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Najwyższa kultura 
  picia herbaty ...

Odkryj naszą nową kolekcję porcelany!
zaprojektowaną przez wiedeńskie studio projektowe POLKA
wykonaną z najwyższej jakości porcelany Fine Bone China, lekka i śnieżnobiała...

nowość



Szanowni Klienci,

Nasza pasja i zamiłowanie do herbat zaczęła się 35 lat 
temu w Wiedniu. Ich odzwierciedlenie znalazło 
miejsce na rynku gastronomicznym gdzie oferuje się 
produkty o podwyższonej jakości....jakości premium.
W wielu znanych europejskich hotelach i 
restauracjach z roku na rok rośnie zachwyt jakością 
herbat firmy Demmers Teahouse i to nas niezmiernie 
cieszy i motywuje do dalszego działania!

Jakość herbaty i sposób pr    zyrządzenia naparu to 
dwa   główne czynniki odpowiadające za doskonały, 
aromatyczny napar. My jako profesjonaliści w tym 
temacie oferujemy Państwu indywidualne doradztwo 
i jest to dla nas najważniejszy element przyszłej 
współpracy.
Chcą Państwo rozpieszczać swoich Gości?     
My w tym Państwu pomożemy...
Nasz szeroki asortyment jest na bieżąco 
dopasowywany do potrzeb Klientów. Czy to herbata 
do śniadania, czy w karcie menu czy to 
popołudniowa -  zaproponujemy herbatę na każda 
porę dnia!
W tym roku poszerzyliśmy naszą serię T-Bag o dwa 
kolejne gatunki herbat: BIO China Wuyuan Jasmin i 
Green Oolong Barisan, które już zyskały grono stałych 
odbiorców. Przejrzysty, elegancki deisgn oraz jakość 
herbat jaką Państwu proponujemy sprawi, że każdy 
kolejny łyk herbacianeg o naparu   będzie  prawdziwą 
przyjemnością!

Z wyrazami szacunku

Andrew Demmer

Andrew Demmer
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DEMMER BIO QUICK-T  str.  4

Na pierwszy rzut oka zwykła torebka expresowa jednak 
wypełniona wysokiej jakości herbatą pochodzącą z eko-
logicznych upraw. Odpowiednie miejsce dla tej herbaty to 
filiżanka o pojemności 0,25l.  Wtedy też wydobywa się 
najlepszy smak i aromat!

DEMMER T-CUP  str.6

Demmer T-Cup to wypełniona przeróżnymi gatunkami 
herbat saszetka łącząca w sobie doskonałą jakość i prostotę 
przyrządzenia naparu. Przeznaczona do filiżanki
o poj. max. 0,25l.

DEMMER T-BAG   str.  8
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DEMMER INNOWACYJNIE   Str.  14

Gotowe produkty do gastronomii na bazie herbat Demmers!
Matcha, Chai, Iced Tea.
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Odpowiednia ekspozycja herbat jest niewątpliwie 
jednym z głównych czynników przyczyniających się do 
ich sprzedaży.  Nasze firmowe akcesoria opatrzone logo 
otrzymają Państwo ze specjalną zniżką dla naszych 
partnerów.

Spis treści

00-02059
BIO Pod czarnym bzem

HERBATA LIŚCIASTA

Demmers T-Bag to herbata liściasta w jakości premium zamknięta w 
torebeczce przeznaczonej do dzbanka o poj. 0,4l. Różnorodność 
smaków i łatwość w użyciu połączona z wysokiej jakości herbatą 
przemawiają do najbardziej wymagających klientów.

Oferujemy ponad 250 gatunków ekskluzywnych herbat liściastych z 
najbardziej odległych zakątków świata. Pozwól się przenieść w 
wędrówkę po najbardziej tajemniczych, herbacianych ogrodach, 
skąd pochodzą nasze starannie wyselekcjonowane herbaty.

PREZENTACJA I AKCESORIA



… do bufetu, do biura, do bistro
… w przerwie na konferencji lub evencie
… jako odprężający napój w obiektach SPA             
… jako pobudzający napar o każdej porze dnia 
… kiedy stawiają Państwo na jakość BIO!    

Czym wyróżnia się BIO Quick-T? 

… mała, wygodna koperta
… 19 smaków do wyboru 
… praktyczne wskazówki parzenia     
… opis w j. angielskim i niemieckim                
… doskonały smak i aromat

DEMMER  BIO Quick-T 
jakość w małej kopercie…



Każde opakowanie zawiera 25 pojedynczo pakowanych saszetek. 
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CZARNE HERBATY

00-96690 Assam
 Bio

1,75g Mocna, aromatyczna herbata z  Assamu. Intensywny, głęboki smak.

00-96160 English Breakfast 
 Bio

1,75g Mocna, śniadaniowa mieszanka czarnych herbat w angielskim stylu. 
Idealnie komponuje sie z mlekiem.

00-96161 Earl Grey 
 Bio

1,75g Aromatyczna czarna herbata z olejkiem bergamotki. Klasyka wśród 
czarnych, aromatyzowanych herbat.

ZIELONE HERBATY

00-96162 Pure Green 
 Bio

1,75g Wyjątkowa zielona herbata chińska dla każdego i na każdy dzień. 
Delikatna i zbalansowana!

00-96196 Green Jasmin 
 Bio

1,75g Łagodna, zielona herbata naturalnie aromatyzowana kwiatami jaśminu. 
Cudownie pachnący, jaśminowy napar.

00-97853
Nowość!

Exotic Green 
 Bio

1,75g Zielona herbata o aromacie egzotycznych owoców. Przyjemny, tropikalny 
napar.

OWOCOWE HERBATY

00-96163 Morelowa 
 Bio

3g Wyrazista, owocowa herbata o morelowym smaku. Wyjątkowo 
aromatyczny napar!  

00-96164 Czerwona Pomarańcza 
 Bio

3g Orzeźwiająca herbata owocowa o aromacie soczystych pomarańczy.  
Doskonale gasi pragnienie!

00-96165 Leśne Owoce 
 Bio

3g Owocowa herbata o wyrazistym aromacie leśnych owoców. Pełny, 
owocowy smak!

ROOIBOS

00-96166 Rooibos Classic 
 Bio

2g Bezteinowa herbata z Południowej Afryki. W smaku przyjemnie słodka. 
Doskonale komponuje się z mlekiem.

00-96167 Rooibos Karamell 
 Bio

2g Bezteinowa herbata Rooibos z Południowej Afryki o aromacie karmelu. 
Słodki, kremowy napar.

HERBATY ZIOŁOWE l
00-96168 Rumianek 

 Bio
1,5g Najdelikatniejsza herbata rumiankowa. Ziołowe ukojenie dla duszy i ciała!

00-96169 Mieszanka Ziołowa 
 Bio

2g Niezwykła mieszanka ziołowa składająca się z 9 ziół. Odprężający, 
delikatny napar.

00-96170 Mięta Pieprzowa 
 Bio

2,25g Najwyższej jakości mięta pieprzowa. Doskonale orzeźwia zarówno na 
zimno jak i na gorąco.

00-96197 BIO Imbir - Cytryna 
 Bio

1,5g Herbata ziołowa o naturalnym, orzeźwiającym smaku. Składniki: trawa 
cytrynowa, imbir, mięta pieprzowa, werbena, skórka pomarańczy. 

DEMMER BIO 
Quick-T
Pełnia smaku i 
aromatu...

00-96770
BENTO T-BOX QUICK 

Przykładowy ekspozytor na 
herbaty BIO Quick-T
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Demmer T-Cup  - jakość naparu 
w filiżance...

… herbata liściasta zamknięta w podłużnej 
saszetce
… gwarancja aromatu i smaku
… 10 wyjątkowych gatunków herbat 
… każda przeznaczona na 0,25l wody        
… wskazówki zaparzania na każdej torebce 
… torebka chroniąca aromat 
… opisy w j. angielskim i niemieckim



1 opakowanie zawiera 20 pojedynczo pakowanych saszetek. 
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CZARNE HERBATY

00-97744
Nowość!

Darjeeling Himalaya Second 
Flush FTGFOP 

2g Czarna herbata typu Darjeeling  o delikatnym smaku orzecha i wspierającym 
go aromacie muskatu.

00-94797 Earl Grey 2g Pełnoaromatyczna mieszanka czarnych herbat z Cejlonu i Chin, wzbogacona 
wysokogatunkowym aromatem bergamotki. Klasyka wśród aromatyzowanych 
czarnych herbat!

00-94798 English Breakfast 2g Śniadaniowa mieszanka czarnych herbat Ceylon i Assam. Daje mocny,  lekko 
cierpkawy napar. Dobrze smakuje z odrobiną  mleka.

ZIELONE HERBATY

00-94799 Sencha 2g Znakomitej jakości Sencha ze świeżym, lekko wytrawnym smakiem.

00-97745
Nowość!

Kropla Rosy 4g Mieszanka zielonych herbat z płatkami słonecznika, róży i  bławatka 
o zwiewnym, kwiatowym aromacie.

OWOCOWE HERBATY

00-94800 Leśne Owoce 4g Orzeźwiająca mieszanka owocowa zawierająca: głóg hibiskus, jabłko, 
owoc bzu, listki jeżyn, malinę, aromat owoców leśnych.

ZIOŁOWE HERBATY

00-97747
Nowość!

Imbir Cytryna 2g Herbata ziołowa o naturalnym, orzeźwiającym smaku. Składniki: trawa 
cytrynowa, imbir, mięta pieprzowa, werbena, skórki pomarańczy. 

00-97746 Rumianek 1,8g Wysokiej jakości kwiat rumianku, którego właściwości doceniano już w 
starożytnej Grecji.  Bogaty w olejki eteryczne napar, działa niezwykle 
kojąco i relaksująco.

00-94801 Mięta Pieprzowa 1,4g Wysokogatunkowa mięta pieprzowa. Daje orzeźwiający napar o 
właściwościach rozkurczających, ułatwiających trawienie.

00-94802 Vital Oase BIO 
 Bio

2,3g Odprężająca mieszanka ziołowa z listkami melisy, trawą cytrynową, 
herbatą rooibos, listkami jeżyn, owocem dzikiej róży i kwiatem hibiskusa. 

DEMMER T-Cup
Najwyższa jakość 
herbaty w filiżance!

00-97840
T-CUP BOX

Przykładowy ekspozytor 
na  herbaty typu T-Cup



 DEMMER T-Bag      
Ekskluzywnie   w  czajniczku...
Podłużna saszetka w której zostały        
zamknięte całe listki herbaty, dzięki 
czemu napar jest niezwykle aromatyczny.

… 18 gatunków herbat 
… przejrzysty system oznakowania  
… praktyczne wskazówki zaparzania 
… torebka chroniąca aromat 
… napar absolutnie w najwyższej jakości!
… dwujęzyczny opis



CZARNE HERBATY

00-92519 Assam TGBOP 4,2g Wysokogatunkowa herbata, bardzo mocna o korzennym posmaku. Doskonale 
smakuje z odrobiną mleka.

00-92520 Darjeeling Himalaya  Second 
Flush FTGFOP

4,2g Lekka mieszanka drugiego zbioru o delikatnym smaku i wspierającym go aromacie 
muszkatu.

00-92521 English Breakfast 4,2g Śniadaniowa mieszanka czarnych herbat Ceylon i Assam. Daje mocny, 
aromatyczny, lekko cierpkawy napar. Dobrze smakuje z odrobiną mleka..

00-92522 Earl Grey 4,2g Pełnoaromatyczna mieszanka czarnych herbat z Cejlonu i Chin, wzbogacona 
wysokogatunkowym aromatem bergamotki. Klasyka wśród aromatyzowanych 
czarnych herbat!
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ZIELONE HERBATY

00-92523 Green Manjolai 
 Bio   FAIRTRADE

3,85g Pachnąca świeżością zielona herbata południowo-indyjska. Daje jasny a 
zarazem wyrazisty napar. Pochodzi z ekologicznych upraw.

00-92524 Japan Sencha 
 Bio

4,2g Znakomitej jakości Japońska Sencha ze świeżym, lekko wytrawnym smakiem.

00-92525 Sumatra Green Oolong 
Barisan

4,2g Najdelikatniejsza zielona herbata Oolong o jasnozielonym naparze i łagodnym, 
kwiatowym posmaku. Pierwszorzędna jakość!

00-93110 Kropla Rosy 4,2g Mieszanka zielonych herbat z płatkami słonecznika, róży i chabra bławatka o 
zwiewnym, kwiatowym aromacie.

00-97162 Wuyuan Jasmin 
 Bio

4,2g Delikatna zielona herbata naturalnie aromatyzowana kwiatami jaśminu, daje 
niesamowicie aromatyczny, jaśminowy napar.

OWOCOWE HERBATY

00-92526
Nowość!

Jabłko Deluxe 6g Delikatna herbata owocowa o aromacie soczystych jabłek.

00-92528 Ogień w kominku 6g Owocowa herbata z dodatkiem hibiskusa, rooibosa, jabłka,  dzikiej róży, 
krążków cynamonu i migdałów o korzennym aromacie. 

00-92527 Leśny Cocktail 6g Orzeźwiająca mieszanka owocowa zawierająca: głóg, hibiskus, jabłko, owoc 
bzu, listki jeżyn, malinę, aromat owoców leśnych.

ROOIBOS

00-92529 BIO Rooibos Classic 4,2g Bezteinowa herbata z Południowej Afryki. W smaku przyjemnie słodka. 
Doskonale komponuje się z mlekiem!

ZIOŁOWE HERBATY

00-97161 Imbir Cytryna 3g Herbata ziołowa o naturalnym, orzeźwiającym smaku. Składniki: trawa 
cytrynowa, imbir, mięta pieprzowa, werbena, skórki pomarańczy. 

00-94732 Rumianek 2,3g Wyokiej jakości kwiat rumianku, którego właściwości doceniano już w starożytnej 
Grecji. Działa niezwykle kojąco i relaksująco.

00-92531 Mięta Pieprzowa 2g Wysokogatunkowa mięta pieprzowa. Daje orzeźwiający napar o właściwościach 
rozkurczających, ułatwiających trawienie.

00-93111 Verbene 
 Bio

2g Znakomitej jakości werbena zaliczana do ulubionych ziół Francuzów. Działa 
kojąco, odstresowująco. Daje jasny, orzeźwiający napar

00-92532 Vital Oase 
 Bio

3g Odprężająca mieszanka ziołowa z listkami melisy, trawą cytrynową, herbatą 
rooibos, listkami jeżyn, owocem dzikiej róży i kwiatem hibiskusa. 

T-Bag
Elagancka wersja do 
czajniczka



Herbaty liściaste ...

Herbaty liściaste oddają prawdziwą głębię 
naparu i stwarzają niepowtarzalną 
atmosferę....W swoim asortymencie 
posiadamy ponad 250 gatunków herbat 
premium! w tym duży wybór herbat w 
jakości BIO!  Kierując się wieloletnim 
doświadczeniem chętnie doradzimy, które 
gatunki powinny koniecznie znaleźć się w 
Państwa lokalu!

.. szerzymy kulturę picia herbaty wśród 
tych, którzy cenią jej prawdziwy smak ...     



Herbaty liściaste www.demmers.pl

CZARNE  KLASYCZNE Czas parzenia 3-4min.

00-03130 English Breakfast Śniadaniowa mieszanka czarnych herbat Ceylon i Assam. Daje mocny, aromatyczny, 
lekko cierpkawy napar. Dobrze smakuje z odrobiną mleka.

00-01570 Assam Złoty Listek TGFOP Wytrawna, lekka mieszanka, dająca złocisty napar o zdecydowanych cechach herbat 
z grupy Assam.

00-02020 BIO Indian Chai* Mieszanka indyjskich herbat z ekologicznymi dodatkami : cynamonem, kardamonem, 
imbirem, goździkami i pieprzem. Dobrze smakuje z dodatkiem mleka i cukru.

00-01850 BIO Nilgiri FOP  
Oothu FAIRTRADE*

Orzeźwiająca, mocna i aromatyczna herbata z Nilgiri w Południowych Indiach. 
Pochodzi z ekologicznych upraw.

00-01080 Darjeeling Gold GFOP® Najmocniejsza z naszych herbat Darjeeling, pełna wyrazu mieszanka z lekkim, 
łagodnym zabarwieniem owocowym.

CZARNE  AROMATYZOWANE Czas parzenia 3-4min.

00-0420 Earl Grey* Pełnoaromatyczna mieszanka czarnych herbat z Cejlonu i Chin, wzbogacona 
wysokoga-tunkowym aromatem bergamotki. Klasyka wśród aromatyzowanych 
czarnych herbat!

00-04840 Sunny Island Czarna herbata z Południowych Indii z dodatkiem skórki pomarańczy, kwiatem 
słonecznika i przyjemnym, kwiatowym aromatem.  

00-03300 Dzika Wiśnia Cejlońsko-chińska mieszanka czarnych herbat, udoskonalona owocami wiśni, 
płatkami czerwonego bławatka i wysokogatunkowym aromatem wiśniowym. 

00-04890 Vanilla Bourbon Delikatna mieszanka czarnych herbat z Cejlonu, Indii i Chin z kawałkami wanilii i jej 
naturalnym  aromatem.

Z I E LONE KLASYCZNE  Czas parzenia 2-3min.

00-0240 BIO Zielony Yunnan Wytrawna, zielona herbata z chińskiej prowincji Yunnan. Daje delikatny, pachnący 
świeżością napar.

00-03750 BIO Japan Sencha* Znakomitej jakości japońska Sencha ze świeżym, lekko wytrawnym smakiem. Pochodzi z 
ekologicznych upraw.

00-02120 BIO Gunpowder  
Temple of Heaven*

Mocno poskręcane liście dają  wyrazisty napar o  cierpkim, dymnym posmaku i 
jasnej barwie. Herbata ta pochodzi z ekologicznych upraw.

00-02940 BIO Green 
Manjolai  
FAIRTRADE* 

Pachnąca świeżością zielona herbata południowo-indyjska. Daje jasny a 
zarazem wyrazisty napar. Pochodzi z ekologicznych upraw.

Z I E LONE AROMAT YZOWANE Czas parzenia 2-3 min.

00-02140 BIO The a la Menthe Zielona herbata Gunpowder z marokańską miętą i naturalnym olejkiem miętowym. 
Idealna po obfitym posiłku.

00-03950 Pink Summer Orzeźwiająca mieszanka zielonych indyjskich herbat z kawałkami guajawy, skórkami 
różowego grejfruta, czerwonym pieprzem, płatkami bławatka o  grejfrutowym 
aromacie. Doskonała na ice tea!

00-02190 Kropla Rosy Mieszanka zielonych herbat na bazie Senchyz płatkami słonecznika, róży i  bławatka o 
zwiewnym, kwiatowym aromacie.

00-02420 Zielony Diament Egzotyczna mieszanka zielonej herbaty z  kawałkami ananasa, mango, kwiatem 
pomarańczy, płatkami róży o cudownie pachnącym, egzotycznym aromacie.

00-01770 BIO China Wuyuan Jasmin Chińska, zielona herbata naturalnie aromatyzowana tylko kwiatami jaśminu. 
Niezwykle aromatyczny, jaśminowy napar.

Str.11



Herbaty liściaste www.demmers.pl

HERBATY B IAŁE Czas parzenia 2-3min.   

00-0257 White Blueberry Charakterystyczna biała herbata z kwiatami malwy, jagodami i  aromatem. 
Delikatny napar w którym da się wyczuć słodki, uwodzący smak jagód.

00-02059 Pod Czarnym Bzem Biała herbata indyjska wzbogacona kwiatem czarnego bzu i naturalnym aromatem o 
delikatnie słodkawym smaku 

00-01909 BIO White Oothu Delikatna, indyjska, biała herbata doskonałej jakości. Daje jasny napar. Pochodzi z 
ekologicznych upraw.

HERBAT  Y  OWOCOWE Czas parzenia 5-8min

00-05780 BIO Czerwona 
Pomarańcza Deluxe

Owocowa mieszanka z dodatkiem jabłka, skórki pomarańczowej, dzikiej róży, 
kawałków pomarańczy, hibiskusa, safloru i czerwonego buraka. Mieszanka 
udoskonalona kwiatem pomarańczy, nagietka i safloru.

00-05030 Żurawinowa Intensywnie owocowa mieszanka z dodatkiem jabłka, hibiskusa, żurawiny, z 
naturalnym aromatem owoców lata.

00-05540 Hawajski CocktaiL Egzotyczna mieszanka owocowa  z dodatkiem głogu, hibiskusa, rodzynek, 
kandyzowanych kawałków ananasa, papai, mango, skórkami owoców 
cytrusowych z naturalnym aromatem ananasa, brzoskwini i mango.

00-05860 Owocowy Raj Owocowa mieszanka z soczystymi kawałkami jabłka, owocem dzikiej róży, kwiatem 
hibiskusa, owocem czarnego bzu, skórką pomarańczową, udoskonalona kawałkami 
truskawek i śmietankowo-truskawkowym aromatem.

00-05660 Ogień w kominku   
(październik - luty)

Rozgrzewająca i aromatyczna mieszanka owocowa z dodatkiem jabłka, głogu, 
hibiskusa, rooibosa, krążków cynamonu, migdałów, z naturalnym, korzennym aromatem.

00-05600 Malinowy Obłok Aromatyczna herbata owocowa z dodatkiem jabłka, kwiatu hibiskusa, owoców głogu, 
skórki pomarańczowej i kawałków malin o przyjemnym malinowym aromacie.

00-06230 Wild Cherry Owocowa kompozycja o naturalnym aromacie wiśniowym z dodatkiem głogu, jabłka, 
kwiatu hibiskusa, upiększona płatkami bławatka.

00-05950 Pina Colada Uwodząca mieszanka owocwa z dodatkiem hibiskusa, głogu, ananasa, skórki 
pomarańczowej, płatków kokosa o kremowym, egzotycznym aromacie.

00-06380 Zimowa Baśń 
(październik - luty)

Rozgrzewająca i aromatyczna mieszanka z dodatkiem  jabłka, głogu, hibiskusa, 
krążków cynamonu, goździków, z naturalnym aromatem wanilii i cynamonu.

HERBATY Z IOŁOWE Czas parzenia: 5-8 min. 

00-06670 Body & Soul 100g

00-06500 Dzień Dobry 100g Orzeźwiająca ziołowa mieszanka z jabłkiem, skórkami pomarańczy, imbirem, cynamonem, 
różowym pieprzem, kardamonem, bazylią i rooibosem. Jasny, lekko pikantny napar 
wspomagający układ trawienny.

00-06750 Good Evening Tea 100g Łagodna mieszanka ziołowa z melisy, kawałków jabłka, głogu, hibiskusa, kwiatów lipy, 
trawy cytrynowej, skórki pomarańczowej i aromatu.

00-06450 Mieszanka 
Śniadaniowa100g

Ziołowa mieszanka z dodatkiem dzikiej róży, kwiatu hibiskusa, liści malin, jeżyn, kwiatu 
rumianku, mięty pieprzowej, kwiatu nagietka i płatkami bławatka. Orzeźwiający start 
na każdy dzień!

00-06680 Medytacja 
100g 

Przepyszna mieszanka ziołowa w skład której wchodzi: dzika róża, kwiat hibiskusa, 
trawa cytrynowa, kardamon, kwiat słonecznika, mięta pieprzowa, kwiat rumianku, kwiat 
lawendy, cynamon. Daje niezwykle owocowy relaksujący napar.

00-06840 Pokrzywa 30g Wysokogatunkowe liście pokrzywy znane ze swych licznych właściwości zdrowotnych. 
min. napar z pokrzywy odstresowywuje i oczyszcza organizm.  Korzystnie wpływa na 
pracę trzustki, wątroby i żołądka.

00-06850 Mięta pieprzowa Wysokiej jakości liście mięty pieprzowej. Dzięki wysokiej zawartości olejków eterycznych 
działa rozkurczająco i wspomaga procesy trawienne.

00-06800 Rainy Day Tea Ziołowa mieszanka o bogatym składzie: listki maliny i jeżyny, głóg, koper włoski, jabłko, 
anyż, jagoda, babka lancetowata, mięta pieprzowa, kwiat słonecznika i czarnego bzu, 
melisa, piwonia, płatki róży i nagietka. Doskonały napar poprawiający nastrój w 
deszczowe dni ;)

Str.12

Orzeźwiająca mieszanka ziołowa z dodatkiem jabłka, trawy cytrynowej, mięty 
pieprzowej owoców dzikiej róży, skórki cytrynowej i rumianku. Daje orzeźwiający, 
jasny napar. 



www.demmers.pl

R O O I B O S Czas parzenia 5-8min.

00-06140 Rooibos African Chai Rooibos z cynamonem, kardamonem, skórką cytrynową, imbirem, anyżem, pieprzem i 
goździkami. Bez dodatku aromatu. Rozgrzewający, aromatyczny napar.

00-06870 BIO Rooibos Classic* Bezteinowa herbata z Południowej Afryki. W smaku przyjemnie słodka. Doskonale 
komponuje się z mlekiem!

00-06720 Rooibos Cup Caramel  Herbata rooibos z kawałkami karmelu i aromatem. Daje cudowny, kremowy napar. 

00-06340 Rooibos Żurawina Acerola Zielona Rooibos z kawałkami jabłek, trawą cytrynową, żurawiną i acerolą. Daje 
przyjemny, owocowy napar.

00-06350 BIO Rooibos 
Pomarańczowo -Miętowy

Rooibos o smaku świeżych owoców z listkami mięty, skórką pomarańczową, 
kawałkami jabłka, hibiskusem, głogiem, kwiatem słonecznika i aromatem.

00-06890 Rooibos Śmietankowo 
- Truskawkowy

Rooibos z kawałkami i listkami truskawek, kwiatem nagietka o delikatnym, 
śmietankowo - truskawkowym aromacie. 

 Herbaty BIO

CZARNE  HERBAT  Y
00-01530 BIO Assam TGFOP
00-02110 BIO China Golden Yunnan
00-01700 BIO Darjeeling Singbuli SF
00-03470 BIO Earl Grey
00-02020 BIO Indian Chai
00-02200 BIO Lapsang Souchong
00-01850 BIO Nilgiri Oothu FOP FAIRTRADE
00-04240 BIO Sweet Orange
00-01680 BIO Tansania GFOP Luponde FAIRTRADE
00-01690 BIO Vietnam OP 

Z I E LONE HERBAT  Y
00-03790 BIO China Mao Feng
00-01990 BIO China Springtime
00-01770 BIO China Wuyuan Jasmin
00-02940 BIO Green Manjolai FAIRTRADE
00-02130 BIO Gunpowder
00-02120 BIO Gunpowder Temple of Heaven
00-02990 BIO Japan Bancha
00-01810 BIO Japan Kabuse-Cha
00-03170 BIO Japan Kukicha
00-03750 BIO Japan Sencha
00-03070 BIO Südkorea Jeju Seogwang Sencha
00-04360 BIO Sunny Green
00-02140 BIO Thé a la menthe
00-02400 BIO Yunnan Grün

MATCHA
00-96752 BIO Japan Matcha Ready Mix 1000g
00-96751 BIO Japan Matcha Ready Mix 200g

00-97321 BIO Japan Matcha Daily 100g
00-95872

Firmowa puszka 
na herbatę poj. 1000g 
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Produkty z linii Trend
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Syrop BIO Oriental Chai 
- bazą jest najlepszy gatunek czarnej 
herbaty słodzony cukrem trzcinowym,              
- zawiera, kardamon, imbir i przyprawy  

- do przyrządzenia na mleku
- do spożycia na zimno lub na
gorąco
- w zestawie pompka dozująca

92989 BIO ORIENTAL CHAI 0,5l 
1 butelka 0,5l = 20 porcji

95481 BIO ORIENTAL CHAI 0,25l 
1butelka 0,25l = 10 porcji

Bio Ice Tea Syrop
- z ekologicznych upraw, naturalny,
słodzony sokami owocowymi
- w zestawie z pompką dozującą
- dostępny w trzech wariantach:

93761 BIO Czarna herbata z limonką     
93762 BIO Zielona herbata z czarnym bzem 
93763 BIO Rooibos z żurawiną
1 butleka 0,5l  = 20 porcji

Bio Ice Tea to go!
- z ekologicznych upraw
- gotowa do wypicia
- w szklanej, jednorazowej butelce o poj. 250ml
- słodzona erytrytolem (indeks glikemiczny=0)
- na bazie świeżej, źródlanej wody
- dostępna w czterech wariantach:

93908 BIO GREEN LIME zielona herbata z limonką 
93909 BIO RED BERRY  rooibos z czerwonymi owocami 
96742 BIO MATCHA-GINGER zielona herbata Matcha z 
imbirem
97930 BIO HERBAL PURE wersja ziołowa 

Matcha
- najwyższej jakości sproszkowana, japońska zielona
herbata Matcha w jakości BIO
- do przyrządzenia np. Matcha Latte lub jako
dodatek do ciast, deserów czy lodów
- do przyrządzenia na zimno lub na gorąco

97321 BIO Japan Matcha Daily 100g
96752 BIO Japan Matcha Ready Mix 1000g
1kg = 75 porcji Matcha Latte (0,3l porcja)   
96751 BIO Japan Matcha Ready Mix 200g  
opakowanie = 15 porcji Matcha Latte(0,3l)

Produkty z serii Trend w jakości BIO
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1

Filżanka mała 0,125l 
7707

2
Filiżanka średnia 0,25l 
97710 z talerzykiem okr. 
97711 z talerzykiem 
owalnym

3
Filiżanka duża 0,4l    
97713 z talerzykiem okr. 
97714 z talerzykiem 
owalnym

4
Szklanka z podwójnymi 
ściankami 0,3l 
97845

5
Tea for One 0,4l 
97703 z talerzykiem okr. 
97704 z talerz. owalnym

6
Dzbanek 0,4l 
98367

7

Czarki

97720 Czarka 0,1l
97717 Czarka 0,2l

8
Sitko permanentne 
89705 

9
Szklanki

92970    0,35l 
93267    0,25l 
10

Kubek szklany
97721
11
Podkaładka na 
torebkę ekspresową 
97719 

12       
Podstawka 
na 
torebkę 
ekspresową lub 
cukier kandyz

Porcelana i akcesoria
0,125l

0,4l

0,25l

0,4l

0,4l

0,2l

0,3l

0,25l 0,2l

0,1l

od. 0,35l

Produkty zapasowe   

97706 Filiżanka mała     
97709 Filiżanka średnia 
97712 Filiżanka duża 
97715 Talerzyk okrągły 
97716 Talerzyk owalny 
97705 Przykrywka 
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Prezenatcja

9

1
96769 Bento T-Box Quick
Na 8 rodzajów herbat 
BIO Quick-T 
kolor: orzech lub jesion ciemny
Wymiary mm:
(dł.szer.wys) 390 × 380 × 320

2
Bento T-Box Leaf 
Na 9 rodzajów herbat liściastych  
kolor: orzech lub jesion    
Wymiary mm:
(dł.szer.wys) 390 × 380× 190 

3
9773 T-Table Quick           
Ekspozytor na 6 rodzajów herbat 
Quick-T
Wymiary mm:
(dł.szer.wys) 515 × 195 × 653

4
96772 T-Table Leaf
Ekspozytor na 6 rodzajów herbat 
liściastych, kolor: orzech lub jesion 
Wymiary mm: 
(dł.szer.wys) 635 × 195 × 65 

5
Ekspozytor Downtown 
Na 8 rodzajów herbat T-Bag         
Wymiary mm:
(dł.szer.wys) 300x225x120

6
97787 Quick-T Box
Ekspozytor na 6/12 rodzajów 
Quick-T 
Wymiary mm
(dł.szer.wys)  445 × 178 ×105

7
97840 T-Bag Box
Ekspozytor na 8 rodzajów           
Wymiary mm:
( dł.szer.wys.) 248 × 233 × 140 

8         
97377 Ekspozytor płaski 
Na 8 rodzajów Quick-T  
Wymiary mm: 
(dł.szer.wys.) 455 × 137          

9
92418 Ekspozytor na 6/12 
rodzajów T-Bag      
Wymiary mm
(dł.szer.wys)  385 x 250 x 160

12 

10
97438 Puszka na herbatę 
1000g                           
Wymiary mm:
średnica x wys.           
155 × 240

11
97439 Puszka na herbatę 500g
Wymiary mm:
średnica x wys.   
138 × 170

12
81758 Puszka na herbatę 250g 
Wymiary mm: 
(dł.szer.wys) 105 x 105 x 145
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1
Cukier 
kandyzowany 300g

93093 biały       
93094 brązowy

2
Pałeczka cukrowa 
90860 biała 10cm  
90833 brązowa 10cm 
7022   biała15cm       
7023   brązowa15cm

3
Porcjowany cukier 
trzcinowy, waga: 3,6g  
opakowanie zbiorcze 
1000szt.
93444

4  
Filtry papierowe, ściągane 
sznureczkami         
96621

5
Tea Timer
Elektroniczny czasomierz 
90459

6
Klepsydra 

90440

7
Miarka do herbaty        
88817 do herbaty liściastej 
97173 do Matchy

8
Szczypce metalowe
do herbat ekspresowych i 
kandyzowanego cukru
6596

9
Herbaciane Menu

4

8

5

1 2 3

10

76

9

Seite 16

Akcesoria

11

88504

10
Kubki jednorazowe, 
biodegradowalne     

0,1l
0,2l

11
88190 Filtry papierowe 
do herbaty M          
88191  Filtry papierowe 
do herbaty L
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CO PROPONUJEMY?
Ponad 250 gatunków herbat 
liściastych i 15 gatunków herbat 
ekspresowych BIO spośród 
których może się znaleźć właśnie 
opakowanie najlepszej herbaty z 
Twoim logo!

ILOŚCI
Indywidualnie projektowane etykiety na 
herbaty liściaste pakowane po 100g 
realizujemy od minimalnej ilości 100 szt. 
natomiast herbaty expresowe typu BIO 
QUICK-T min. 1000 szt.

CZAS REALIZACJI          
Prosimy zaplanować odpowiednio wcześnie 
znakowanie produktów swoim logo, min. 6 
tygodni. Należy tu wziąć pod uwagę czas 
na projekt graficzny, zatwierdzenie, druk i 
wysyłkę.

Zaciekawił Państwa ten pomysł? 
Zapraszamy do kontaktu!

Wysokiej jakości herbata liściasta z logo Twojej firmy? Tak, to jest 
możliwe! Jako prezent dla stałych Klientów lub kontrahentów 
bądź też jako idealny prezent świąteczny wraz z podziękowaniem 
za całoroczną współpracę! Ten niepowtarzalny smak zostanie im 
na długo w pamięci!

Spersonalizowane etykiety
Istnieje możliwość zapakowania 
herbat w opakowania sygnowane 
dowolną etykietą z Twoim logo!
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Dlaczego warto właśnie z 
nami podjąć współpracę?

* firma będąca od ponad 35 lat na rynku zachodnim
* ekskluzywny i niszowy produkt na polskim rynku w
zachodniej jakości i  przystępnej cenie
* 4 i 5 gwiazdkowe hotele wśród naszych Klientów!
* szkolenia dla pracowników z zakresu parzenia
herbat
* indywidualne podejście do każdego Klienta
* przywiązanie firmy do produktów ekologicznych i
ciągłe poszerzanie asortymentu w tym zakresie
* gwarancja satysfakcji Klientów z jakości produktu
* możliwość personalizacji produktów (z możliwością
umieszczenia własnego logo

Kontakt:
 Maria Kiełbasa

 demmers.teahouse@outlook.com

tel. 605 678 936 
www.demmers.pl

Jarosław Kiełbasa 
tel. 667 421 204 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 
od pon. - pt.        9:30 - 19:00 
sobota              10:30 - 18:00

Salon Demmers Teahouse
ul. Szewska 8
50-122 Wrocław

Online: www.demmers.pl




