
Szállítási ajánlat kiskereskedelmi termékeinkre

Szállító: Espresso Kft

Illy kávé,  Domori csokoládé,  Dammann tea,  Eraclea forró 
csoki és Monbana kakaó

www.espressokft.hu

Tel.: 06-1-422 1700 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A szállító

Prémium termékek forgalmazója

Az Espresso Kft. prémium kategóriás élelmiszerek hazai forgalmazását, és a hozzájuk kapcsolt szolgáltatásokat 
végzi a vendéglátóiparban és a kiskereskedelemben 1998 óta. Termékei közül a világhírű, 100 % arabica illy kávé 
emelendő ki, melyet a trieszti székhelyű illycaffé megbízásából kizárólagosan forgalmaz Magyarországon.
Cégünk termékkínálatában további prémium hideg-jeges desszert és melegital különlegességek is találhatók: teák, 
csokoládé italok, szirupok, krémdesszertek, szorbetek illetve ezek elkészítéséhez szükséges eszközök. Jelenleg az 
alábbi termékek forgalmazását végezzük:

Illy kávé,  csészék és egyéb kiegészítők, háztartási presszógépek Olaszországból
Dammann teák, teáskannák, teás ajándék termékek, kiegészítők Franciaországból
Monbana kakaó italok, csokoládék Franciaországból
Domori különleges olasz csokoládék
Eraclea olasz forró csokoládék
La Spaziale professzionális kávégépek
Monin koktél és melegital ízesítő szirupok a francia Alpokból
Agrimontana olasz gesztenye és tartósított gyümölcs készítmények, cukrászati és gelato alapanyagok



Kereskedelmi feltételek kiskereskedelmi termékeinkre
 

 

Kiskereskedelmi ügyfeleinknek a teljes kiskereskedelmi termékválasztékunkat ajánljuk 
nagykereskedelmi áron, jellemzően 20-40%-os árrést biztosítva,

!  a szortiment a legnagyobb forgalmat ígérő olyan termékeket tartalmazza, amelyek 
– lehetőség szerint – nem versenyeznek az országos kiskereskedelmi láncokban 
értékesített termékekkel, de lehetőség van teljes szortimentünkből választani,

!  nagykereskedelmi áraink minimum 50.000,- Ft-os rendelés/számla esetén 
alkalmazhatók, vagy HORECA rendelésével osszevontan legalább 70.000,- Ft nettó 
összeget kell elérni

!  a minimális rendelés/számla összegbe minden termékcsoport  beleszámít,

!  a termékeket készpénzes, vagy 15 napos fizetéssel számlázzuk,

!  a sértetlen termékeket lejárat előtt maximum 3 hónappal  5% kezelési és szállítási 
költség levonásával azonos, de későbbi lejáratú termékre cseréljük,



illy darált kávé termékek

illy darált termékek
A kereskedelemben kapható darált illy kávé a megszokott 250 g-os, illetve egy kisebb, 125 g-os 
kiszerelésben kapható. 
A kisebb kiszerelésű illy darált kávé lehetőséget ad a fogyasztók számára, hogy költséghatékonyabb módon 
kipróbálhassák a kávét. 

A 250 g-os, fémdobozos illy Art Collection dekorált dobozban évente 1-2 új változatban jelenik meg.

illy kávé 

termékmegnevezés 

  
nettó  

 nagyker ár  
nettó javasolt  

 fogy. Ár  
rendelend!  
mennyiség Cikk kód 

  

449 illy, darált kávé, 125 gr 
  

 895   1 220  
  

474 illy, darált sötét pörkölés" kávé, 125 gr 
  

 895  1 220  
  

347 illy, darált kávé, 250 gr 
  

 1 745  2 395  
  

465 illy, darált sötét pörkölés" kávé, 250 gr 1 745  2 395 

765 illy, darált filter kávé, 250 gr 
  

 1 745  2 395  
  

5435 illy, darált Mokka kávé, 250 gr 
  

 1 745  2 395  
  

682 Illy, darált kávé “Watermill Center”, 250 gr 1 745  2 395 



Illy ESE adagos termékek

illy kávé 

termékmegnevezés 

  
nettó  

 nagyker ár  
nettó javasolt  

 fogy. Ár  
rendelend!  
mennyiség Cikk kód 

  

443 illy, adagos kávé, 18 adag 
  

 1 075   1 715  
  

i906 illy, adagos sötét pörkölés" kávé, 18 adag 
  

 1 075  1 715  
  

446 illy, adagos kávé, 36 adag 
  

 2 020  3 145  
  

909 illy, adagos sötét pörkölés" kávé, 36 adag 
  

 2 020   3 145  
  

430 Illy, adagos-egyenkénti kávé, 18 adag 1 390 1 795 

409 Illy, adagos-egyenkénti koffeinmentes kávé, 18 adag 1 390 1 795 

7738 Illy, adagos-egyenkénti sötét pörkölés" kávé, 18 adag 1 390 1 795 

E.S.E. (Easy Serving Espresso ) adagos ( filteres ) kiszerelésű kávé. Gyárilag megfelelő finomságúra darált és 
filterpapírba tömörített kávét rejt a patron, melyet speciális E.S.E. szabványú kávégépekhez használhat. 
Cégünk Spinel cég kávégépeit forgalmazza.



Cikk kód termékmegnevezés   
  

nettó  
 nagyker ár  

nettó javasolt  
 fogy. Ár  

rendelend!  
mennyiség 

445 Illy, adagos koffeinmentes kávé 18 adag 1 075 1 715 

451 illy, koffeinmentes darált kávé 125 gr-os 
  

895 1 220 

454 illy, koffeinmentes darált kávé 250 gr-os 
  

1 745 2 395 

456 illy, szemes koffeinmentes kávé 250 gr-os 
  

1 745 2 395 

7723 illy, szemes sötétpörkölés" kávé 250 gr-os 
  

1 745 2 395 

455 illy, szemes kávé 250 gr-os 
  

1 745 2 395 

7555 Illy, szemes kávé, MonoArabica Brazília, 250 gr 1 745 2 395 

7557 Illy szemes kávé, MonoArabica Guatemala, 250 gr 1 745 2 395 

7556 Illy, szemes kávé MonoArabica Etiópia, 250 gr 1 745 2 395 

Illy szemes és koffeinmentes kávé termékek

Illy szemes termékek
A kereskedelemben kapható szemes illy kávé a megszokott 250 g-os, kiszerelésben kapható.
Ha a kávét Ön sem elsősorban a koffein hanem az aromája miatt issza nem fogja észrevenni, hogy 
koffeinmentes illyt ivott!
 
A 250 g-os, fémdobozos illy Art Collection dekorált dobozban évente 2-3 új változatban jelenik meg, csak 
darált, normál pörkölésű kávéval. 



illy kotyogós kávéfőző

Klasszikus 3 adagos kotyogós, avagy mokka kávéfőző. A fedél fogantyúja az illy csészék 
jellegzetes kerek fülét idézi, így tökéletes illy szettel élvezheti finom mokkáját.

Kotyogós kávéf!z! és kávé 

cikk kód  termékmegnevezés 

nettó  
nettó javasolt fogy. 

Ár 
rendelend! 
mennyiség  nagyker 

ár  

B1677 Mokka 3 csészés kotyogós kávéf!z!, fehér  7 120   8 900    

B1678 Mokka 3 csészés kotyogós kávéf!z!, fekete  7 120   8 900    

B1679 Mokka 3 csészés kotyogós kávéf!z!, piros  7 120   8 900    

5435 illy, darált Mokka kávé, 250 gr  1 745   2 395    



illy iperespresso kávék és kávégépek 

IPER kávégép és kávé 

cikk kód  termékmegnevezés 
nettó  nettó javasolt  rendelend!  

 nagyker ár   fogy. Ár  mennyiség 

6585 Francis Francis! X7.1 Iper kapszulás kávéf!z!gép, fehér 35 890  44 860    

6372 Francis Francis! X7.1 Iper kapszulás kávéf!z!gép, fekete 35 890  44 890    

6424 Francis Francis! X7.1 Iper kapszulás kávéf!z!gép, piros  35 890   44 890    

Cikk kód  termékmegnevezés 
nettó  

 nagyker ár  
nettó javasolt  

 fogy. Ár  
rendelend!  
mennyiség 

6733 Francis Francis Y3 Iper kapszulás kávéf!z!gép, fehér 29 480 36 850   
F6747 Francis Francis Y3 Iper kapszulás kávéf!z!gép fekete 29 480 36 950   

6741 
Francis Francis Y3 Iper kapszulás kávéf!z!gép, 
narancssárga 

29 480 36 850   

60074 Francis Francis Y3 Iper kapszulás kávéf!z!gép, piros 29 480 36 850 
6740 Francis Francis Y3 Iper kapszulás kávéf!z!gép, zöld  29 480 36 850   

          

cikk kód  termékmegnevezés 
nettó nettó javasolt rendelend! 

  nagyker ár    fogy. Ár  mennyiség 

7736 illy, kapszula IPER espresso koffeinmentes, 21 adag  2 215   2 700    
7735 illy, kapszula IPER espresso sötét pörkölés", 21 adag  2 215   2 700    
7734 illy, kapszula IPER espresso, 21 adag  2 215   2 700     
7754 illy, kapszula IPER hosszú kávé, 21 adag  2 215   2 700    
7622 illy, kapszula IPER espresso, MonoArabica India, 21 adag  2 215   2 700    
7473 illy, kapszula IPER espresso, MonoArabica Guatemala, 21 adag  2 215   2 700    
7472 illy, kapszula IPER espresso, MonoArabica Brazilia, 21 adag  2 215   2 700    
7474 illy, kapszula IPER espresso, MonoArabica Etiópia, 21 adag  2 215   2 700    
7621 illy, kapszula IPER espresso, MonoArabica Columbia, 21 adag  2 215   2 700    
7620 illy, kapszula IPER espresso, MonoArabica Costa Rica, 21 adag  2 215   2 700    



illy collection díszdobozok és kávéházi csészék

A design terén is világhír" illy csészék vonzó, kifinomult megjelenést biztosítanak a felszolgált kávéitaloknak. Az illy 
Art Collection - limitált kiadású, neves m"vészek által tervezett csészekollekciókat jelentet meg díszdobozban. 
Évente 2-3 új kollekció, jelenik meg,  általában 2 és 6 db-os espresso és cappuccino szettek formájában. 
Képen látható mintadarab: Liu Wei kollekció – 2014, Expo kollekció.  A vásárlók kedvelik az egyszer", logós 
csészéket is. Aktuálisan kapható termékeink a webshopon láthatók : www.espressoshop.hu 

illy csészék, kollekciók 

cikk kód termékmegnevezés 
nettó  nettó javasolt  rendelend!  

 nagyker ár   fogy. Ár  mennyiség 
5217 illy freddo üveg pohár, 150 cc  770   960    
5218 illy freddo üveg pohár, 250 cc  770   960    
7229 illy üvegpohár, 60 cc  535   670    
2762 illy üveg tejkiönt!  1 645   2 055    
305 illy logos bögre 200 cc  1 350   1 690    
302 illy logos cappuccinos csésze és tányér, 170 cc  920   1 150    
301 illy logos espresso csésze  425   530    
307 illy  kistányér espresso és cappuccino csészékhez  340   425    

b1824 Expo 2015 4 db-os espressos kollekció  8 930  11 160    
b1834 Expo 2015 4 db-os cappuccinos kollekció  11 220   14 025    
b1835 Expo 2015 2 db-os bögre kollekció  5 505   6 880    
b1721 LIU WEI 6 db-os cappuccino kollekció  32 465   40 580    
20215 SustainArt 4 db-os cappuccinos kollekció 15 700 19 625 
20398 “Watermill Center” 6 db-os espresso kollekció 20 320 25 400 
20399 “Watermill Center” 6 db-os cappuccino kollekció 15 700 19 625 
20400 “Watermill Center” 2 db-os bögre kollekció 6 465 8 080 
20402 “Watermill Center” 2 db-os cappuccino kollekció 7 850 9 815 
20401 “Watermill Center” 2 db-os espresso kollekció 6 930 8 660 



Dammann Tea

A  különleges  minőségű  francia   Dammann  tea  a  kényes 
ízlésű   teaínyenceket  elkápráztató    választékkal   és 
különlegességekkel  szolgál  a   klasszikus  fekete  teáktól  a 
gyümölcs-,   zöld-  fehér  teákig.  A  Dammann  a  világon 
egyedülállóan a minél tisztább tea érdekében filteres teáihoz sem 
papír,  hanem muszlin  és  szövött  textil  filtertasakokat  használ, 
amelyben  a  hagyományos  filterek  alacsonyabb  minőségű,  apró 
tealevél törmeléke helyett szálas tea található. A Dammann ezzel 
egyesítette  a  szálas  tea  minőségét  a  filteres  teák  praktikus 
előnyeivel. Nagy hangsúlyt fektet a tea tálalására  is, egyedülálló 
választékot  biztosít  a   különféle  ajándékcsomag  és 
kiegészítő   termékekből.     A  Dammann  teát  a  világ  egyik 
legjobb kávéjaként ismert illy választotta kávéja mellé. 
Az állandó raktári választékunk mellé a katalógusból mintegy 120 
féle tea rendelhető, 1.100,- és 2.600,- Ft/100g  közötti árakon.



DAMMANN FILTERES TEÁK    
 nettó 

nagyker ár 
  

 nettó javasolt 
fogy. ár 

  

rendelend!  
mennyiség 

cikkód termékmegnevezés   

Couture teák     

7290 Dammann Couture, "Darjeeling" muszlinfilteres fekete tea, 25 db 

A Himalája Észak-Indiai lábain termelt feket tea 
gyengéd, friss és harmonikus  1 840  2 455   

D7287 Dammann Couture, "Grand Yunnan" muszlinfilteres fekete tea, 25 db 

Kínai fekete tea, amely ritka módon egyesíti az er!t és 
aromát, anélkül, hogy keser" lenne  1 840   2 455   

7291 Dammann Couture, "Lapsang Souchong" muszlinfilter fekete tea, 25 db 
Taiwan-i füstölt tea 

 1 840   2 455    

7297 Dammann Couture, "Russe Tchaika" muszlinfilteres fekete tea, 25 db 
Kínai teák keveréke citrusok illóolajával ízesítve 

 1 840   2 455   

D7289 Dammann Couture,"Mélange Caravane" muszlinfilteres fekete tea, 25db 
Yunnan, Szecsuán és Keemun fekete teák keveréke 

 1 840   2 455   

7298 Dammann Couture, "Passion de Fleurs" muszlinfilteres fehér tea, 25 db 

A fehér tea finomsága sárgabarack, rózsa és maracuja 
aromákkal, rózsaszirmokkal díszítve  2 610   3 480    

7295 Dammann Couture, “Mélange Chérubins” muszlinfilteres fekete tea, 25 db 

A kerubok teája ceylon és kínai fekete teák keveréke 
csokoládé, mogyoró, vérnarancs ízesítéssel, 
narancshéjjal és mályvaszirmokkal. 1 840 2 455 

Rooibos/  vörös teák     

5226 Dammann, "Oriental Rooibos" kristályfilteres vörös tea, 25 db 
Koffeinmentes rooibos tea !szibarack, maracuja és szamóca 
darabokkal és virágszirmokkal ízesítve  1 690   2 255   

5223 Dammann, "Fruits Rouge" ízesített kristályfilteres Rooibos tea, 25 db Koffeinmentes rooibos tea cseresznye, eper, málna és ribizli ízekkel  1 690   2 255   



Fekete teák     

4574 Dammann, "4 Fruits Rouges" kristályfilteres fekete tea, 25 db  fekete teakeverék cseresznye, eper, málna és ribizli ízekkel  1 690  2 255   

4572 Dammann, "Goût Russe" kristályfilteres fekete tea, 25 db Kínai teák keveréke citrusok illóolajával ízesítve  1 645  2 190   

4576 Dammann, "jardin bleu" kristályfilteres fekete tea 25 tasak 
Indiai és kínai fekete teák szamócával és rebarbarával ízesítve, 
búzavrág szirmokkal  1 690  2 255   

3391 Dammann, “Darjeeling” els! szüretelés" kristályfilteres fekete tea, 25 db Els! szüretelés" Darjeeling tea kristályfilterben. 2 560 3 415 

3392 Dammanna, “Chine Szechwan” kristályfilteres fekete tea, 25 db Közepesen er!s kínai fekete tea Szecsuán tartományból. 2 540 3 385   

Fehér teák     

5215 Dammann, "Blanc Passion de Fleurs" kristályfilteres fehér tea, 25 db 
A fehér tea finomsága sárgabarack, rózsa és maracuja 
aromákkal, rózsaszirmokkal díszítve  3 000  4 000   

8205 Dammann, "Pivoine Blanche" (Pai Mu Tan) kristályfilteres fehér tea,25 db 
Fehér tea, kizárólag tavasszal szüretelt, szárított tealevelek 
ezüstös pihével borítva  2 850   3 800   

Zöld teák     

3793 Dammann, "Oriental" kristályfilteres zöld tea, 25 db 
Kínai sencha zöld tea !szibarack, maracuja és szamóca 
darabokkal és virágszirmokkal ízesítve  1 840  2 450    

3792 Dammann, "Soleil Vert" kristályfilteres zöld tea, 25 db 
Kínai sencha zöld tea vérnarancs illóolajjal és narancshéjjal 
ízesítve  1 840  2,450    

Gyömölcsös teák 

4273 Dammann, “Nuit d’ Ete” kristályfilteres gyümölcstea, 20 db 
100 % gyümölcstartalmú tea hibiszkusz, alma, csipkebogyó, 
málna, és eperrel ízesítve. 1 840 2 450   

4273 Dammann, “Samba” kristályfilteres gyümölcstea, 20 db 
100 % gyümölcstartamú tea hibiszkusz, alma, csipkebogyó, 
narancs mangó és trópusi gyümölcs aramával ízesítve. 1 985 2 645   

DAMMANN JEGESTEÁK    
 nettó 

nagyker ár 
  

 nettó javasolt 
fogy. ár 

  

rendelend!  
mennyiség 

cikkód termékmegnevezés   

5515 Dammann, Jegestea “Coquelicot Gourmand” 

Kínia és sri lankai fekete tea, peonia és 
búzavirágszirommal, pipacs, keksz és marcipán 
aromával 2 420 3 225 

5517 Dammann, Jegestea “Darjeeling de Printemps” 
Indiai fekete tea Darjeeling hegyeir!l 

2 420 3 225 

5516 Dammann, Jegestea “Jaune Lemon” 
Kíniai sencha zöld tea és citromf" keveréke, lime, 
citrom és gyömbér illóolaj hozzáadásával ízesítve 2 420 3 225 

5518 Dammann, Jegestea “Rooibos Oriental” 

Dél-Afrikából származó koffeinmentes rooibos teája 
!szibarack, maracuja, szamóca darabokkal és 
virágszirmokkal ízesítve 2 420 3 225 



DAMMANN SZÁLAS TEÁK   nettó nettó javasolt 
rendelend

ő 
cikkód termékmegnevezés    nagyker ár  fogy. Ár mennyiség
Fekete teák
   

   

6749
Dammann, "4 Fruit Rouges" 
fémdobozos szálas fekete tea, 100 gr

 fekete teakeverék cseresznye, eper, málna 
és ribizli ízekkel  1 740  2 320  

6762
Dammann, "7 Parfums" fémdobozos 
szálas fekete tea, 100 gr

Kínai és Ceylon teák keveréke bergamot, 
citrom, friss füge, lótuszvirág, pitanga, 
narancshéj és rózsa ízekkel

 1 450  1 935  

7825
Dammann, "Christmas Rouge" szálas 
fekete tea, 100g

Fekete tea citrus, karamell és ananász 
ízekkel, egy csepp maraschino-val 1 935   2 580  

6745
Dammann, "Earl Grey Yin Zhen" 
fémdobozos szálas fekete tea, 100gr

Az ezüstös Yin Zhen tearügyek Fujian 
tartományból, Calabriai bergamottal 
ízesítve

 1 985  2 645  

6746
Dammann, "Gout Russe Douchka" 
fémdobozos szálas fekete tea,100 gr

kínai teák keveréke citrusok illóolajával 
ízesítve  1 790  2 385  

6748
Dammann, "Jardin Blue" fémdobozos 
szálas fekete tea, 100 gr

Indiai és kínai fekete teák szamócával és 
rebarbarával ízesítve, búzavrág szirmokkal  1 305  1 740  

6756
Dammann, "Paul and Virginie" 
fémdobozos szálas fekete tea, 100 gr

Kínai és Ceylon teák keveréke karamell, 
cseresznye, eper, málna és vanília 
aromákkal

 1 600  2 130  

Zöld teák 
        

7826 Dammann, "Christmas Vert" szálas zöld tea, 100g 
Zöld tea naranccsal, vaníliával és f"szerekkel 
ízesítve   1 885   2 515   

6747 Dammann, "L' Oriental" fémdobozos szálas zöld tea, 100 gr 
Kínai sencha zöld tea !szibarack, maracuja és 
szamóca darabokkal és virágszirmokkal ízesítve 1 600 2 130   

5675 
Dammann, "Nuit a Versailles" fémdobozos szálas zöld tea, 
80 gr 

Kínai sencha zöld tea bergamott, kivi, barack, 
narancsvirág, és ibolya ízesítéssel 1 500 2 000   

6761 Dammann, "Soleil Vert" fémdobozos szálas zöld tea, 100 gr 
Kínai sencha zöld tea vérnarancs illóolajjal és 
narancshéjjal ízesítve 1 500 2 000   

6750 
Dammann, "Touareg" fémdobozos szálas zöld tea 
borsmentával, 90 gr 

Kínai "puskapor" zöld tea mentalevelekkel ízesítve 1 500 2 000   

Fehér tea         

7827 Dammann, "Christmas Blanc" fehér szálas tea, 50g 

Fehér tea mandula, cseresznye, 
gyömbér és f"szer ízesítéssel, 
virágszirmokkal 

2 710 3 610   



DAMMANN SZÁLAS TEÁK folytatás   nettó  nettó javasolt  rendelend!  
Cikk kód termékmegnevezés    nagyker ár   fogy. Ár  mennyiség 

Gyümölcs teák        

5394 Dammann, "Clafoutis" gyümölcstea üvegben, 150 gr
Hibiszkuszvirág, almadarabok,csipkebogyó, 
narancshéj cseresznye aromával 2 370 3 160  

5392 Dammann, "Fantasia" gyümölcstea üvegben, 200 gr
 Hibiszkusz, narancs és csipkebogyó, napraforgó 
virág, vérnarancs olaj keveréke 2 300 3 065  

5391 Dammann, "Provence" gyümölcstea üvegben, 170 gr
Hibiszkuszvirág, almadarabok,csipkebogyó, 
narancshéj őszi- és sárgabarack aromával 2 370 3 160  

5395 Dammann, “Feu de Cheminée” gyümölcstea üvegben, 170 gr
Hibiszkusz, csipkebogyó, alma-, narancs-, és 
manduladarabok fahéjjal és fűszerekkel ízesítva 2 370 3 160

Herba teák
       

5737 Dammann, "Tisane de Noel" herba tea üvegben, 300 gr

Citromfű, kakaóbab, csokoládé, édesgyökér, 
kardamom, fahéj, gyömbér- és 
szegfűszegdarabok, rózsa és feketebors, 
valamint virágszirmok ízesítik ezt a karácsonyi 
keveréket

4 855 6 475  

5738
Dammann, "Tisane de la Maison blanche" herba tea üvegben, 85 
gr

 Narancshéj, bergamot, pink rózsaszirom, 
citromfű, feketeribizli levél, narancsvirág fej, 
mályvaszirom keveréke ízesítve vörös bogyós 
gyümölcsök aromájáva

4 355 5 805  

5736 Dammann, "Tisane des 40 Sous" herba tea üvegben, 280 gr
Citromhéj, csipkebogyó, verbéna, Bigarade 
narancsvirág, édesgyökér és kakukkfű keveréke 5 105 6 805  

 

DAMMANN 1 kg-s kiszerelés és kiegészít!k  
   

nettó  
 nagyker ár  

 nettó javasolt 
fogy. ár 

  

 rendelend! 
mennyiség 

  cikkód termékmegnevezés   

3450 Dammann, "Earl Grey Goût Russe" szálas fekete tea, 1 kg Kínai teák keveréke, bergamottal, citrusok illóolajával ízesítve 7 400 9 865 
  

210 Dammann, "Paul and Virginie" szálas fekete tea, 1 kg 
Kínai és Ceylon teák keveréke karamell, cseresznye, eper, málna 
és vanília aromákkal 7 280 9 705 

  

5034 Dammann, "L'oriental szálas zöld tea, 1kg 
Kínai sencha zöld tea !szibarack, maracuja és szamóca 
darabokkal és virágszirmokkal ízesítve 7 690 10 250 

  

8222 Dammann, "Bali" szálas zöld tea, 1 kg 
Kínai sencha és jázmin zöld tea virágszirmokkal, licsi, grapefruit és 
rózsa ízzel. 8 605 11 475 

  

346 Dammann, "Nuit a Versailles" szálas zöld tea, 1 kg 
Kínai sencha zöld tea bergamott, kivi, barack, narancsvirág, és 
ibolya ízesítéssel 7 210 9 615 

  

1973 Dammann, "Clafoutis" gyümölcs tea, 1 kg 
Hibiszkusz, csipkebogyó, almadarabok, és narancshéj keveréke 
cseresznyével ízesítve. 6 725 8 965 

  

1955 Dammann, "Eper" gyümölcs tea, 1 kg 
Hibiszkusz, csipkebogyó, almadarabok, körömvirág és vörös 
rózsaszirmok keveréke szamóca és rebarbara ízesítéssel. 7 210 9 610 

  

1978 Dammann, ”Provence" gyümölcs tea, 1 kg 
Hibiszkusz, csipkebogyó, almadarabok, narancshéj és napraforgó 
szirmok keveréke sárga- és !szibarack ízesítéssel. 7 210 9 610 

  

1976 Dammann, "Samba" gyümölcs tea, 1 kg 

Hibiszkusz, alma, csipkebogyó, narancshéj keveréke mangó és 
trópusi gyümölcs aromával, kiemelve búzavirág- és körömvirág 
szirmokkal. 

7 210 9 610 
  

1979 Dammann, "Pinacolada" gyümölcs tea, 1 kg 
Hibiszkusz, csipkebogyó, alma, ananász- és kókuszdarabok 
keveréke extra ananász és kókusz ízesítéssel. 6 385 8 510 

  

3676 Dammann, "Rooibos l'oriental" szálas vörös tea, 1 kg 
Koffeinmentes rooibos tea !szibarack, maracuja, szamóca 
darabokkal és virágszirmokkal ízesítve. 9 575 12 765 

  

6809 Dammann, 1 kg-os üres fémdoboz   7 255 9 070 
  



DAMMANN termékek   
nettó  

 nagyker ár  

nettó 
javasolt  
 fogy. Ár  

rendelend!  
mennyiség 

cikkód termékmegnevezés   
Teavirágok           

3374 
Dammann, "Fleur des Sept 
Fées" teavirág, 4 db 

A zöld teából készült teavirág 
kinyíláskor jázmin füzért és 
körömvirágot fed fel 

2 420 3 225   

3379 
Dammann, "Pont des Amants" 
teavirág, 4 db 

Fehér teából, jázmin rügyekb!l 
és körömvirágból alkotott 
teavirág, amely vízben kinyílik 

2 420 3 225   

Teaválogatások           

4022 
Dammann, “Damier” kockás 
díszdobozos szálas tea 
válogatás 

6 360 7 950 

D4068 
Dammann, "Balade"  díszdoboz 
teatojással és fekete szálas 
teával 

Coquelicot Gourmand fekete 
tea 3 190 4 255   

D4067 
Dammann, “Nomade” díszdoboz 
teatojással és zöld szálas teával 3 110 3 885 

Teáskannák     
6787 Dammann, "Louisiane" üveg teáskanna 0,75 l 6 125 7 655   
4143 Dammann, “Darjeeling” üveg teáskanna, 1 l 9 660 12 075 



Javasolt Monbana 
termékek

ízesített kakaó italporok
Legalább 33% valódi 
kakaótartalommal, cukorral. A 
kakaóital elkészítéséhez a meleg 
tejben néhány keveréssel 
feloldható a kakaópor. 

MONBANA TERMÉKEK       

cikk kód termékmegnevezés  nettó 
nagyker ár  

 nettó javasolt fogy.ár  
rendelend! 
mennyiség 

121067 Monbana, 100 %-os dobozos kakaópor, 200 gr 1 860 2 480   
121098 Monbana, dobozos tresor kakaó, 250 gr 1 125 1 500   
121074 Monbana, karamell ízesítés" dobozos kakaópor, 250 gr 1 395 1 860   
121016 Monbana, mandula ízesítés" dobozos kakaópor, 250 gr 1 395 1 860   
121M092 Monbana, mogyoró ízesítés" dobozos kakaópor, 250 gr 1 395 1 860   
121014 Monbana, narancs ízesítés" dobozos kakaópor, 250 gr 1 395 1 860   
121013 Monbana, vanília ízesítés" dobozos kakaópor, 250 gr 1 440 1 920   
12110 Monbana, Ice dobozos kakaós italpor, 800 gr 2 595 3 460 
590601 Monbana, Mandula kakaó bevonattal, 180 gr 1 335 1 780 
890018 Monbana, Praline 150 gr 1 335 1 780 


