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Wielkanoc z Chocolissimo!

Przedstawiamy nowy katalog wielkanocny Chocolissimo.

Jajka, kurczaki i kaczuszki - wykonane z pysznej czekolady Chocolissimo, wypełnione bajecznym nadzieniem, 

jak zawsze świeże i niepowtarzalne. Na ten szczególny okres przygotowaliśmy nowe produkty oraz kilka 

dobrze znanych w bardzo wielkanocnym wydaniu.

Życzymy smacznego, czekoladowego jajka!
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Choco Sheep White

Słodka owieczka z pysznej białej czekolady.
Pudełeczko: 70 x 70 x 70 mm
Masa netto: 50 g
Nr referencyjny: 3124 

Choco Sheep Milk

Słodka owieczka z pysznej mlecznej czekolady.
Pudełeczko: 70 x 70 x 70 mm
Masa netto: 50 g
Nr referencyjny: 3125

Caramel Eggs

Kolorowe, czekoladowe jajeczka, wypełnione 
przepysznym, miękkim karmelem. Wszystko  
w gustownym pudełku.
Wielkość opakowania: 180 x 80 x 45 mm
Waga netto min. 200g
Nr referencyjny: 3019   

Sheep
Choco
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Flower
Egg EggBag

Torebka ze wstążką, pełna pysznych, 
czekoladowych jajek.
Wielkość opakowania: 90 x 50 x 140 mm
Masa netto min. 200 g
Nr referencyjny: 3113

Flower Egg

Piękne, ogromne, czekoladowe jajo, z wiosennymi 
zdobieniami, w ozdobnym pudełku stojącym z okienkiem. 
Wysokość jaja: 17 cm
Wielkość produktu: 180x120x120 mm
Waga netto min. 225g  
Nr referencyjny: 3128    

Golden Eggs

Piękne, złote pudełko pełne
czekoladowych, nadziewanych jajek.
Sześć jajek o łącznej masie netto 110 g.
Pudełko: 110x85x35 mm
Nr referencyjny: 3025    
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EggObsession 

Obsesyjnie pociągające czekoladowe jajka.
12 jajek w czterech smakach w pudełku  
z okienkiem i banderolą.
Pudełko: 190 x 155 x 35 mm
Masa netto: 140 g
Nr referencyjny: 3022    

Easter Collection

Klasyczne pudełko ballotin, wypełnione po 
brzegi mieszanką najlepszych czekoladowych, 
nadziewanych i ręcznie robionych jajek.
Wielkość opakowania: 135x70x60 mm
Masa netto min. 200g
Nr referencyjny: 3026    

Venus Easter

Jajeczne pudełko zawiera 11 nadziewanych, 
ręcznie robionych czekoladowych jajek w kilku 
różnych smakach.
Wielkość opakowania: 245x180x40 mm
Masa netto min. 160g
Nr referencyjny: 3001    

Venus Easter Maxi

Podwójna dawka jajecznych  
przyjemności. Dwuwarstwowe owalne 
pudełko zawiera 22 nadziewane, czekoladowe 
jajka, w pysznym wyborze smaków.
Wielkość opakowania: 245x180x60 mm
Masa netto min. 320 g
Nr referencyjny: 3116   

  Venus
Easter
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Chickens & Bunnies

Zestaw figurek świątecznych kurczaków 
i zajączków (po 4 szt. z mlecznej i białej 
czekolady) w pudełku z okienkiem i banderolą.
Pudełko: 235x126x22 mm
Masa netto: 95 g
Nr referencyjny: 3027    

ChocoBunnies

Zestaw świątecznych figurek zajączków 
wielkanocnych (8 szt. z mlecznej, białej  
i deserowej czekolady) w pudełku  
z okienkiem i banderolą.
Pudełko: 235 x126 x 22 mm
Masa netto: 95 g 
Nr referencyjny: 3028    

ChocoBunny

Wielkanocny zajączek w torebce z okienkiem, 
wykonany z najlepszej czekolady Chocolissimo.
Wysokość figurki 15 cm.
Wielkość opakowania: 190 x 115 x 60 mm
Masa netto min. 75 g
Nr referencyjny: 3127    

Easter
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Spring Delights

Pięć czekoladowych figurek,  
wykonanych z pysznej mlecznej  
czekolady w pudełku z okienkiem.
Pudełko: 192x100x30 mm
Masa netto: 50 g
Nr referencyjny: 3023    

EasterEggs

Pudełeczko zamknięte wstążką, zawiera  
cztery nadziewane czekoladowe jajka,  
w czterech różnych smakach.
Wielkość opakowania: 84 x 84x29 mm
Masa netto min. 50g
Nr referencyjny: 3024    

EasterSheeps

Cztery czekoladowe baranki z nadzieniem
orzechowym, w pudełeczku z szufladą.
Wielkość opakowania: 84x84x29 mm
Masa netto min. 50 g
Nr referencyjny: 3123    

SunnyChoco

Sześć pysznych, wiosennych, 
nadziewanych czekoladek.
Pudełko z okienkiem i banderolą: 
175x121x33 mm.
Masa netto: 100 g
Nr referencyjny: 3122    

HalfEggs

Sześć pysznych, czekoladowych połówek 
jajek, z nadzieniem w trzech smakach. 
Pudełko z okienkiem i banderolą: 
175 x121x 33 mm.
Masa netto: 100 g
Nr referencyjny: 3126    

Happy Easter

Zestaw czekoladowych, płaskich figurek 
wielkanocnych z mlecznej czekolady 
w pudełku z okienkiem.
Pudełko: 205x125x20 mm
Masa netto: 100g
Nr referencyjny: 3092    

Easter
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  Happy
Easter

Chocoliscious Easter

Wspaniały wybór wielkanocnych, 
nadziewanych, czekoladowych jajek i figurek.
17 czekoladek i 8 figurek z mlecznej, deserowej 
i białej czekolady z pysznymi nadzieniami.
Pudełko: 310 x 235 x 37 mm
Masa netto: 340 g
Nr referencyjny: 3129    

Easter Pack Midi

Zestaw zawiera 20 wielkanocnych czekoladek, 
o łącznej masie netto min. 290g
Wielkość opakowania: 30 x 230 x 35 mm
Nr referencyjny: 3020   

Easter Pack Piccolo

Zestaw zawiera 13 wielkanocnych czekoladek, 
o łącznej masie netto min. 195g
Wielkość opakowania: 230 x 230 x 35 mm
Nr referencyjny: 3021    
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Spring
Spring & Summer

Pachnące wiosną, śliczne czekoladki przedstawiające 
biedronkę, motylka oraz stokrotkę sprawią, że nawet 
deszczowy dzień stanie się całkiem przyjemny.
Opakowanie o wymiarach 130x95x32 mm, o masie 
netto 95 g, zawiera 12 czekoladek w trzech smakach. 
Nr referencyjny: 1120    

Spring joy

Piękny i bardzo smaczny kwiatek 
wykonany z czekolady Chocolissimo 
w trzech wersjach kolorystycznych 
o wysokości 15 cm, masa netto: 70g
Wielkość pudełka: 157x 89x44 mm
Nr referencyjny: 3130    
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Drewniane
Szkatułki

Easter Gift Box

Gustowna drewniana skrzynia z motywem wielkanocnym 
zawiera: zestaw czekoladowych jajek, czekoladki 
Spring & Summer, czekoladową owcę i zajączka.
Masa netto: min. 450g
Nr referencyjny: 3132    

Easter Classic

Drewniana szkatułka zawiera  
20 czekoladowych jajek, o łącznej  
wadze netto min. 300 g.
Wielkość opakowania: 155x145x40 mm
Waga netto min. 300 g
Nr referencyjny: 3131    
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Drewniane
Szkatułki

EggElegance

Drewniane pudełko z afrykańskiego drewna 
zawiera 10 czekoladowych jajek o łącznej 
wadze netto min. 150g
Wielkość opakowania: 140x108x37 mm
Nr referencyjny:  3007    

EggoisteDeluxe

Drewniana owalna szkatułka zawiera  
11 czekoladowych jajek, o łącznej wadze  
netto min. 155g.
Wielkość opakowania: 255x200x55 mm 
Nr referencyjny:  3012    

EggChocolaterie

Drewniane pudełko z afrykańskiego drewna 
zawiera 20 czekoladowych jajek o łącznej 
wadze netto min. 300 g.
Wielkość opakowania: 156 x114x 88  mm
Nr referencyjny:  3008    

EggEleganceMini

Drewniane pudełko z afrykańskiego drewna 
zawiera 5 czekoladowych jajek o łącznej wadze 
netto min. 65 g.
Wielkość opakowania: 89x86x37 mm
Nr referencyjny:  3114    

ChocoEggGrande

Drewniane pudełko z afrykańskiego drewna 
zawiera 30 czekoladowych jajek o łącznej 
wadze netto min. 450 g
Wielkość opakowania: 156x114x127mm
Nr referencyjny: 3009    

ChocoEggMassimo

Drewniane pudełko z afrykańskiego drewna, 
zawiera 40 czekoladowych jajek, o łącznej 
wadze netto min. 600 g
Wielkość opakowania: 156x114x172 mm
Nr referencyjny: 3029    

EggBar

Drewniana szkatułka rozkładająca się  
w efektowny stolik, zawiera 16 ręcznie 
robionych czekoladowych jajek, o łącznej 
wadze netto min. 190g
Wielkość opakowania: 185x165x45 mm 
Nr referencyjny:  3011    
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Eggsplosion

Nasze pudełko pełne czekoladowych  
jajek, wprawi każdego w dobry nastrój. 
Pudełko 15 ręcznie robionych czekola- 
dowych jajek z alkoholowym nadzieniem.
Wielkość opakowania: 
215 x150 x 40 mm
Waga netto min. 180g
Nr referencyjny:  3017    

Easter Chocopostcard

Zamiast tradycyjnej kartki pocztowej, wyślij taką
z pysznymi jajkami czekoladowymi Chocolissimo. 
Wyślij produkt z własną grafiką lub wybierz 
jedną z już dostępnych. To naprawdę dobry 
pomysł! Pudełko zawiera 15 nadziewanych, 
czekoladowych jajek.
Wielkość opakowania: 215x150x40 mm
Waga netto min. 180g
Nr referencyjny:  0314   

Easter Chocopostcard Maxi

Zamiast tradycyjnej kartki pocztowej, wyślij taką
z pysznymi jajkami czekoladowymi Chocolissimo. 
Wyślij produkt z własną grafiką lub wybierz 
jedną z już dostępnych. To naprawdę dobry 
pomysł! Pudełko zawiera 30 nadziewanych, 
czekoladowych jajek.
Wielkość opakowania: 300x215x40 mm
Waga netto min. 360g
Nr referencyjny:  3018 

Easter


