Katalog doplňků – mVíno v. o. s.
Box na 1 láhev - ledové víno

Krabička na jedno ledové víno vystlaná
dřevěnými pilinami, - rozměry: 36 x 8,5 x 7,6
cm
Katalogové číslo: D014

Cena: 139,Box na 1 láhev – prosklený

Dřevěná krabička na 1 láhev se šoupacím
víkem z organického skla. Krabička je vystlaná
dřevěnými pilinami organické sklo je
přelepeno snadně odstranitelnou ochrannou
fólii, která sklo chrání proti poškrábání
rozměry: 9,5 x 36 x 9,1 cm
Katalogové číslo: D015

Cena: 128,Box na 1 víno mahagon, červený
satén

Dřevěná dárková krabice na 1 víno s
příslušenstvím vykládaná červeným saténem,
rozměry 360x110x120 mm
příslušenství: otvírák a zátka s motivy dřeva,
nálevka, kroužek na hrdlo láhve
Katalogové číslo: D016

Cena: 364,Box na 1 víno bambus - 4 pomůcky

Dřevěná dárková krabice na 1 víno
s příslušenství, rozměry 360x110x120 mm
příslušenství: otvírák a zátka s motivy dřeva,
nálevka, kroužek na hrdlo láhve
Katalogové číslo: D017

Cena: 481,-
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Dřevěná krabička na 1 víno

Rustikální krabička na jedno víno
Rozměry: 35 x 13 x 13 cm
Katalogové číslo: D018

Cena: 273,Box na 2 vína – hnědý

Krabička na 2 láhve vína vystlaná dřevěnými
pilinami, rozměry: 18 x 36 x 9 cm
Katalogové číslo: D019

Cena 261,Box na 2 vína mahagon, 5
pomůcek, prosklený

Dřevěná dárková krabice na 2 vína
s příslušenstvím, vykládaná saténem,
prosklené víko
příslušenství: - otvírák na víno, teploměr,
nálevka, zátka, kroužek na hrdlo láhve
Katalogové číslo: D020

Cena: 639,Box na 3 vína mahagon – šachy

Dřevěná dárková krabice na 3 vína s
příslušenstvím. Hrací figurky a hrací pole pro
šachy
příslušenství: 2 různé druhy otvíráku, 3x zátka,
nálevka, ořezávátko, 4x kroužek na hrdlo
láhve, teploměr
Katalogové číslo: D021

Cena: 871,Všechny ceny jsou včetně DPH.
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