
Ručně foukaná sklenice na šampus ...

Tato číše na víno je rčeně foukané čiré sklo, pro všechny druhy šumivých vín. Perfektně
průzračné sklo pro vaši konzumaci či degustaci zaručí, že dodržíte správné principy při
požívání nápoje. Nápojová sklenice pro sekty nebo prosecco je kvalitní, má správně mírně
zaoblený tvar ve stylu "flétna" a směrem k hrdlu se mírně až výrazně zužuje. Klasická
vysoká stopka působí elegantně, umožní nezakrývat si víno dlaní a omezií jeho ohřívání
při držení rukou. Charakter této vysoce kvalitativně hodnocené číše na šampaňské je vaše
volba správně vybrané sklenice. 

Ručně foukaná sklenice na koňak ....

Naprosto dokonalá forma sklenice na koňak neboli také brandy, či na whisky, je vyrobena
z ručně foukaného čirého skla. Perfektně průzračné sklo pro vaši konzumaci či degustaci
zaručí, že dodržíte správné principy při požívání nápoje. Tyto typy drinků můžete s danou
číší  konzumovat  naprosto  profesionálně a  servírovat  svým návštěvám přesně tak,  jak
vyžaduje etiketa. Symbolem sklenic pro koňaky jsou tyto klasické sklenky na nízké noze a
s tenkým sklem, na vrchu se zúženým hrdlem. Kvalitně zpracované průzračné sklo vám
umožní vychutnat si nápoj nejen jeho chutí, nýbrž také jeho charakteristickým zbarvením
na pohled. 

Ručně foukaná sklenice na víno ....

Precizně ručeně vyrobené foukané čiré sklo, pro všechny druhy vín. Číše na víno vám
umožní užívat si nádheru barvy konzumovaného vína a bezchybné servírování dle etikety.
Sklenice  má správně mírně  zaoblený tvar, který se směrem k hrdlu mírně až výrazně
zužuje a je posazený na vysoké štíhlé stopce. Působí elegantně a umožní nezakrývat si
víno dlaní, čímž omezuje jeho zahřívání při držení rukou. Průzračnost skla je dokonalým
obrazem kvalitní  práce mistrů z jejich rukou a bude ve vašem kabinetu vín skvostným
artiklem.

Ručně foukaná sklenice na likér ...

Sklenice je kvalitně vyrobená tradiční technikou výroby skla, a to ručním foukáním.  Pití
likéru je doporučováno ze speciálních sklenic, nabízená číše splňuje i nejpřísnější etiketou
kladené nároky. Naprosto dokonalá forma průzračné sklenice zaručí, že dodržíte správné
principy při  požívání  nápoje a budete  mít  i  obdiv  při  jeho servírování.  Symbolem této
sklenice pro různé likéry, například rum či vodku a další, je nízkoobjemová zaoblená číše
posazená  na  vysoké  úzké  stopce.  Elegantní  styl  a  profesionální  použití  vám  umožní
vychutnat  si  nápoj  nejen  jeho  chutí,  nýbrž  také  jeho  charakteristickým  zbarvením  na
pohled. 
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