
 

Obchodní firma, která je na trhu více než 30 let. 

Po celou dobu fungování naší firmy si zakládáme na individuálním přístupu k zákazníkovi.  

Odměnou nám je spokojený zákazník, který se k nám s důvěrou rád vrací. Věříme, že i Vás osloví 

kvalita a pestrost nabízených produktů. Některé si sami dovážíme do ČR nebo je přímo vyrábíme 

pod naší značkou. 

Firma SCHELLEX, spol. s r. o. Vám může nabídnout: 

 Medovinu od slovenské firmy APIMED, kterou si dovážíme do ČR a jsme jedni z největších 

distributorů na tuzemském trhu. Tento nápoj získal mnohá ocenění na zahraničních 

výstavách a soutěžích. Medoviny nejsou dolihované a obsah alkoholu je 13,5 %.  

Vybírat můžete z medovin vyrobených z různých druhů medů (květového, akátového, 

lesního nebo lipového medu) o objemu 0,18 l; 0,5 l; 0,75 l nebo 10 l. 

                                    
 

Kromě čistých přírodních druhů medovin máme od slovenského dodavatele v nabídce  

i medoviny z květového medu dochucené bylinkami, esencemi (mandlovou, ořechovou 

nebo cherry) nebo 100% šťávou z černého rybízu nebo z višní o objemu 0,18 l; 0,5 l nebo 

0,75 l. 

 

                              



Pro opravdové gurmány a znalce, kteří ocení kvalitu skvělého pití doporučujeme medový 

aperitiv AMBROZIA (Originál, Citrus nebo Zázvor) nebo medovinu Barrique, která se 

právem pyšní titulem „Nejlepší medovina na světě“. 

 

 

               

Slovenský výrobce medoviny APIMED nyní připravuje následující novinky: 

 medové Frizzante – světlé a růžové s obsahem alkoholu 9 % 

 OAK LINE – exkluzivní řada 4 odrůdových medovin vyrobené z květového, 

akátového, lesního a lipového medu, zušlechtěné zráním v dubových sudech po dobu 

1-2 let. 

U těchto novinek se nyní intenzivně pracuje na designu. Uvedení na trh se plánuje 

cca na srpen-září 2022.                            

 

 Bio produkty španělské firmy BIOcomercio, které si dovážíme do ČR. 

V nabídce máme: 

 bio mandle (odrůda Valencia) – přírodní, loupané, loupané smažené solené, 

přírodní pražené v třtinovém cukru se skořicí nebo v čokoládě a kakau 

 bio kešu ořechy – přírodní, smažené solené nebo v čokoládě a kakau 

 bio lískové ořechy – přírodní, loupané pražené nebo v čokoládě a kakau 

 bio směs ořechů (bio mandle, bio kešu a lískové ořechy, bio pistácie loupané) 

 bio sušené ovoce (bio datle, bio meruňky, bio kokosové plátky pražené) 

Výše uvedené ořechy a sušené ovoce je v balení 70g (pouze kokosové plátky),  

100g, 500g, 1 kg nebo v gastro balení vakuově 2x5 kg v kartonu.  

Možnost zabalit i do celofánového sáčku dle přání. 

 bio ořechová másla – z přírodních mandlí, z loupaných mandlí, z loupaných 

pražených mandlí, z lískových nebo kešu ořechů, ze směsi ořechů a kakaa.  

Ořechová másla jsou balena ve skle 250g. 

 

                                     
 

 Svíčky ze 100% přírodního včelího vosku – poctivě a ručně vyrobeno v ČR. 

Každá svíčka je dárkově zabalená v celofánovém sáčku, některé v dárkové krabičce. 

Vánoční motivy – např. stromek, hvězda, dáreček, vánoční ozdoba, vločka, oříšek, válec, 

točené svíčky...  

VŠECHNY SVÍČKY MOHOU BÝT OPATŘENY ETIKETOU DLE PŘÁNÍ.  

Termín realizace cca 3-4 týdny. 



 Zboží s vánoční tématikou  

 prskavky ve tvaru hvězdy nebo stromku (provedení ve zlaté, stříbrné nebo zelené 

barvě). Baleno samostatně nebo dárkově v celofánu. 

 purpura balená dárkově v celofánovém sáčku  

 Františky balené dárkově v celofánovém sáčku 

 set na odlévání olova balený v dárkové krabičce 

VŠECHNO ZBOŽÍ S VÁNOČNÍ TÉMATIKOU MŮŽE BÝT OPATŘENO ETIKETOU  

DLE PŘÁNÍ. Termín realizace cca 3-4 týdny. 

 

 Medové pochoutky vyrobené z ČESKÉHO řepkového pastovaného medu nebo kvalitního 

maďarského akátového medu, který je znám pro vysoký obsah pylu akátu. Jeho chuť je 

výjimečná a med vydrží velmi dlouho bez krystalizace. Vše je vyrobeno v ČR a ručně 

etiketováno. 

 

                                   

 

Nabízíme pastovaný med s kávou 250g, pastovaný med s Brandy a pomerančovou kůrou 

250g, akátový med 250g, akátový med a ořechy s pomerančovou kůrou 230g, akátový med 

a směs ořechů 230g, akátový med a vlašské ořechy 230g, akátový med a kešu ořechy 230g, 

akátový med a mandle 230g, akátový med a zázvor 250g. 

 

VŠECHNY MEDOVÉ POCHOUTKY MOHOU BÝT OPATŘENY ETIKETOU DLE PŘÁNÍ, 

popř. i jiný druh balení. Balení o velikostech 50g, 230g/250g nebo 750g využíváme pro 

tuzemský trh, popř. zahraniční zákazníky a máme je běžně skladem. 

Nově v nabídce máme akátový med 50g, kde je možné na víčko dolepit logo firmy nebo 

krátký text dle přání. V případě zájmu je možné vytvořit kompletně celou etiketu na přání. 

Řeší se individuálně. 

                                             

 

 Medové sirupy vyrobené z ČESKÉHO květového medu (obsah min. 30 % medu).  

Medové sirupy jsou vyrobené v ČR a ručně etiketovány. 

         

                                       

 

 

 

 

 

V nabídce máme medový sirup s rakytníkem 420g, medový sirup s černým bezem 420g 

nebo medový sirup s echinaceou a maralem 420g. 

VŠECHNY MEDOVÉ SIRUPY  MOHOU BÝT OPATŘENY ETIKETOU DLE PŘÁNÍ. 



 Řeckou kosmetiku MESSINIAN SPA, jejíž produkty obsahují extra panenský olivový olej 

Kalamata s chráněným označením původu. Z této řady nabízíme sprchové gely, tělová 

mléka/krémy/másla, šampóny, kondicionéry, pleťové/liftingové krémy/séra, přírodní 

oleje, opalovací krémy/oleje, vlasové a tělové spreje, parfémy a dárkové sety. 

Kosmetická řada se vyznačuje rozmanitou škálou vůní, kde si každý přijde na své.  

 

 

        
 

 

 Řeckou kosmetiku OPEN, která obsahuje min. 90 % přírodních složek. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o novější řadu, v této chvíli nabízíme antiseptické gely a mýdla na ruce, tekutá 

mýdla na ruce, sprchové gely, šampóny, kondicionéry a vlasové a tělové spreje. 

Většinu produktů je možné objednat i ve větším balení za výhodnější ceny (300 ml, 500 ml, 

750 ml, 1 l, 2 l, 4 l). 

 
 

 

 Řecké delikatesy dodají i jednoduchému jídlu neobyčejnou chuť. Je možné zakoupit např. 

uzenou mořskou sůl v mlýnku, mořskou sůl s uzenou paprikou, olivy (plněné sušenými 

rajčaty, sýrem, mandlemi, česnekem), sušená rajčata v oleji, zeleninová pesta/pomazánky, 

olivový olej, vína… 

 

            

 

 České paštiky Čongrády jsou vyrobeny pouze z masa a koření. Bez lepku a chemických 

konzervantů. 

 Klasik edice – játrová, bůčková paštika nebo škvarková pomazánka (konzerva 

180/190g) 



 Gurmán edice – játrová paštika se sušenými švestkami, bůčková s chilli, s husími 

játry a sečuánským pepřem nebo kuřecí jemná paštika. Vše ve skle v balení 170g. 

 Delikates edice – jelení paštika se sušenými švestkami, kachní paštika s uzenými 

kachními prsy, trhaná kachna. Vše ve skle v balení 170g. 

 

                                                                    
 

 Retro edice – luncheon meat, vepřové maso ve vlastní šťávě nebo hovězí maso 

s česnekem. Vše v konzervě v balení 300g. 

 

                                                      
 

 

 České Bohemia oleje – kvalitní oleje v RAW kvalitě. Balení ve skle 100 ml nebo 250 ml.  

V nabídce je mandlový olej, arašídový olej, makový olej, hořčičný olej, konopný olej, dýňový 

olej, lněný olej, sezamový olej, hroznový olej, vlašský nebo lískový ořech.  

 

                                                                    
 

 

 Česká vína z Vinařství U Kapličky – výroba kvalitních přívlastkových vín z hroznů, 

vypěstovaných ve vlastních vinicích. 

 

          Vína SELECTION 0,75 l      Vína FRESH WINE 0,75 l            Vína DALIBOR 0,75 l 

 

                                                                                  

 



 Slovenská vína PEREG – kvalitní ovocná a hroznová vína, např. z černého rybízu, arónie, 

limitované edice z višní, švestek, černého bezu, bílá, růžová nebo červená vína.         

                                                                   
 

 České čokolády Jordi´s – kvalitní řemeslné čokolády doslazené třtinovým cukrem. 

Nabízíme tabulkové čokolády s různým obsahem kakaových bobů, popř. příchutí v balení 4g 

nebo 50g.  

 

 

                                                             
 

 

MOŽNOST VLASTNÍ GRAFIKY NA OBAL ČOKOLÁDY. Termín realizace cca 3-4 týdny 

od objednání. 

 

 České čokolády z Troubelic, které jsou ručně vyráběné z kvalitních kakaových bobů  

a slazené panelou (ztuhlou třtinovou šťávou). V balení 18g, 45g, 120g. 

 

 

 

                       

U vybraných druhů čokolád je MOŽNOST VLASTNÍ GRAFIKY NA OBALU, popř. přímo 

na čokoládě. Termín realizace cca 6-8 týdnů od objednání. 

Doplňkovým sortimentem v nabídce je např. sušené mango, sušený ananas, sušená 

mochyně v balení 100g nebo kakaové boby, káva v balení 30g nebo 250g. 

Nově v nabídce jsou ořechy v hořké nebo mléčné čokoládě (mandle, kešu nebo lískové 

ořechy v balení 60g). Dále můžeme doporučit sušený banán v hořké nebo mléčné čokoládě 

v balení 60g.  

 

 



 Gastro balení medovin a vín 

Plánujete ve firmě uspořádat oslavu nebo večírek?  

Nabízenou slovenskou medovinu APIMED  Vám můžeme dodat v  10-ti  litrovém  kanystru  

s výpustným kohoutem nebo vybraná vína i v  5-ti litrovém bagu s výpustným kohoutem. 

 

                                     

 
 Dárkové obaly na medovinu a víno 

Potřebujete víno nebo medovinu předat v dárkové tašce nebo kartonu?  

Zde je výběr obalů, které nabízíme.  Jutovou tašku s průhledem a barevné kartony můžeme 

dodat i pro 2 lahve. 

 

                               
 

 

Všechny nabízené produkty Vám dodáme samostatně nebo je můžeme dle domluvy dárkově zabalit 

do celofánu (se zlatým „podtáckem“), celofánového nebo organzového sáčku, dárkové krabice nebo 

dřevěné bedýnky. A to včetně vložení vizitky/přání s Vaším logem firmy. 

 

Neváhejte nás kontaktovat s poptávkou jednotlivých produktů nebo dárkového balení. Stačí nám 

sdělit orientační cenu, pro koho je dárek určený a my Vám připravíme více variant balení, včetně 

fotografií a cenové nabídky s podrobnostmi o jednotlivých produktech. 

Pokud byste si přece jenom nevybrali z nabízených produktů, neváhejte nás kontaktovat s Vaším 

požadavkem. Kromě naší standardní nabídky je možné přizpůsobit produkty individuálně Vaší 

poptávce, ať už se jedná o výběrový sortiment prémiové kvality nebo výjimečné luxusní dárky. 

Výsledkem je pak jedinečná kombinace produktů dle Vašeho přání.  

Jsme obchodní firma, která je na trhu více jak 30 let a máme kontakty na obchodní partnery nejen  

na tuzemském trhu, ale i v zahraniční. 



Doplňující informace: 

 

Možnost fakturace formou náhradního plnění. 

 

Námi   dodávaná   medovina   splňuje   ustanovení   § 93, odst. 3, písm. d) zákona č. 353/2003 Sb.,  

o spotřebních daních v platném znění – lze  ji  zařadit z hlediska zákona o spotřebních daních mezi 

tichá vína (citace zákona: Tichým vínem se  pro  účely  tohoto zákona rozumí výrobky, které nejsou 

šumivým vínem vymezeným v odstavci 2 a které jsou uvedené pod následujícími kódy nomenklatury: 

a) 2204 a 2205, jejichž skutečný obsah alkoholu nepřesahuje 1,2 % objemových, ale nepřesahuje  
15 % objemových, je-li alkohol, který je obsažený v hotovém výrobku, plně kvasného původu bez 
přídavku lihu, 

b) 2204 a 2205, jejichž skutečný obsah alkoholu nepřesahuje 15 % objemových, ale nepřesahuje  
18 % objemových, pokud byly vyrobeny bez jakéhokoliv obohacování a je-li alkohol, který je 
obsažený v hotovém výrobku, plně kvasného původu bez přídavku lihu, 

c) 2204 a 2205, nejsou-li uvedeny v písmenu a) nebo b), a 2206, nepodléhají-li dani z piva, jestliže 
skutečný obsah alkoholu u takových výrobků přesahuje 1,2% objemových, ale nepřesahuje  
10% objemových, nebo 

d) 2206, pokud nepodléhají dani z piva, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 10 % 
objemových, ale nepřesahuje 15 % objemových, je-li alkohol, který je obsažený v hotovém 
výrobku, plně kvasného původu bez přídavku lihu. 

 
Dále medovina splňuje ustanovení § 25, odst. 1, písm. t, zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů v 
platném znění (citace zákona: Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů 
pro daňové účely nelze uznat zejména výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na 
pohoštění, občerstvení a dar; za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je 
opatřen jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem 
propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 
500 Kč a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně).  

Nomenklaturní kód medoviny je 22060059, což dle vyjádření celního úřadu spadá do kategorie 
tichých vín (zde vyjádření celního úřadu: 22060059 a 22060089 - spadá do tichých vín dle znění 
§93 odst. 3 d) zákona o spotřebních daních). 

 

Kontaktní údaje: 

SCHELLEX, spol. s r. o. 
Staré Jesenčany 143, 530 02 Staré Jesenčany 

IČO: 15053202 
DIČ:  CZ15053202 
Tel.:  602 421 390 
www.schellex.cz 

E-mail: info@schellex.cz 
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