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THE NEW RANGE OF
VODKA KALASHNIKOV

ЗА НАС
FOR US

ЗЕРМАН ТРЕЙД Като нов дистрибуционен
център на руската водка КАЛАШНИКОВ за
България, Балканският полуостров и някои
страни в Европа.
ЗЕРМАН ТРЕЙД ООД е част от международната
структура на компанията за управление на проекти
ZERMAN TECHNICS GROUP S.L Испания, която
обединява общо седем международни дружества с
различни сфери на дейност.
Основан през 2012 г., в Пловдив -България , ЗЕРМАН
ТРЕЙД беше създаден като независима от
останалите компании влизащи в групата на ZERMAN
TECHNICS GROUP , с цел разширение сферите на
дейност и достигне до нови пазари.
От самото си създаване ЗЕРМАН ТРЕЙД започва да
работи като търговска фирма занимаваща се с внос,
износ и реекспорт на различни продукти от
хранителният сектор.
Дружеството е специализирано в търсене, закупуване
и доставяне на пресни плодове и зеленчуци от ЕС и
Балканите за нуждите на фирми от хранителният
сектор, търговци на едро, супермаркети и търговци на
дребно.
През 2015 г., ЗЕРМАН ТРЕЙД поставя началото на
партньорството си със завод Glazov Distillery едн от
водещите производители на алкохолни напитки в
Русия и производител на добре познатата марка
Водка Калашников.
ЗЕРМАН ТРЕЙД е номиниран партньор на Glazov
Distillery и е център за дистрибуция на оригинална
руска водка "Калашников" и останалите брендове от
гамата продукти на Glazov Distillery за България,
Балканите и част от Европейските страни.
Нашите професионални умения и работа в търговския
сектор непрекъснато се развиват.

ZERMAN TRADE AS A NEW DISTRIBUTION
CENTER OF THE ORIGINAL RUSSIAN VODKA
KALASHNIKOV FOR BULGARIA, THE
BALKANS AND SOME EUROPIAN
COUNTRIES
Created in 2012 in Plovdiv-Bulgaria , ZERMAN TRADE
was born as a project independent from the rest of
companies of ZERMAN TECHNICS GROUP-Spain to
gain in creativity and product expansion and to reach
new markets. Since its creation ZERMAN TRADE begins to
work as trading company and deals with import, export and
reexport of various products in food sector .
We are specialized in searching, sourcing, purchasing,
and delivering food and beverage for food processors,
wholesalers, supermarkets and other retailers
worldwide.ZERMAN TRADE can handle short or long-term
commitments, and small or big-ticket deliveries.
We also dealing with coffee , tee and alcohol drinks .
Our professionals and specialists are committed with
the main goals of our group of companies, and are able
to make our products reach to the most demanding
markets, in which we have a high number of very loyal
and satisfied customers with our management and quality.
In 2015 , Zerman Trade partners with Glazov
Distillery one of the leading Alcoholic beverages
manufacturer in Russia and producer of well-know
Vodka Kalashnikov . Vodka Kalashnikov Distribution
We are pleased to announce the appointment of the
Zerman Trade as an distributor partner and
distribution center of an original Russian vodka
"KALASHNIKOV" for Bulgaria, the Balkans and certain
European countries .
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ОРИГИНАЛНАТА РУСКА ВОДКА !
Създадена в чест на легендарният конструктор
Михаил Калашников и произведена с негово
разрешение ,водка Калашников съчетава в себе си
отлично качество с изключително приятен вкус и
обновен оригинален дизайн на бутилката ,
пресъздаваща формата на патрон . Това несъмнено
отличава марката „Калашников“от всички останали
конкуренти на пазара.
Производството на водката с бренд „Калашников“
започва през 1995 година като продължава и до
днес . През изминалите години водка Калашников
многократно подобрява и изменя дизайнът на
бутилката си , като през 2007 година водката се
продава в бутилка наподобяваща формата на
патрон от автомат Калашников . През 2014 година в
навечерието на 95-та годишнина от създаването на
оригиналният автомат Калашников „АК-47“ ,
заводът производител „ Глазовский“ започва
обновяване на основната марка „Калашников“ .
За постигането на така приятният и мек вкус на
водка Калашников при производството са
използвани не само най-добрите суровини и
добавки , но и най-новите техологични методи за
дестилация. Отличното качество на водката ,
многократно е потвърдено, чрез получаването на
най-високите награди в международните
дегустационни състезания и благодарение на
съвършенният си вид перфектно съответства
наизискванията на съвременният пазар.

THE ORIGINAL RUSSIAN VODKA!
Created in honor of legendary designer
Mikhail Kalashnikov and produced with his
permission, vodka Kalashnikov combines
excellent quality.
With an exceptionally pleasant taste and a
refreshed original design of the bottle
representing the shape of a cartridge. This
undoubtedly distinguishes the Kalashnikov
mark from all other competitors on the
market. The production of Kalashnikov
brand started in 1995 and continues to this
day. In recent years vodka Kalashnikov
constantly improves and changes the
design of the bottle, as in 2007 the vodka is
sells in a bottle that resembles the shape of
cartridge from the Kalashnikov machine. In
2014 year on the eve of the 95th
anniversary since the creation of the
original machine gun Kalashnikov AK47
,the manufacturer „ Glazovskii“ starts to
update the main brand Kalashnikov vodka .
To achieve such a pleasant and soft taste
of vodka Kalashnikov in the production
were used not only the best raw materials
and additives, but also the latest
technological methods of distillation The
excellent quality of vodka is confirmed
many times by receiving the highest
awards in international exam competitions
and, thanks to its perfection, perfectly
matches the editions of the modern market.

KALASHNIKOV
PREMIUM
КАЧЕСТВО ПРИЗНАТО В
ЕВРОПА !
Калашников Премиум е една от
селекциите на водка Калашников , в

The New
Design of
Kalashnikov
Premium

която по удивителен начин се
преплитат съвременните
технологии и народните традиции. При
производството на водката се

набляга върху високото качество, което
гарантира постигането на мекият,
приятен вкус, чрез използването
на многостепенна дестилация и
филтриране.
Премиум Качество
Алкохол: 40%
Бутилка: 700мл, 250мл, 100мл
Оригинална Руска Водка
Произведена и бутилирана в Русия

QUALITY RECOGNIZED BY
EUROPE!
Kalashnikov Premium is one of the
selections of vodka Kalashnikov, in
which the modern technologies
and folk traditions are remarkably
intertwined. The production of
vodka emphasizes high quality,
which guarantees the achievement
of soft, pleasant taste,
using multistage distillation and
filtration.
PREMIUM QUALITY
Alcohol.: 40%
Bottle: 700ml, 250ml, 100ml

Bottle of 100ml

Original Russian Vodka
Produced and bottled in Russia.

Bottle of 100ml and 250ml

KALASHNIKOV
STANDART
КЛАСИЧЕСКИЯТ ВКУС НА
ОРИГИНАЛНАТА РУСКА ВОДКА!
Водка Калашников е класическа водка с
традиционен вкус.
Освен характерният й пивък вкус и високо
качество , водката притежава и нов
оригинален дизайн на прозрачната
стъклена бутилка , пресъздаваща
формата на патрон със силно изразени
допълнителни нарези в долната си част .
Това несъмнено отличава марката

„Калашников“от всички останали
конкуренти на пазара.
При производството на водка

"Калашников" са използвани най-добрите
суровини и най-новите технологични
методи като основно се набляга върху
високото качество, което гарантира
постигането на мекият, приятен вкус, чрез
използването на многостепенна
дестилация и филтриране.
Днес Водка "Калашников" може смело да
се нарече продукт на

XXI Век.
КЛАСИЧЕСКИ ВКУС
АЛКОХОЛ: 40%
Бутилка: 700mlОригинална руска водка,
произведена и бутилирана в Русия

KALASHNIKOV
STANDART
Vodka Kalashnikov is a classic vodka
with a traditional taste.
In addition to its distinctive flavor and high quality, vodka Kalashnikov
also has a new original design of the transparent glass bottle, creating
the shape of a cartridge with highly developed additional ribs on the
bottom.
This undoubtedly distinguishes the Kalashnikov mark from all other
competitors on the market.
The best raw materials and the latest
technological methods are used in the production of vodka Kalashnikov,
with emphasis being placed on the high quality, which ensures the
achievement of the soft, pleasant taste by using
multistage distillation and filtration.
Today Kalashnikov Vodka can boldly be called the product of the XXI
century.
CLASSIC TASTE
Alcohol: 40%
Bottle: 700ml
Original Russian Vodka
Produced and bottled in Russia.

VODKA
KALASHNIKOV

AK BASE

KALASHNIKOV
SOUVENIR
BOTTLE
Водка в бутилка
наподобяваща известният
автомат Калашников .
Актуализираният продукт е
резултат от творческата
работата на голям
международен екип , като
дизайнът на бутилката
отговаря на най-модерният
вид на въоръжение на
руската армия .
Следва да отбележим , че
бутилката е направена по
копие на истинският автомат
Калашников и съдържа
всички основни елементи на
автомата, като сгъваем
приклад, пълнител,мерник,
спусък и др. .
ВОДКА КАЛАШНИКОВ АК
BASE
ОПАКОВКА СТАНДАРТ
Дървена опаковка с дизайн
под формата на военна кутия
с метални елементи.
Лимитирана серия
Алкохол: 40%
Бутилка: 700ml

VODKA
KALASHNIKOV
AK BASE

"Glazov" Distillery is glad to inform its customers about the
long-awaited return to the range of enterprise vodka
"Kalashnikov" in the bottle "machine gun".
The updated products is the result of creative work of a large
international team. Exterior of the packaging corresponds to
the most modern type of armament
of the Russian army. Especially should be noted folding stock,
such a packaging of vodka has never been done from nobody.
Vodka "Kalashnikov" AK STANDARD in Souvenir Bottle
gun shaped
LIMITED EDITION
Souvenir packaging "STANDARD " with wooden box
resembling military chest, equipped with metal fittings
and elements (gross weight 5.6 kg, size without
individual transport packaging 750x45x90 mm)
ALCOHOL: 40%
Bottle: 700 ml

VODKA
KALASHNIKOV
AK BOX
Водка Калашников
АК БОКС в подаръчна
опаковка
Лимитирана серия
Стилна опаковкатрансформер,
изработена от кожа с
магнитно заключване и
пластмасова дръжка. (
брутно тегло 2,9 кг,
размер без
индивидуална
транспортна опаковка
570х250х90 мм)
АЛКОХОЛ: 40%
БУТИЛКА: 700 ml

Vodka "Kalashnikov" AK Box in Souvenir
Bottle gun shaped
LIMITED EDITION
Packaging - .Souvenir packaging "BOX” "
Stylish packaging-transformer, with a
magnetic lock, plastic handle.with leader
box (gross weight 2.9 kg, size without
individual transport packaging
570х250х90 mm)
ALCOHOL: 40%
Bottle: 700 ml

THE HIGHEST
GRADES IN OUR
SELECTION OF
ALCOHOL.

Premium vodka
Водка "Златна Руска Корона" е
един от брендовете на руския
завод производител на водка
Калашников и е една от високите
класове в нашите селекции от
алкохол.
Създадена по съвременна
технология водка "Златна Руска
Корона " съчетава в себе си
изтънчен дизайн на бутилката,
мек и приятен вкус и отлично
качество , постигнато с
многостепенна дестилация
АЛКОХОЛ: 40%
БУТИЛКА: 500ml
Vodka "Golden Russian Crown"
is one of the brands of the
Russian Kalashnikov vodka
plant and is one of the highest
grades in our selection of
alcohol.
Created by modern technology
vodka "Golden Russian Crown"
combines in itself a
sophisticated design of the
bottle, soft and pleasant taste
and excellent quality achieved
with multistage distillation.
Alcohol: 40%
Bottle: 500ml

Специалната водка LEDNIK е още
една от марките на руския
производител "Глазковски".
Произведена по оригинална
рецепта и технология, с
използване на висококачествен
зърнен спирт "Lux", определящ
мекотата и леко охлаждащият
послевкус на водка LEDNIK.
Съвременният дизайн и стилната
бутилка подчертават уникалния
вкус, в който няма нищо излишно.
АЛКОХОЛ: 40%
БУТИЛКА: 700ml

The special Vodka LEDNIK is
another one of the brands of the
Russian manufacturer Glazovski,
which is produced according to
original recipe and technology
and by using of high quality grain
spirit "Lux", determine the
softness and slightly cooling
aftertaste of vodka LEDNIK.
The contemporary design and the
stylish bottle emphasize a unique
taste in which there is nothing
superfluous.
Alcohol: 40%
Bottle: 700ml

Водка Белый Парус е един от
брендовете на руския завод
производител Глазовский ,
която по уникален начин
съчетава в себе си
автентичният мек и приятен вкус
на руската водка .
Производството по оригинална
рецепта и специална технология
,обуславят мекотата и лекото
послевкусие на водката.
Съвременното оформление и
стилната бутилка подчертават
уникален вкус, в който няма
нищо излишно .
АЛКОХОЛ: 40%
БУТИЛКА: 500ml
Vodka White Sail is one of the brands of
the Russian manufacturer Glazovski,
which uniquely combines the authentic
soft and pleasant flavor of Russian vodka.
The production of original recipe and
special technology, determine the
softness and slight aftertaste of vodka.
The contemporary design and the stylish
bottle emphasize a unique taste in which
there is nothing superfluous.
Alcohol: 40%
Bottle: 500ml

CONTACT US
ZERMAN TRADE LTD
4000 Plovdiv, Bulgaria |
Bul.Nikola Vaptsarov 3A-B

СВЪРЖЕТЕ СЕ С
НАС
ЗЕРМАН ТРЕЙД ООД
4000 Пловдив, България |
Бул.Никола Вапцаров 3А-Б
Moб.: +359 887 244 645,
+359 890 321 599
| Teл. +359 32 585 273 | Fax.
+359 32 675 111
e-mail:
info@zermantrade.com
www.zermantrade.com
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