
WWW.SVATEBNÍ-KATALOG.CZ   4140   WWW.SVATEBNÍ-KATALOG.CZ   

Produkty Villeroy&Boch zakoupíte v prodejnách Potten & Pannen - Staněk
nebo online na www.pottenpannen.cz

ANMUT PLATINUM
Collection

 S porcelánem od Villeroy & Boch bude váš svatební den nezapomenutelný. S porcelánem od Villeroy & Boch bude váš svatební den nezapomenutelný.

Kávovar SMEG DOLCE 
& GABBANA
Luxusní společník pro vaše Luxusní společník pro vaše 
pohodová rána s vůní čerstvě pohodová rána s vůní čerstvě 
připravené kávy. Pákový kávo-připravené kávy. Pákový kávo-
var podle představ legendár-var podle představ legendár-
ního návrhářského dua Dolce ního návrhářského dua Dolce 
& Gabbana. Připraví 1–2 šálky & Gabbana. Připraví 1–2 šálky 
espressa nebo cappuccina espressa nebo cappuccina 
pod tlakem 15 barů, z čerstvě pod tlakem 15 barů, z čerstvě 
namleté kávy nebo kávových namleté kávy nebo kávových 
podů. 
Cena: 29 400 Kč

Porcelánová váza SPINDRIFT 
z kolekce Rosenthal Phi
Designová, sněhově bílá porcelánová Designová, sněhově bílá porcelánová 
váza, vysoká 25 cm, z autorské kolekce váza, vysoká 25 cm, z autorské kolekce 
Phi, vytvořené pozoruhodným designérem Phi, vytvořené pozoruhodným designérem 
Cairnem Youngem. Krásný objekt, hodící Cairnem Youngem. Krásný objekt, hodící 
se zejména do strohých interiérů. Ideální se zejména do strohých interiérů. Ideální 
k dotvoření atmosféry moderní sváteční k dotvoření atmosféry moderní sváteční 
tabule. Vhodná jako výjimečný dar. tabule. Vhodná jako výjimečný dar. 
Cena: 8 780 KčCena: 8 780 Kč

KitchenAid robot Artisan 
KSM185, lahvově zelená 
(Pebbled Palm Green)
Novinkou v barevné škále robotů 
Artisan KSM185 je zajímavý odstín 
tmavě zelené. Nadčasový design 
robota Artisan Vám otevírá svět líbi-
vých křivek a zaoblených tvarů. Ten-
to nezastupitelný pomocník usnadní 
jakoukoliv práci při pečení a ještě 
k tomu má čas na to, aby vypadal 
neodolatelně. 
Cena: 19 490 Kč

VILLEROY & BOCH ELLA sada zlacených příborů, 30 ks
Moderní příbor se štíhlou siluetou a ženskými prvky, to je zlacená kolekce Ella od  Villeroy 
& Boch. Jednotlivé kusy příborů jsou vyrobené z monobloku ušlechtilé nerezové oceli 
18/10. Na první pohled vás upoutá harmonické spojení leštěné nerezové oceli a matné 
zlacení konců prodloužených rukojetí. Zlato dodává příborům puncu luxusu a elegan-
ce. Částečně pozlacené jídelní příbory Ella Jsou krásné na pohled a také velmi příjemné 
na uchopení. 
Cena: 10 410 Kč

Luxusní svatební dary

MOLLA VELA 3XL svíčka 
7knotová 7kg 
Amber & Sandalwood černá
Luxusní vonné svíčky a aromadifuzéry nejvyšší Luxusní vonné svíčky a aromadifuzéry nejvyšší 
kvality, jedinečné vůně a nádherného designu. kvality, jedinečné vůně a nádherného designu. 
K dispozici v různých velikostech.
Výrobky luxusní řady Cereria Molla jsou výsled-Výrobky luxusní řady Cereria Molla jsou výsled-
kem kombinace know how získaného gene-kem kombinace know how získaného gene-
racemi rodiny Molla od roku 1899, původních racemi rodiny Molla od roku 1899, původních 
zděděných receptur, ruční práce a těch nej-zděděných receptur, ruční práce a těch nej-
kvalitnějších surovin, jako je sojový vosk, bavl-kvalitnějších surovin, jako je sojový vosk, bavl-
něný knot a jedinečné exkluzivní vůně. 
Cena: 12 090 Kč
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