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Boże Narodzenie  2012

zestawów

Szanowni Państwo

Jako prezenty świąteczne proponujemy w tym roku starannie dobrane wina 
oraz alkohole mocne w atrakcyjnych świątecznych opakowaniach. 

Wybrane zestawy sprzedajemy w formie elementów do samodzielnego 
pakowania. To znaczy, że do kartonu wkładamy osobno ozdobne opakowanie 
(pudełka tekturowe są złożone na płasko) oraz ewentualne dodatki i butelki 
z winem. Czas realizacji takiego zestawu wynosi 3 dni robocze . Niektóre 
zestawy można zamówić tylko w wersji spakowanej . Butelki są wtedy przez 
nas umocowane w ozdobnym opakowaniu wraz z dekoracją. Czas realizacji 
takiego zestawu może wynieść do 7 dni roboczych . Zestawy w drewnianych 
kasetkach i kuferkach są dostępne w obu wariantach. Opcje nie różnią się ceną, 
tylko terminem realizacji zamówienia, który w okresie przedświątecznym 
może ulec wydłużeniu w przypadku zestawów pakowanych. Na opakowaniach 
drewnianych można umieścić grawerowane logo albo napis. 

Życzymy udanych zakupów
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upominkowych 
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szkatuła
pełna skarbów

w zestawie: 
kufer z tektury falistej  
zamykany drewnianym 
skoblem, 
1 butelka 
Cava Palau Semi Seco,
1 butelka 
Tamaya Syrah Reserva 2010,
otwieracz do win Vacu Vin,
2 patyczki Choco Stick Cortez 
czyli czekolada do picia na patyku,
choinka Cortez z białej czekolady,
pierniczki, dekoracja

kod Z14BN12_kon 
cena: 199 zł

Szkatuła pełna skarbów

dostępna tylko wersja spakowana: 
czas realizacji zlecenia  

do 7 dni roboczych

ilość zestawów 
limitowana
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zestaw dla dwojga
luksusowy zestaw: butelka dobrego wina
i 2 kieliszki Spiegelau w eleganckim pudełku

w zestawie: 
1 butelka Toscanini Chardonnay Reserva,
2 kieliszki Spiegelau o dużej pojemności,
srebrne pudełko zamykane na magnes

w zestawie: 
1 butelka Palacio del Conde,

2 kieliszki Spiegelau o dużej pojemności,
złote pudełko zamykane na magnes

w zestawie: 
1 butelka Tamaya Carménère,

2 kieliszki Spiegelau o dużej pojemności,
czerwono-czarne pudełko zamykane na magnes

kod Z11BN12_kon 
cena: 135 zł

kod Z12BN12_kon 
cena: 149 zł

kod Z13BN12_kon 
cena: 155 zł

zestaw srebrny

zestaw złoty

zestaw czerwony

wszystkie zestawy na tej stronie 
dostępne TYLKO w wersji 
spakowanej: 
czas realizacji zlecenia  
do 7 dni roboczych

ilość zestawów limitowana
wszystkie zestawy na tej stronie 
dostępne od 15 listopada 
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czerwone wina
w świątecznych opakowaniach

w zestawie: 
1 butelka Terracos De Tejo Tinto,

1 butelka Georgian Valleys Saperavi Red,
czerwone pudełko ze srebrnym wypukłym tłoczeniem

w zestawie: 
1 butelka Quinta Nova Tres 3 Pomares Red,

1 butelka La Capitana Carmenere,
granatowe pudełko z ozdobnej tektury 

ze srebrnym wypukłym tłoczeniem 
w kształcie choinki

w zestawie: 
1 butelka Quinta Nova Tres 3 Pomares Red,
1 butelka Georgian Valleys Saperavi Red,
1 butelka Vidal Del Saz Tempranillo Crianza,
czerwone pudełko ze srebrnym wypukłym tłoczeniem

kod Z27BN12_kon 
cena: 99 zł

kod Z22BN12_kon 
cena: 135 zł

kod Z28BN12_kon 
cena: 155 zł

Jazz Rubin 2

Szafirowy Blask

Jazz Rubin 3

wszystkie zestawy na tej stronie  
dostępne TYLKO w wersji spakowanej: 
czas realizacji zlecenia  
do 7 dni roboczych
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w zestawie: 
1 butelka Vidal Del Saz Tempranillo Crianza,
czerwone pudełko z motywem gwiazdek  
i wypukłym tłoczeniem

w zestawie: 
1 butelka Vidal Del Saz Tempranillo Crianza,

1 butelka Terracos De Tejo Tinto,
czerwone pudełko z motywem gwiazdek  

i wypukłym tłoczeniem

torebka z okienkiem
w kolorze czerwonym  

na jedno dowolnie 
wybrane wino

torebka z okienkiem 
w kolorze czerwonym  
na dwa dowolnie 
wybrane wina

kod Z25BN12 
cena: 45 zł

kod Z26BN12 
cena: 85 zł

kod OPA29 
cena: 9,90 zł

kod OPA30 
cena: 15,90 zł

Świąteczna radość 1

Świąteczna radość 2

torebka Focus 1 torebka Focus 2

wszystkie zestawy na tej stronie 
dostępne TYLKO w wersji  

do samodzielnego złożenia: 
czas realizacji zlecenia 3 dni robocze

czerwone wina
w świątecznych opakowaniach



Aby złożyć zamówienie zadzwoń pod nr:  519 519 001 lub 12 420 52 20 albo napisz: sylwek@ecopack.pl

eleganckie pudełka eco
z tektury falistej zdobione
drewnem, korkiem lub tkaniną

w zestawie: 
1 butelka Montesierra Tinto Crianza,
pudełko z tektury falistej w kolorze naturalnym z dekoracją z drewna

w zestawie: 
1 butelka Georgian Valleys Saperavi Red,
pudełko z tektury falistej 
w kolorze naturalnym 
z dekoracją z kolorowanego korka

w zestawie: 
1 butelka Ironstone Cabernet Franc,

pudełko z tektury falistej w kolorze naturalnym 
z dekoracją z tkaniny

kod Z16BN12 
cena: 65 zł

kod Z15BN12 
cena: 49 zł

kod Z17BN12 
cena: 75 zł

ECO zdobione drewnem

ECO zdobione korkiem

ECO zdobione tkaniną

wszystkie zestawy na tej stronie 
dostępne TYLKO w wersji  

do samodzielnego złożenia: 
czas realizacji zlecenia 3 dni robocze
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ekologiczne pudełka
z szarej tektury z okienkiem z folii

w zestawie: 
1 butelka Fortius Tinto,

pudełko z tektury w kolorze 
naturalnym z foliowym 

okienkiem oraz dekoracją 
z sianka 

w zestawie: 
1 butelka Hayes Ranch Merlot,
1 butelka Georgian Valleys Saperavi Red,
pudełko z tektury w kolorze naturalnym 
z foliowym okienkiem oraz dekoracją z sianka 

w zestawie: 
1 butelka Hayes Ranch Merlot,

1 butelka Georgian Valleys Saperavi Red,
1 butelka Fortius Tinto,

pudełko z tektury w kolorze naturalnym 
z foliowym okienkiem 
oraz dekoracją z sianka 

kod Z18BN12_kon 
cena: 45 zł

kod Z20BN12_kon 
cena: 95 zł

kod Z21BN12_kon 
cena: 119 zł

ECO witryna 1

ECO witryna 2

ECO witryna 3

wszystkie zestawy 
na tej stronie 

dostępne TYLKO 
w wersji spakowanej 

czas realizacji zlecenia 
– do 7 dni roboczych
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kasetki drewniane
zasuwane, typu piórnik

w zestawie: 
1 butelka Pico De Aneto,

kasetka zasuwana 
drewniana bez ozdób 

z rączką ze sznurka 
sizalowego, 

sianko

w zestawie: 
1 butelka Pico De Aneto,
1 butelka Casa De Varzi Blanco,
kasetka zasuwana drewniana 
bez ozdób z rączką ze sznurka  
sizalowego, sianko

w zestawie: 
1 butelka Pico De Aneto,

1 butelka Casa De Varzi Blanco,
1 butelka Casa De Varzi Rosado,

kasetka zasuwana drewniana bez ozdób  
z rączką ze sznurka sizalowego, sianko

kod Z01BN12 
cena: 45 zł

kod Z01BN12_kon 
cena: 45 zł

kod Z02BN12 
cena: 75 zł

kod Z02BN12_kon 
cena: 75 zł

kod Z03BN12 
cena: 110 zł

kod Z03BN12_kon 
cena: 110 zł

zestaw w kasetce 1
(elementy osobno)

zestaw w kasetce 2
(elementy osobno)

zestaw w kasetce 3
(elementy osobno)

zestaw w kasetce 3
(spakowany)

zestaw w kasetce 1
(spakowany)

zestaw w kasetce 2 
(spakowany)

wszystkie zestawy na tej stronie 
dostępne są ZARÓWNO w wersji 

połączonej jak i do własnego pakowania
czas realizacji zamównienia wersji 

spakowanej – 7 dni roboczych, wersji do 
samodzielnego montażu – 3 dni robocze
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kasetki zasuwane
pakiet 10 kasetek i 10 win

w zestawie: 
10 butelek Pico De Aneto,
10 kasetek zasuwanych
drewnianych bez ozdób 
z rączką ze sznurka 
sizalowego, 
sianko

kod Z09BN12 
cena: 435 zł

zestaw w kasetce 10
(elementy osobno)

przykład laserowego grawerowania 
loga na wieczku kasetki 

taki grawer jest dostępny tylko 
przy zamówieniach telefonicznych

x10

grawerowanie jest możliwe 
na wszystkich drewnianych 

kasetkach bez ozdób  
na wieczku

zestaw na tej stronie 
dostępny jest TYLKO w wersji  

do samodzielnego złożenia: 
czas realizacji zlecenia 3 dni robocze
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drewniana kasetka
zasuwana, z wypukłym ornamentem 
kiści winogron na wieczku 

zestaw na tej stronie 
dostępny jest ZARÓWNO w wersji 

połączonej jak i do własnego pakowania
czas realizacji zamównienia wersji 

spakowanych – 7 dni roboczych, wersji do 
samodzielnego montażu – 3 dni robocze

w zestawie: 
1 butelka Pico De Aneto,

1 butelka Casa De Varzi Blanco,
1 butelka Casa De Varzi Rosado,

kasetka zasuwana drewniana 
z ornamentem wypukłym oraz z rączką  

ze sznurka sizalowego, sianko

kod Z08BN12 
cena: 125 zł

kod Z08BN12_kon 
cena: 125 zł

zestaw w kasetce zdobionej 3
(elementy osobno)

zestaw w kasetce zdobionej 3
(spakowany)
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drewniane kasetki, cd
zasuwane, z wypukłym ornamentem 
kiści winogron na wieczku zestawy na tej stronie 

dostępne są ZARÓWNO w wersji 
połączonej jak i do własnego pakowania

czas realizacji zamównienia wersji 
spakowanych – 7 dni roboczych, wersji do 
samodzielnego montażu – 3 dni robocze

w zestawie: 
1 butelka Pico De Aneto,

kasetka zasuwana drewniana 
z ornamentem wypukłym  

oraz z rączką ze sznurka  
sizalowego, sianko

w zestawie: 
1 butelka Pico De Aneto,
1 butelka Casa De Varzi Blanco,
kasetka zasuwana drewniana z ornamentem 
wypukłym oraz z rączką ze sznurka sizalowego, 
sianko

kod Z06BN12 
cena: 55 zł

kod Z06BN12_kon 
cena: 55 zł

kod Z07BN12 
cena: 89 zł

kod Z07BN12_kon 
cena: 89 zł

zestaw w kasetce zdobionej 1
(elementy osobno)

zestaw w kasetce zdobionej 2
(elementy osobno)

zestaw w kasetce zdobionej 1 
(spakowany)

zestaw w kasetce zdobionej 2 
(spakowany)
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świąteczne kuferki
z zamykaniem

wszystkie zestawy na tej stronie 
dostępne są ZARÓWNO w wersji 

połączonej jak i do własnego pakowania
czas realizacji zamównienia wersji 

połączonych – 7 dni roboczych, wersji do 
samodzielnego montażu – 3 dni robocze

w zestawie: 
1 butelka Pico De Aneto,
pojedyncza skrzynka 
typu kuferek, 
sianko

w zestawie: 
1 butelka Pico De Aneto,

1 butelka Casa De Varzi Blanco,
podwójna skrzynka typu kuferek, 

sianko

w zestawie: 
1 butelka Ironstone 
Cabernet Franc,
skrzynka szczebelkowa 
tradycyjna, sianko

kod Z04BN12 
cena: 49 zł

kod Z04BN12_kon 
cena: 49 zł

kod Z05BN12 
cena: 85 zł

kod Z05BN12_kon 
cena: 85 zł

kod Z10BN12 
cena: 69 zł

kod Z10BN12_kon 
cena: 69 zł

kuferek świąteczny 1
(elementy osobno)

kuferek świąteczny 2
(elementy osobno)

ilość zestawów limitowana

kuferek 
tradycyjny
(elementy osobno)

kuferek tradycyjny
(spakowany)

kuferek świąteczny 1
(spakowany)

kuferek świąteczny 2 
(spakowany)
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bąbelki w prezencie
w oryginalnych opakowaniach

najsłynniejsze hiszpańskie 
białe wino musujące  

w oryginalnej butelce
i ozdobnym pudełku 

hiszpańskie białe wino  
musujące w ozdobnym 
pudełku

znany szampan w eleganckim pudełku  
wraz z dwoma kieliszkami

 słynny szampan 
w eleganckim pudełku

kod HAT03 
cena: 327,31 zł

kod HMM19_PUD
cena: 59 zł

kod FPO04
cena: 295 zł

kod FPO62
cena: 599 zł

Cava Kripta

Cava Gran Cuvée

Champagne Pommery  
z kieliszkami

Champagne 
Cuvée Louise



butelka szkockiej whisky  
w  pudełku 

butelka szkockiej whisky w puszce 

kod WHT01
cena: 149,50 zł

kod WHT09
cena: 136,50 zł

Tomatin 12 years 
Old Single Malt

The Antiquary 12 Years Old De Luxe 
Blended Scotch Whisky
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brandy, whisky 
prezent doskonały

butelka brandy w eleganckim 
wyścielanym materiałem pudełku

kod HMG25
cena: 269,50 zł

Cien Lustros Brandy de Jerez 
Solera Gran Reserva



francuski koniak 
w oryginalym pudełku

kod FAB01_BOX
cena: 149,50 zł

ABK6 VS Pure Single
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koniak 
prezent doskonały

francuski koniak 
w oryginalym pudełku

francuski koniak 
w oryginalym pudełku

kod FAB02_BOX
cena: 199,50 zł

kod FAB03_BOX
cena: 449,50 zł

ABK VSOP Grand Cru

ABK XO Family Reserva
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rum Dictador
na dobry początek roku

oryginalny kolumbijski rum
z Cartageny

oryginalny kolumbijski rum
z Cartageny

oryginalny kolumbijski rum
z Cartageny

oryginalny kolumbijski rum
z Cartageny

kod KRD01_PUD
cena: 146 zł

kod KRD02
cena: 219 zł

kod KRD03
cena: 382,84 zł

kod KRD04
cena: 382,84 zł

rum Dictador 12 years 
Solera System

rum Dictador 20 years 
Solera System

rum Dictador XO 
Insolent Solera System

rum Dictador XO 
Perpetual  Solera System
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wódka Potocki
najstarsza polska markowa wódka

butelka wódki Potocki 
w eleganckim metalowym 

opakowaniu

w zestawie butelka wódki Potocki
oraz dwa kieliszki z herbem 
rodziny Potockich

kod VPO01_Puszka
cena: 149 zł

kod VPO_ZESTAW
cena: 175 zł

wódka Potocki w puszce

wódka Potocki z kieliszkami

możliwa personalizacja prezentu  
w postaci umieszczenia na opakowaniu  
nazwy lub logo w jednym granatowym 
kolorze na papierze lustrzanym, samo-

przylepnym.
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Le Nez Du Vin
francuskie próbki zapachowe 
+ podręcznik dla pasjonatów 
wina 

12 najbardziej reprezentatywnych zapachów 
beczkowych z dębu,
podręcznik w języku polskim 
pt.: Zapachy wina autorstwa  Jeana Lenoir

zestaw 12 próbek aromatów 
występujących w winach białych, 
podręcznik w języku polskim 
pt.: Zapachy wina autorstwa  Jeana Lenoir 

zestaw próbek 5 podstawowych 
aromatów owocowych oraz 
1 próbka o zapachu tostów,

podręcznik w języku polskim 
pt.: Zapachy wina autorstwa  Jeana Lenoir 

kod FLN06_K
cena: 395,19 zł

kod FLN03_K
cena: 395,19 zł

kod FLN07_K
cena: 132,82 zł

zestaw 12 aromatów 
New Oak

zestaw 12 aromatów 
The White Wines

zestaw 6 aromatów 
The Nose Knows
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zestaw 24 próbek 
aromatów występujących 

w winach białych i czerwonych, 
podręcznik w języku polskim 

pt.: Zapachy wina 
autorstwa Jeana Lenoir 

zestaw 54 próbek aromatów obejmujący pełne 
spectrum aromatów występujących w winach, 
podręcznik w języku polskim 
pt.: Zapachy wina autorstwa  Jeana Lenoir 

kod FLN02_K
cena: 788,75 zł

kod FLN01_K
cena: 1575,87 zł

zestaw 24 aromatów 
DUOKIT Whites & Reds

zestaw 54 aromatów 
MASTERKIT

Le Nez Du Vin
francuskie próbki zapachowe + podręcznik 
dla pasjonatów wina 
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Encyklopedia Alkoholi
Wojciecha Gogolińskiego

niezbędna pomoc i cenna wskazówka  
dla wszystkich debiutujących w świecie 

szlachetnych trunków,
kompendium wiedzy dla koneserów,  

miłośników dobrej degustacji  
oraz pasjonatów historii destylatów  

z całego świata

kod KS_encyklope
cena: 42 zł

Encyklopedia Alkoholi

Dystrybutor: ECOPACK
31-227 Kraków, ul. Vetulaniego 1A
tel. 12 420 52 20, fax 12 420 52 15


