserowej czekolady.

masa netto min. 140 g

ilość pralin 10 szt.

wymiary 15 x 11 x 3,5 cm

masa netto min. 280 g

ilość pralin 20 szt.

wymiary 29,5 x 11 x 3,5 cm

cena netto:
cena brutto:

47,97 zł
59,00 zł

cena netto:
cena brutto:

85,37 zł
105,00 zł

KOLEKCjA

EASTER 
SMooTH
Wyjątkowe drewniane szkatułki  
z wielkanocnym grawerem.

Drewniane szkatułki z kolekcji Easter Smooth wypełnione są belgijskimi  

pralinkami w kształcie jajeczek, kaczuszek i zajączków.  

Każda z nich oblana mleczną, białą lub deserową czekoladą.



KOLEKCjA

CZEKoLADowE 
F IGURKI
Odwiedź Pijalnie Czekolady i Kawy Mount Blanc.

Czekoladowe figurki oraz mnóstwo innych świątecznych prezentów można  

znaleźć w Pijalniach Czekolady Mount Blanc w całej Polsce  

oraz w sklepie internetowym www.mountblanc.pl. 

Sprawdź i odkryj wiele czekoladowych inspiracji na świąteczne prezenty.
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Smooth Light

Smooth Duo Light

MB3570

MB3571

Najmniejsza szkatułka z kolekcji Smooth Light, to drewniane pudełeczko,  

w którym można znaleźć zestaw klasycznych i wielkanocnych pralinek.  

Wszystkie otulone pyszną belgijską czekoladą.

Większy zestaw z kolekcji Smooth Light w kolorze pastelowego 

różu. Wewnątrz mix 20 czekoladek oblanych białą, mleczną  

i deserową czekoladą.

masa netto min. 140 g

ilość pralin 10 szt.

wymiary 15 x 11 x 3,5 cm

masa netto min. 280 g

ilość pralin 20 szt.

wymiary 29,5 x 11 x 3,5 cm

cena netto:
cena brutto:

47,97 zł
59,00 zł

cena netto:
cena brutto:

85,37 zł
105,00 zł

KOLEKCjA

EASTER 
SMooTH
Stylowe szkatułki Smooth z wielkanocnym nadrukiem.

Elegancka kolekcja Smooth to idealny prezent dla wyjątkowej osoby.  

Drewniana szkatułka wypełniona po brzegi belgijskimi pralinkami  

oczaruje każdego.

light
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Smooth Light

Smooth Duo Light

MB3572

MB3573

Drewniana bombonierka w delikatnych, pastelowych odcieniach.  

Wewnątrz otulone pergaminem belgijskie praliny w różnych,  

niezwykłych smakach.

Zestaw pysznych belgijskich pralinek ukryty w eleganckiej,  

wielkanocnej bombonierce. Szkatułka zamykana na zasuwkę  

wykonana z naturalnego drewna w jasnym, pastelowym  

kolorze.

masa netto min. 140 g

ilość pralin 10 szt.

wymiary 15 x 11 x 3,5 cm

masa netto min. 280 g

ilość pralin 20 szt.

wymiary 29,5 x 11 x 3,5 cm

cena netto:
cena brutto:

47,97 zł
59,00 zł

cena netto:
cena brutto:

85,37 zł
105,00 zł

KOLEKCjA

SMooTH
Wielkanocne bombonierki w odcieniach pasteli!

Urocze, kuszące skrzyneczki wykonane z naturalnego drewna.  

Wewnątrz znajdują się otulone delikatnym pergaminem belgijskie  

praliny w różnych, niezwykłych smakach.

light
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Luxury Duo

Luxury Trio

MB3576

MB3577

Luxury Duo to ciemnobrązowa szkatułka z naturalnego drewna,  

ozdobiona wielkanocnym motywem Happy Easter. Świąteczne  

pralinki ułożone są w dwóch poziomach. Jeden z nich to komora  

otwierana wieczkiem, a drugi to wysuwana szufladka. Wewnątrz  

umieszczono mix 29 belgijskich czekoladek.

Luxury  Trio to potrójna dawka czekoladowej radości.  

Starannie wyselekcjonowany mix pralinek ułożony jest  

na trzech poziomach drewnianej szkatułki.   

Każda z 43 czekoladek zachwyca smakiem i wyglądem.

masa netto min. 420 g

ilość pralin 29 szt.

wymiary 18 x 14 x 9 cm

masa netto min. 620 g

ilość pralin 43 szt.

wymiary 18 x 14 x 13,5 cm

cena netto:
cena brutto:

182,93 zł
225,00 zł

cena netto:
cena brutto:

239,84 zł
295,00 zł

KOLEKCjA

EASTER 
LUXURY
Słodki prezent pełen elegancji i stylu.

Bombonierki z kolekcji Easter Luxury to wielopoziomowe szkatułki  

z naturalnego drewna. W szufladkach ukryliśmy mix pysznych,  

wielkanocnych pralinek o różnych nadzieniach i kształtach.
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Easter Finesse White

Easter Finesse White

Easter Finesse White no.2

Easter Finesse White no.2

MB3594

MB3592

MB3595

MB3593

Urocza, biała bombonierka udekorowana nadrukiem z wielkanocną owieczką. 

Wewnątrz znajduje się 6 pysznych czekoladek o różnych smakach i kształtach.

Bombonierka w klasycznym białym kolorze z wielkanocnym nadrukiem.  

Wewnątrz 6 belgijskich pralinek z rozpływającym się w ustach nadzieniem.

Biała bombonierka z humorystycznym nadrukiem. Zamykane na magnes pudełeczko 

zawiera w sobie 9 pralinek wykonanych z mlecznej, deserowej i białej czekolady. 

Elegancka, biała bombonierka zamykana na magnes. W środku znajdują się 3 komory  

uzupełnione 9 pysznymi pralinkami z belgijskiej czekolady.

masa netto min. 90 g

ilość pralin 6 szt.

wymiary 13,5 x 9 x 4 cm

masa netto min. 90 g

ilość pralin 6 szt.

wymiary 13,5 x 9 x 4 cm

masa netto min. 120 g

ilość pralin 9 szt.

wymiary 12 x 12 x 4 cm

masa netto min. 120 g

ilość pralin 9 szt.

wymiary 12 x 12 x 4 cm

cena netto:
cena brutto:

29,27 zł
36,00 zł

cena netto:
cena brutto:

29,27 zł
36,00 zł

cena netto:
cena brutto:

36,59 zł
45,00 zł

cena netto:
cena brutto:

36,59 zł
45,00 zł

KOLEKCjA

EASTER
FINESSE
Słodki smak luksusu.

Kolekcja Easter Finesse to urocze pudełeczka zamykane na magnes.  

Każde z nich ozdobione wielkanocnym nadrukiem i wypełnione  

zestawem świątecznych pralinek.

white
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Easter Finesse Silver 

Easter Finesse Silver  no.2

Easter Finesse Silver no.3

MB3599

MB3600

MB3601

Najmniejsza bombonierka z kolekcji Finesse w pięknym, srebrnym kolorze.  

Udekorowana została świątecznym nadrukiem z życzeniami „Happy Easter”.  

Wewnątrz znajduje się 6 pralinek.

Srebrna bombonierka z wielkanocnym nadrukiem w kształcie jajka.  

W środku znajduje się aż 120 g pysznych belgijskich czekoladek  

w różnych kształtach.

Elegancka, a jednocześnie nowoczesna bombonierka z wielkanocnym  

motywem. Skrywa w sobie 4 przegródki wypełnione 16 pralinkami  

wykonanymi z pysznej belgijskiej czekolady.

masa netto min. 90 g

ilość pralin 6 szt.

wymiary 13,5 x 9 x 4 cm

masa netto min. 120 g

ilość pralin 9 szt.

wymiary 12 x 12 x 4 cm

masa netto min. 220 g

ilość pralin 16 szt.

wymiary 15 x 15 x 4 cm

cena netto:
cena brutto:

29,27  zł
36,00 zł

cena netto:
cena brutto:

36,59  zł
45,00 zł

cena netto:
cena brutto:

52,85 zł
65,00 zł

KOLEKCjA

EASTER
FINESSE
Srebrne bombonierki pełne słodkości!

Kolekcja Easter Finesse Silver to zestaw srebrnych pudełeczek  

zamykanych na magnes. Wewnątrz mix pysznych, belgijskich pralinek,  

przygotowanych specjalnie z okazji Wielkanocy.

silver
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Czekolada deserowa  
z chili i solą morską

MB2865

Czekolada mleczna  
z ananasem  
i rozmarynem

MB2863

Czekolada mleczna  
z malinami i jagodami

MB3606

Czekolada deserowa  
z prażonym ziarnem  
kakaowca

MB2868

Czekolada mleczna  
ze śliwką, miodem 
i cynamonem

MB2867

Czekolada biała  
z truskawkami

MB2872

masa netto min. 120 g

wymiary 19 x 8 x 5,5 cm

cena netto:
cena brutto:

21,14 zł
26,00 zł

KOLEKCjA

CZEKoLADowE
TAFLE
Mleczna, deserowa i biała czekolada w formie  
kuszących tafli.

Wyrafinowana pokusa dla każdego łasucha czekolady, który docenia  

niepowtarzalne połączenia smakowe. Każda z tafli wzbogacona  

jest zaskakującymi dodatkami.
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Easter Gift Bag no.1

Easter Gift Bag no.2

MB3609

MB3610

Elegancka torba prezentowa, która skrywa w swoim wnętrzu  

3 zestawy pralin z kolekcji Elegance. Każda z nich wypełniona  

belgijskimi pralinkami z kolekcji wielkanocnej.

Elegancka, czarna torba prezentowa. W jej wnętrzu dowolne, 

wybrane przez Państwa 3 smaki tafli czekoladowych z kolekcji 

świątecznej.

masa netto min. 220 g

ilość pralin 16 szt.

wymiary 30,5 x 8 x 36,5 cm

masa netto min. 360 g

wymiary 30,5 x 8 x 36,5 cm

cena netto:
cena brutto:

92,68 zł
114,00 zł

cena netto:
cena brutto:

71,54 zł
88,00 zł

KOLEKCjA

EASTER
GIFT  BAGS
Wyjątkowy prezent na wyjątkową okazję.

Gustowny prezent w postaci czarnej, eleganckiej torby skrywającej  

w sobie zestaw kuszących słodkości.  W środku znajdują się świąteczne  

bombonierki lub tafle czekoladowe z pysznymi dodatkami. 



47

Mini Ballotin no.1

Mini Ballotin no.3

Mini Ballotin no.2

Urocze, wielkanocne pudełeczka, a w nich dwie belgijskie pralinki  

z różnymi nadzieniami. Każde ozdobione świątecznym motywem  

i przewiązane delikatną wstążką.

Małe, wielkanocne pudełeczko, które w swym wnętrzu skrywa 60 g belgijskich  

pralinek z kolekcji wielkanocnej. 

Sześć pysznych pralinek, w różnych smakach, zamknięte w prostokątnej,  

wielkanocnej balotynce ze świątecznym motywem. Każda z czekoladek  

zachwyca wyjątkowym i niepowtarzalnym smakiem.

MB2840

MB2841

MB2845

MB2843

MB2849

MB2850

masa netto min. 30 g

ilość pralin 2 szt.

wymiary 6,5 x 3,5 x 3 cm

masa netto min. 60 g

ilość pralin 4 szt.

wymiary 7 x 7 x 3 cm

masa netto min. 90 g

ilość pralin 6 szt.

wymiary 11 x 6,5 x 3 cm

cena netto:
cena brutto:

7,32 zł
9,00 zł

cena netto:
cena brutto:

13,01 zł
16,00 zł

cena netto:
cena brutto:

18,70 zł
23,00 zł

KOLEKCjA

EASTER
BALLoTIN
Wielkanocne, słodkie upominki.

Pudełeczka z kolekcji Easter Ballotin Mini to urocze zestawy  

w wiosennych kolorach. W każdym pudełeczku umieściliśmy  

pralinki z kolekcji wielkanocnej.

mini
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Balotynka z kolekcji wielkanocnej. Wewnątrz zestawu 12 belgijskich pralinek  

oblanych mleczną, deserową lub białą czekoladą. 

Balotynki w pięknych, wiosennych kolorach ze świątecznym motywem.  

W środku pudełeczka aż 300g pralinek w różnych kształtach i smakach. 

Kolorowe balotynki z kolekcji świątecznej. W środku znajduje się 400g  

wielkanocnych pralin oblanych mleczną, białą i deserową czekoladą.

Ballotin no.1

Ballotin no.3

Ballotin no.2

MB2846

MB2847

MB1805

MB2851

MB2852

MB1808

masa netto min. 200 g

ilość pralin 12 szt.

wymiary 7 x 12,5 x 5,5 cm

masa netto min. 300 g

ilość pralin 18 szt.

wymiary 7,5 x 13,5 x 6 cm

masa netto min. 400 g

ilość pralin 22 szt.

wymiary 8,5 x 14,5 x 7 cm

cena netto:
cena brutto:

36,59 zł
45,00 zł

cena netto:
cena brutto:

54,47 zł
67,00 zł

cena netto:
cena brutto:

69,92 zł
86,00 zł

KOLEKCjA

EASTER
BALLoTIN
Upominek idealny na Wielkanoc!

Pudełeczka z kolekcji Easter Ballotin to świetny pomysł na słodki  

upominek. Ich wnętrze zachwyca smakiem i wyglądem belgijskich  

pralinek, o różnych nadzieniach i wielkanocnych kształtach.
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RÓŻNE MOŻLIWOŚCI  
PERSONALIZACjI BOMBONIER

Grawer
 
Grawer laserowy charakteryzuje się eleganckim i estetycznym wyglądem. Jest to jedna z najtrwalszych metod znakowania produktów.  

Można go wykonać na szkatułkach drewnianych jak również na innych, wybranych rodzajach bombonier. Dzięki tej metodzie otrzymujemy 

znakowanie w jednym kolorze, zazwyczaj kremowym. Możemy umieścić na opakowaniu logo firmy, życzenia okolicznościowe, ważne daty 

lub dowolny wzór graficzny.

 

Obwoluta
 
Znaczenie słów wzrasta, gdy towarzyszy im odpowiednia oprawa. Życzenia świąteczne, gratulacje, podziękowania - zabrzmią w pełni -  

podane na stylowej, indywidualnie projektowanej obwolucie. Obwolutę na bombonierę możemy wykonać w dowolnym kształcie oraz  

z dowolnym motywem graficznym. Jest to doskonała forma personalizacji kwadratowych oraz podłużnych bombonier w przypadku  

których, nie można wykonać nadruku bezpośrednio na opakowaniu.

 

Naklejki 

Wykonujemy naklejki personalizowane o dowolnym kształcie i w dowolnym rozmiarze. Na naklejce zamieszczonej na bombonierze  

lub woreczku z pralinkami może znajdować się  logo firmy lub dowolny napis. 

 

 

Nasi doradcy pomogą Państwu wybrać upominek dopasowany do budżetu i okazji,  
a zespół projektowy przygotuje wizualizacje. Dzięki różnym możliwościom znakowania  
oraz kreatywności naszych grafików możemy stworzyć dla Państwa indywidualny  
i niepowtarzalny zestaw upominkowy, wypełniony słynnymi belgijskimi pralinami.

PERSONALIZACjA

BoMBoNIERKI 
Z  TwoIM LoGo
Każdy kto dba o wizerunek swojej firmy wie,  
jak ważne są detale.

Jako wysmakowany i elegancki upominek firmowy warto wybrać  

zestaw docenianych na całym świecie belgijskich pralin z umieszonym 

logo firmy, indywidualnym tekstem lub oryginalną grafiką. 
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Wstążki

Prezent ozdobiony wstążką z logo firmy, w elegancki sposób kojarzy markę z przyjemnością, która towarzyszy rozpakowywaniu czekoladek. 

Kolor wstążki do wyboru z kilkunastu dostępnych odcieni. Nadruk na wstążce wykonywany jest folią w dowolnym kolorze, również złotym  

i srebrnym. 

Bileciki

Możemy zaprojektować oraz wydrukować dla Państwa bilecik z dowolnymi życzeniami lub podziękowaniami, na którym znajdzie  

się również logo firmy. Bilecik może być na stałe przywiązany do wstążki, którą ozdobiony jest zestaw lub włożony do wnętrza bombonierki.

 

Nadruk na bombonierkach

Bombonierka z nadrukowanym logo firmy, kartką świąteczną, a może ze zdjęciem? Ogranicza nas tylko wyobraźnia, ponieważ możliwości 

nadruku są nieskończone. Kolorowy nadruk na bombonierce, szkatułce czy balotynce nada jej zupełnie nowego, indywidualnego  

charakteru. Projektujemy i drukujemy nawet bardzo skomplikowane projekty.  Nadruk może być wykonywany również na nieregularnych  

oraz nierównych powierzchniach.

 

Uszlachetnienie lakierem UV

Wiemy, że wyjątkowe okazje wymagają wyjątkowych rozwiązań. Dlatego dla najbardziej wymagających klientów proponujemy nadruk  

premium z lakierem UV. Logo firmy uszlachetnione matowym lub błyszczącym lakierem UV nada bombonierze wyjątkowego  

i ekskluzywnego charakteru. Lakier UV stosowany jest wybiórczo. Oznacza to, że nakładany jest na poszczególne elementy, które chcemy 

podkreślić np. logo firmy. Może być stosowany prawie na wszystkich rodzajach bombonier i szkatułek dostępnych w ofercie Mount Blanc.

PERSONALIZACjA

INDYwIDUALNE
PRojEKTY
Nie korzystamy wyłącznie z pomysłów naszych  
klientów, tworzymy własne.

Nasz zespół projektowy jest do Państwa dyspozycji. Wystarczy przesłać 

logo firmy, a nasi graficy wyczarują dla Państwa nietuzinkowy  

i niepowtarzalny świąteczny zestaw. Taki indywidualnie zaprojektowany 

upominek z pewnością zostanie zapamiętany.



55

Rodzaje Czekolad
Biała – słodkie doznanie na bazie masła kakaowego

Mleczna – kremowa czekolada o średniej intensywności

Deserowa – ciemna czekolada z dużą zawartością kakao

Pralinka zawiera alkohol

Pralinka zawiera śladowe ilości alkoholu

jajeczko
Nadzienie: 
praliné

jajeczko
Nadzienie: 
malinowe

jajeczko
Nadzienie: 
praliné

jajeczko
Nadzienie:  
pistacjowe

jajeczko
Nadzienie: 
pomarańczowe

jajeczko
Nadzienie: 
advocat

Brazilia

Lucas

Nadzienie: 
płynny karmel

Nadzienie: marcepan 
pistacjowy z 
pomarańczą 

Bigarise

Kaczuszka

Nadzienie: amarena 
na marcepanie  
truskawkowym

Nadzienie:  
praliné

Bobby

Kurka

Nadzienie: 
praliné

Nadzienie: 
advocat

Ballotin

Zajączek

Nadzienie: rumowe 
z rodzynkami

Nadzienie:  
praliné

Amandolino
Nadzienie: 
migdałowe praliné 
z Advocatem

jajeczko  
przepiórcze

jajeczko  
przepiórcze

jajeczko  
przepiórcze

Nadzienie: 
praliné

Nadzienie: 
praliné

Nadzienie: 
praliné

Anny

Owieczka

Nadzienie: gianduja 
z karmelem

Nadzienie: 
praliné karmelowe

Camie
Nadzienie: kawowe 
ganache z rumem

Nadzienie: 
kawowe praliné

Betty

Camie
Nadzienie: kawowe 
ganache z rumem

Brazilia
Nadzienie: 
płynny karmel

Nadzienie: białe 
ganache z zieloną 
herbatą

Belini

Carasel
Nadzienie: 
karmel

Canada
Nadzienie: 
karmel z solą

Caprice
Nadzienie: 
marcepan 
wiśniowy z praliné

Carre  
pistachio
Nadzienie: 
marcepan  
pistacjowy

Nadzienie: 
marcepan  
naturalny

Carre
Nadzienie: 
marcepan  
naturalny

Carre

Cupido
Nadzienie: 
laskowe praliné

Corina
Nadzienie: ganache 
o smaku mango  
z pomarańczą

Cleopatra
Nadzienie: 
płynne miętowe

Cassata
Nadzienie: 
marcepan z 
rodzynkami  
i orzechami

Carre 
pistachio
Nadzienie: 
marcepan  
pistacjowy

Nadzienie: praliné  
z kokosem

Cocoly

Eperni
Nadzienie: 
płynny 
marcepan 
z champagne

Coralie
Nadzienie: 
ciemne ganache

Electra
Nadzienie: 
karmelowe 
ganache

Eva
Nadzienie: 
płynny karmel

Evita
Nadzienie: płynny 
krem bananowy

Figa
Nadzienie: 
marcepan z figą

Pralinki

Nadzienie: 
praliné

Fred
Nadzienie: praliné 
z krokantem

Kukurydza Leonardo
Nadzienie: płynny 
krem z marakują

KOLEKCjA

BELGIjSKIE 
PRALINY
Niebanalne połączenia smaków, zachwycą 
nawet najbardziej wymagające podniebienia.

Prezentujemy kolekcję belgijskich pralin Mount Blanc.  

Słodkie marcepany, wykwintne likiery i delikatne kremy  

to tylko przedsmak tego, co możemy Państwu zaproponować.

Mount Blanc
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Nadzienie: 
karmelowe

Poire
Nadzienie: płynny  
marcepan z likierem  
Poire Williams 

Sasha
Nadzienie: 
mleczne ganache 
z Irish Cream

Rose
Nadzienie: 
marcepanowe

Ramzes
Nadzienie: 
ciemne ganache

Serduszko
Nadzienie: 
marcepanowe

Serduszko
karmelowe

Sinas
Nadzienie: 
marcepan z 
kawałkami skórki 
pomarańczy

Ton
Nadzienie: 
likier Advocat

Ton
Nadzienie: 
likier Advocat

Speco
Nadzienie: 
praliné piernikowe

Star
Nadzienie:  
płynny marcepan 
z likierem

Truskawka
marcepanowa
marcepan  
truskawkowy

Usta
Nadzienie: 
płynny krem 
truskawkowy

Truskawka
mini
Nadzienie: płynny  
krem truskawkowy

Valencia
Nadzienie: 
gianduja z 
advocatem i 
pistacją

Owoce 
Morza
Nadzienie: praliné

Oriana
Nadzienie: 
marcepan 
naturalny 
z orzechem

Piesek
Nadzienie: 
praliné

Romance
Nadzienie: 
praliné

Picardie
Nadzienie: 
płynny krem  
pistacjowy

Panache
Nadzienie:  
ganache 
amarena 

Nutty
Nadzienie: 
karmelowy 
marcepan z kawą

Oriana
Nadzienie: 
marcepan 
naturalny z 
orzechem

Martini
Nadzienie: krem 
cappuccino  
na marcepanie  
z orzeszkiem

Nero
Nadzienie: 
ciemne ganache 

Nolan
Nadzienie: 
praliné  
z brésilienne

Oranga
Nadzienie: 
praliné o smaku 
pomarańczy

Melrose
Nadzienie: ciemne  
ganache jagodowe

Natasha
Nadzienie: 
ciemne ganache

Orange
crown
Nadzienie: ciemne 
ganache 
pomarańczowe

Oranga
Nadzienie: 
praliné o smaku 
pomarańczy

Specjalności

Perły

Trufle

Salsa
Nadzienie: ganache 
malinowe

Roma
Nadzienie: białe  
ganache 
truskawkowe

Sunset
Nadzienie: mleczne  
ganache Tiramisu

Wiśnia  
w likierze
Nadzienie: wiśnia  
z pestką w likierze

Wiśnia  
w likierze
Nadzienie: wiśnia  
z pestką w likierze

Wiśnia  
w likierze
Nadzienie: wiśnia  
z pestką w likierze

Perła  
baileys
Nadzienie: 
mleczne ganache 
z Irish Cream

Perła  
ganache
Nadzienie: 
ciemne ganache 
(72% kakao)

Perła  
cointreau
Nadzienie: białe  
ganache z Cointreau

Perła  
grand marnier
Nadzienie: mleczne  
ganache Grand 
Marnier

Perła  
batida de coco
Nadzienie: białe 
ganache kokosowe

Perła  
kawowa
Nadzienie: mleczne  
ganache z kawą

Perła  
whisky
Nadzienie: mleczne  
ganache z whisky

Perła 
champagne
Nadzienie: ciemne  
ganache z 
champagne

Perła  
rhum
Nadzienie: mleczne  
ganache z rumem

Perła  
crème brûlée
Nadzienie: białe 
ganache crème 
brûlée

Perła  
tiramisu
Nadzienie: mleczne  
ganache Tiramisu

Perła  
truskawkowa
Nadzienie: białe  
ganache 
truskawkowe

Trufla  
amaretto

Trufla  
baileys

Trufla  
chilli

Trufla  
ciemne kakao

Trufla  
jagodowa

Trufla  
szampańska

Orangettes
kandyzowana skórka
pomarańczy

Pralinki
z likierem
Nadzienie: 
prawdziwe 
płynne alkohole

Luna
kandyzowany plaster 
pomarańczy

Luna
kandyzowany plaster 
pomarańczy

Orangettes
kandyzowana skórka
pomarańczy

Paradise
Nadzienie: 
gorzkie ganache

Trufla 
w płatkach 
migdałowych

Trufla 
w płatkach 
deserowych

Trufla 
karmelowa

Trufla 
rumowa

Trufla 
w białych 
płatkach

Trufla 
truskawkowa

Trufla 
w płatkach 
mlecznych

Love  
ganache
Nadzienie: ganache 
z koniakiem

Karina
Nadzienie: 
truskawkowe  
ganache z wanilią

Margriet
Nadzienie: 
marcepan z 
kawałkami 
pomarańczy

Kamila
Nadzienie: biały 
mus z płynnym 
karmelem

Mady
Nadzienie: płynny 
krem waniliowy

Pralinki



Zapraszamy do wizyty w naszych Pijalniach Czekolady i Kawy. Kilkadziesiąt lokali 
w różnych miastach Polski stworzonych zostało dla osób, które szukają  

miejsca gdzie mogą odpocząć od codziennego zgiełku i natłoku spraw  
do załatwienia, a jednocześnie pragną podróżować w nowe, nieznane rejony 

czekoladowej przyjemności. 

Adresy naszych Pijalni dostępne na stronie 
www.mountblanc.pl

Po szczegółowe informacje dotyczące produktów oraz możliwości  
personalizacji bombonier zapraszamy do kontaktu:

Monika Witt - 506 037 278
Magdalena Żabińska - 500 399 945

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami. 
Wszelkie informacje dotyczące pełnej oferty znajdą Państwo 

na naszej stronie
 www.mountblanc.pl

Powyższa oferta ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu  
art.66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.  

Wszystkie ceny podane są w polskich złotych. 
Cennik obowiązuje od 2 stycznia 2018 roku. Ceny mogą ulec zmianie.



www.mountblanc.pl
zamowienia@mountblanc.pl

tel. +48 12 661 00 80
506 037 278

Mount Blanc Sp. z o.o.
ul. Zakliki z Mydlnik 16A

30-198 Kraków


