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Czekolada to nasza największa 

pasja, wypełnia nam każdy dzień, 

jest tym, co nas napędza i nadaje 

sens wszystkiemu co robimy. 

Tworzymy z niej najróżniejsze 

formy, projektujemy eleganckie 

opakowania i mamy wyłącznie 

jeden cel, do którego dążymy. 

Pragniemy, aby każda osoba, która 

zostanie obdarowana bombonierką 

Mount Blanc zachwyciła  

się przez jeden krótki moment 

pełnym wdzięku, gustownym 

opakowaniem, pomysłową 

personalizacją, a przede wszystkim 

niepowtarzalnym smakiem 

belgijskich pralin. Każdy zestaw jest 

ręcznie pakowany i zdobiony, a więc 

w pełni unikatowy, wyjątkowy, Twój. 

Każda pralinka smakuje inaczej, 

pieści podniebienie, rozbudza 

ciekawość, pozwala poznać głębię  

i wielowymiarowość czekoladowego 

smaku. Moment jej degustacji  

to chwila, która pozostawia  

po sobie magiczne wspomnienie, 

które nigdy nie blednie. Otwierając 

katalog wyobraźcie sobie Państwo,  

że wchodzicie do świata czekolady. 

Do naszego świata, który kusi 

słodkim zapachem i oszałamia 

cudownym smakiem, który 

wypełnia wszystkie zmysły. 

Już od kilkunastu lat dostarczamy Państwu najwyższej 
jakości belgijską czekoladę, sprawiając, że życie staje 
się odrobinę słodsze, ciekawsze, przyjemniejsze...

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

www.mountblanc.pl



RÓŻNE MoŻlIWoŚCI  
PERSoNalIZaCJI BoMBoNIER

Kroków do idealnego prezentu
 

Skontaktuj się z nami
Nasi doradcy służą pomocą przy wyborze odpowiedniego upominku 

dopasowanego do założonego budżetu i potrzeb klienta.

 

Wybierz bombonierkę idealną dla Ciebie 
Elegancka bombonierka, drewniana szkatułka,  

a może urocza balotynka? Wybór jest ogromny.

Indywidualny projekt
Zespół projektowy przygotuje bezpłatną wizualizację  

z logo Twojej firmy, indywidualnym tekstem lub wybraną grafiką.

Starannie dobrany zestaw pralin 
Każdy z naszych zestawów wypełniony zostaje wyśmienitymi belgijskimi specjałami.  

Do wyboru przepyszne praliny, kuszące trufle, owoce w czekoladzie  

i niepowtarzalne, czekoladowe tafle.

Bezpieczny transport
Twoje zamówienie zostanie starannie spakowane  

i dostarczone przez naszych kurierów pod wskazany adres.

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.

Nadruk na bombonierkach
Bombonierka z nadrukowanym logo firmy, życzeniami, oryginalną grafiką? Ogranicza nas tylko wyobraźnia, ponieważ 
możliwości nadruku są nieskończone. Kolorowy nadruk na bombonierce, szkatułce czy balotynce nada jej zupełnie nowego, 
indywidualnego charakteru.
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grawer
Grawer laserowy to jedna z najtrwalszych metod 
znakowania produktów. Dzięki niej otrzymujemy 
elegancki wzór w jednym kolorze, zazwyczaj 
kremowym. Świetnie sprawdzi się na drewnianych 
szkatułkach oraz niektórych bombonierkach.

Wstążki
Wstążka z logo firmy doda elegancji i charakteru. 
Kolor wstążki do wyboru z kilkunastu dostępnych 
odcieni. Nadruk na wstążce wykonywany jest folią 
w dowolnym kolorze, również złotym i srebrnym.

obwoluta
Życzenia i dedykacje - zabrzmią w pełni - podane 
na stylowej, indywidualnie zaprojektowanej 
obwolucie. Obwolutę na bombonierę możemy 
wykonać w dowolnym kształcie oraz z dowolnym 
motywem graficznym.

Bileciki
Możemy zaprojektować  dla Państwa bilecik 
z dowolnym tekstem, na którym znajdzie się również 
logo firmy. Bilecik może być na stałe przywiązany  
do wstążki lub włożony do wnętrza bombonierki.

Naklejki 
Wykonujemy naklejki personalizowane 

o dowolnym kształcie i rozmiarze. Na naklejce 

zamieszczonej na bombonierze lub woreczku  

z pralinkami może znajdować się  logo firmy 

lub dowolny napis.

Uszlachetnienie  
lakierem UV
Dla najbardziej wymagających klientów proponujemy 

nadruk premium z lakierem UV. Logo firmy lub tekst 

uszlachetnione matowym lub błyszczącym lakierem 

UV będą prezentować się ekskluzywnie zarówno 

na bombonierkach, jak i szkatułkach.
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Nadruk WstążkaBilecik

Dostępne rodzaje personalizacji

Uszlachetnianie UVObwoluta

Chocolate Box long

Chocolate Box Mini

Chocolate Box 

Chocolate Box Medium

Podłużna bombonierka Box w kolorze białym z kolekcji 

całorocznej.  W środku zestaw 6 przepysznych pralinek 

oblanych prawdziwą belgijską czekoladą.

Elegancka bombonierka w kolorze białym, udekorowana 

całorocznym nadrukiem. Wewnątrz znajdują się belgijskie 

praliny w białej, mlecznej oraz deserowej czekoladzie.

Klasyczne opakowanie z nadrukiem w gustownej kolorystyce.  

W środku bomboniery kolekcja wykwintnych belgijskich pralin  

w najróżniejszych smakach.

Bombonierka w kolorze biało-czarnym udekorowana eleganckim, 

uniwersalnym wzorem. Jej zawartość to kolekcja całorocznych 

belgijskich pralinek.

masa netto min. 90 g

ilość pralin 6 szt.

wymiary 23 x 5,5 x 4 cm

masa netto min. 120 g

ilość pralin 8 szt.

wymiary 15 x 10,5 x 4 cm

masa netto min. 300 g

ilość pralin 21 szt.

wymiary 29,5 x 18,5 x 4 cm

masa netto min. 195 g

ilość pralin 13 szt.

wymiary 18 x 15,5 x 4 cm

cena netto:
cena brutto:

31,71 zł
39,00 zł

cena netto:
cena brutto:

36,59 zł
45,00 zł

cena netto:
cena brutto:

54,47 zł
67,00 zł

cena netto:
cena brutto:

88,62 zł
109,00 zł

MB3971

MB3972

MB3975

MB3974

KolEKCJa

ChoColate 
Box
Ekskluzywne bombonierki,  
w których kryją się wyśmienite, 
belgijskie praliny.
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk WstążkaBilecik Uszlachetnianie UVObwoluta

Finesse White no.1

Finesse White

Finesse White no.3

Finesse White no.2

Mała bombonierka w kolorze białym z całorocznej kolekcji 

Finesse. Pod elegancko ozdobionym wieczkiem kryją się  

4 wyśmienite belgijskie praliny.

Bombonierka w klasycznym białym kolorze z uniwersalnym 

nadrukiem. Wewnątrz 6 belgijskich pralinek z rozpływającym 

się w ustach nadzieniem.

Elegancka, a jednocześnie nowoczesna bombonierka całoroczna. 

Pudełeczko skrywa w sobie 4 przegródki wypełnione 16 pralinkami 

wykonanymi z pysznej belgijskiej czekoladzie.

Elegancka, biała bombonierka zamykana na magnes.  

W środku znajdują się 3 komory uzupełnione 9 pysznymi 

pralinkami z belgijskiej czekolady.

masa netto min. 60 g

ilość pralin 4 szt.

wymiary 9 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. 230 g

ilość pralin 16 szt.

wymiary 15 x 15 x 4 cm

masa netto min. 130 g

ilość pralin 9 szt.

wymiary 12 x 12 x 4 cm

cena netto:
cena brutto:

21,95 zł
27,00 zł

cena netto:
cena brutto:

30,89 zł
38,00 zł

cena netto:
cena brutto:

38,21 zł
47,00 zł

cena netto:
cena brutto:

54,47 zł
67,00 zł

MB2136

MB3508

MB3510

MB3509

KolEKCJa

F INeSSe
WhIte
Słodki smak luksusu, który zachwyci  
każdego wielbiciela czekolady.
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk WstążkaBilecik Uszlachetnianie UVObwoluta

Finesse Black no.1

Finesse Black no.1

Finesse Silver

Eleganckie, czarne pudełeczko z kolekcji Finesse. 

Bombonierka z możliwością personalizacji,  

w której wnętrzu znajdują się 4 wyśmienite pralinki.

Najmniejsza, czarno-biała bombonierka Finesse z wieczkiem 

udekorowanym eleganckim nadrukiem. Zestaw łakoci  

w postaci 4 belgijskich czekoladek.

Elegancka srebrna bombonierka z nadrukiem. Zawiera w sobie  

9 pysznych, belgijskich pralinek w najróżniejszych kolorach  

i smakach.

Bombonierka w kolorze srebrnym z eleganckim nadrukiem. 

Wewnątrz 6 pysznych, belgijskich pralinek wykonanych  

z mlecznej, deserowej i białej czekolady.

Finesse Silver no.2

masa netto min. 60 g

ilość pralin 4 szt.

wymiary 9 x 9 x 4 cm

masa netto min. 60 g

ilość pralin 4 szt.

wymiary 9 x 9 x 4 cm

masa netto min. 130 g

ilość pralin 9 szt.

wymiary 12 x 12 x 4 cm

masa netto min. 90 g

ilość pralin 6 szt.

wymiary 13,5 x 9 x 4 cm

cena netto:
cena brutto:

21,95 zł
27,00 zł

cena netto:
cena brutto:

21,95 zł
27,00 zł

cena netto:
cena brutto:

30,89 zł
38,00 zł

cena netto:
cena brutto:

38,21 zł
47,00 zł

MB4928

MB3968

MB3511

MB3512

KolEKCJa

F INeSSe  
S Ilver&BlaCk
Kolekcja pełna klasy i elegancji,  
idealna na każdą okazję.
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk WstążkaBilecik Uszlachetnianie UVObwoluta

Finesse Blue

Finesse Blue no.2

Finesse lavender no.2

Finesse lavender no.2

Prostokątna bombonierka Finesse w niebiesko-białym kolorze, 

udekorowana gustownym wzorem. W środku opakowania 

znajduje się 6 belgijskich czekoladek.

Niebiesko-biała bombonierka udekorowana uniwersalną, 

klasyczną grafiką. W środku komplet 9 różnych belgijskich 

pralin.

Urocza, lawendowa bonbonierka Finesse z eleganckim 

zdobieniem i miejscem na Twoje logo. Wewnątrz 9 wyśmienitych, 

belgijskich pralin. 

Kwadratowe, fioletowo-białe pudełeczko z wieczkiem zamykanym 

na magnes. Pudełeczko zdobione gustownym nadrukiem. 

W środku, w 3 rzędach ułożone są wyborne belgijskie czekoladki.

masa netto min. 90 g

ilość pralin 6 szt.

wymiary 13,5 x 9 x 4 cm

masa netto min. 130 g

ilość pralin 9 szt.

wymiary 12 x 12 x 4 cm

masa netto min. 130 g

ilość pralin 9 szt.

wymiary 12 x 12 x 4 cm

masa netto min. 130 g

ilość pralin 9 szt.

wymiary 12 x 12 x 4 cm

cena netto:
cena brutto:

30,89 zł
38,00 zł

cena netto:
cena brutto:

38,21 zł
47,00 zł

cena netto:
cena brutto:

38,21 zł
47,00 zł

cena netto:
cena brutto:

38,21 zł
47,00 zł

MB3969

MB3970

MB4929

MB3982

KolEKCJa

F INeSSe  
Blue&laveNder
 Eleganckie, stylowe pudełeczka  
zamykane na magnes.
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Nadruk Naklejka WstążkaBilecik

Dostępne rodzaje personalizacji

Uszlachetnianie UV

Vintage White no.1

Vintage Brown no.1

Vintage Blue no.1

Vintage Silver no.1

Okrągła, biała bombonierka z uniwersalnym nadrukiem.  

W swym wnętrzu kryje wyśmienite praliny całoroczne.

Okrągła bombonierka z kolekcji Vintage z eleganckim 

zdobieniem. Wewnątrz 9 przepysznych belgijskich 

czekoladek.

Bombonierka w kolorze granatowym wykończona złotymi 

napisami. W swym wnętrzu kryje 9 wyselekcjonowane praliny  

z różnymi nadzieniami.

Okrągła bombonierka Vintage w srebrnym kolorze. Wewnątrz 

mix 9 pysznych czekoladek. Każda z nich zachwyca innym, 

niepowtarzalnym nadzieniem i oryginalnym kształtem.

masa netto min. 130 g

ilość pralin 9 szt.

wymiary 20 x 20 x 4 cm

masa netto min. 130 g

ilość pralin 9 szt.

wymiary 20 x 20 x 4 cm

masa netto min. 130 g

ilość pralin 9 szt.

wymiary 20 x 20 x 4 cm

masa netto min. 130 g

ilość pralin 9 szt.

wymiary 20 x 20 x 4 cm

cena netto:
cena brutto:

47,97 zł
59,00 zł

cena netto:
cena brutto:

47,97 zł
59,00 zł

cena netto:
cena brutto:

47,97 zł
59,00 zł

cena netto:
cena brutto:

47,97 zł
59,00 zł

MB3519

MB1757

MB2370

MB3976

KolEKCJa

vINtage
Słodkie prezenty w stylu Vintage  
ze słodkim wnętrzem.
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk Naklejka WstążkaBilecik Uszlachetnianie UV

Vintage White no.2

Vintage Brown no.2

Vintage Blue no.2

Vintage Silver no.2

Biała bombonierka Vintage ozdobiona eleganckim wzorem, 

idealnym na każdą okazję. Wewnątrz starannie dobrany mix 18 

pralin z kolekcji całorocznej.

Owalna bombonierka z eleganckim złotym tłoczeniem. 

Wewnątrz umieściliśmy 18 belgijskich pralin w najróżniejszych 

smakach i kształtach.

Granatowa bombonierka z pralinkami oblanymi najwyższej jakości 

belgijską czekoladą. Wszystkie zaskakują różnorodnością kształtów 

i smaków. 

Owalna bombonierka w kolorze srebrnym ozdobiona  

subtelnym nadrukiem. Wewnątrz 18 belgijskich pralinek  

oblanych pyszną czekoladą.

masa netto min. 250 g

ilość pralin 18 szt.

wymiary 31 x 21 x 4,5 cm

masa netto min. 250 g

ilość pralin 18 szt.

wymiary 31 x 21 x 4,5 cm

masa netto min. 250 g

ilość pralin 18 szt.

wymiary 31 x 21 x 4,5 cm

masa netto min. 250 g

ilość pralin 18 szt.

wymiary 31 x 21 x 4,5 cm

cena netto:
cena brutto:

80,49 zł
99,00 zł

cena netto:
cena brutto:

80,49 zł
99,00 zł

cena netto:
cena brutto:

80,49 zł
99,00 zł

cena netto:
cena brutto:

80,49 zł
99,00 zł

MB3520

MB1758

MB2371

MB3977

KolEKCJa

vINtage
Elegancja i subtelność. 
To połączenie, któremu nie da się oprzeć.
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk WstążkaBilecik Uszlachetnianie UVObwoluta

Premium White Mini

Premium White Mini

Premium White

Premium White

Elegancki zestaw z belgijskimi pralinami w białej, mlecznej  

i deserowej czekoladzie.

Mała bombonierka z kolekcji Premium w wersji całorocznej. 

Elegancki prezent na każdą okazję wypełniony wyśmienitymi 

belgijskimi pralinami.

13 wyśmienitych pralin oblanych wysokiej jakości belgijską 

czekoladą. Całość zapakowana w elegancką bombonierkę  

z kolekcji Premium.

Bombonierka Premium to klasyczny szyk i elegancja. Praliny, które 

znajdują się w środku zaskakują różnorodnością smaków  

i kształtów.

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. 185 g

ilość pralin 13 szt.

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

masa netto min. 185 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:

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

MB3504

MB4932

MB4933

MB3505

KolEKCJa

PremIum
Drobne, słodkie gesty,  
które zachwycą każdego.
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk WstążkaBilecik Uszlachetnianie UVObwoluta

Elegance no.1

Elegance no.2

Elegance no.4

Elegance no.3

Oryginalne opakowanie z okienkami. Wewnątrz znajdują się  

4 wyborne praliny z różnymi nadzieniami oblane białą, 

mleczną lub deserową czekoladą.

Podłużna bombonierka w klasycznym kolorze z eleganckim 

zdobieniem. W środku 6 przepysznych pralinek z kolekcji 

całorocznej.

Duża bombonierka z kolekcji Elegance, w której wnętrzu kryje 

się 12 belgijskich pralinek. Klasyczne pudełeczko z eleganckim 

nadrukiem.

Przepyszne pralinki z kolekcji całorocznej ukryte w pięknej, 

podłużnej bombonierce z eleganckim nadrukiem. 

masa netto min. 60 g

ilość pralin 4 szt.

wymiary 18,5 x7,5 x 3 cm

masa netto min. 90 g

ilość pralin 6 szt.

wymiary 26 x7,5 x 3 cm

masa netto min. 180 g

ilość pralin 12 szt.

wymiary 26 x 11 x 3 cm

masa netto min. 120 g

ilość pralin 8 szt.

wymiary 18,5 x 11 x 3 cm

cena netto:
cena brutto:

21,95 zł
27,00 zł

cena netto:
cena brutto:

28,46 zł
35,00 zł

cena netto:
cena brutto:

31,71 zł
39,00 zł

cena netto:
cena brutto:

46,34 zł
57,00 zł

MB3370

MB3371

MB3373

MB3372

KolEKCJa

elegaNCe
Pokusa od pierwszego wejrzenia,  
której ciężko się oprzeć.
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Nadruk Grawer WstążkaBilecik

Dostępne rodzaje personalizacji

Uszlachetnianie UV

Decor Dark 

Decor Duo Dark

Decor trio Dark

Decor Duo Dark

Szkatułka Decor z naturalnego drewna. Wewnątrz znajdują się 

pralinki z likierami oblane ciemną, deserową czekoladą.

Ciemnobrązowa szkatułka Decor z naturalnego drewna.  

W swym wnętrzu skrywa belgijskie pralinki oblane białą, 

mleczną i deserową czekoladą oraz pralinki z płynnymi likierami.

Największa szkatułka z kolekcji Decor z naturalnego drewna.  

W trzech przegrodach mieszczą się delikatne perły z nadzieniem 

ganache, belgijskie pralinki w białej, mlecznej i deserowej 

czekoladzie oraz pralinki z likierami.

Solidna, drewniana szkatułka z kolekcji Decor Dark. Pudełeczko 

w ciemnym kolorze, w którego wnętrzu znajduje się 20 

wyśmienitych pralin.

masa netto min. 150 g

ilość pralin 10 szt.

wymiary 15 x 10,5 x 4 cm

masa netto min. 315 g

ilość pralin 22 szt.

wymiary 20 x 15 x 4 cm

masa netto min. 520 g

ilość pralin 34 szt.

wymiary 29 x 15 x 4 cm

masa netto min. 315 g

ilość pralin 22 szt.

wymiary 20 x 15 x 4 cm

cena netto:
cena brutto:

59,35 zł
73,00 zł

cena netto:
cena brutto:

108,13 zł
133,00 zł

cena netto:
cena brutto:

108,13 zł
133,00 zł

cena netto:
cena brutto:

160,16 zł
197,00 zł

MB1418

MB2508

MB2511

MB4934

KolEKCJa

deCor  
dark
Poszukujesz prezentu, który zachwyci,  
oczaruje, uwiedzie?
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk Grawer WstążkaBilecik Uszlachetnianie UV

Decor light

Decor Duo light

Decor trio light

Decor Duo light

Szkatułka Decor z naturalnego drewna. Wewnątrz można 

znaleźć praliny karmelowe, z marcepanem, owocowe i inne.

Szkatułka wykonana z naturalnego jasnego drewna. Wewnątrz 

belgijskie czekoladki w białej, mlecznej i deserowej czekoladzie 

oraz pralinki z płynnymi likierami.

Największa szkatułka z kolekcji Decor. Wykonana z naturalnego 

drewna, w jasnym kolorze. W trzech przegrodach delikatne perły, 

belgijskie pralinki w białej, mlecznej i deserowej czekoladzie oraz 

pralinki z likierami.

Jasna szkatułka Decor wykonana z naturalnego drewna. Wewnątrz 

20 przepysznych pralinek w najróżniejszych smakach i kształtach.

masa netto min. 150 g

ilość pralin 10 szt.

wymiary 15 x 10,5 x 4 cm

masa netto min. 315 g

ilość pralin 22 szt.

wymiary 20 x 15 x 4 cm

masa netto min. 520 g

ilość pralin 34 szt.

wymiary 29 x 15 x 4 cm

masa netto min. 315 g

ilość pralin 22 szt.

wymiary 20 x 15 x 4 cm

cena netto:
cena brutto:

59,35 zł
73,00 zł

cena netto:
cena brutto:

108,13 zł
133,00 zł

cena netto:
cena brutto:

108,13 zł
133,00 zł

cena netto:
cena brutto:

160,16 zł
197,00 zł

MB3531

MB2509

MB2512

MB4935

KolEKCJa

deCor 
lIght
Eleganckie szkatułki z naturalnego drewna,  
ze słodkim wnętrzem.
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk Grawer WstążkaBilecik Uszlachetnianie UV

Smooth light

Smooth light

Smooth Dark

Smooth Dark

Oryginalne belgijskie czekoladki zamknięte w skrzyneczce 

z zasuwką z naturalnego drewna. Wewnątrz można znaleźć 

praliny klasyczne w białej, mlecznej i deserowej czekoladzie.

Kompozycja dwudziestu belgijskich pralin zamknięta  

w drewnianej skrzyneczce z zasuwką. Wewnątrz dwie komory 

wypełnione pralinkami.

10 belgijskich czekoladek w drewnianej szkatułce zamykanej na 

zasuwkę. Elegancki prezent na każdą okazję.

Skrzyneczka z zasuwką z ciemnego drewna. Wewnątrz praliny 

klasyczne m.in. z nadzieniem marcepanowym i truskawkowym.

masa netto min. 150 g

ilość pralin 10 szt.

wymiary 15 x 11 x 3,5 cm

masa netto min. 150 g

ilość pralin 10 szt.

wymiary 15 x 11 x 3,5 cm

masa netto min. 150 g

ilość pralin 10 szt.

wymiary 15 x 11 x 3,5 cm

masa netto min. 150 g

ilość pralin 10 szt.

wymiary 15 x 11 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

cena netto:
cena brutto:

52,85 zł
65,00 zł

MB3534

MB2513

MB4936

MB1415

KolEKCJa

Smooth
Wyjątkowe, drewniane szkatułki  
z całorocznym nadrukiem lub grawerem.
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk Grawer WstążkaBilecik Uszlachetnianie UV

Smooth Duo light

Smooth Duo light

Smooth Duo Dark

Smooth Duo Dark

Podwójna, drewniana skrzyneczka z zasuwką. Wewnątrz mix 

pralin klasycznych w białej, mlecznej i deserowej czekoladzie.

Podwójna szkatułka z naturalnego drewna ozdobiona 

eleganckim grawerem. Wewnątrz 20 wyśmienitych, belgijskich 

pralin.

Ciemna, drewniana szkatułka z zasuwką. Wewnątrz duży zestaw 

belgijskich pralin. Aż 20 czekoladowych łakoci.

Ciemna, drewniana szkatułka z zasuwką. Wewnątrz kryje się 

starannie dobrany mix 20 wyśmienitych pralin.

masa netto min. 300 g

ilość pralin 20 szt.

wymiary 29,5 x 11 x 3,5 cm

masa netto min. 300 g

ilość pralin 20 szt.

wymiary 29,5 x 11 x 3,5 cm

masa netto min. 300 g

ilość pralin 20 szt.

wymiary 29,5 x 11 x 3,5 cm

masa netto min. 300 g

ilość pralin 20 szt.

wymiary 29,5 x 11 x 3,5 cm

cena netto:
cena brutto:

93,50 zł
115,00 zł

cena netto:
cena brutto:

93,50 zł
115,00 zł

cena netto:
cena brutto:

93,50 zł
115,00 zł

cena netto:
cena brutto:

93,50 zł
115,00 zł

MB3535

MB2514

MB4937

MB1416

KolEKCJa

Smooth
Całoroczne szkatułki z naturalnego drewna  
ze słodkim wnętrzem.
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk Grawer WstążkaBilecik Uszlachetnianie UV

luxury Duo

luxury Duo

luxury trio

luxury trio

Piętrowa szkatułka z naturalnego drewna w kolorze 

ciemnobrązowym, która zaskakuje dodatkową porcją pralinek 

ukrytych w wysuwanej szufladce.

Elegancka, piętrowa szkatułka z wieczkiem udekorowanym 

grawerem. Elegancki prezent wypełniony po brzegi 

wyśmienitymi belgijskimi pralinami.

Trzypiętrowa szkatułka Luxury wykonana z naturalnego drewna. 

Ten wspaniały upominek skrywa w swoim wnętrzu  

aż 43 belgijskie pralinki.

Piętrowa szkatułka z naturalnego drewna w kolorze 

ciemnobrązowym, która zaskakuje dodatkową porcją pralinek 

ukrytych w wysuwanej szufladce.

masa netto min. 440 g

ilość pralin 29 szt.

wymiary 18 x 14 x 9 cm

masa netto min. 440 g

ilość pralin 29 szt.

wymiary 18 x 14 x 9 cm

masa netto min. 660 g

ilość pralin 43 szt.

wymiary 18 x 14 x 13,5 cm

masa netto min. 660 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:

182,93 zł
225,00 zł

cena netto:
cena brutto:

239,84 zł
295,00 zł

cena netto:
cena brutto:

239,84 zł
295,00 zł

MB3983

MB1421

MB4938

MB1422

KolEKCJa

luxury
Prostota, elegancja, a jednocześnie  
intrygująca, słodka tajemnica...
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Dostępne rodzaje personalizacji

Mini Ballotin White no.1

Mini Ballotin White no.2

Mini Ballotin White no.3

Mini Ballotin White no.3

Malutka balotynka z kolekcji całorocznej.  

Wewnątrz zestawu 2 belgijskie pralinki.

Małe, urocze pudełeczko, w którego wnętrzu  

skrywają się 4 wyśmienite belgijskie pralinki.

6 belgijskich czekoladek w białej, eleganckiej balotynce. 

Pudełeczko zdobi gustowny wzór oraz wstążka.

6 przepysznych pralinek w różnych smakach, zamknięte  

w prostokątnej, całorocznej balotynce z eleganckim zdobieniem. 

Każda czekoladka to inny, niepowtarzalny smak.

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 6,5 x 3 cm

masa netto min. 95 g

ilość pralin 6 szt.

wymiary 11 x 6,5 x 3 cm

masa netto min. 95 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

cena netto:
cena brutto:

18,70 zł
23,00 zł

MB3984

MB3985

MB4939

MB3986

KolEKCJa

mINI  
BallotIN
Słodki, czekoladowy upominek  
idealny na każdą okazję.

White
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk Naklejka WstążkaBilecik Uszlachetnianie UV

Mini Ballotin White no.4

Mini Ballotin White no.5

Ballotin White no.2

Ballotin White no.1

Biała balotynka z całorocznym nadrukiem. W jej wnętrzu 

ułożonych jest 8 belgijskich pralinek.

Urocze pudełeczko w kolorze białym z kolorowym nadrukiem 

całorocznym. Wnętrze kusi wyglądem i smakiem 10 belgijskich 

pralinek.

Zestaw 18 belgijskich pralinek we wnętrzu eleganckiej balotynki  

w kolorze białym. Wspaniały prezent na każdą okazję.

Elegancka balotynka w kolorze białym z gustownym nadrukiem. 

Wewnątrz 12 przepysznych belgijskich czekoladek.

masa netto min. 120 g

ilość pralin 8 szt.

wymiary 15,5 x 7 x 3 cm

masa netto min. 150 g

ilość pralin 10 szt.

wymiary 19 x 7 x 3 cm

masa netto min. 300 g

ilość pralin 18 szt.

wymiary 7,5 x 13,5 x 6 cm

masa netto min. 200 g

ilość pralin 12 szt.

wymiary 7 x 12,5 x 5,5 cm

cena netto:
cena brutto:

26,83 zł
33,00 zł

cena netto:
cena brutto:

30,89 zł
38,00 zł

cena netto:
cena brutto:

36,59 zł
45,00 zł

cena netto:
cena brutto:

54,47 zł
67,00 zł

MB4753

MB4754

MB3988

MB3987

KolEKCJa

BallotIN
WhIte
Eleganckie pudełeczka ze słodkim  
wnętrzem ozdobione wstążeczką.

37



Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk Naklejka WstążkaBilecik Uszlachetnianie UV

Mini Ballotin Pink no.2

Mini Ballotin Pink no.3

Mini Ballotin Black no.4

Mini Ballotin Black no.3

Urocza, różowa balotynka z eleganckim nadrukiem. W jej 

wnętrzu ułożone są 4 belgijskie pralinki. Każda z nich o innym 

kształcie i smaku.

Sześć wyśmienitych belgijskich pralinek ukrytych we wnętrzu 

uroczej balotynki. Pudełeczko w kolorze różowym, ozdobione 

całorocznym nadrukiem i starannie dopasowaną wstążeczką.

8 przepysznych pralinek z kolekcji całorocznej we wnętrzu 

eleganckiej balotynki. Pudełeczko w kolorze czarnym zdobione 

gustownym wzorem.

Mini balotynka z eleganckim motywem. Czarne pudełeczko 

skrywa w swoim wnętrzu 6 pralinek z kolekcji całorocznej.

masa netto min. 60 g

ilość pralin 4 szt.

wymiary 7 x 6,5 x 3 cm

masa netto min. 95 g

ilość pralin 6 szt.

wymiary 11 x 6,5 x 3 cm

masa netto min. 120 g

ilość pralin 8 szt.

wymiary 15,5 x 7 x 3 cm

masa netto min. 95 g

ilość pralin 6 szt.

wymiary 11 x 6,5 x 3 cm

cena netto:
cena brutto:

13,01 zł
16,00 zł

cena netto:
cena brutto:

18,70 zł
23,00 zł

cena netto:
cena brutto:

18,70 zł
23,00 zł

cena netto:
cena brutto:

26,83 zł
33,00 zł

MB3989

MB3990

MB4940

MB2050

KolEKCJa

BallotIN  
BlaCk&PINk
Wyjątkowe, czekoladowe prezenty  
na wyjątkową okazję.
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk Naklejka WstążkaBilecik Uszlachetnianie UV

Czekolada biała  
z malinami i jagodami

Czekolada deserowa z wiśnią  
i prażonym ziarnem kakaowca

Czekolada deserowa  
z pomarańczą i cynamonem

Czekolada mleczna  
z ananasem i rozmarynem

Elegancka, całoroczna bombonierka ze słodkim wnętrze.  

W środku tafla wykonana z białej, belgijskiej czekolady 

połączona z malinami i jagodami.

Wyśmienita czekolada deserowa, uszlachetniona prażonymi 

ziarnami kakaowca oraz soczystą wiśnią. Tafla umieszczona jest 

w pięknej, całorocznej bombonierce.

Podłużna bombonierka z kolekcji całorocznej z eleganckim 

nadrukiem. W środku znajduje się wyśmienita tafla z czekolady 

deserowej z dodatkiem chili i solą morską.

Przepyszna tafla wykonana z czekolady mlecznej z dodatkiem 

słodkiego ananasa i rozmarynu. Słodki upominek w eleganckiej, 

podłużnej bombonierce.

masa netto min. 100 g

wymiary 28 x 10 x 3 cm

masa netto min. 100 g

wymiary 28 x 10 x 3 cm

masa netto min. 100 g

wymiary 28 x 10 x 3 cm

masa netto min. 100 g

wymiary 28 x 10 x 3 cm

cena netto:
cena brutto:

30,89 zł
38,00 zł

cena netto:
cena brutto:

30,89 zł
38,00 zł

cena netto:
cena brutto:

30,89 zł
38,00 zł

cena netto:
cena brutto:

30,89 zł
38,00 zł

MB4746

MB4748

MB4747

MB4749

KolEKCJa

CzekoladoWe  
taFle
Rozkosz dla fanów niepowtarzalnych  
połączeń smakowych.
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Nadruk WstążkaBilecik

Dostępne rodzaje personalizacji

Czekolada mleczna  
z żurawiną i jabłkiem

Czekolada mleczna  
z porzeczką i imbirem

Czekolada mleczna  
z ananasem i rozmarynem

Czekolada deserowa  
z prażonym ziarnem  
kakaowca i wiśnią

Czekolada biała  
z malinami i jagodami

Czekolada deserowa  
z chili i solą morską

masa netto min. 100 g

wymiary 19 x 8 x 5,5 cm

cena netto:
cena brutto:

 20,33 zł
 25,00 zł

MB3981MB3979

MB2594

MB3980 MB3978

MB2596

KolEKCJa

CzekoladoWe  
taFle
Mleczna, deserowa i biała czekolada  
w formie kuszących tafli.
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk WstążkaBilecik

Pralinki z likierem

Plastry pomarańczy  
w czekoladzie mlecznejPerły Batida de Coco

Wiśnie w likierze  
w czekoladzie mlecznej

Plastry pomarańczy  
w czekoladzie deserowej

Wiśnie w likierze  
w czekoladzie deserowej

masa netto min. 125 g

wymiary 19 x 8 x 5,5 cm

cena netto:
cena brutto:

 23,58 zł
 29,00 zł

MB1508MB3343

MB2563

MB1509 MB1571

MB1570

KolEKCJa

SPeCJalNoŚCI
Belgijskie specjały, oblane wyśmienitą  
czekoladą, ukryte w eleganckich woreczkach.
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Dostępne rodzaje personalizacji

Nadruk WstążkaBilecik

trufle rumowe trufle baileys

trufle szampańskie

trufle kakaowe
trufle w płatkach  
migdałowych 

trufle chili

masa netto min. 125 g

wymiary 19 x 8 x 5,5 cm

cena netto:
cena brutto:

 23,58 zł
 29,00 zł

MB3303MB3307

MB2565

MB3302 MB2567

MB2568

KolEKCJa

truFle
Wyśmienite trufle  
w eleganckich kartonikach.
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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

Brazilia
Nadzienie: 
płynny karmel

Bigarise
Nadzienie: amarena 
na marcepanie  
truskawkowym

Ballotin
Nadzienie: rumowe 
z rodzynkami

anny
Nadzienie: gianduja 
z karmelem

Nadzienie: 
kawowe praliné

Betty
Nadzienie: białe 
ganache z zieloną 
herbatą

Belini

Nadzienie: krem  
waniliowy z 
brésilienne i 
karmelem

Désirée

Pralinki

leonardo
Nadzienie: płynny 
krem z marakują

Brazilia
Nadzienie: 
płynny karmel

Bobby
Nadzienie: 
praliné

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

Nadzienie: 
praliné

Fred

Nadzienie: praliné 
z krokantem

Kukurydza

ginger
Czekolada: deserowa

Nadzienie: marcepan 
z imbirem

Karina
Nadzienie: 
truskawkowe  
ganache z wanilią

Kamila
Nadzienie: biały 
mus z płynnym 
karmelem

love  
ganache
Nadzienie: ganache 
z koniakiem

Margriet
Nadzienie: 
marcepan z 
kawałkami 
pomarańczy

Mady
Nadzienie: płynny 
krem waniliowy

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



Sasha
Nadzienie: 
mleczne ganache 
z Irish Cream

Rose
Nadzienie: 
marcepanowe

Serduszko
Nadzienie: 
marcepanowe Nadzienie: 

karmelowe

Serduszko
karmelowe

Sinas
Nadzienie: 
marcepan z 
kawałkami skórki 
pomarańczy

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

Bardot
Nadzienie: 
ganache 
cytrynowe

olivia
Nadzienie: 
ganache  
słony karmel

owoce 
Morza
Nadzienie: praliné

Piesek
Nadzienie: 
praliné

Romance
Nadzienie: 
praliné

Picardie
Nadzienie: 
płynny krem  
pistacjowy

Panache
Nadzienie:  
ganache 
amarena 

Nutty
Nadzienie: 
karmelowy 
marcepan z kawą

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 i trufle

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  
stina
Nadzienie: ganache 
kawowo-karmelowe

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 
ilvar
Nadzienie:  
sernik cytrynowy

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  
szampańska

orangettes
kandyzowana skórka
pomarańczy

luna
kandyzowany plaster 
pomarańczy

luna
kandyzowany plaster 
pomarańczy

orangettes
kandyzowana skórka
pomarańczy

Pralinki
z likierem
Nadzienie: 
prawdziwe 
płynne alkohole

trufla 
w płatkach 
migdałowych

trufla 
w płatkach 
deserowych

trufla 
rumowa

trufla 
w białych 
płatkach

trufla 
karmelowa

Pralinki

Sowa
Nadzienie: 
praliné

Szparag
Nadzienie: 
praliné

Choinka
Nadzienie:  
praliné 

Pingwinek
Nadzienie:  
praliné 

Renifer
Nadzienie:  
praliné

Jajeczko
Nadzienie: 
malinowe

Jajeczko
Nadzienie:  
pistacjowe

Kaczuszka
Nadzienie:  
praliné

Jajeczko  
przepiórcze
Nadzienie: 
praliné



Zapraszamy do wizyty w naszych Pijalniach Czekolady i Kawy. Kilkanaście  
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

Anna Puzia - 797 163 599

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 2019 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


