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Novinky 

250ml Sirupy 

BIO kolekcia

Sirupy so zníženým obsahom cukru

Cordial – limetková šťava

Citronáda

Mixers

Sirupy 1000ml

Frappé Mix

Promosety, propagačný a reklamný materiál

Aktuálne ceny, novinky, akciový sortiment   a prebiehajúce akcie nájdete 
na stránke: www.athea.sk

Dátum aktualizácie: 22.04.2022

http://www.athea.sk/
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EXKLUZÍVNE VYROBENÉ VO FRANCÚZSKU

100% TRSTINOVÝ CUKOR INTENZÍVNE CHUTE

-

-

-

-

NAJOBĽÚBENEJŠIE PRÍCHUTE 

„ALL NATURAL“

-

-

AUTENTICKÉ CHUTE
NAŠA GARANCIA

-

VŠESTRANNÉ

-

V ČOM SPOČÍVA UNIKÁTNOSŤ 
SIRUPOV 1883?

pre lepšie prispôsobenie a vytváranie 
jedinečných nápojov,

ČISTÁ VODA Z FRANCÚZSKYCH 
ÁLP

MIMORIADNE RIEDENIE 1:9

VYROBENÉ Z VYBRANÝH 
INGREDIENCIÍ A OVOCNÝCH 

ŠTIAV

vďaka našej unikátnej metóde senzorickej 
analýzy Bez konzervačných látok / bez GMO

bez gluténov / bez HFCS

vegánske/Halal/Kóšér  

ľahko ochutíte akýkoľvek nápoj alebo kávu, 
čaj, koktaily a iné.

VIAC AKO 100 EXKLUZÍVNYCH 
PRÍCHUTÍ

vrátane organických a ojedinelých príchutí
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ELEGANTNÁ

A

IKONICKÁ

FĽAŠA
VŠETKY FRÍCHUTE

V SKLENENÝCH 1L FĽAŠIACH

VÝNIMOČNE DOSTUPNÉ
V PET FĽAŠIACH

MAGICKÁ

HARMÓNIA

CHUTÍ
MIMORIADNE RECEPTY NA

www.1883.com

http://www.1883.com/
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1883 ROUTIN
NOVINKY
AUTENTICKÁ LAHODNÁ
CHUŤ

Tradičné príchute 
rafinované obľúbené príchute

Chuťový zážitok
miešané nápoje a dezerty s výraznou 

príjemnou chuťou

100% prírodné ingrediencie, čistý trstinový 
cukor, bez geneticky modifikovaných zložiek, 
bez lepku, vegánske, košér, bez glukózovo-
fruktózového sirupu.
Trvanlivosť min. 36 mesiacov od výroby.
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NOVINKY

SADA 65ML SIRUPOV

VŠETKY AKTUÁLNE 
NOVINKY

SIRUPY, TOPINGY, PYRÉ A 
RECEPTY

WWW.1883.COM

TONIC, KOLA, GINGER 
BEER , GINGER ALE

LIESKOVEC, CHAI, 
VANILKA, KARAMEL

http://WWW.1883.COM/
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SIRUPY
250ml
PRAKTICKÁ FĽAŠA
NA OCHUTNÁVKU
ALEBO AKO DARČEK

Tradičné príchute
vybrané pre harmóniu s kávou a mliekom

Chuťový zážitok
obohatí vaše cappuccino, latte, smoothie

alebo inú pochúťku

100% prírodné ingrediencie, čistý trstinový 
cukor, bez geneticky modifikovaných zložiek, 
bez lepku, vegánske, košér, bez glukózovo-
fruktózového sirupu.
Trvanlivosť min. 36 mesiacov od výroby.
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SIRUPY 250ml

4,58 € 5,50 € 4,58 € 5,50 €

4,58 € 5,50 € 4,58 € 5,50 €

4,58 € 5,50 € 4,58 € 5,50 €

4,58 € 5,50 € 4,58 € 5,50 €

4,58 € 5,50 € 4,58 € 5,50 €

4,58 € 5,50 € 4,58 € 5,50 €

4,58 € 5,50 €

Amaretto 250ml Čaj Chai 250ml
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
arómy, kyselina citrónová karamel 

Zloženie : trstinový cukor,voda,  
výluh čaju,karamel 

cena: cena:

kód: ROU.5958 kód: ROU.2550

Čokoláda 250ml Grenadina 250ml
Zloženie : trstinový 
cukor,voda,lieskovo-
-oriešková aróma, karamel

Zloženie : trstinový cukor,voda, 
prírodné arómy, kyselina citrónová, 
potravinárska červeň

cena: cena:

kód: ROU.1261 kód: ROU.5595

Irish Cream 250ml Karamel 250ml
Zloženie : trstinový cukor, 
voda, arómy, karamel,
kyselina citrónová

Zloženie : trstinový cukor, 
voda, arómy,karamel,
kyselina citrónová

cena: cena:

kód: ROU.5962 kód: ROU.0644

Karamel slaný 250ml Kokos 250ml
Zloženie : trstinový cukor, 
voda, arómy,karamel,
kyselina citrónová

Zloženie : trstinový 
cukor,voda, kokosová prírodná 
aróma

cena: cena:

kód: ROU.4775 kód: ROU.0644

Lieskovec pražený 250ml Mandľa 250ml
Zloženie : trstinový cukor, 
voda, arómy,karamel,
kyselina citrónová

Zloženie : trstinový cukor,voda, 
prírodná mandľová aróma

cena: cena:

kód: ROU.4780 kód: ROU.5593

Tiramisu 250ml Trst.cukor 250ml
Zloženie : trstinový cukor, 
voda,arómy, karamel

Zloženie : trstinový cukor, 
voda

cena: cena:

kód: ROU.5257 kód: ROU.5676

Vanilka 250ml
Zloženie : trstinový cukor, 
voda,aróma prírodnej vanilky, 
karamel 

cena:

kód: ROU.0642
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SIRUPY
BIO – ORGANIC
SA VYZNAČUJE
MAXIMÁLNOU
AUTENTIKOSŤOU

Originálne príchute 
autentické prírodné aromatické tóny

Čistý chuťový zážitok 
vďaka dôkladnému výberu tých

najkvalitnejších ingrediencií

Aromatická sila
vďaka tým najjemnejším organickým 

prísadám  

100% prírodné ingrediencie, čistý organický 
trstinový cukor, bez geneticky modifikovaných 
zložiek, bez lepku, vegánske, košér, bez 
glukózovo-fruktózového sirupu.
Trvanlivosť min. 24 mesiacov od výroby.
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BIO SIRUPY

12,73 € 15,28 € 12,56 € 15,07 €

12,56 € 15,07 € 12,56 € 15,07 €

12,56 € 15,07 € 12,56 € 15,07 €

12,56 € 15,07 € 12,56 € 15,07 €

12,56 € 15,07 € 12,56 € 15,07 €

BIO Agáve ¹ BIO Karamel
Zloženie: sirup z agáve*, voda, 
citrónová šťava z koncentrátu*. 

Zloženie: trstinový cukor*, voda, 
citrónová šťava z 
koncentrátu*,prírodná príchuť, 
karamel* (cukor*, voda). 

cena: cena:

Kód:ROU.5579 Kód:ROU.5486

BIO Lieskový oriešok BIO Vanilka
Zloženie: trstinový cukor*, voda, 
citrónová šťava z koncentrátu*, 
prírodná príchuť lieskových 
orechov, karamel* (cukor*, voda). 
Obsahuje extrakt lieskových 
orechov.

Zloženie: trstinový cukor*, voda, 
citrónová šťava z 
koncentrátu*,prírodná príchuť, 
prírodná vanilková príchuť, 
karamel* (cukor*, voda). 

cena: cena:

Kód:ROU.5487 Kód:ROU.5485

BIO Grenadina BIO Mäta
Zloženie: trstinový cukor*, voda, 
šťava čiernych ríbezlí, plodov 
čiernej bazy a jahôd z 
koncentrátu*, prírodné červené 
farbivo, kyselina citrónová, 
vanilková príchuť

Zloženie: trstinový cukor*, 
voda,prírodná pepermitová 
príchuť, aromatický karamel* 
(cukor*,voda)

cena: cena:

Kód:ROU.5978 Kód:ROU.5979

BIO Jahoda BIO Citrón
zloženie: trstinový cukor*, voda, 
ovocný koncentrát jahody, čiernej 
ríbezle a čiernej bazy, prírodná 
jahodová aróma, kyselina 
citrónová 

Zloženie: trstinový cukor*, voda, 
citrónová šťava z 
koncentrátu*,kyselina citrónová 

cena: cena:

Kód:ROU.5980 Kód:ROU.5981

BIO Čierna ríbezľa BIO Broskyňa
Zloženie: trstinový cukor*, 
voda,ovocný koncentrát šťavy 
čiernej ríbezle a bazy*, kyselina 
citrónová, prírodná príchuť čiernej 
ríbezle

Zloženie: trstinový cukor*, voda, 
broskyňová šťava z koncentrátu*, 
broskyňová prírodná príchuť, 
aromatický karamel* 
(cukor*,voda)

cena: cena:

Kód:ROU.5983 Kód:ROU.5982
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SIRUPY
ZNÍŽENÝ OBSAH CUKROV
NEZMENENÁ CHUŤ 

VHODNÉ PRE DIABETIKOV

Najobľúbenejšie príchute 
výber z toho najobľúbenejšieho

Nezmenený chuťový zážitok
miešané nápoje s výraznou 

chuťou

V rade so zníženým obsahom cukru je použité  
sladidlo acesulfám K a sukralóza , ktoré sú 
doplnené prírodnými príchuťami a farbivami.
Trvanlivosť min. 36 mesiacov od výroby.
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SIRUPY SO ZNÍŽENÝM OBSAHOM CUKRU

9,93 € 11,92 € 9,93 € 11,92 €

9,93 € 11,92 € 9,93 € 11,92 €

9,93 € 11,92 €

Vanilka 0%cukru ** Karamel 0%cukru **
Zloženie : voda, dextrín,  
kys.citrónová, vanilková príchuť, 
acesulfan K, sukralóza, xantalová 
guma, karamel, sorbát draselný

Zloženie : voda, príchuť dextrín,  
kys.citrónová, vanilková príchuť, 
acesulfan K, sukralóza, xantalová 
guma, karamel, sorbát draselný

cena: cena:

Kód:ROU.4305 Kód:ROU.4306

Lieskový oriešok 0%cukru ** Čokoláda 0%cukru **
Zloženie : voda, dextrín, príchuť 
lieskovca kys.citrónová, acesulfan 
K, sukralóza, xantalová guma, 
karamel, sorbát draselný

Zloženie : voda, karamel, dextrín, 
kys.citrónová, acesulfan K, 
sukralóza, xantalová guma, sorbát 
draselný

cena: cena:

Kód:ROU.4391 Kód:ROU.5412

Sladidlo 0%cukru **
Zloženie : voda, dextrín, 
kys.citrónová, acesulfan K, 
sukralóza, xantalová guma, sorbát 
draselný

cena:

Kód:ROU.5947

Poznámka:
** - sirup je dodávaný len v PET fľaši
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CORDIAL
LIME JUICE CORDIAL
AUTENTICKÁ CHUŤ 
50% OVOCNEJ ŠŤAVY

Lahodné osvieženie
svieža chuť obľúbeného ovocia

Chuťový zážitok

vhodný do väčšiny ovocných nápojov a čajov

100% prírodné ingrediencie, čistý trstinový 
cukor, bez geneticky modifikovaných zložiek, 
bez lepku, vegánske, košér, bez glukózovo-
fruktózového sirupu.
Trvanlivosť min. 24 mesiacov od výroby.
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CORDIAL

6,04 € 7,25 €

ŠAFRÁNOVÝ HORÚCI ČAJ

12CL ŠAFRÁNOVÝ SIRUP
6CL LIMETKOVÝ  CORDIAL
8G ROOIBOS ČAJ
2 KÚSKY ŠKORICE
80CL HORÚCA VODA

Limetkový Cordial
Zloženie: trstinový cukor, 
voda, limetková a citrónová 
šťava, prírodná limetková 
aróma, kyselina citrónová, 
sorban draselný, E133

Objem: 750ml

cena:

Kód:ROU.6157

Koncentrovaná limetková šťava - cordial s trstinovým cukrom
Lime Juice Cordial je nenahraditeľým pomocníkom do každého baru, kuchyne 
a aj domácnosti. Ušetrí množstvo času pri príprave nápojov.  
Nemusíte skladovať a odšťavovať citrusy. Šťavu použijete do miešaných 
nápojov, do limonád, do čajov, pri varení... 
Už len samotný cordial so sódou vytvorí osviežujúci a plnohodnotný nápoj. 
50% ovocnej šťavy a kvalitný trstinový cukor pôsobiaci ako konzervant. 
odporúčaný pomer riedenia je 1:6
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OSVIEŽUJÚCA
CITRONÁDA
PRE VAŠE DOMÁCE
KREÁCIE

Pôvodné receptúry
zachovávajú originálnu chuť

Čistý chuťový zážitok 
vďaka dôkladnému výberu tých

najkvalitnejších ingrediencií

100% prírodné ingrediencie, čistý organický 
trstinový cukor, bez geneticky modifikovaných 
zložiek, bez lepku, vegánske, košér, bez 
glukózovo-fruktózového sirupu.
Trvanlivosť min. 24 mesiacov od výroby.
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LEMONADE

CITRONÁDA 1000ML

9,84 € 11,81 €

DOMÁCA LIMONÁDA 4l

35CL CITRONÁDA 
5CL MARAKUJOVÉ PYRÉ 
360CL VODA
ĽAD
OVOCIE

Zloženie: trstinový cukor, voda, 
citrónový koncentrát, kyselina 
citrónová, prírodná príchuť, 
karotén

cena:

Kód:ROU.6225

Využitie citronádového sirupu.
Pridaním vody alebo sódy máte hotový  skvelý osviežujúci nápoj, ktorý si viete 
ozvlástniť pridaním rôznych sirupv a ovocia
Pridaním pyré 1883 ROUTI získate maximálne autentický nealkoholický nápoj 
pre Vás a Vašich hostí.
Na zdravie!

MÄTA
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PRAVÁ CHUŤ 
MIXERS
ORIGINÁLNE INGREDIENCIE
MAXIMÁLNA AUTETICKOSŤ

Pôvodné receptúry
zachovávajú originálnu chuť

Čistý chuťový zážitok 
vďaka dôkladnému výberu tých

najkvalitnejších ingrediencií

Ergonomický obal

100% prírodné ingrediencie, čistý organický 
trstinový cukor, bez geneticky modifikovaných 
zložiek, bez lepku, vegánske, košér, bez 
glukózovo-fruktózového sirupu.
Trvanlivosť min. 36 mesiacov od výroby.
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MIXERS

13,04 € 15,65 € 13,04 € 15,65 €

13,04 € 15,65 € 13,04 € 15,65 €

ZÁZVOROVÝ TONIC

15CL SIRUP TONIC
2CL SIRUP ZÁZVOR
2CL LIMETKOVÁ ŠŤAVA
ĽAD
SÓDA
BAZALKOVÉ LÍSTKY

Tonic Cola 
Banánové ovocné pyré                      
55% ovocná zložka                             
Objem: 0,9l

Jahodové ovocné pyré                      
55% ovocná zložka                             
Objem: 0,9l

cena: cena:

Kód:ROU.6190 kód:ROU.6183

Ginger Ale Ginger Beer
Kokosové ovocné pyré                      
55% ovocná zložka                             
Objem: 0,9l

Mangové ovocné pyré                      
55% ovocná zložka                             
Objem: 0,9l

cena: cena:

Kód:ROU.6184 Kód:ROU.6185

Využitie Mixers sirupov.
Sirupy sú navrhnuté s najväčšou vážnosťot tak, aby Vám prinesli maximálny 
pôžitok.
Pri optimálnom riedení 1:9 získate z jednej fľaše sirupu 10 litrov nápoja.
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SIRUPY
1000ml
výťažnosť až 10 litrov nápoja

Tradičné a aj netradičné 
príchute
viac ako 100 rôznych druhov

Chuťový zážitok
miešané nápoje s výraznou chuťou

100% prírodné ingrediencie, čistý trstinový 
cukor, bez geneticky modifikovaných zložiek, 
bez lepku, vegánske, košér, bez glukózovo-
fruktózového sirupu.
Spotrebujte do 36 mesiacov
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SIRUPY  1000ml

12,01 € 14,41 € 9,93 € 11,92 €

12,01 € 14,41 € 8,95 € 10,74 €

12,01 € 14,41 € 8,95 € 10,74 €

8,95 € 10,74 € 11,03 € 13,24 €

13,04 € 15,65 € 12,01 € 14,41 €

Ananás Aníz ¹
Zloženie : trstinový 
cukor,voda, ananásový 
koncentrát 
kys.citrónová, beta karotén, 

Zloženie : trstinový 
cukor,voda, prírodná aróma 
anízu

cena: cena:
Kód:ROU.6043 Kód:ROU.1637

Arašidy v karamele Banán
Zloženie : trstinový cukor, 
voda,prírodná aróma,
arašidový extrakt, karamel (150a)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
banánová šťava z koncentrátu 
10%, aróma, kyselina citrónová, 
farbivo: karotény

cena: cena:

Kód:ROU.4685 Kód:ROU.6069

Bazalka² Blue Curacao
Zloženie: sirup glukózy a fruktózy, 
voda, prírodná aróma bazalky, 
karamel, kyselina citrónová, soľ, 
farbivo: E133

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
extrakt z Curacao,
brilantná modrá (E133)

cena: cena:

Kód:ROU.6146 Kód:ROU.1643

Broskyňa Broskyňa biela
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
broskyňová šťava z koncentrátu 
10%, kyselina citrónová, prírodné 
arómy, farbivá: kartorény, 
antokyaníny

Zloženie: trstinový cukor, voda, 
šťava bielej broskyne z 
koncentrátu (10%), kyselina 
citrónová, prírodná príchuť, 
farbivo: betakarotén, antokyaníny

cena: cena:

Kód:ROU.6123 Kód:ROU.5679

Sirup Brownie Brusnica
Zloženie: trstinový cukor, voda, 
príchute, karamel (150a)

Zloženie : trstinový cukor,voda, 
koncentrát brusníc, čierna baza, 
kyselina citrónová, prírodné 
farbivá,

cena: cena:

Kód:ROU.5679 Kód:ROU.1636
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SIRUPY  1000ml

8,95 € 10,74 € 13,04 € 15,65 €

12,01 € 14,41 € 11,02 € 13,22 €

8,95 € 10,74 € 8,95 € 10,74 €

12,01 € 14,41 € 12,01 € 14,41 €

12,01 € 14,41 € 12,01 € 14,41 €

Citrón Citrón Yuzu
Zloženie : trstinový cukor,voda, 
citrónový koncentrát
prír.aróma limetková,kyselina 
citrónová, beta karotén, živicový 
ester (E445)

Zloženie : trstinový cukor, 
voda, koncentrát z yuzu 
citrónu, citrónový koncentrát,  
kys.citrónová, prírodné arómy

cena: cena:

Kód:ROU.1641 Kód:ROU.4829

Cookies čokoládové Čaj Chai
Zloženie: trstinový cukor, 
voda, príchuť, karamel (150a)

Zloženie : trstinový cukor,voda,  
výluh čaju,karamel (150a)

cena: cena:

Kód:ROU.5013 Kód:ROU.1919

Čaj ľadový – broskyňa Čaj ľadový – citrón
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
broskyňový džusový koncentrát, 
čajový extrakt,  karamel (150a)

Zloženie : trstinový cukor, 
voda,citrónový džusový 
koncentrát, prírodná príchuť, 
karamel (150a)

cena: cena:

Kód:ROU.2202 Kód:ROU.3726

Čaj ľadový – čierna baza Čaj ľadový – malina
Zloženie: cukor,  voda, extrakt 
kvetu čiernej bazy  a čaju, 
kyselina citrónová, príchuť, 
karamel (150a)

Zloženie : trstinový cukor, 
voda,malinový džusový 
koncentrát 10%, čajový extrakt, 
prírodná príchuť, kyselina 
citrónová, karamel (150a)

cena: cena:

Kód:ROU.5240 Kód:ROU.4572

Čaj ľadový – mango Čaj zelený
Zloženie : trstinový cukor, 
voda,mangový džusový 
koncentrát, čajový extrakt, 
prírodná príchuť, karamel (E150a)

Zloženie : trstinový cukor, 
voda,extrakt zeleného 
čaju,kyselina citrónová, karamel 
(150a)

cena: cena:

Kód:ROU.4573 Kód:ROU.2882
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SIRUPY  1000ml

11,03 € 13,24 € 12,01 € 14,41 €

12,01 € 14,41 € 11,03 € 13,24 €

11,03 € 13,24 € 11,03 € 13,24 €

12,01 € 14,41 € 11,03 € 13,24 €

11,03 € 13,24 € 13,04 € 15,65 €

Čerešňa Čerešňový kvet
Zloženie : trstinový cukor, 
voda, extrakt čerešne, extrakt 
z čiernej bazy, kyselina 
citrónová,prírodná príchuť

Zloženie: trstinový cukor, voda, 
čerešňový koncentrát, prírodná 
príchuť, kyselina citrónová, sorban 
draselný E202

cena: cena:

Kód:ROU.1640 Kód:5773

Černica Červená ríbezľa 
Zloženie : trstinový cukor, arómy 
obsahujúce
Černicový a bazový extrakt, voda, 
kyselina citrónová

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
ribezľový koncentrát,
Kyselina citrónová, prírodná 
aróma

cena: cena:

Kód:ROU.1652 Kód:ROU.6051

Čierna baza Čierna ríbezľa
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
bazový koncentrát
kys.citrónová, 

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
ribezľový koncentrát,
Kyselina citrónová, prírodná 
aróma

cena: cena:

Kód:ROU.6021 Kód:ROU.1639

Čokoláda Čokoláda biela
Zloženie : trstinový 
cukor,voda,lieskovo-
-oriešková aróma, karamel (150a)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
príchuť, kyselina citrónová, 
prírodná príchuť

cena: cena:

Kód:ROU.1722 Kód:ROU.1924

Čučoriedka Čučoriedkový muffin
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
čučor. Koncentrát,
kyselina citrónová, prír.aróma

Zloženie: cukor,  voda, džusový 
koncentrát čučoriedkový a čiernej 
bazy, prírodné farbivá, kyselina 
citrónová

cena: cena:

Kód:ROU.1653 Kód:ROU.5196
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SIRUPY  1000ml

13,04 € 15,65 € 13,04 € 15,65 €

13,04 € 15,65 € 12,01 € 14,41 €

13,04 € 15,65 € 12,01 € 14,41 €

12,01 € 14,41 € 9,93 € 11,92 €

8,95 € 10,74 € 8,95 € 10,74 €

Ďatla Estragón
Zloženie: trstinový cukor, voda, 
datľová šťava z koncentrátu, 
prírodná príchuť, farbivo: karamel

Zloženie: trstinový cukor, voda, 
prírodná príchuť paliny dračej, 
kyselina citrónová, tartrazin 
(E102), brilantná modrá (E133)

cena: cena:

Kód:ROU.5976 Kód: ROU.5681

Falernum Fialka
Zloženie: trstinový cukor, voda, 
limetková šťava z koncentrátu , 
prírodná príchuť klinčeka, 
zázvoru, limetky, muškátového 
oriešku, rumu a iné prírodné 
príchute

Zloženie : cukor, voda, glukózový 
sirup, kyselina
citrónová, aróma,fialkový extrakt, 
potravinárska červeň (E129), 
potravinárska modrá (E133)

cena: cena:

Kód: ROU.5680 Kód:ROU.5132

Francúzska madlenka Gaštan
Zloženie: cukor, voda, príchuť, 
kyselina citrónová, karamel (150a)

Zloženie :  trstinový cukor,voda, 
prírodná gaštanová aróma
kys.citrónová, karamel (E150a)

cena: cena:

Kód:ROU.5132 Kód:ROU.2596

Granátové jablko Grapefruit ružový 
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
sirupový koncentrát granátového 
jablka a čiernej bazy, aróma, 
kys.citrónová

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
šťava ružového grapefruitu z 
koncentrátu (7%), kyselina 
citrónová, prírodná grapefruitová 
aróma a iné prírodné arómy, 

cena: cena:

Kód:ROU.2879 Kód:ROU.5877

Grapefruit ružový Grenadina
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
šťava ružového grapefruitu z 
koncentrátu (7%), kyselina 
citrónová, prírodná grapefruitová 
aróma a iné prírodné arómy, 

Zloženie : trstinový cukor,voda, 
prírodné arómy (citrón,
červené ovocie) ,kyselina 
citrónová, potravinárska červeň 
(E129)

cena: cena:

Kód:ROU.5877 Kód:ROU.1899
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SIRUPY  1000ml

12,01 € 14,41 € 12,01 € 14,41 €

13,04 € 15,65 € 12,01 € 14,41 €

8,95 € 10,74 € 9,93 € 11,92 €

11,02 € 13,22 € 9,93 € 11,92 €

9,93 € 11,92 € 13,04 € 15,65 €

Horúce korenie Hruška
Zloženie:trstinový cukor, voda, 
citrónová šťava z koncentrátu, 
prírodná príchuť vanilky, škorice, 
klinčeku, karamel (E150a), 
prírodná príchuť muškátového 
oriešku, pomaranča, zázvoru.

Zloženie :  trstinový cukor, voda, 
hruškový  koncentrát, prírodná 
príchuť,  kys.citrónová,  karamel 
(E150a)

cena: cena:

Kód: ROU.5871 Kód:ROU.3075

Ibištek Irish Cream
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
koncentrát z ibišteka,
Kyselina citrónová, prírodná 
aróma

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
arómy, karamel (150a),
kyselina citrónová

cena: cena:

Kód:ROU.6034 Kód:ROU.1721

Jablko Jablko zelené
Zloženie : trstinový cukor,voda, 
jablkový koncentrát 
kyselina citrónová, arómy, farbivo 
karamel (150a)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
jablkový koncentrát, kyselina 
citrónová,
Prírodná aróma, potravinárska 
žltá (E102), potravinárska modrá 
(E133)

cena: cena:

Kód: ROU.1659 Kód:ROU.3312

Jahoda Javor
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
ovocná šťava z koncentrátu  
jahoda , citrónu a  bazu,               

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
prírodná aróma,  karamel (E150a)

cena: cena:

Kód:ROU.5423 Kód:ROU.3189

Karamel Karamel mliečny
Zloženie : trstinový cukor,voda,
aróma karamelu, kyselina 
citrónová, karamel (E150a)

Zloženie: cukor,  voda, príchuť,  
karamel (150a)

cena: cena:

Kód:ROU.1717 Kód:ROU.5197
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SIRUPY  1000ml

12,01 € 14,41 € 13,04 € 15,65 €

12,01 € 14,41 € 8,95 € 10,74 €

8,95 € 10,74 € 12,01 € 14,41 €

12,01 € 14,41 € 9,93 € 11,92 €

12,01 € 14,41 € 8,95 € 10,74 €

Karamel slaný Kardamón
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
soľ,prírodná aróma, karamel 
(150a)

Zloženie: trstinový cukor, voda, 
citrónová šťava z koncentrátu, 
prírodná príchuť kardamónu, 
farbivo: karamel

cena: cena:

Kód:ROU.4508 Kód:5886

Káva Kiwi
Zloženie : trstinový cukor,voda 
kávový extrakt, kyselina 
citrónová, karamel (150a)

Zloženie: trstinový cukor, voda, 
extrakt z kiwi 
Kyselina citrónová, tartrazin 
(E102)

cena: cena:

Kód:ROU.1723 Kód:ROU.1649

Kokosový orech Levanduľa
Zloženie : trstinový cukor,voda, 
kokosová prírodná aróma

Zloženie :cukor,voda, fruktózový 
sirup, arómy kyselina citrónová

cena: cena:

Kód:ROU.1654 Kód: ROU.2883

Liči Lieskový orech
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
koncentrát lič ,kyselina citrónová 
prírodná aróma, potravinárska 
červeň (E129)

Zloženie : trstinový 
cukor,voda,aróma lieskového 
orieška, karamel (150a)

cena: cena:

Kód:ROU.3362 Kód:ROU.1718

Lieskový orech pražený Limetka
Zloženie : cukor, voda, fruktózový 
sirup, aróma, 
kyselina citrónová, karamel (150a)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
llmetkový koncentrát, aróma, 
karamel (150a) ,kyselina citrónová

cena: cena:

Kód:ROU.1719 Kód:ROU.1642
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SIRUPY  1000ml

12,01 € 14,41 € 12,01 € 14,41 €

12,01 € 14,41 € 9,93 € 11,92 €

9,93 € 11,92 € 12,01 € 14,41 €

12,01 € 14,41 € 12,01 € 14,41 €

9,93 € 11,92 € 10,11 € 12,13 €

Macadamský orech Malina
Zloženie : trstinový cukor,voda, 
prír. aróma makadamského
orecha a lieskovca, karamel 
(150a)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
ovocná šťava z koncentrátu 
malina , čierna baza, citrón             
                                            

cena: cena:

Kód:ROU.1720 Kód:ROU.5424

Mandarinka Mandľa
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
extrakt, kyselina citrónová, 
prírodné arómy,  betakarotén, 
ester živice (E445)

Zloženie : trstinový cukor,voda, 
prírodná mandľová aróma

cena: cena:

Kód:ROU.4507 Kód:ROU.1656

Amaretto Mango
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
arómy, kyselina citrónová karamel 
(150a)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
mangová šťava z koncentrátu 
(10%), kyselina citrónová, 
prírodná aróma, 

cena: cena:

Kód:ROU.1724 Kód:ROU.5939

Marakuja Marhuľa
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
koncentrát z marakuje, kyselina 
citrónová, arómy, betakarotén, 
ester živice (E445)

Zloženie:trstinový cukor, voda, 
marhuľový koncentrát, 
kys.citrónová, beta karotén, 
potravinárska červeň (E129) , 
ester živice (E445)

cena: cena:

kód:ROU.1646 Kód:ROU.5086

Mäta Mäta ľadová
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
prírodná príchuť mäty, 

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
prírodná príchuť mäty, kyselina 
citrónová,potravinárska modrá 
(E133) , ester živice (E445)

cena: cena:

Kód:ROU.4245 Kód:ROU.3324



www.athea.sk 28 / 44

SIRUPY  1000ml

8,52 € 10,22 € 9,46 € 11,35 €

11,44 € 13,73 € 9,46 € 11,35 €

9,46 € 11,35 € 12,42 € 14,90 €

9,46 € 11,35 € 11,44 € 13,73 €

12,42 € 14,90 € 10,50 € 12,60 €

Mäta zelená Melón červený vodový
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
prírodná mätová aróma, farbivá: 
karamel, E133 (potravinárska 
modrá)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
sirupový koncentrát melónu,
arómy, kyselina citrónová, 
potravinárska červeň (E129)

cena: cena:

Kód:ROU.6059 Kód:ROU.2148

Melón žltý Mojito Mint
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
sirupový koncentrát melónu,
arómy, kyselina citrónová

Zloženie : trstinový cukor,voda, 
prírodná mentolová aróma

cena: cena:

Kód:ROU.3073 Kód:ROU.2149

Opekané marshmallow Orchidea
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
príchuť

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
prírodná aróma, kys.citrónová

cena: cena:

Kód:ROU.1920 Kód:ROU.5039

Ovocná žuvačka ¹ Perník
Zloženie : trstinový cukor, 
voda,prírodná príchuť, 
potravinárska červeň (E129) ester 
živice (E445)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
prírodná aróma, karamel (150a)

cena: cena:

Kód:ROU.3694 Kód:ROU.1920

Piña colada Pistácia
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
kyselina citrónová, prírodné 
arómy,  betakarotén, ester živice 
(E445)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
prírodná aróma, extrakt z pistácií

cena: cena:

kód:ROU.4337 Kód:ROU.1658
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SIRUPY  1000ml

8,95 € 10,74 € 12,01 € 14,41 €

13,04 € 15,65 € 13,01 € 15,61 €

11,03 € 13,24 € 13,04 € 15,65 €

13,04 € 15,65 € 12,01 € 14,41 €

13,04 € 15,65 € 13,04 € 15,65 €

Pomaranč Pomaranč červený
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
pomarančový sirupový 
koncentrát , kyselina citrónová, 
aróma, betakarotén,

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
pomarančový  koncentrát, k 
yselina citrónová, prírodná aróma, 
potravinárska červeň (E129), ester 
živice (E445)

cena: cena:

Kód:ROU.1655 Kód:ROU.3414

Popcorn maslový Rum
Zloženie: trstinový cukor: voda, 
príchuť

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
prírodná aróma rumu, karamel 
(150a)

cena: cena:

Kód: ROU.5291 Kód:ROU.3693

Ruža Slivka mirabelka ¹
Zloženie : trstinový 
cukor,voda,prírodná aróma ruže, 
prírodné arómy,  potravinárska 
červeň (E129)

Zloženie: trstinový cukor, voda, 
koncentrát z mirabeliek, kyselina 
citrónová

cena: cena:

Kód:ROU.1812 Kód:ROU.5289

Speculoos Spicy Kajenske korenie
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
prírodná aróma, karamel (E150a)

Zloženie: :trstinový cukor, voda,  
kyselina citrónová, prírodná 
príchuť kajenského korena a 
škorice, sorban draselný (E202)

cena: cena:

Kód:ROU.3640 Kód:ROU.5685

Spritz Šafrán ¹
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
prírodná aróma, kyselina 
citrónová, farbivo E102, E129

Zloženie: trstinový cukor, voda, 
šafránový extrakt, potravinárska 
žltá (E102), potravinárska červeň 
(E129)

cena: cena:

Kód:ROU.1921 Kód:ROU.5292
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SIRUPY  1000ml

12,42 € 14,90 € 11,44 € 13,73 €

11,44 € 13,73 € 12,01 € 14,41 €

11,44 € 13,73 € 10,50 € 12,60 €

Zloženie : trstinový cukor,voda

8,52 € 10,22 € 8,52 € 10,22 €

12,42 € 14,90 € 11,44 € 13,73 €

Škorica Škótske maslo
Zloženie : trstinový 
cukor,voda,aróma  prírodnej
Škorice, karamel (150a)

Zloženie : trstinový cukor, 
voda,arómy, kyselina citrónová

cena: cena:

Kód:ROU.1725 Kód:ROU.1921

Tekvica s korením Tekvicový koláč
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
prírodné arómy (škorica, zázvor, 
muškátový orech, klinček a iné), 
farbivo: karamel, 

Zloženie:   Zloženie : trstinový 
cukor, voda, prírodné arómy, 
prírodná vanilková aróma, 
aromatický karamel (cukor, voda) 

cena: cena:

Kód:ROU.6095 Kód:ROU.6102

Tiramisu Toffee Crunch
Zloženie : trstinový cukor, 
voda,arómy, karamel (E150a) 

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
arómy, karamel (E150a)

cena: cena:

Kód:ROU.1923 Kód:ROU.2884

Triple sec Trstinový cukor
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
prírodná aróma pomaranča

cena: cena:

Kód:ROU.2775 kód:ROU.2117

Uhorka Vaječný likér
Zloženie : trstinový cukor,voda, 
aróma uhorky, soľ, kyselina 
citrónová, potravinárska žltá 
(E102),potravinárska modrá 
(E133)

Zloženie : trstinový cukor, voda, 
prírodná aróma

cena: cena:

Kód:ROU.4659 Kód:ROU.2031
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SIRUPY  1000ml

9,46 € 11,35 € 9,46 € 11,35 €

11,44 € 13,73 €

KAZETY SO 100ML VZORKAMI SIRUPOV

10.00 € 12.00 € 10.00 € 12.00 €

10.00 € 12.00 € 10.00 € 12.00 €

Vanilka Vanilka francúzska
Zloženie : trstinový cukor, 
voda,aróma prírodnej vanilky, 
karamel (E150a)

Zloženie : trstinový cukor, 
voda,aróma prírodnej vanilky, 
karamel (E150a)

cena: cena:

Kód:ROU.1716 Kód:ROU.2881

Zázvor
Zloženie : trstinový cukor, voda, 
kyselina citrónová, prírodná 
zázvorová aróma, prírodné 
arómy, farbivo: karotény

cena:

Kód:ROU.6070

Poznámky:
¹ – na objednávku ( min.odber 6ks) 

²-použitý glukózovo fruktózový sirup

Pre všetkých zákazníkov sme pripravili ochutnávkové kazety z 
najpredávanejších sirupov podľa použitia a taktiež sezóny. 
Aktuálnu ponuku nájdete www.athea.sk. 

TOP 6 Limonády & Miešané 
drinky

TOP 6 Ochutené kávy & 
Smoothies

Kazeta obsahuje 100ml vzorku 
sirupov Baza, Grenadina, Jahoda, 
Levanduľa, Mango, Marakuja, 
receptár a katalóg produktov.

Kazeta obsahuje 100ml vzorku 
sirupov Čokoláda, Karamel, 
Kokos, Lieskový oriešok, Perník, 
Vanilka, receptár a katalóg 
produktov.

cena: cena:

Kód:ROU.SET1 Kód:ROU.SET2

TOP 6 BIO sirupy TOP 6 Ľadové čaje

Kazeta obsahuje 100ml vzorku 
BIO sirupov Broskyňa, Grenadina, 
Jahoda, Karamel, Čierna ríbezľa, 
Vanilka a katalóg produktov.

Kazeta obsahuje 100ml vzorku 
sirupov Ľadový čaj broskyňa, 
baza, citrón, malina, mango, 
zelený čaj a katalóg produktov.

cena: cena:

Kód:ROU.SET8 Kód:ROU.SET3

http://www.athea.sk/
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TEKUTÝ FRAPPÉ ZÁKLAD
FRAPPÉ MIX
NAJČISTEJŠÍ
A NAJPRIRODZENEJŠI
FRAPPÉ MIX NA TRHU

Jedinečná receptúra
na rozdiel od drvivej väčšiny frappé

základov je FRAPPÉ MIX tekutý 

Jednoduché dávkovanie
vďaka ciachovanej pumpičke bude

každý Váš recept v rovnakej kvalite

Optimálne zloženie
obsahule len pät ingrediencií:

trstinový cukor, alpskú vodu

kyselinu citrónovú, soľ a 

xantanovú gumu

100% prírodné ingrediencie, čistý organický 
trstinový cukor, bez geneticky modifikovaných 
zložiek, bez lepku, vegánske, košér, bez 
glukózovo-fruktózového sirupu.
Trvanlivosť min. 24 mesiacov od výroby.
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FRAPPÉ

FRAPPÉ MIX 1000ML

13,04 € 15,65 €

ČOKLÁDOVÉ FRAPPÉ LATTE

45ML TOPPING ČOKOLÁDA
30ML FRAPPÉ MIX
60ML ESPRESSO
90ML STUDENÉ MLIEKO
ĽAD
HOBLINY ČOKOLÁDY

Zloženie: trstinový cukor, 
voda,kyselina citrónová, soľ, 
xantanová guma

cena:

Kód:ROU.6155

Čo je to Xantanová guma - hlavná ingrediencia tohto Frappé mixu?
Xantanová guma je zahusťovadlo, stabilizátor a emulgátor. Nemá žiadnu chuť 
alebo vôňu. 
Nachádza sa bežných potravinách ako napríklad v dresingoch, pečive, 
polievkach, ovocných šťavách alebo zmrzlinách.
Jej jedinečné vlastnosti zlepšujú konzistenciu, textúru aj vláčnosť potravín.

Xantanová guma je však vhodná aj na zahusťovanie jedál alebo nápojov pre 
alergikov a ľudí, ktorí sa vyhýbajú mliečnym produktom, vajíčkam či lepku.

Na rozdiel od želé, je však výhradne rastlinný produkt, a preto je vhodná aj pre 
vegetariánov a vegánov.

Skúste si aj vy vytvoriť pomocou Frappé mixu celú radu rôznych nápojov. Či už 
máte chuť na smoothie, latte, ochutené frappé, ľadové drte alebo aj ľadové 
limonády v kombinácií so sirupmi podľa vašej chuti. 
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ORIGINÁLNE
TOPINGY
ČISTÉ A INTENZÍVNE
RECEPTÚRY

Tradičné príchute 
autentické prírodné aromatické tóny

Čistý chuťový zážitok 
súznenie cukru a aromatických

látok

Ergonomické balenia
v dvoch praktických veľkostiach a obaloch

s možnosťou použiť dávkovač

Pripravované baristami pre baristov.Trvanlivosť 
min. 24 mesiacov od výroby.
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15,75 € 18,90 € 7,35 € 8,82 €

15,75 € 18,90 €

15,75 € 18,90 € 7,35 € 8,82 €

Čokoláda – oriešok 500ml Jahoda 500ml

7,35 € 8,82 € 7,35 € 8,82 €

Toppingy

Čokoláda 1890ml* Čokoláda 500ml
Čokoládový topping                      
Objem: 1,89l

Čokoládový topping                      
Objem: 0,5l

cena: cena:

Kód:ROU.5313 kód:ROU.4707

Biela čokoláda 1890ml*
Topping biela čokoláda                
Objem: 1,89l

cena:

Kód:ROU.5313

Karamel 1890ml * Karamel 500ml
Karamelový topping                      
Objem: 1,89l

Karamelový topping                      
Objem: 0,5l

cena: cena:

Kód:ROU.4692 Kód:ROU.4693

Čokoládovo lieskovcový topping   
                            Objem: 0,5l

Jahodový topping                         
Objem: 0,5l

cena: cena:

Kód:ROU.4709 Kód:ROU.4708

Poznámka:
* k veľkým topingom je v ponuke dávkovacia  pumpa  ROU.5474
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PRAVÁ CHUŤ OVOCIA
OVOCNÉ PYRÉ
55% OVOCIA JE ZÁRUKOU
MAXIMÁLNEJ AUTETICKOSTI

Pôvodné receptúry
zachovávajú originálnu chuť

Čistý chuťový zážitok 
vďaka dôkladnému výberu tých

najkvalitnejších ingrediencií

Ergonomický obal

100% prírodné ingrediencie, čistý organický 
trstinový cukor, bez geneticky modifikovaných 
zložiek, bez lepku, vegánske, košér, bez 
glukózovo-fruktózového sirupu.
Trvanlivosť min. 24 mesiacov od výroby.
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10,61 € 12,73 € 12,60 € 15,12 €

12,92 € 15,50 € 10,71 € 12,85 €

12,60 € 15,12 € 11,55 € 13,86 €

Ovocné pyré

Banán 900ml Jahoda 900ml
Banánové ovocné pyré                      
55% ovocná zložka                             
Objem: 0,9l

Jahodové ovocné pyré                      
55% ovocná zložka                             
Objem: 0,9l

cena: cena:

Kód:ROU.5183 kód:ROU.5314

Kokos 900ml Mango 900ml
Kokosové ovocné pyré                      
55% ovocná zložka                             
Objem: 0,9l

Mangové ovocné pyré                      
55% ovocná zložka                             
Objem: 0,9l

cena: cena:

Kód:ROU.5186 Kód:ROU.5146

Marakuja 900ml Red berries 900ml
Marakujové ovocné pyré                   
55% ovocná zložka                             
Objem: 0,9l

Ovocné pyré zmes červeného 
bobuľového ovocia                       55% 
ovocná zložka                             
Objem: 0,9l

cena: cena:

Kód:ROU.5184 kód:ROU.5184
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DOPLNKY A
PROPAGAČNÝ MATERIÁL
PRAKTICKÝ POMOCNÍCI
PRE KAŽDÉHO BARISTU
PROFESIONÁLNEHO A
DOMÁCEHO

Aktuálnu ponuku nájdete na www.athea.sk

http://www.athea.sk/
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PROPAGAČNÝ MATERIÁL

8,25 € 9,90 € 8,25 € 9,90 €

ROU.3138 ROU.4189

18,25 € 21,90 € 1,25 € 1,50 €

ROU.5838 ROU.5015

1,58 € 1,90 € 2,08 € 2,50 €

ROU.4768 ROU.5474

Stojan 6 sirupov Stojan 4 sirupy
Kovový stojan na 6 litrovýh fliaš 
farba: čierna                                    
rozmer:55,5x16,5x24,5cm

Kovový stojan na 4 litrové fľaše  
farba: čierna

cena: cena:

Stojan 3 toppingy Nálievka
Kovový stojan na 3 1,89l toppingy 
                               farba: čierna

Nálievka na sklenené fľaše na 
hygienické nalievanie nápojov.

cena: cena:

Pumpa – sirup Pumpa – topping
Pumpa na presné a rýchle 
dávkovanie sirupov. Určená pre 1L 
sklenené fľaše 1883 Routin. Jedno 
stlačenie = 8ml sirupu.

Pumpa na presné a rýchle 
dávkovanie toppingov. Určená 
pre 1,89L toppingy Routin. Jedno 
stlačenie = 15ml toppingu.

cena: cena:
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PROPAGAČNÝ MATERIÁL

1,50 € 1,80 € 1,67 € 2,00 €

ROU.1730 ROU.5081

1,50 € 1,80 € 10,00 € 12,00 €

ROU.5429 ROU.5016

6,58 € 7,90 € 16,66 € 19,99 €

ROU.5716 ORI.143739

11,66 € 13,99 € 5,08 € 6,09 €

ORI.125968 ORI.540590

3,91 € 4,69 € 3,91 € 4,69 €

ORI.780127 ORI.780125

Pohár „Standard“ Pohár „Fancy“
Sklenený tenkostenný pohár na 
studené nápoje.                 Objem: 
0,3l                                 rozmer: 
d6x13,5cm

Sklenený hrubostenný pohár na 
studené aj teplé nápoje.         
Objem: 0,45l                                 
rozmer: d8,2x17cm

cena: cena:

Pohár „Shot“ Shaker
Sklenený hrubostenný pohár.     
Objem: cca 0,025l

Celonerezový 2-dielny Boston 
shaker. Jedna časť je potiahnutá 
čiernou vinylovou vrstvou pre 
lepší úchop a  stabilitu.

cena: cena:

Odmerka – jigger Nádoba 8,8l
Dizajnová a funkčná barmanská 
odmerka na prípravu miešaných 
nápojov, obojstranná.                    
objem: 3/6cl

Sklenená nádoba na limonádu s 
výčapným kohútikom a vekom. 
Stojan je možné dokúpiť 
samostatne.                         Objem 
8,8l

cena: cena:

Nádoba 4l Stojan na nádobu
Sklenená nádoba na limonádu s 
výčapným kohútikom a vekom. 
Stojan je možné dokúpiť 
samostatne.                         Objem 
4l

Kovový stojan na sklenenú 
nádobu umožní jednoduchší 
výčap. Pod kohútik sa zmestí 
pohár a nádoba tak nemusí byť 
umiestnená na kraji stola. Vhodný 
pre 4l aj 8,8l nádobu.

cena: cena:

Filter 8,8l Vložka 8,8l
Filtračná vložka do 8,8l nádoby. 
Zachytí ovocie alebo bylinky, aby 
nezaniesli výčapný kohútik.

Plná vložka do 8,8l nádoby. Na 
naplnenie ľadom, ktorý ochladí 
limonádu ale nezriedi ju pri 
topení.

cena: cena:
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PROPAGAČNÝ MATERIÁL

2,50 € 3,00 € 0,17 € 0,20 €

ROU.5263 ROU.5014

10,00 € 12,00 € 2,92 € 3,50 €

ROU.4970 ROU.4971

16,58 € 19,90 € 12,50 € 15,00 €

ROU.5205 ROU.SHIRT

Reklamný zápisník v rozmere A6

0,42 € 0,50 € 1,00 € 1,20 €

ROU.1706 ROU.4874

Dávkovač na PET fľaše

2,92 € 3,50 € 1,58 € 1,90 €

ROU.5017 ROU.5521

Fľaša na topping Miešadlo
Fľaša na topping, ovocné pyré a 
ostatné tekutiny                             
objem 0,3l

Čierne ozdobné miešadlo do 
pohárov s miešanými nápojmi

cena: cena:

Podložka Utierka
Gumená podložka pod poháre 
alebo miešané nápoje                 
rozmer: 19x39cm   

Barmanská utierka na poháre a 
stôl                                      
rozmer: 50x22cm   

cena: cena:

Zástera Polo košeľa
Zástera pre barmanov a baristov Moderná polokošeľa v čiernej 

farbe s logom 1883 Routin          
Veľkosti : S,  M, L,  XL

cena: cena:

Zápisník Pero
Plastové reklamné guľôčkové 
pero s logom 1883 Routin, čierny 
atrament. 

cena: cena:

Stojan PET Pumpa
Reklamný stojan na stôl pre 
materiály v rozmere A5

cena: cena:
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FACEBOOK
Nájdi nás na:

1883 Routin - Barmanské sirupy

informácie o nás …
novinky zo sveta chutí …
akcie pre všetkých …
recepty na zlepšenie nálady …
súťaže o hodnotné ceny...

… prihláste s k odberu noviniek.
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ATHEA,s..r.o. , Šenkvická 14/N, 90201Pezinok
athea@athea.sk

mailto:athea@athea.sk
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