
Med, voda a majstrovská práca
Produktový katalóg



Tradičná slovenská medovina Včelovina nadväzuje na dedičstvo našich predkov, ktorí medovinu používali 
nielen ako lahodný a opojný nápoj, ale aj ako vzácny dar.

Medovina s označením Vašej firmy je daňovo uznateľným nákladom ako reklamný predmet.

Včelovina je nizkoalkoholický nápoj - obsahuje 13,5 % alkoholu.

Zodpovedná konzumácia alkoholických nápojov znamená pitie pre potešenie, spoločensky a hlavne s rozumom.

Vďaka svojej výnimočnej chuti získala Včelovina viacero medzinárodných ocenení:

  prémiová medovina vyrobená z troch druhov medu

  vyrobená unikátnym spôsobom fermentácie  
pri nízkych teplotách 17 °C

  čistý prírodný produkt, bez konzervantov, aróm, farbív  
a iných aditív



0,75 l Včelovina Original
Originálna medovina objemu 0,75 l dodávaná  
s darčekovou PE taškou v cene.

Kartón: 6 ks

0,5 l Včelovina Original
Originálna medovina objemu 0,5 l dodávaná  
s darčekovou PE taškou v cene.

Kartón: 12 ks

0,18 l Včelovina Original
Originálna medovina v mini fľaši objemu 0,18 l.

Kartón: 20 ks

0,75 l De Luxe kazeta 
Originálna medovina objemu 0,75 l uložená  
v luxusnej darčekovej kazete. Možnosť  
doplnenia štýlovou prelepkou s logom spoločnosti 
veľkosti 74 × 19 mm.



0,75 l Včelovina Špeciál
Včelovina Špeciál je špeciálnym spôsobom vyzre-
tá medovina výnimočne lahodnej chuti s dotykom 
dubového dreva. V chuti cítiť včelí plást s náznakom 
čokolády, vanilky a sušeného ovocia. 

Kartón: 6 ks

0,75 l De Luxe kazeta Špeciál
Včelovina Špeciál objemu 0,75 l uložená v luxusnej 
darčekovej kazete. Možnosť doplnenia štýlovou pre-
lepkou s logom spoločnosti veľkosti 74 × 19 mm.

0,75 l Včelovina Špeciál  
v papierovej taške 
Včelovina Špeciál objemu 0,75 l dodávaná  
v prírodnej papierovej taške s okienkom a visačkou.



LIMITOVANÉ EDÍCIE
0,375 l Včelovina Barrique
Medovina Včelovina, ktorá zreje v barikových  
dubových sudoch. Dlhodobým zrením v sude získava 
táto medovina chuť plnú medovočokoládových  
tónov a nádhernú jantárovokoňakovú farbu.  
Včelovina Barrique zahŕňa limitované  
edície medoviny Včelovina. 

0,5 l Včelovina Grand Reserve
Jedná sa o archívnu medovinu, ktorá zreje  
po dobu niekoľkých rokov. Plná, kráľovsky jemná  
medovokorenistá chuť s podtónom  
sušenej slivky. Jantárovokoňaková farba.  
Včelovina Grand Reserva zahŕňa limitované  
edície medoviny Včelovina. 



DUO natur set malý
Balenie originálnej medoviny v mini fľaši 0,18 l,  
so zmesou sušených plodov v prvotriednom   
agátovom mede 106 ml, so sviečkou vyrobenou  
z včelieho plástu. Zabalené spolu v elegantnej  
darčekovej kazete.

DUO natur set veľký
Balenie originálnej medoviny v 0,5 l fľaši,  
so zmesou sušených plodov v prvotriednom  
agátovom mede 212 ml, so sviečkou vyrobenou  
z včelieho plástu. Zabalené spolu v elegantnej  
darčekovej kazete.

0,75 l Včelovina v slamenom košíku
Originálna medovina objemu 0,75 l uložená  
v ručne pletenom slamenom košíku.  
Slamený košík je na výber v dvoch prevedeniach: 

• gaštanovo hnedá
• natur



Darčekový set Včelovina Original 0,75 l 
a Včelovina Špeciál
Včelovina Original a Včelovina Špeciál  
objemu 0,75 l v elegantnej darčekovej kazete.

Darčekový set Včelovina Original 0,5 l 
a Včelovina Grand Reserve
Včelovina Original a Včelovina Grand Reserve  
objemu 0,5 l v elegantnej darčekovej kazete.



Sommeliersky set s Včelovinou Original
Originálna medovina 0,75 l a sommeliersky set uložený v drevenej 
darčekovej kazete.

Sommeliersky set s Včelovinou Špeciál
Včelovina Špeciál 0,75 l a sommeliersky set uložený  
v drevenej darčekovej kazete.



212ml sušené plody v agátovom mede

212ml lesný med

212ml agátový med

2 druhy medu v drevenom stojane
sušené plody v agátovom mede 212ml a agátový med  
212ml v ručne zhotovenom drevenom stojane.

3 druhy medu v drevenom stojane
sušené plody v agátovom mede 212ml, lesný med 212ml  
a agátový med 212ml v ručne zhotovenom drevenom stojane.

3 druhy medu v drevenom stojane
sušené plody v agátovom mede 212ml, lesný med 212ml  
a agátový med 212ml v ručne zhotovenom drevenom stojane.

2 druhy medu v drevenom stojane
 sušené plody v agátovom mede 212ml a agátový med  
212ml v ručne zhotovenom drevenom stojane.

sušené plody v agátovom mede

lesný med

agátový med



VAšE LOgO NA prODukTOCh VčELOVINA
Ponuku doplňujeme možnosťou umiestnenia loga Vašej firmy na všetky ponúkané produkty.  
Vyberte si technológiu, ktorá Vám bude vyhovovať:

gravírovanie loga na fľašu
Možnosť gravírovania firemného loga  
na fľašu. Ponuka je kalkulovaná individuálne 
podľa požiadaviek klienta, tj veľkosť loga,  
množstvo atď. 

Min. množstvo = 50 ks

komplimentka / visačka  
s vašim logom

Možnosť umiestnenia visačky s vašim  
logom, vhodné najmä na Duo Natur sety,  
fľaše objemu 0,75 l a 0,5 l.

Min. množstvo = 10 ks 
od 30 ks v cene balenia

pieskovanie fľaše alebo sieťotlač 
Možnosť vlastnej potlače fľaše. 
Ponuka je kalkulovaná individuálne podľa 
požiadaviek klienta, t.j. zložitosť tlače,  
farebnosť, veľkosť loga, množstvo atď.

Min. množstvo = 100 ks

prelepka na De Luxe kazetu
Darčekovú kazetu De Luxe je možné  
doplniť štýlovou prelepkou s logom  
Vašej firmy veľkosti 74x19 mm.

Min. množstvo = 10 ks

od 30 ks v cene balenia
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Plzeňská energetika a.s., | Plzeň Zkušebnictví a.s., | Generali Slovensko poisťovňa a.s., 
Trnavská univerzita v Trnave, | Prosman a partneri, | Eissmann Automotive Slovensko s.r.o.,
Revol TT Consulting s.r.o., | EMFI Slovakia s.r.o., | ESES Company a.s., | IMCO s.r.o., 
Mandat Consulting k.s., | Nitrianske komunálne služby, s.r.o., | Slovenská zváračská spoločnosť 


