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Velmi odolné křišťálové skleničky
Veľmi odolné krištáľové poháre
Very resistant crystal glasses

Sehr widerstandsfähige Kristallgläser

CZ
• Čistý, bezolovnatý křišťál vyrobený technologií SPARKLE 

• O 30% vyšší odolnost proti rozbití než u běžného skla 

• Vysoká teplotní odolnost pohárů Star Glas, až 90°C 

• Odolné myčkám nádobí, bez povlaku a koroze i při náročném 
 provozu

SPARKLE je bezolovnaté křišťálové sklo, které přesně 
definuje Směrnice 69/493 ES o křišťálových sklech. 
Jak dokázaly mnohé laboratorní testy, je toto sklo extrémně 
pevné, odolné vůči nadměrné mechanické zátěži a vůči 
teplotnímu šoku. Výrobky SPARKLE se vyznačují absolutní 
čirostí bez barevného nádechu, jiskřivou jasností a perfektní 
transparentností, a nabízejí tak jedinečný vizuální efekt.

Poháry a ostatní nápojové sklo „Crystal Glas“, vyrobené 
z bezolovnatého křišťálového skla SPARKLE byly navrženy 
tak, aby splňovali požadavky na funkčnost při banketech, 
upoutaly pozornost svým jedinečným vzhledem během 
slavnostních hostin a byly tou nejvhodnější volbou 
pro znalce vín. Tvar každé sklenky zvyšuje požitek 
z pití bez ohledu na to, zda je nápoj servírován u baru 
či u stolu. Součástí nabídky je profesionální řada karaf 
a dekantérů z čistého křišťálů služící k noblesnějšímu podávání 
vína a vody.

SK
• Čistý, bezolovnatý krištáľ vyrobený technológiou SPARKLE 

• O 30% vyššia odolnosť proti rozbitiu, než u bežného skla 

• Vysoká teplotná odolnosť pohárov Star Glas - až 90°C 

• Odolné voči umývačkám riadu, bez povlaku a korózie 
 aj pri náročnej prevádzke

SPARKLE je bezolovnaté krištáľové sklo, ktoré presne 
definuje Smernica 69/493 ES o krištáľových sklách. 
Ako dokázali mnohé laboratórne testy, je toto sklo 
extrémne pevné, odolné voči nadmernej mechanickej 
záťaži a voči teplotnému šoku. Výrobky SPARKLE 
sa vyznačujú absolútnou čírosťou bez farebného nádychu, 
iskrivou jasnosťou, ako aj perfektnou priehľadnosťou 
a ponúkajú tak jedinečný vizuálny efekt.

Poháre a ostatné nápojové sklo Crystal Glas vyrobené 
z bezolovnatého kryštáľového skla SPARKLE, boli 
navrhnuté tak, aby splňovali požiadavky na funkčnosť pri 
banketoch, upútali pozornosť svojím jedinečným vzhľadom 
na slávnostných hostinách a boli tou najvhodnejšou voľbou 
pre znalcov vín. Tvar každého pohára zvyšuje pôžitok 
z pitia bez ohľadu na to, či je nápoj servírovaný 
na bare, či pri stole. Súčasťou ponuky je profesionálny 
rad karáf a dekantérov z čistého kryštáľu, ktorý slúži 
k noblesnejšiemu podávaniu vína a vody.

EN
• Pureness of the glass - Star Glas glasses are 100% 
 unleaded crystal glass produced with SPARKLE 
 technology

• High breakage resistence, 30% less breakage compair 
 to normal glas

• High temperature resistance - Star Glas glasses 
 impres also at temperatures of 90 degrees

• Dishwasher capability - No corrosion or coatings 

SPARKLE is a crystal glass, as per definition in the 69/493 
EC Crystal Directive. It is extremely strong, with excellent 
mechanical impact and thermal shock resistance, as proven 
in many laboratory tests. It`s clear colour, sparkling brightness 
and perfect transparency give products produced in SPARKLE 
a unique and spectacular visual effect.

Stermware and Barware “Star Glas”, manufactured 
in “SPARKLE” technology, have been designed to be functional 
in banqueting use, eye-catching in appearance for fine dining 
and the perfect glass for the wine connoisseur. The shape 
of each glass will enhance the drinking experience no matter 
if served at the bar or at the table. A profesional range of Carafes 
and Decanters for “open wine serving” in crystal glass are part 
of the product offers, as is a top of the line range of mouth blow 
and handmade stemware for the very special occasion.

DE
• Pures Crystal Glas, hergestelt mit technologie SPARKLE 

• Sehr bruchfest, 30% weniger bruchgefahr gegen 
 normalen glas

• Hohes Temperatur beständigkeit - bis 90°C resistent 

• Geschirrspüler fest - ohne korrosion und Belag nach 
 oftes waschen

SPARKLE ist ein “Kristallglas”, wie von der 
“EG-Richt-linie 69/493 über Kristallglas” definiert. 
Wie anhand von Labortests nachgewiesen wurde, ist 
es asussergewöhnlich bruchfest, hat ausgezeichnete 
mechanische Eigenschaften und ist von hoher 
Temperaturbeständigkeit. Die Farbneutralität, strahlender 
Glanz und die vollkommene Transparenz des Glases 
verleihen den in der Technologie „SPARKLE” hergestellten 
Produkten ein brillantes und eindrucksvolles Aussehen.

Die Wein - Bargläser „Star Glas’ hergestellt durch 
die Technologie „SPARKLE“, wurden so kreiert, dass sie 
immer formschön und funktionell beim Bankett sind, 
Ausstrahlung auf den fein gedeckten Tafeln haben 
und den Genuss des Weinkenners unterstreichen. 
Die Form jedes einzeln Glases betont die Magie 
des Inhalts, ob er am Tisch oder an der Bar genossen 
wird. Die Kollektionen wurden entwickelt als Ergänzung 
zum Porzellanprogramm, um den Tisch mit 
Eleganz decken zu können. Um auf alle Bedürfnisse 
der Gastronomie eine Antwort zu haben, wurden 
auch Serien von Karaffen und Dekantern aus Kristallglas 
entwickelt. Eine sehr hochwertige Kollektion von 
mundgeblasenen und handgearbeiteten Gläsern 
für die aussergewöhnlichen Anlässe verfeinert 
das Angebot.
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CZ
Kalich je nejdůležitější část vinné 
sklenice. Tvar kvalitního skla 
na víno je koncipován tak, aby se 
nápoj dostal přímo do těch míst 
v ústech, kde jsou chuťové pohárky 
pro dané víno nejcitlivější.

SK
Kalich je najdôležitejšia časť 
pohárov na víno. Tvar kvalitného skla 
na víno je koncipovaný tak, aby sa 
nápoj dostal priamo na tie miesta
v ústach, kde sú chuťové poháriky 
pre dané víno najcitlivejšie.

EN
Bowl is the most important part
of wine glasses. The shape of
a good wine glass is designed to 
bring the beverage directly to those 
places in the mouth, where the 
taste buds for the wine are the most 
sensitive.

DE
Schüssel ist der wichtigste Teil 
der Weingläser. Die Form eines 
hochwertigen Weinglases soll 
das Getränk direkt an die 
Orte im Mund bringen, wo die 
Geschmacksknospen für den Wein 
am empfindlichsten sind.

CZ
Stopka umožní praktické uchopení 
sklenice - nedotýkat se stěn 
a neměnit tak teplotu vína. Stěny 
vinných sklenic by měly být opravdu 
velmi tenké, aby se teplota vína 
přenesla bezprostředně na rty.

SK
Stopka umožní praktické uchopenie 
pohára - nedotýkať sa stien
a nemeniť tak teplotu vína. Steny 
pohárov na víno by mali byť naozaj 
veľmi tenké, aby sa teplota vína 
preniesla bezprostredne na pery.

EN
Stem will allow you to grab the glass 
in a practical way - do not touch 
the walls and do not change the 
temperature of the wine. The walls 
of the wine glasses should be really 
thin so the temperature of the wine 
is transferred directly to the lips.

DE
Fuß ermöglicht es Ihnen, das Glas 
auf praktische Weise zu greifen
- berühren Sie nicht die Wände und 
verändern Sie nicht die Temperatur 
des Weins. Die Wände der 
Weingläser sollten sehr dünn sein, 
damit die Temperatur des Weines 
direkt auf die Lippen übertragen 
wird.

CZ
Okraj - laserem zabroušený ústní 
okraj. Bez perličky je hladký
a nezpůsobuje skvrny od nápoje
na kalichu.

SK
Okraj - lejzrom zabrúsený ústny 
okraj bez perličky je hladký a 
nezpôsobuje škvrny od nápoja na 
kalichu. 

EN
Rim - all wine glasses are narrowed 
at the top, so you can fully enjoy the 
scent.

DE
Rand - alle Weingläser sind oben 
verengt, damit Sie den Duft genießen 
können.

Okraj
Okraj
Rim
Rand

Kalich
Kalich
Bowl
Schüssel

Stopka
Stopka
Stem
Stengel

Podstavec
Podstavec
Foot
Fuß

CZ
Podstavec slouží jako opěra sklenice 
a napomáhá její stabilitě.

SK
Podstavec slúži ako opora pohára
a napomáha jeho stabilite.

EN
Stem as a support for the cup
and it helps its stability.

DE
Fuß als Unterstützung für die Tasse 
und es hilft seiner Stabilität.

Weinglas
Wine glass
Vínne sklo

Vinné sklo Bezolovnaté křišťálové tvrzené sklo Star Glas odolává myčkám nádobí
bez povlaku a koroze i při náročném provozu.

Bezolovnaté, kryštáľové tvrdené sklo Star Glas odoláva úmývačkám riadu
bez povlaku a korózie aj pri náročnej prevádzke.

Star Glas tempered, crystal-free lead crystal resists dishwasher without coating
and corrosion even in demanding operation.

Star Glas temperiertes, kristallfreies Bleikristall widersteht Geschirrspüler ohne Beschichtung
und Korrosion auch im anspruchsvollen Betrieb.

Garantujeme 1000 mycích cyklů bez zmatnění povrchu.

Garantujeme 1000 umývacích cyklov bez zmatnenia povrchu.

We guarantee 1000 washing cycles without surface dirt.

Wir garantieren 1000 Waschzyklen ohne Oberflächenverschmutzung.

Laserem zabroušený ústní okraj eliminuje vyštípnutí v myčkách,
zároveň při pití zůstává ústní okraj bez nevzhledných kapek.

Lejzrom zabrúsený okraj eliminuje odštipnutie v umývačkách,
zároveň pri pití zostáva okraj bez nevzhľadných kvapiek.

The laser-ribbed mouthpiece eliminates chipping in dishwashers
while drinking the mouth remains without any unsightly drops.

Das lasergerippte Mundstück verhindert das Absplittern in Geschirrspülern
beim Trinken der Mund bleibt ohne unansehnliche Tropfen.

Sklo Star Glas odolává teplotním šokům a nadměrné mechanické zátěži.

Sklo Star Glas odoláva teplotným šokom a nadmernej mechanickej záťaži.

Star Glas glass resists thermal shock and excessive mechanical stress.

Star Glas Glas widersteht Thermoschock und übermäßige mechanische Belastung.
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Ball
Sklenička na nealko
Pohár na nealko
Tumbler
Wasser bezher
 
ALBA310
310 ml 120 mm
72 mm 6/24

High Ball
Vysoká sklenička na vodu, limonády, koktejly
Vysoký pohár na vodu, limonády, koktejly
High water glass, lemonade, cocktails
Hochwasserbecher, Limonade, Cocktails
 
ALHB410
410 ml 141 mm
72 mm 6/24

High Ball
Velká sklenička na míchané nápoje, pivo
Veľký pohár na miešané nápoje, pivo
Big glass for mixed beverages, beer
Große Tasse für gemischte Getränke, Bier
 
ALLB530
530 ml 158 mm
77 mm 6/24

Almonde
CZ
Smyslné skleničky ve tvaru mandle, které 
perfektně padnou do ruky. Ucelenou řadu lze 
využít od nealkoholických nápojů po míchané 
long drinky. Malé sklenice Almonde jsou 
vynikající na podávání destilátů.

SK
Poháre v zmyselnom tvare mandle, ktoré 
perfektne padnú do ruky. Ucelený rad má 
široké využitie od nealkoholických nápojov 
až po miešané long drinky. Malé poháre 
Almonde sú vynikajúce na podávanie destilátov.

EN
Sensual almond-shaped glasses that fit 
perfectly into your hand. A comprehensive 
range can be used from soft drinks to mixed 
long drinks. Small Almonde glasses are 
excellent for serving spirits.

DE
Sinnliche mandelförmige Gläser, die perfekt 
in Ihre Hand passen. Ein umfassendes 
Sortiment kann von Erfrischungsgetränken 
bis hin zu gemischten Longdrinks verwendet 
werden. Kleine Almonde-Gläser eignen sich 
hervorragend zum Servieren von Spirituosen.

Sammlung

collectio
n

kolekcia

kolekce

Single Whisky
Sklenička na whisky
Pohár na whisky
Whiskey glass
Whiskyglas
 
ALSW250
250 ml  85 mm
80 mm 6/24

Shot
Odlivka na destiláty
Odlivka na destiláty
Liquer
Stamper
 
ALSH60
60 ml 59 mm
49 mm 6/24

Whisky
Sklenička na whisky
Pohár na whisky
Whiskey glass
Destillationsschmelze
 
ALWH320
320 ml  93 mm
83 mm 6/24

Double Whisky
Sklenička na dvojitou whisky
Pohár na dvojitú whisky
Double whiskey glass
Doppel Whisky Glas
 
ALDW400
400 ml  93 mm
93 mm 6/24
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Art Deco
Sammlung

collectio
n

kolekcia

kolekce

CZ
Řada ArtDeco se vyznačuje masivnější 
kónickou stopkou s  pevnou základnou. Jsou 
odolné díky silnější stěně kalichu. Skleničky 
Star Glas ArtDeco jsou vhodné pro každodenní 
použití v silně zátěžových provozech, ladí s řadou 
Almonde, takže je můžete libovolně nakombinovat 
a na stole budou pokaždé pěkně ladit. 

SK
Rad ArtDeco sa vyznačuje masívnejšou kónickou 
stopkou s pevnou základňou. Vďaka hrubšej 
stene kalicha sú odolné. Poháre Star Gals ArtDeco 
sú vhodné pre každodenné použitie vo veľmi 
vyťažených prevádzkach., ladia s radom Almonde, 
takže si ich môžete ľubovoľne nakombinovať a na 
stole budú vždy pekne ladiť. 

EN
The ArtDeco range is more massive a conical 
shank with a fixed base. They are durable due 
to the thicker wall of the cup. Star Glas ArtDeco 
glasses are suited for everyday use in heavy-duty 
environments, aligned with the Almonde range, 
so you can combine them on your own and 
always fine-tuning on the table.

DE
Die ArtDeco-Serie ist massiver ein konischer 
Schaft mit einer festen Basis. Sie sind aufgrund 
der dickeren Wand der Tasse haltbar. Star Glas 
ArtDeco Brillen sind für den täglichen Gebrauch  
in anspruchsvollen Umgebungen geeignet, 
stimmen Sie mit der Linie Almonde ab, so dass Sie 
sie selbst kombinieren und immer auf dem Tisch 
fein abstimmen können.
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Burgundy
Sklenice na červené víno
Pohár na červené víno
Wine glass
Weingläser
 
ARBU580
580 ml 195 mm
107 mm 6/24

Boredaux
Sklenice na červené víno
Pohár na červené víno
Wine glass
Weingläser
 
ARBO630
630 ml 225 mm
97 mm 6/24

Red wine/Goblet
Sklenice na červené víno
Pohár na červené víno
Red wine glass/Goblet
Rotweingläser
 
ARRE420
420 ml 205 mm
87 mm 6/24

Sweet wine
Sklenice na sladké víno
Pohár na sladké víno
Sweet wine glass
Süße Weingläser

 
ARSW240
240 ml 188 mm
75 mm 6/24

White wine
Sklenice na bílé víno
Pohár na biele víno
White wine glass
Weißweingläser

 
ARWH320
320 ml 198 mm
81 mm 6/24

Cognac
Sklenice na koňak
Pohár na koňak
Brandy
Ein Glas Cognac

ARCG510
510 ml 148 mm
98 mm 6/24

Coctail
Sklenice na koktejly
Pohár na koktejly
Glasses for cocktails
Gläser für Cocktails

ARCO350
350 ml 170 mm
124 mm 6/24

Coctail
Sklenice na koktejly
Pohár na koktejly
Glasses for cocktails
Gläser für Cocktails

ARMA250
250 ml 172 mm
106 mm 6/24

Liqueur
Sklenice na likéry
Pohár na likéry
Liquor glass
Schnapsgläser

ARLI50
50 ml 155 mm
55 mm 6/24
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Champagne
Sklenice na šampaňské
Pohár na šampanské
Flute
Flute
 
ARCH200
200 ml 212 mm
75 mm 6/24

Beer/Water
Sklenice na pivo/vodu
Pohár na pivo/vodu
Beer/water glass
Bier/Wassergläser
 
ARBE380
380 ml 193 mm
74 mm 6/24

Beer
Sklenice na pivo
Pohár na pivo
Beer glass
Biergläser
 
ARBB550
550 ml 207 mm
81 mm 6/24
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Shot
Sklenička na panáky
Pohár na shoty
Glass for shots
Tasse für Schüsse
 
COLI60
60 ml 79 mm
44 mm 6/24

Liquer
Sklenička na likéry
Pohár na likéry
Liquor Glass
Schnapsbecher
 
COLL90
90 ml 107 mm
47 mm 6/24

Long
Sklenička na nealko
Pohár na nealko
Juice gobelet
Saft Goblet
 
COLO400
400 ml 150 mm
77 mm 6/24

Water long
Sklenice na vodu
Pohár na vodu
High ball
Goblet HB
 
COXL490
490 ml 158 mm
81 mm 6/24

Conic
CZ
To pravé - barmanské! Ať už servírujete nealko, 
míchané drinky s ledovou tříští nebo destilát, 
skleničky z řady Conic se hodí na cokoli. 
Zesílené dno zabrání rychlému oteplování 
nápoje, který si tak můžete dlouze vychutnávat.

SK
To pravé - barmanské! Či už servírujete nealko, 
miešané drinky s ľadovou drťou, alebo destilát, 
poháre s radu Conic sa hodia na čokoľvek. 
Zosilnené dno zabrání rychlému otepľovaniu 
nápoja, ktorý si tak môžete dlho vychutnávať.

EN
The right - the bartender! Whether you serve 
non-alcoholic, mixed ice-cold drinks or spirits, 
the Conic glasses are good for anything. 
Reinforced bottom will prevent rapid warming of 
the drink, which can be enjoyed for a long time.

DE
Das Recht - der Barkeeper! Ob Sie alkoholfreie, 
eiskalte Mixgetränke oder Spirituosen servieren, 
die Conic Gläser sind für alles gut. Der verstärkte 
Boden verhindert eine schnelle Erwärmung des 
Getränks, die lange genossen werden kann.

Sammlung
collection
kolekcia
kolekce

Double Whisky
Sklenička na dvojitou whisky
Pohár na dvojitú whisky
Double whiskey glass
Double of Glas Wasser

COWD490
490 ml  100 mm
104 mm 6/24

Whisky
Sklenice na whisky
Pohár na whisky
Whiskey Glass
Whisky Becher
 
COWH330
330 ml 96 mm
92 mm 6/24

Water Goblet
Sklenička na vodu
Pohár na vodu
Water Goblet
Ein Glas Wasser

 
COWA250
250 ml  117 mm
72 mm 6/24
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CZ
Jaká barva dnes vystihuje vaší náladu? 
Sdělte to přátelům prostřednictvím jedinečné 
barevného kolekce Dream, která vyniká svojí 
pestrostí barev. Oblíbené nejen pro každodenní 
pití, ale i slavnostní příležitosti nebo koktejlovou 
party. Nejlépe vypadají v barevné kombinaci 
více barev a báječně padnou do ruky. 

SK
Aká farba dnes vystihuje vašu náladu? Povedzte 
to priateľom prostredníctvom jedinečnej 
farebnej kolekcie Dream, ktorá vyniká svojou 
farebnou pestrosťou. Obľúbené nielen  
na každodenné pitie, ale aj slávnostné 
príležitosti, či koktejlovú párty. Najlepšie 
vyzerajú vo farebnej kombinácii viacerých 
farieb a skvelo padnú do ruky. 

EN
What color is your mood today? Tell your friends 
through the unique Dream collection, which has 
its colorful color. Favorite not only
for everyday drinking, but also for festive 
occasions or cocktail parties. They look the best 
in a color combination of several colors and they 
fall great in hand.

DE
Welche Farbe hat deine Stimmung heute? 
Erzähle deinen Freunden durch die einzigartige 
Dream-Kollektion, die ihre bunte Farbe hat. 
Liebling nicht nur
zum täglichen Trinken, aber auch für festliche 
Anlässe oder Cocktailpartys. Sie sehen am 
besten in einer Farbkombination aus mehreren 
Farben aus und fallen super in die Hand.

Sammlung
collection
kolekcia
kolekce

Pink
Sklenička na nealko/koktejly
Pohár na nealko/koktejly
Liquor glass
Glasse für alkoholfreie Getränke/Cocktails
 
DRPI300
300 ml 93 mm
83 mm 6/24

Yellow
Sklenička na nealko/koktejly
Pohár na nealko/koktejly
Liquor glass
Glasse für alkoholfreie Getränke/Cocktails
 
DRYE300
300 ml 93 mm
83 mm 6/24

Green
Sklenička na nealko/koktejly
Pohár na nealko/koktejly
Liquor glass
Glasse für alkoholfreie Getränke/Cocktails
 
DRGR300
300 ml 93 mm
83 mm 6/24

Blue
Sklenička na nealko/koktejly
Pohár na nealko/koktejly
Liquor glass
Glasse für alkoholfreie Getränke/Cocktails
 
DRBL300
300 ml 93 mm
83 mm 6/24

Purple
Sklenička na nealko/koktejly
Pohár na nealko/koktejly
Liquor glass
Glasse für alkoholfreie Getränke/Cocktails
 
DRPU300
300 ml 93 mm
83 mm 6/24

Brown
Sklenička na nealko/koktejly
Pohár na nealko/koktejly
Liquor glass
Glasse für alkoholfreie Getränke/Cocktails
 
DRBR300
300 ml 93 mm
83 mm 6/24
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Ellite
Sammlung
collection
kolekcia
kolekce

CZ
Elegantní řada luxusních tvrzených skleniček 
dodá vašemu stolu luxusní vzhled. Kompletní 
řada skla pro založení slavnostního stolu i pro 
běžné použití. 

SK
Elegantný rad luxusných vytvrdených pohárov 
dodá vášmu stolu luxusný vzhľad. Kompletný rad 
skla pre založenie slavnostného stolu i pre bežné 
použitie.

EN
An elegant range of luxury toughened glasses 
will give your table a luxurious look. A complete 
range of glass for setting up a formal table and 
for normal use.

DE
Eine elegante Reihe von luxuriösen gehärteten 
Gläsern verleiht Ihrem Tisch ein luxuriöses 
Aussehen. Eine komplette Glaspalette für die 
Aufstellung eines formellen Tisches und für den 
normalen Gebrauch.

Whisky
Sklenička na whisky
Pohár na whisky
Whiskey glass
Whisky Becher
 
ELWH290
290 ml 89 mm
89 mm 6/24

Double Whisky
Sklenička na dvojitou whisky
Pohár na dvojitú whisky
Double whiskey
Doppel Whisky Glas
 
ELDW400
400 ml 101 mm
96,5 mm 6/24

Tumbler 
Sklenice na vodu
Pohár na kwodu
Glasses for watter
Gläser für Wasser
 
ELTU380
380 ml 124 mm
86 mm 6/24

Long Tumbler 
Sklenice na nealko, pivo
Pohár na nealko, pivo
Glass to soft, beer
Glass für alkohol frei, Bier Getrenke
 
ELXL440
440 ml 140 mm
86 mm 6/24

Water
Sklenice na vodu
Pohár na vodu
Glass for water
Gläser für Wasser
 
ELWA310
310 ml 158 mm
87 mm  6/24

Beer
Sklenice na pivo
Pohár na pivo
Beer Cup
Bier Tasse
 
ELBE380
380 ml 172 mm
87 mm 6/24

Coctail
Sklenice na koktejly
Pohár na koktejly
Glasses for cocktails
Gläser für Cocktails
 
ELCO550
550 ml 195 mm
96 mm 6/24
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Burgundy
Sklenice na víno
Pohár na víno
Wine glass
Weingläser
 
ELBU540
540 ml 212 mm
105 mm 6/24

Bordeaux
Sklenice na víno
Pohár na víno
Wine glass
Weingläser
 
ELBO500
500 ml 238 mm
96 mm 6/24

Red/White Wine/Goblet
Sklenice na červené/bílé víno
Pohár na červené/biele víno
Red/White wine glass
Rot/Weißweingläser
 
ELWW400
400 ml 227 mm
89 mm 6/24

Young Wine
Sklenice na bílé víno
Pohár na biele víno
White wine glass
Weißweingläser
 
ELYW300
300 ml 216 mm
84 mm 6/24

Sweet Wine
Sklenice na sladké víno
Pohár na sladké víno
Sweet Wine glass
Süßes Weinglas
 
ELSW200
200 ml 205 mm
78 mm 6/24

Champagne bowl
Sklenice na šampanské
Pohár na šampanské
Champagne glass
Champagnerschale
 
ELCHB340
340 ml 166 mm
120 mm 6/24

Champagne flute
Sklenice na šampanské - flétna
Pohár na šampanské - flauta
Champagne flute
Sektkelsch
 
ELCHF180
180 ml 240 mm
60 mm 6/24

Liquer
Sklenice na likér
Pohár na likér
Liquor glass
Likörgläser
 
ELLI60
60 ml 169 mm
60 mm 6/24

Big tumbler
Sklenička do dlaně
Pohár do dlane
Glass in the palm
Glas in der Handfläche
 
ELBT580
580 ml 110 mm
117 mm 6/24

Cognac tumbler
Sklenička na koňak
Pohár na koňak
Cognac glass
Cognacglas
 
ELCT440
440 ml 97 mm
106 mm 6/24

Whisky tumbler 
Sklenička na whisky
Pohár na whisky
Whiskey glass
Destillationsschmelze
 
ELWT340
340 ml 85 mm
99 mm 6/24



Horeca 1
CZ
Nejoblíbenější tvar skleniček v barech 
a restauracích. Z těchto kolekcí lze pohodlně 
založit celý stůl. Sklo Star Glas Horeca 1 a Horeca 2 
splňuje podmínky i nejnáročnějších provozů. 
Jednoduchý elegantní tvar je kombinovatelný 
s řadou Horeca 2.

SK
Najobľúbenejší tvar pohárov v baroch 
a reštauráciách. Z tohoto radu je možné založiť 
celý stôl. Sklo Star Glas Horeca 1 a Horeca 
2 splňuje podmienky aj najnáročnejších 
prevádzkach. Jednoduchý elegantný tvar 
je kombinovateľný s radom Horeca 2.  

EN
The most popular shape of glasses in bars and 
restaurants. From these collections, the whole 
table can be comfortably set up. Glass Star Glas 
Horeca 1 and Horeca 2 meets the requirements of 
even the most demanding operations. The simple, 
elegant shape is combinable with Horeca 2 series.

DE
Die beliebteste Form von Gläsern in Bars und 
Restaurants. Aus diesen Kollektionen kann 
der ganze Tisch bequem eingerichtet werden. 
Glass Star Glas Horeca 1 und Horeca 2 erfüllt die 
Anforderungen auch anspruchsvollster Betriebe. 
Die schlichte, elegante Form ist kombinierbar mit 
der Horeca 2 Serie.

Sammlung
collection
kolekcia
kolekce
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Beer
Sklenice na pivo
Pohár na pivo
A glass of beer
Ein Glas Bier
 
HOBB550
550 ml 188 mm
93 mm 6/24

Beer
Sklenice na pivo
Pohár na pivo
Beer Cup
Bier Tasse
 
HOBE390
390 ml 175 mm
80 mm 6/24

Bordeaux
Sklenice na červené víno
Pohár na červené víno
Red Wine glass
Rotweinglas
 
HOBO600
600 ml 225 mm
95 mm 6/24

Burgundy
Sklenice na červené víno
Pohár na červené víno
Burgunder
Burgunder
 
HOBU700
700 ml 215 mm
106 mm 6/24

Beer
Sklenice na pivo
Pohár na pivo
A glass of beer
Ein Glas Bier
 
HOBT550
550 ml 189 mm
88 mm 6/24

Cognac
Sklenička na koňak
Pohár na koňak
Cognac glass
Cognacglas
 
HOCG420
420 ml  142 mm
95 mm 6/24



22 23

H
O

RE
CA

 1

H
O

RE
CA

 1

Coctail
Sklenice na koktejly
Pohár na koktejly
Glass for cocktails
Gläser für Cocktails
 
HOCO270
270 ml 162 mm
56 mm 6/24

Grappa
Sklenice na destiláty
Pohár na destiláty
Glass for spirits
Glas für Spirituosen
 
HOGR90
90 ml 185 mm
96 mm 6/24

Margarita
Sklenice na koktejly
Pohár na koktejly
Glass for cocktails
Gläser für Cocktails
 
HOMA350
350 ml 154 mm
122 mm 6/24

Champagne bowl
Sklenice na šampanské
Pohár na šampanské
Champagne glass
Champagnerschale
 
HOCHB400
400 ml 175 mm
120 mm 6/24

Ice Cream
Sklenice na zmrzlinu
Pohár na zmrzlinu
Ice cream glass
Eisglas
 
HOIC340
340 ml 130 mm
120 mm 6/24

Champagne
Sklenice na šampanské
Pohár na šampanské
Champagne glass
Champagnerschale
 
HOCH180
180 ml 226 mm
66 mm 6/24

Red wine
Sklenice na červené víno
Pohár na červené víno
Red Wine glass
Rotweinglas
 
HORE430
430 ml 225 mm
90 mm 6/24

Liqueur
Sklenice na likéry
Pohár na likéry
Liquor glass
Schnapsglas
 
HOLI65
65 ml 150 mm
55 mm 6/24

Small beer
Sklenice na pivo
Pohár na pivo
Beer Cup
Bier Tasse
 
HOSB380
380 ml 380 mm
83 mm 6/24

Water I
Sklenice na vodu
Pohár na vodu
Glass for water
Gläser für Wasser
 
HOWA350
350 ml 160 mm
81 mm 6/24

Sherry
Sklenice na sherry
Pohár na sherry
Sherry glass
Sherryglas
 
HOSH110
110 ml 171 mm
56 mm 6/24

White wine
Sklenice na bílé víno
Pohár na biele víno
White wine glass
Weißweingläser
 
HOWH340
340 ml 210 mm
78 mm 6/24

White wine
Sklenice na bílé víno
Pohár na biele víno
White wine glass
Weißweingläse
 
HOWI250
250 ml 250 mm
72 mm 6/24

Welcome Drink
Sklenice na přípitek
Pohár na prípitok
A glass of welcome Drink
Gläser Begrüßungsgetränk
 
HOWD190
190 ml 180 mm
50 mm 6/24

Water II
Sklenice na vodu
Pohár na vodu
Glass for water
Gläser für Wasser
 
HOWA430
430 ml 170 mm
85 mm 6/24

Porto
Sklenice na portské víno
Pohár na portské víno
A glass of port wine
Ein Glas Portwein 
 
HOPO200
200 ml 162 mm
65 mm 6/24
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Coctail
Sklenice na koktejly
Pohár na koktejly
Glass for cocktails
Gläser für Cocktails
 
HOCO270
270 ml 162 mm
56 mm 6/24

Grappa
Sklenice na destiláty
Pohár na destiláty
Glass for spirits
Glas für Spirituosen
 
HOGR90
90 ml 185 mm
96 mm 6/24

Margarita
Sklenice na koktejly
Pohár na koktejly
Glass for cocktails
Gläser für Cocktails
 
HOMA350
350 ml 154 mm
122 mm 6/24

Champagne bowl
Sklenice na šampanské
Pohár na šampanské
Champagne glass
Champagnerschale
 
HOCHB400
400 ml 175 mm
120 mm 6/24

Ice Cream
Sklenice na zmrzlinu
Pohár na zmrzlinu
Ice cream glass
Eisglas
 
HOIC340
340 ml 130 mm
120 mm 6/24

Champagne
Sklenice na šampanské
Pohár na šampanské
Champagne glass
Champagnerschale
 
HOCH180
180 ml 226 mm
66 mm 6/24

Red wine
Sklenice na červené víno
Pohár na červené víno
Red Wine glass
Rotweinglas
 
HORE430
430 ml 225 mm
90 mm 6/24

Liqueur
Sklenice na likéry
Pohár na likéry
Liquor glass
Schnapsglas
 
HOLI65
65 ml 150 mm
55 mm 6/24

Small beer
Sklenice na pivo
Pohár na pivo
Beer Cup
Bier Tasse
 
HOSB380
380 ml 380 mm
83 mm 6/24

Water I
Sklenice na vodu
Pohár na vodu
Glass for water
Gläser für Wasser
 
HOWA350
350 ml 160 mm
81 mm 6/24

Sherry
Sklenice na sherry
Pohár na sherry
Sherry glass
Sherryglas
 
HOSH110
110 ml 171 mm
56 mm 6/24

White wine
Sklenice na bílé víno
Pohár na biele víno
White wine glass
Weißweingläser
 
HOWH340
340 ml 210 mm
78 mm 6/24

White wine
Sklenice na bílé víno
Pohár na biele víno
White wine glass
Weißweingläse
 
HOWI250
250 ml 250 mm
72 mm 6/24

Welcome Drink
Sklenice na přípitek
Pohár na prípitok
A glass of welcome Drink
Gläser Begrüßungsgetränk
 
HOWD190
190 ml 180 mm
50 mm 6/24

Water II
Sklenice na vodu
Pohár na vodu
Glass for water
Gläser für Wasser
 
HOWA430
430 ml 170 mm
85 mm 6/24

Porto
Sklenice na portské víno
Pohár na portské víno
A glass of port wine
Ein Glas Portwein 
 
HOPO200
200 ml 162 mm
65 mm 6/24
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Horeca 2
Sammlung
collection
kolekcia
kolekce

CZ
Křišťálové bezolovnaté sklo Horeca 2 vám 
nabízí kompletní ucelenou řadu skla, kterou 
založíte stůl od nealkoholických nápojů, 
aperitivů, přes vinné sklo, digestivy a míchané 
nápoje. Splňuje podmínky i nejnáročnějších 
provozů a lze ho kombinovat s řadou Horeca 1.

SK
Krištálové, bezolovnaté sklo   Horeca 2 vám 
ponúka kompletný, ucelený rad skla, ktorým 
založíte stôl od nealkoholických nápojov, 
aperitívou až po vínne sklo, digestivy a miešané 
nápoje. Splňuje podmienky aj najnáročnejších 
prevádzok a dá sa kombinovať s radom Horeca 1.

EN
Horeca 2 Crystalless Lead Glass offers you 
a complete range of glass to set up a table 
from soft drinks, aperitifs, wine glass, digestive 
and mixed drinks. It meets the requirements 
of even the most demanding operations and 
can be combined with the Horeca 1 range.

DE
Horeca 2 Crystalless Lead Glass bietet Ihnen 
eine komplette Palette von Glas, um einen 
Tisch aus Erfrischungsgetränken, Aperitifs, 
Weinglas, Verdauungs-und Mixgetränken 
einzurichten. Er erfüllt die Anforderungen auch 
anspruchsvollster Einsätze und kann mit der 
Horeca 1-Reihe kombiniert werden.
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Spirit
Sklenice na destilláty
Pohár na destiláty
Glass for spirits
Glas für Spirituosen
 
HRSP90
90 ml 85 mm
55 mm 6/24

Champagne
Sklenice na šampanské
Pohár na šampanské
Champagne glass
Champagnerschale
 
HRCH220
220 ml 240 mm
57 mm 6/24

Martini
Sklenice na koktejly
Pohár na koktejly
Glasses for cocktails
Gläser für Cocktails
 
HRMA290
290 ml mm
mm 6/24

Porto
Sklenice na portské víno
Pohár na portské víno
Port wine glass
Portweingläser
 
HRPO210
210 ml  mm
 mm 6/24

Red/white wine
Sklenice na víno
Pohár na víno
Wine glass
Weingläser
 
HRRW440
440 ml 220 mm
85 mm 6/24

White wine
Sklenice na bílé víno
Pohár na biele víno
White wine glass
Weißweingläser
 
HRWH340
340 ml  mm
? mm 6/24

Red wine
Sklenice na červené víno
Pohár na červené víno
Red Wine glass
Rotweinglas
 
HRRE560
560 ml  mm
? mm 6/24

Bordeaux
Sklenice na červené víno
Pohár na červené víno
Red Wine glass
Rotweinglas
 
HRBO570
570 ml  mm
 mm 6/24

Burgundy
Sklenice na víno
Pohár na víno
Wine glass
Weinglas
 
HRBU640
640 ml 225 mm
107 mm 6/24

Cognac
Sklenička na koňak
Pohár na koňak
Cognac glass
Cognacglas
 
HRCG680
680 ml 160 mm
115 mm 6/24
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CZ
Vysoce elegantní řada sklenic z bezolovnatého 
křišťálového skla na dlouhé stopce. Kompletní 
řada skla pro založení slavnostního stolu i pro 
běžné použití.

SK
Vysoko elegantný rad pohárov z bezolovnatého 
krištáľového skla na dlhej stopke. Kompletný 
rad skla pro založení slavnostného stolu i pre 
bežné použitie.

EN
Highly elegant line of unleaded crystal glass 
on long stems. A complete range of glass for 
setting up a formal table and for normal use.

DE
Hochelegante Linie aus bleifreiem Kristallglas 
an langen Stielen. Eine komplette Glaspalette 
für die Aufstellung eines formellen Tisches 
und für den normalen Gebrauch.

Stiletto
Sammlung
collection
kolekcia
kolekce
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Bordeaux
Sklenice na červené víno
Pohár na červené víno
Red Wine glass
Rotweinglas
 
STBO620
620 ml 250 mm
94 mm 6/24

Burgundy
Sklenice na víno
Pohár na víno
Wine glass
Weinglas
 
STBU840
840 ml 230 mm
115 mm 6/24

Red Wine
Sklenice na červené víno
Pohár na červené víno
Red Wine glass
Rotweinglas
 
STRE540
540 ml 240 mm
89 mm 6/24

Sweet Wine
Sklenice na sladké víno
Pohár na sladké víno
Sweet Wine glass
Süßes Weinglas
 
STSW210
210 ml 200 mm
69 mm 6/24

White Wine
Sklenice na bílé víno
Pohár na biele víno
White wine glass
Weißweingläser
 
STWH340
340 ml 226 mm
80 mm 6/24

Young Wine
Sklenice na mladé víno
Pohár na mladé víno
Young wine glass
Junge Weingläser
 
STYO300
300 ml 211 mm
75 mm 6/24

Wine universal
Sklenice na víno
Pohár na víno
Universal goblet
Weinglas
 
STGO440
440 ml 230 mm
85 mm 6/24

Beer/Water
Sklenice na nealko/pivo
Pohár na nealko/pivo
Bear/Juice
Bär / Saft
 
STBE350
350 ml 180 mm
75 mm 6/24

Coctail
Sklenice na koktejly
Pohár na koktejly
Cocktail
Cocktail
 
STCO260
260 ml 178 mm
116 mm 6

Champagne
Sklenice na šampanské
Pohár na šampanské
Champagne flute
Champagnerschale
 
STCH130
130 ml 234 mm
40 mm 6/24

Sekt flute
Sklenice na šampanské - flétna
Pohár na šampanské - flauta
Champagne glass - flute
Champagnerschale - Flöte
 
STSE160
160 ml 241 mm
70 mm 6/24

Water
Sklenice na vodu
Pohár na vodu
Water
Wasser
 
STWA340
340 ml 157 mm
80 mm 6/24
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CZ
Stylové karafy v  moderním 
minimalistickém tvaru, které se 
výborně hodí pro každou příležitost. 
Jsou vhodné jak pro podávání 
rozlévaných vín, servírování vody, 
domácích limonád, ledových čajů či 
pro podání mléka a mléčných koktejlů.

SK
Štýlové karafy v modernom 
minimalistickom tvare, ktorý sa 
výborne hodí pre každú príležitosť. Jsou 
vhodné na podávanie rozlievaných vín, 
servírovanie vody, domácich malinoviek, 
ľadových čajov či na podávanie mlieka 
a mliečnych koktejlov.

EN
Stylish carafe in a modern minimalist 
shape that fits perfectly for every 
occasion. They are suitable for 
serving spilled wines, serving water, 
home-made lemonades, ice tea 
or milk and milk cocktails.

DE
Stilvolle Karaffe in modern 
minimalistischer Form, die perfekt 
zu jedem Anlass passt. Sie eignen 
sich zum Servieren von verschütteten 
Weinen, Servieren von Wasser, 
hausgemachten Limonaden, Eistee 
oder Milch und Milchcocktails.

Style
Sammlung
collection
kolekcia
kolekce

Carafe
Karafa na vodu/víno
Karafa na vodu/víno
Wine/Water carafe
Wein/Wasserkaraffe
 
CAR1200
1200 ml 300 mm
97 mm 1

Carafe
Karafa na vodu/víno
Karafa na vodu/víno
Wine/Water carafe
Wein/Wasserkaraffe
 
CAR800
800 ml 255 mm
96 mm 1

Carafe
Karafa na vodu/víno
Karafa na vodu/víno
Wine/Water carafe
Wein/Wasserkaraffe
 
CAR550
550 ml 220 mm
82 mm 1

Carafe
Karafa na vodu
Karafa na vodu
Water carafe
Wasserkaraffe
 
CAR330
330 ml 190 mm
76 mm 1

Carafe
Karafa na vodu/víno
Karafa na vodu/víno
Wine/Water carafe
Wein/Wasserkaraffe
 
ELDE1500
1500 ml 245 mm
180 mm 1

Carafe
Karafa na vodu/víno
Karafa na vodu/víno
Wine/Water carafe
Wein/Wasserkaraffe
 
DROP1200
1200 ml 239 mm
132 mm 1

Džbánek - ruční
Džbán na vodu/pivo
Džbán na vodu/pivo
Water/beer jug
Wasser/Bierkrug
 
JUGW1500
1500 ml 234 mm
174 mm 1
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Decanter
Dekantér na víno
Dekantér na víno
Wine decanter
Weindekanter
 
DEC1500
1500 ml 245 mm
236 mm 1

Decanter
Dekantér na víno
Dekantér na víno
Wine decanter
Weindekanter
 
DEC1200
1200 ml mm
 1

Decanter
Dekantér na víno
Dekantér na víno
Wine decanter
Weindekanter
 
DEK1500
1500 ml 208 mm
195 mm 1

Decanter
Dekantér na víno
Dekantér na víno
Wine decanter
Weindekanter
 
DEK700
700 ml 179 mm
168 mm 1

Decanter
Dekantér na víno
Dekantér na víno
Wine decanter
Weindekanter
 
DEC300
300 ml 163 mm
159 mm 1

Decanter
Dekantér na víno
Dekantér na víno
Wine decanter
Weindekanter
 
DEK500
500 ml ? mm
? mm 1

Džbánek
Džbán na vodu/pivo
Džbán na vodu/pivo
Water/beer jug
Wasser/Bierkrug
 
JUG1500
1500 ml 201 mm
166 mm 1

Džbánek
Džbán na vodu
Džbán na vodu
Water jug
Wasserkrug
 
JUG1000
1000 ml 184 mm
155 mm 1

Džbánek
Džbán na víno
Džbán na víno
Wine jug
Weinkrug
 
JUG500
500 ml 156 mm
134 mm 1

Slim Jug
Džbán na vodu/pivo
Džbán na vodu/pivo
Water/beer jug
Wasser/Bierkrug
 
JUGT1500
1500 ml 257 mm
173 mm 1

Slim Jug
Džbán na vodu/pivo
Džbán na vodu/pivo
Water/beer jug
Wasser/Bierkrug
 
JUGT1000
1000 ml 226 mm
96 mm 1

Slim Jug
Džbán na vodu/pivo
Džbán na vodu/pivo
Water/beer jug
Wasser/Bierkrug
 
JUGT500
500 ml 198 mm
70 mm 1
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Tumbler
Sammlung
collection
kolekcia
kolekce

CZ
Oblíbené rovné sklenice na nealkoholické 
i alkoholické nápoje, míchané drinky, ledové tříště 
i jednoduché destiláty.  Kompletní řada tumblerů 
od shotů po xxl long drinky. Sklenička Single 
Whisky TUSW145 se báječně hodí jako sklenička 
na vodu podávanou ke kávě.

SK
Obľúbené rovné poháre na nealkoholické 
i alkoholické nápoje, miešané drinky, ľadové 
triešte i jednoduché destiláty. Kompletný rad 
tumblerov od shotov po xxl long drinky. Pohár 
Single Whisky TUSW145 sa skvelo hodí ako 
pohár na vodu podávanú ku káve.    

EN
Popular straight glasses for non-alcoholic 
alcoholic beverages, mixed drinks, ice scum 
and simple spirits. Complete range of 
tumblers from xxl long drinks. The TUSW145 
Single Whiskey Glass is fabulously suited 
as a glass of water for coffee.

DE
Populäre Glattgläser für Nicht-Alkoholiker 
alkoholische Getränke, Mixgetränke, Eisabfälle 
und einfache Spirituosen. Komplettes Sortiment 
an Becher aus XXL Longdrinks. Das TUSW145 
Single Whiskey Glas eignet sich hervorragend 
als ein Glas Wasser für Kaffee.

Long XL
Sklenice na long drink
Sklenice na long drink
Long drink glass
Longdrinkglas
 
TUXL470
470 ml 160 mm
70 mm 6

Long
Sklenice na long drink
Sklenice na long drink
Long drink glass
Longdrinkglas
 
TULO325
325 ml 166 mm
62 mm 6

Goblet
Univerzální sklenice
Univerzálny pohár
Universal glass
Universalglas
 
TULO270
270 ml 135 mm
64 mm 6

Water
Sklenice na vodu
Pohár na vodu
Water glass
Wasserglas
 
TUWA235
235 ml 111 mm
62 mm 6

Shot
Sklenička na destiláty
Pohár na destiláty
Distillate glass
Destillatglas
 
TUSH40
40 ml 77 mm
36 mm 6

Whisky
Sklenička na whisky
Pohár na whisky
Whiskey glass
Destillationsschmelze
 
TUWH285
285 ml 87 mm
80 mm 6

Single Whisky
Sklenička na vodu ke kávě
Pohár na vodu ku káve
Small whiskey glass
Kleines Whiskyglas
 
TUSW145
145 ml 90 mm
63 mm 6

Double Whisky
Sklenička na dvojitou whisky
Pohár na dvojitú whisky
Double of whiskey glass
Doppel Whisky Glas
 
TUDW390
390 ml 94 mm
90 mm 6
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Zubehör
Accessories
Príslušenstvo

CZ
Leštička skla s 5ti kartáči (k dispozici i s 8 kartáči) 
je ideální pro sušení a leštění všech typů skleniček. 
Sušící systém zaručuje maximální hygienu a leští sklo 
do křišťálového lesku od všech šmouh, skvrn vodního 
kamene a zbytků čistících přípravků. Takto udržované 
sklo je vždy připraveno ve skvělém stavu k okamžitému 
použití.

SK
Leštička skla s 5timi kefami (k dispozícii aj s 8 kefami) 
je ideálna na sušenie a leštenie všetkých typov 
pohárov. Sušiaci systém zaručuje maximálnu 
hygienu a leští sklo do křištáľového lesku 
od všetkých šmúh, škvŕn, vodného kameňa 
a zbytkov čistiacich prípravkov. Takto udržované sklo 
je vždy pripravené v skvelom stave k okamžitému 
použitiu.

EN
Glass polisher with 5 brushes (also available with 
8 brushes) is ideal for drying and polishing all types of 
cups. The drying system guarantees maximum hygiene 
and polishes the glass in the crystal gloss from all 
smudges, stains, stones and remnants of detergents. 
Glass kept in this way is always ready in great condition 
for immediate use.

DE
Glaspolierer mit 5 Bürsten (auch erhältlich mit
8 Bürsten) ist ideal zum Trocknen und Polieren aller 
Arten von Bechern. Das Trocknungssystem garantiert 
maximale Hygiene und poliert das Glas im Kristallglanz 
von allen Verschmutzungen, Flecken, Steinen und 
Waschmittelresten. Auf diese Weise gehaltenes Glas 
ist immer in sehr gutem Zustand für den sofortigen 
Gebrauch bereit.

CZ
Kouzelné látky CANDOLA MAGIC LINEN jsou odolné 
tekutinám a nečistotám, jsou velmi úsporné, snadno se 
perou, rychle schnou a dobře se žehlí! Jsou vyrobeny 
ze 100% polyesteru ze speciálně upravených vláken 
a patentovaným způsobem tkaní. Látky tak doslova 
získaly kouzelné vlastnosti, které je chrání před 
ušpiněním. Mají dlouholetou životnost a ani po mnoha 
praních neztrácejí barvu a tvar. Ušijeme Vám cokoli!

SK
Kúzelné látky CANDOLA MAGIC LINEN odolné voči 
tekutinám a nečistotám, sú veľmi úsporné, ľahko sa 
perú, rýchlo schnú a dobre sa žehlia! Sú vyrobené 
zo 100% polyesteru zo špeciálne upravených vlákien 
a patentovaným spôsobom tkania. Látky tak doslova 
získali kúzelné vlastnosti, ktoré ich chránia pred 
ušpinením. Majú dlhú životnosť a ani po množstve praní 
nestrácajú farbu a tvar. Ušijeme Vám čokoľvek!

EN
CANDOLA MAGIC LINEN magic substances are resistant 
to fluids and dirt, they are very economical, they are easy 
to brush, they dry quickly and they get good ironing! They 
are made from 100% polyester with specially modified 
fibers and patented weaving process. Substances have 
literally acquired magical properties that protect them 
from soiling. They have a long service life and do not lose 
color and shape even after a lot of washing. Sew anything!

DE
CANDOLA MAGIC LINEN magische Substanzen sind 
resistent gegen Flüssigkeiten und Schmutz, sie sind 
sehr sparsam, sie sind leicht zu bürsten, sie trocknen 
schnell und sie werden gut gebügelt! Sie sind aus 
100% Polyester mit speziell modifizierten Fasern und 
patentiertem Webverfahren hergestellt. Stoffe haben 
buchstäblich magische Eigenschaften erhalten, die sie 
vor Verschmutzung schützen. Sie haben eine lange 
Lebensdauer und verlieren auch nach viel Wäsche nicht 
an Farbe und Form. Nähen Sie etwas!

Kravaty
Kravaty
Tie
Krawatte

Příručníky
Príručníky
Handhelds
Handhelds

Přehozy
Prehozy
Spoons
Löffel 

Zástěry
Zástery
Aprons
Schürzen

Ubrusy
Obrusy
Tablecloths
Tischdecken 

Potahy
Poťahy
Coverings
Abdeckungen 

Prostírání
Prestieranie
Laying out
Auslegen 

Dekorativní polštáře
Dekoratívne vankúše
Decorative pillows
Dekorative Kissen

Kapsy na příbory
Kapsy na príbory
Cutlery pockets
Besteck Taschen 

Příslušenství
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CZ
Toužíte po vlastním logu na skleničce? Není 
nic jednoduššího! V současné době je důležité 
najít výraz osobitosti a zároveň harmonii 
prostoru s doplňky. To je hlavní faktor, který 
povyšuje styl na profesionalitu. Nabízíme 
glazurní vypalovací tisk a falešné pískování, 
díky kterým zachováte svojí korporátní identitu 
do posledního detailu.

SK
Túžite po vlastnom logu na pohári? Nieje nic 
jednoduchšie! V súčasnej dobe je dôležité nájsť 
výraz osobitosti a zároveň harmóniu priestorov 
s doplnkami. To je hlavný faktor, ktorý povyšuje 
štýl na profesionalitu. Ponúkame glazúrnu 
vypaľovaciu potlač a falošné pieskovanie, 
vďaka ktorým zachováte svoju korporátnu 
identitu do posledného detailu.

EN
Do you want to have a cup on your 
own? It‘s nothing easier! At present, 
it is important to find the expression of 
individuality while harmonizing the spaces 
with accessories. This is the main factor 
that promotes the style of professionalism. 
We offer glaze printing and false sanding, 
to keep your corporate identity to the last detail.

DE
Willst du selbst eine Tasse trinken? Es ist 
nichts einfacher! Gegenwärtig ist es wichtig, den 
Ausdruck von Individualität zu finden während 
die Räume mit Accessoires harmonisieren. 
Dies ist der Hauptfaktor, der den Stil der 
Professionalität fördert. Wir bieten Glasurdruck 
und Falschschliff, um Ihre Corporate Identity zu 
bewahren bis ins letzte Detail.

Tassen protokollieren
Logging cups
Logovanie pohárov

CZ
Pro výpočet ceny logování je nezbytné:

1. Vyberte si typ a název sklenice, kterou chcete logovat. 

2. Napište počet požadovaných kusů.

3. Připojte Vaše logo - obrázky i text musí být v křivkách!
 (Illustrator uložený do pdf + jpg pro kotrolu dat).

4. Napište kolik barev vaše logo má, kolik barev chcete  
 tisknout.

5. Zadejte čísla Pantone barev - pokud je máte 
 k dispozici.

6. V logu zkontrolujte malá písmenka, inverzní nápisy! 
 Pokud ve vaší zamýšlené velikosti není malé písmo  
 čitelné ani z vaší tiskárny, pak po výpalu bude text slitý, 
 nečitelný! S tím vám samozřejmě poradíme.

7. Napište jaká je vaše zamýšlená velkost loga.

8. Napište Vámi zamýšlené umístění loga.

9. Buďte kreativní! Používaná technologie umožňuje  
 brandovat téměř jakoukoli část sklenice.

Informace prosím zašlete na e-mail: produkce@candola.cz
Pokud potřebujete pomoc, volejte: +420 602 641 972

SK
Pre výpočet ceny logovania je nevyhnutné:

1. Vyberte si typ a názov pohára, ktorý chcete logovať. 

2. Napište počet požadovaných kusov. 

3. Pripojte Vaše logo - obrázky i text musia byť v krivkách
 (Illustrátor uložený do pdf + jpg pre kotrolu dát).

4. Uveďte koľko farieb Vaše logo má, koľko farieb chcete 
 tlačiť.

5. Zadajte čísla Pantone farieb - pokiaľ ich máte 
 k dispozícii.

6. V logu skontrolujte malé písmenká, inverzné nápisy!  
 Pokiaľ vo Vami preferovanej veľkosti nieje malé písmo 
 čitateľné ani po vytlačení na Vašej tlačiarne, potom 
 po vypálení bude text tiež zliaty a nečitateľný! S tým 
 Vám samozrejme poradíme.

7. Napíšte aká je Vaša preferovaná veľkosť loga.

8. Uveďte Vámi preferované umiestnenie loga.

9. Buďte kreatívny! Používaná technológia umožňuje  
 obrendovať takmer akúkoľvek časť pohára.

Informácie prosím zašlite na e-mail: produkce@candola.cz
Ak potrebujete pomôcť, volajte: +420 602 641 972

EN
To calculate the log-in price, it is necessary to:

1. Select the type and name of the cup you want to log in. 

2. Write the number of pieces required.

3. Connect your logo - pictures and text must be 
 in curves! (Illustrator stored in pdf + jpg for data boot).

4. Specify how many colors your logo has, how many 
 colors you want to push.

5. Enter the Pantone color numbers - if you have them
 available.

6. In the log, check small letters, inverse labels! If your 
 preferred size is not a small font readable after printing  
 on your printer, then after burning will make the text 
 also zlates and unreadable! We will, of course, advise you.

7. Write what your preferred logo size is.

8. Specify your preferred logo location.

9. Be creative! The technology used makes it possible 
 to customize almost any part of the cup.

Please send the information to e-mail: produkce@candola.cz
If you need help, call: +420 602 641 972

DE
Um den Login-Preis zu berechnen, ist es notwendig:

1. Wählen Sie den Typ und den Namen der Tasse, die 
 Sie anmelden möchten.

2. Schreiben Sie die Anzahl der benötigten Teile.

3. Verbinden Sie Ihr Logo - Bilder und Text müssen 
 in Kurven sein! (Illustrator in PDF + JPG für Datenstart 
 gespeichert).

4. Geben Sie an, wie viele Farben Ihr Logo hat, wie viele 
 Farben Sie möchten Druck.

5. Geben Sie die Pantone-Farbnummern ein - wenn 
 Sie sie haben verfügbar.

6. Überprüfen Sie im Protokoll kleine Buchstaben, 
 inverse Beschriftungen! Wenn Ihre bevorzugte Größe 
 keine kleine Schrift ist Lesbar nach dem Drucken auf 
 Ihrem Drucker, danach Brennen wird den Text auch 
 zlate und unlesbar machen! Wir beraten Sie natürlich.

7. Schreiben Sie, was Ihre bevorzugte Logogröße ist.

8. Geben Sie Ihren bevorzugten Logo-Standort an.

9. Sei kreativ! Die verwendete Technologie ermöglicht es, 
 nahezu jeden Teil des Bechers individuell anzupassen.

Bitte senden Sie die Informationen an e-mail: 
produkce@candola.cz
Wenn Sie Hilfe benötigen, rufen Sie an: +420 602 641 972

Logování
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