


VÝÝ NIMOČČNÉÝ  ČČOKOLÁÝ DOVÉÝ  PRÉZÉNTÝ

Tak ako radi dary daávame, radi dary aj dostaávame. ČČokolaáda v jej roô znych podobaá ch rozhodne do kategoá rie darov patríá a hodíá sa na akúá koľvek 
príálezž itosť. Je to prostriedok – dar, ktoryám moô zžeme prejaviť naáklonnosť, vďakú, úá ctú, radosť, laá skú. Á niekedy doôvod na jej darovanie ani nie je 
potrebnyá.

DORIANNE - to je kolekcia exkluzívnych cžokolaádovyách prezentov, vyrábaných a balených ručne, len z tyách najlepších a najkvalitnejších 
súrovíán v atraktívnom sžate.

DORIANNE - to súá  výnimočné a prémiové čokoládové produkty, ktoreá  by bez nadšenia, kreatívneho cítenia, predstavivosti
a hlavne lásky k čokoláde nevznikli.

DORIANNE – to súá  vasže korporátne prezenty, ktoryámi sa vzždy zavďačíte,  ktoreá  zaújmúá  a vasži klienti búdúá  z nich nadšení.

     Objavte výnimočnosť, darujte pôžitok!

Spolocžnosť Microdesign maá  vyáhradneá  zastúá penie pre túá to znacžkú
na Slovenskú a v ČČeskej repúblike.



Príábeh chútíá, ktoryá  chútíá.



DORIÁNNÉ Satineá  Čollection

DORIANNE Satiné Collection
Kolekcia pod rúškom farieb vášne v sebe ukrýva dokonalý spôsob 
ako jemnou zamatovou chuťou týchto pestrých praliniek 
rozmaznávať naše chuťové pohariky. Kolekcia elegantnosti a 
šarmu odetá do ovocných chutí vytvára znamenitú súhru s 
orieškovou giandujou a chuťou čokolády.

Taá to atraktíávna kolekcia vyskladanaá  z originaá lnych ovocnyách „trúffles“ 
prebúdíá vasže zmysly. Ocžaríá a úspokojíá aj najnaá rocžnejsžieho gúrmaána 
svojoú znamenitoú chúťoú v podobe ovocno-giandújovyách naáplníá v 
horkej, mliecžnej a bielej cžokolaáde úkryteá  pod zamatovo-jemnyám 
prachom súsženeáho ovocia.

5 druhov ovocia: jahoda, malina, čierna ríbezľa, višňa a pomaranč.

Baleneá  do darcžekovej sžkatúľky v nasledovnyách veľkostiach:
12 x 12 x 3 cm/9 ks, 90g
18,5 x 12 x 3 cm/15 ks, 150g
15,5 x 15,5 x 3 cm/16 ks, 160g
18 x 18 x 3 cm/25 ks, 250g
Cena: na dopyt

MOQ: 50 ks
Trvanlivosť 6 mesiacov.
Súá cžasťoú balenia je sžerpa/paá ska s korporaá tnym brandovaníám.



DORIÁNNÉ Satineá  Čollection

DORIANNE Satiné Collection
Kolekcia pod rúškom farieb vášne v sebe ukrýva dokonalý spôsob 
ako jemnou zamatovou chuťou týchto pestrých praliniek 
rozmaznávať naše chuťové pohariky. Kolekcia elegantnosti a 
šarmu odetá do ovocných chutí vytvára znamenitú súhru s 
orieškovou giandujou a chuťou čokolády.

Taá to atraktíávna kolekcia vyskladanaá  z originaá lnych ovocnyách „trúffles“ 
prebúdíá vasže zmysly. Ocžaríá a úspokojíá aj najnaá rocžnejsž ieho gúrmaána 
svojoú znamenitoú chúťoú v podobe ovocno-giandújovyách naáplníá v 
horkej, mliecžnej a bielej cžokolaáde úkryteá  pod zamatovo-jemnyám 
prachom súsženeáho ovocia.

5 druhov ovocia: jahoda, malina, čierna ríbezľa, višňa a pomaranč.

Baleneá  do darcžekovej sžkatúľky v nasledovnyách veľkostiach:
12 x 12 x 3 cm/9 ks, 90g
18,5 x 12 x 3 cm/15 ks, 150g
15,5 x 15,5 x 3 cm/16 ks, 160g
18 x 18 x 3 cm/25 ks, 250g
Cena: na dopyt

MOQ: 50 ks
Trvanlivosť 6 mesiacov.
Súá cžasťoú balenia je sžerpa/paá ska s korporaá tnym brandovaníám.



DORIÁNNÉ Satineá  Čollection

Stuhou previazané darčekové balenie pre 16 a 25 ks praliniek. 
Farba stuhy voliteľná podľa želania.



DORIÁNNÉ Mignardeás Čollection

DORIANNE Mignardés Collection
Kolekcia pôvabnosti a prepychu.  To je kolekcia 5 druhov petit fours. 

Zamatová vrstva čokolády ukrývajúca jemný krém a lahodný čokoládový 
brownies. Delikátne spojenie chutí očarí aj toho najnáročnejšieho 
gurmána. Elegancia v rozmanitosti chutí ponúka okrem pôžitku aj 

vizuálny zážitok.

Ktorý z piatich lahodných a sladkých pôžitkov si ako prvý zamilujete? 

Lady in black
- s intenzívnou chuťou čiernej kávy.

Sweet kiss 
– sladkyá  ako malina.

Sunshine
 – pohladenie slnka úkryteá

 v banaánovej chúti. 

Spring touch
 - zž iarivo zeleneá  pistaá cie

 ako príároda, keď sa na jar prebúá dza. 

Taste of Autumn 
- voô nž a pecženyách gasžtanov

 ako symbol jesennyách dníá. 



DORIÁNNÉ Mignardeás Čollection

Baleneá  do darcžekovej sžkatúľky
 v nasledovnyách veľkostiach:
12 x 12 x 3 cm/9 ks, 130g 

18,5 x 12 x 3 cm/15 ks, 220g
Cena: na dopyt

Trvanlivosť 3 mesiacov.
Súá cžasťoú balenia je sžerpa/paá ska

s korporaá tnym brandovaníám.

Voliteľnaá  farba sžkatúľky: 
biela alebo tmavohnedaá



DORIÁNNÉ Grand Čollection

DORIANNE  Grand Collection
12 úžasných kombinácii čokolády a zamatovo jemnej  krémovej náplne 
v unikátnom prevedení. 

Táto kolekcia prebudí vaše zmysly. Unikátne prevedenie. Aj najnáročnejšieho gurmána
už na prvý pohľad atraktívna delikatesa očarí svojou znamenitou chuťou v podobe 
12 čokoládovo - smotanových náplní ukrytých v zamatovo-jemnej čokoládovej škrupine
z bielej, mliečnej a tmavej čokolády. 

Búde od teraz Vasžoú obľúá benoú lahoô dkoú naáplnž  s medom a medovyám 
likeárom v horkej cžokolaáde, pyreá  z maracúje v mliecžnej cžokolaáde 

alebo amaretto likeárom? Uprednostníáte naáplnž  so slanyám 
karamelom, cži radsžej  banaánoveá  pyreá  pred jablkovyám 
pyreá  so sžkoricoú. Pre milovníákov likeárov okrem amaretta 
objavia v tenkej sžkrúpine cžokolaády aj visžnž ovyá  likeár, likeár 

z vlasžskyách orechov a originaá lne brandy.  Tento 
vyánimocžnyá  túcet úzatvaá ra smotanovo-vanilkovaá  
naáplnž .

               



DORIÁNNÉ Grand Čollection

Baleneá  do darcžekovej sžkatúľky v dvoch veľkostiach:
12 x 12 x 3 cm/9 ks, 150g
18,5 x 12 x 3 cm/15 ks, 240g
Cena: na dopyt

MOQ: 50 ks
Trvanlivosť 5 mesiacov.
Súá cžasťoú balenia je sžerpa/paá ska s korporaá tnym brandovaníám.



DORIÁNNÉ Prime Čollection

DORIANNE Prime Collection
Nechajte sa touto kolekciou rozmaznávať. 9 nezameniteľných chutí čokoládovo - smotanových náplní a ovocného želé v horkej 72% 
a mliečnej 39% čokoláde. Tieto pestrofarebné košíčky zaiste roztancujú vaše chuťové poháriky. 

Vďaka týmto malým skvostom v pestrofarebných košíčkoch spoznáte, ako chutí jemne krémová čokoládovo – smotanová náplň s 
jablkovým pyré, višňovým pyré, s pyré z ríbezlí, či čerstvou kávou, likérom Cointreau, likérom z vlašškého orecha, medu alebo 
slaným karamelom a klasickou vanilkou.

Baleneá  do darcžekovej sžkatúľky v dvoch veľkostiach:
12 x 12 x 3 cm/9 ks/70g
18,5 x 12 x 3 cm/15 ks/120g
Cena: na dopyt

MOQ: 50 ks
Trvanlivosť 5 mesiacov.
Súá cžasťoú balenia je sžerpa/paáska s korporaá tnym
brandovaníám.



DORIÁNNÉ Prime Čollection

DORIANNE Prime Collection Sélection
Výber štyroch najobľúbenejších lahodných náplní z tejto unikátej kolekcie 
v horkej a mliečnej čokoláde a aktaktívnym posypom.

Baleneá  do darcžekovej sžkatúľky:
6 x 6 x 2,5 cm/4 ks/36g
Cena: na dopyt

MOQ: 100 ks
Trvanlivosť 5 mesiacov.
Súá cžasťoú balenia je sžerpa/paá ska 
s korporaá tnym brandovaníám.



DORIÁNNÉ Wine Čollection

DORIANNE Wine Collection 

Magické spojenie kvalitného ružového a červeného vína s čokoládovo-smotanovou náplňou dáva týmto 
pralinkám odetým do tmavej 72% čokolády nový gurmánsky rozmer a zlatý púder podčiarkuje ich 
výnimočnú osobnosť vo svete praliniek.

Baleneá  do darcžekovej sžkatúľky v nasledovnyách veľkostiach:
6 x 6 x 3 cm/4 ks, 40g
12 x 12 x 3 cm/9 ks, 90g
18,5 x 12 x 3 cm/15 ks, 150g
Cena: na dopyt

MOQ: 50 ks
Trvanlivosť 5 mesiacov.
Súá cžasťoú balenia je sžerpa/paáska s korporaá tnym brandovaníám.



DORIÁNNÉ Ámandes Čollection

DORIANNE Amandes Collection
Kolekcia výnimočných a originálnych marcipánových praliniek. 

Pod zamatovou vrstvou single origin mliečnej 39% a horkej 72% čokolády sa ukrýva kvalitný, ručne miesený 57% mandľový 
marcipán. Okrem tradičného čistého marcipánu, dopĺňajú túto kolekciu kúsky sušených jahôd, čiernych ríbezlí a pomaranča 
vmiesené do lahodného marcipánu.  

Baleneá  do darcžekovej sžkatúľky v dvoch veľkostiach:
12 x 12 x 3 cm/9 ks, 90g
18,5 x 12 x 3 cm/15 ks, 150g
Cena: na dopyt

MOQ: 100 ks
Trvanlivosť 4 mesiacov.
Súá cžasťoú balenia je sžerpa/paáska s korporaá tnym brandovaníám.



DORIÁNNÉ ÉÝ leágance Čollection

DORIANNE Élégance Collection
Kolekcia ukrývajúca v sebe dotyk elegantnosti, šarmu
 a výnimočnosti lahodnej chuti čokolády.

Taá to atraktíávna kolekcia vyskladanaá  z originaá lnych „trúffles“ 
prebúdíá vasže zmysly. Ocžaríá a aj úspokojíá aj najnaá rocžnejsžieho 
gúrmaána svojoú znamenitoú chúťoú v podobe smotanovyách
a giandúja naáplníá úkrytyách v zamatovo-jemnej cžokolaádovej
sžkrúpine z mliecžnej a tmavej cžokolaády.  Átraktivitú kolekcie 
doplÝnž a elegantneá  zdobenie praliniek.

Baleneá  do darcžekovej sžkatúľky v nasledovnyách veľkostiach:
6 x 6 x 3 cm / 4 ks, 48g
12 x 12 x 3 cm/9 ks, 108g
18,5 x 12 x 3 cm/15 ks, 180g
15,5 x 15,5 x 3 cm/16 ks, 192g
18 x 18 x 3 cm/25 ks, 300g
Cena: na dopyt

MOQ: 50 ks
Trvanlivosť 3 mesiace.
Súá cžasťoú balenia je sžerpa/paáska s korporaá tnym brandovaníám.



DORIÁNNÉ ÉÝ leágance Čollection

DORIANNE Élégance Collection
Kolekcia ukrývajúca v sebe dotyk elegantnosti, šarmu
 a výnimočnosti lahodnej chuti čokolády.

Taá to atraktíávna kolekcia vyskladanaá  z originaá lnych „trúffles“ 
prebúdíá vasže zmysly. Ocžaríá a aj úspokojíá aj najnaá rocžnejsž ieho 
gúrmaána svojoú znamenitoú chúťoú v podobe smotanovyách
a giandúja naáplníá úkrytyách v zamatovo-jemnej cžokolaádovej
sžkrúpine z mliecžnej a tmavej cžokolaády.  Átraktivitú kolekcie 
doplÝnž a elegantneá  zdobenie praliniek.

Baleneá  do darcžekovej sžkatúľky v nasledovnyách veľkostiach:
6 x 6 x 3 cm / 4 ks, 48g
12 x 12 x 3 cm/9 ks, 108g
18,5 x 12 x 3 cm/15 ks, 180g
15,5 x 15,5 x 3 cm/16 ks, 192g
18 x 18 x 3 cm/25 ks, 300g
Cena: na dopyt

MOQ: 50 ks
Trvanlivosť 3 mesiace.
Súá cžasťoú balenia je sžerpa/paá ska s korporaá tnym brandovaníám.



DORIÁNNÉ ÉÝ leágance Čollection

Stuhou previazané darčekové balenie pre 16 a 25 ks praliniek Dorianne Élégance Collection v dvoch farebných alternatívach.



DORIÁNNÉ Čamellis Čollection

DORIANNE Camellis Collection
Tažko si predstaviť, že čaj s čokoládou dokážu vytvoriť harmonický vzťah, ktorý prerastie vo výnimočnú a nezameniteľnú chuť. 
Kolekcia jedinečných a už na pohľad atraktívnych intenzívnych čajových praliniek s jemnou čokoládovou-smotanovou náplňou. 

Umenie v gastronómii je vytvoriť a zároveň aj prekvapiť konzumenta netradičnou vzájomne nepredstaviteľnou kombináciou.
Takou je práve kolekcia čajových praliniek značky Dorianne. Kombinácia čokolády vyrobenej z kakaových bôbov z teplej africkej Ghany 
či rovnako tropickej Venezuely v kontraste s intenzívnymi extraktmi kvalitných čajových zmesí z chladných vrcholkov ázijských hôr.

Ručne vyrábané pralinky z intenzívnych extraktov tých najlepších  a najchutnejších čajov máčané v kvalitnej 39% mliečnej a 72% 
horkej čokoláde: z extraktu zo slávneho  himalájskeho čaju Darjeeling, zeleného čaju Lemonika, japonským čajom Matcha,  z jemne 
fermentovaného čaju Pu Erh, či čaju s kúskami plodov Goji  alebo jedinečný biely a zelený čaj  v kombinácii s podmanivým jasmínom, či 
mangovým kvetom. 

Baleneá  do darcžekovej sžkatúľky v dvoch veľkostiach:
12 x 12 x 3 cm/9 ks, 90g
18,5 x 12 x 3 cm/15 ks, 150g
Cena: na dopyt

MOQ: 50 ks
Trvanlivosť 3 mesiace
Súá cžasťoú balenia je sžerpa/paáska s korporaá tnym 

                                                                                             brandovaníám



FÁRÉBNÉÝ  PRÉVÉDÉNIÉ SČKÁTULIÉK



VIÁNOČČNÝÝ  DIZÁJN

Tematický vianočný prebal určený
pre 9 kusové darčekové balenie praliniek.

Jemne metalický papier a razba motívu cez 
striebornú fóliu umocňujú exluzivitu tohto 
sviatočného balenia. 

Prebal vhodný pre DORIANNE Élegance collection.

Cena: na dopyt



VIÁNOČČNÝÝ  DIZÁJN

DORIANNE Sélection
Limited edition
Rozmanitosť chutí a tvarov. To je výber z tých najlepších druhov remeselne 
vyrábaných praliniek v drevenej darčekovej kazete.

Búde od teraz Vasžoú obľúá benoú lahoô dkoú malinoveá  pyreá  s karamelom v mliecžnej cžokolaáde 
alebo netradicžnaá  kombinaá cia amaretta a kokosú  v horkej cžokolaáde, ktoraá  vzbúdíá vasže 
zmysly. Dvojvrstvovaá  pralinka v podobe lahodneáho kaávoveáho kreámú a marcipaánú zaújme 
vzaá jomnoú harmoá nioú chútíá. Klasika ako jemnyá  lieskovo-oriesžkovyá  núgaá t nesmie chyábať v 
zž iadnom vyábere a chúťovka v podobe exotickej vanilky a maracúje úzatvaá ra tento delikaá tny 
vyáber chútíá.

Baleneá  do darcžekovej drevenej kazety v nasledovnyách veľkostiach:
14 x 14 x 4 cm/16 ks, 192g, 
17 x 17 x 4 cm/25 ks, 300g, 
Cena: na dopyt

Trvanlivosť 3 mesiacov.
Súá cžasťoú balenia je sžerpa/paá ska s korporaá tnym brandovaníám.



BRÁNDOVÁNIÉ

Stuha s otváracou komplimentkou s logom spoločnosti Papierová páska s logom spoločnosti

Je nám potešením, keď našim klientom robíme prostredníctvom našich produktov radosť, ktorý premieňame v pôžitok.



DORIÁNNÉ Čarreá

DORIANNE Carré

Výnimočná gianduja, ručne vyrábaná a balená. Kocka, ktorá pod zamatovou vrstvou 
mliečnej a horkej čokolády v sebe ukrýva lahodnú lieskovo-orieškovú alebo mandľovú 
gianduju. Každý kúsok tejto čokolády si získa srdce gurmána aj vďaka ukrytému tajomstvu 
v podobe primiešaných ingrediencií v podmanivej gianguji, ako sušené jahody, maliny, 
ríbezle, či francúzska palacinka alebo sušený pomaranč, ktoré vyšperkujú toto dielo k 
dokonalej chuti.

Druhy na výber:
Satin Red: krehkaá  sžkrúpina 39% mliecžnej single origin cžokolaády z Ghany,
lieskovo-oriesžkovaá  giandúja s kúá skami malíán, jahoô d a cžiernych ríábezlíá.
Amber Gold:  krehkaá  sžkrúpina 72% tmavej single origin 
cžokolaády z Venezúely, mandľovaá  giandúja a kúá sky súsženeáho 
pomarancža, citroá novej koô ry a kesžú orechov.
Velvet Bronze: krehkaá  sžkrúpina 39% mliecžnej single origin 
cžokolaády z Ghany, jemnaá  lieskovo-oriesžkovaá  giandúja s kúá skami
chrúmkavej francúá zskej palacinky.

Veľkosť balenia: 6 x 6 x 3 cm/30g
Cena: na dopyt

MOQ: 50 ks
Trvanlivosť 5 mesiacov.



DORIÁNNÉ Čarreá  Trilogie

DORIANNE Carré Trilogie

Kolekcia obsahujúca všetky druhy Carré:
Satin Red, Amber Gold, Velvet Bronze

Kolekcia v príťažlivom balení s vianočným motívom. 

Prezent s pridanou hodnotou – prezent, s ktorým sa môžte podeliť.

Veľkosť balenia: 18 x 6 x 3 cm/3 x 30g
Cena: na dopyt

MOQ:  100 ks
Trvanlivosť 5 mesiacov.

Súá cžasťoú balenia je sžerpa/paáska s korporaá tnym brandovaníám.



DORIÁNNÉ Álleágresse

DORIANNE Allégrese
Exkluzívna a výnimočná stuhou previazaná čokoláda.

Príťažlivá na pohľad so znamenitou chuťou. Tmavá 72% 
single origin čokoláda z Venezuely alebo mliečna 39% z 
Ghany s bohatým posypom malín alebo jahôd v exkluzívnom 
darčekovom balení.

Farba krabičky:
biela metalickaá
cžierna matnaá

Veľkosť balenia: 15 x 12 x 1,5 cm/70g
Farba stúhy aj podľa zželania.
Cena: na dopyt

MOQ: 100 ks
Trvanlivosť 9 mesiacov.



DORIÁNNÉ Álleágresse

DORIANNE Allégrese
Exkluzívna a výnimočná stuhou previazaná čokoláda.

Príťažlivá na pohľad so znamenitou chuťou. Tmavá 72% single 
origin čokoláda z Venezuely alebo mliečna 39% z Ghany
s bohatým posypom malín alebo jahôd v exkluzívnom 
darčekovom balení zdobenom stuhou a brošňou.

V lúxúsnom darcžekovom baleníá.
Farba stúhy podľa zželania.
Veľkosť balenia: 15 x 12 x 1,5 cm/70g

Cena: na dopyt
MOQ: 50 ks

Trvanlivosť 9 mesiacov.
Súá cžasťoú balenia je komplimentka
s korporaá tnym brandovaníám.



DORIÁNNÉ Álleágresse

Farba krabičky:
biela metalickaá
cžierna matnaá

Široká farebná paleta saténových stúh na výber:
cžierna
zlataá
striebornaá
tmavomodraá
tyrkysovaá
svetlozelenaá
olivovo-zelenaá
tmavofialovaá
cžervenaá
bordovaá
oranzžovaá
rúzžovaá
podľa zželania



DORIÁNNÉ Čollage

DORIANNE Collage
Ručne vyrábané a balené čokoládové umelecké dielo v kreatívne spracovanom 
balení. V krehkej čokoládovej škrupine z tmavej alebo mliečnej single origin 
čokolády, pod bohatou prikrývkou ovocia, orechov či kvetov sa ukrýva jemná 
orechová gianduja.  

Veľkosť balenia: 16 x 6,5 x 2 cm/90g
Cena: na dopyt
MOQ: 50 ks
Trvanlivosť 6 mesiacov.



DORIÁNNÉ Čollage

Druhy čokolád: 
Sunset Red: Krehkaá  sžkrúpina 39% mliecžnej single origin cžokolaády z Ghany plnenaá  
lieskovo-oriesžkovoú giandújoú, s kúá skami visžníá a lieskovyámi orechami.
Satin Red: Krehkaá  sžkrúpina 39% mliecžnej single origin cžokolaády z Ghany,
lieskovo-oriesžkovoú giandújoú s posypom malíán, jahoô d a cžiernych ríábezlíá.
Satin Black: Krehkaá  sžkrúpina 72% tmavej single origin cžokolaády z Venezúely,
plnenaá  mandľovoú giandújoú s posypom drvenyách kakaovyách boô bov a prazženej  kaávy arabica.
Velvet Rose: Krehkaá  sžkrúpina 39% mliecžnej single origin cžokolaády z Ghany,
plnenaá  mandľovoú giandújoú s bohatyám posypom lúpienkov rúzžíá a pistaá ciami. 
Midnight Blue: Krehkaá  sžkrúpina 72% tmavej single origin cžokolaády 
z Venezúely plnenaá  lieskovo-oriesžkovoú giandújoú s posypom 
cžúcžoriedok, brúsníác a lieskovyách orechov.
Amber Gold: Krehkaá  sžkrúpina 72% tmavej single origin 
cžokolaády z Venezúely, plnenaá  mandľovoú giandújoú
 s posypom súsženeáho pomarancža, citroá novej koô ry 
a kesžú orechov.



Éventy a sladkyá  catering



Ďakujeme za pozornosť. 
Tešíme sa na spoluprácu.

Distribútor pre SR a ČR:
Pavol Urban - Microdesign

Záhradnícka 18
811 07 Bratislava, Slovensko

Kontakt:
info@microdesign.sk

Tel.: +421 903 707 453
www.microdesign.sk

www.dorianne.sk

http://www.microdesign.sk/
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