Intermundo Cigars
...svět nevšedních vůní, chutí a luxusu

ROZTOK PROPYLENGLYKOLU
Roztok propylenglykolu je vhodný pro
použití do všech humidorů.
Pomáhá udržovat vlhkost ve Vašem
humidoru na hodnotě 70%.
Díky tomu budou Vaše doutníky vždy
čerstvé.

Digitální
vhkoměr

ce

Cedulky

KRYSTALOVÝ
ZVLHČOVAČ

ezpečné sklo

Be
zp
eč
né
skl
oB

s označením
názvu a ceny

Zvlhčovač je nejdůležitější část humidoru. Krastalový zvlhčovač používá krystaly, místo
zelené houby, která je méně atraktivní a složitější pro údržbu. Je vyroben z čirého
materiálu, aby bylo skrz něj dobře vidět dovnitř. Když krystalky uvnitř ztrácejí vlhkost,
smršťují se. V okamžiku, kdyse zvlhčovač jeví poloprázdný, je čas ho znova naplnit.

Juan Clemente
Tento doutník má velmi hladký tah, chuť je komplexní, ale lehčí a doutníky jsou tak
výbornou volbou pro nováčky i znalce.

Alonzo Menendez
Jemný Brazilský doutník s lehce kořeněnou aromatickou chutí. Tento doutník má velmi
hladký tah, který kuřákovi umožní plně si vychutnat celé spektrum tabákových chutí.

Miranda
Vzhledem k silnější a výraznější tabákové chuti je vhodný pro večerní a relaxační
kouření. Tento doutník dobře a souměrně hoří, má bílý popel, který dobře drží. Jeho
chuť je vyvážená.

Joya de Nikaragua
Tento doutník se prodává ve více jak 20 zemích po celém světě. Je to mírně až středně
silný doutník, velmi hladký s dobře vyváženými tóny sladké smetany a cedru. Je
vyroben zcela ručně ze 100% nikaragujského tabáku, náplň Havana, navíc s hedvábným
krycím listem z Connecticutu.

Habanos Kuba
Doutníky jsou silné, s plnou stavbou a typickými kořeněnými, zemitými ,
kávovými a medovými chutěmi a vůní. Pravá kubánská Havana obsahuje
výhradně směsy domácích tabáků.

Dona Flor Ideálně postavený doutník má lehce kořenitý závěr, ale

naprosto hladké kouření po celou dobu. Lehký kořenitý závěr vás příjemně
potěší. Doutník mohou vychutnat jak znalci, tak i ti, kteří si chtějí čas od času
dopřát příjemný požitek.

Ashton WSG Illusion Doutník Ashton pochází z manufaktury Arturo

Fuentes v Dominikánské republice, která je jednoznačně jednou z nejlepších
na světě. Doutníky jsou rolovány atypickým způsobem a to výhradně ručně
tak, aby každý jednotlivý list pokrýval celou délku doutníku a poskytl tak
kuřákům doutníky s nejvyváženější konzistencí chuti na trhu



ENGRAVING - jako jediná firma na tuzemském



AKCE - na objednávku lze zajistit ochutnávkové,



VEČEŘE - doporučení výběru doutníků someliérem



SVATBY - speciální balíček pro svatby

trhu nabízíme originální“obrandování” doutníků.
Vlastní chráněnou technologií ozdobíme vrchní list
doutníku jménem, libovolným nápisem nebo firemním
logem.

prodejní eventy pro doplnění restauračního servisu
nebo jako zpestření akce
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